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RADIO OP SCHOOL!
De jongen met de blauwe kiel trok er zich niets
van aan!
Doodbedaard stopte hij de hamer en de nijptang in
z’n tas, tuurde naar boven, waar tussen twee palen
een 8 m lange koperdraad als goud in ’t zonnetje flik
kerde, wipte toen als een aap langs de uitstekende
dakspitsen en schoorstenen, en stond ten slotte in de
dakgoot vlak bij de lange ladder.
En wéér ratelde daar beneden op de straat een
handen,
daverend applaus van een drie-, vierhonderd
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En wéér gilden en joelden een kleine tweehonderd
jongens- en meisjesstemmen door elkaar, in allerlei
toonaarden.
De voorbijgangers bleven staan, begonnen met zich
te ergeren aan ’t heidense lawaai, vervolgden met naar
boven te kijken en eindigden met een glimlach!
Maar de jongen daar boven op het dak trok zich van
al die drukte geen sikkepitje aan.
Hij stapte met een onverschillig en tegelijk vast
beraden gezicht op de bovenste laddersport, waardoor
’t lange, slappe gevaarte onheilspellend begon te zwie
pen, toen op de tweede, de derde, de vierde........... en
daalde statig naar beneden.
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Eén jongen uit de grote hoop telde met een hoge stem
de sporten mee: „Eén, twee, drie, vier....... ”
Meteen volgden er vijf, die om hem heen stonden, z’n
voorbeeld en in een ommezientje brulden ze allemaal:
„
zes, zeven, acht, negen....... ”
Tot de blauwgekielde jongen, die toen hij de be
woonde wereld naderde een electriciensleerling bleek
te zijn, op de begane grond stond.
En toen gilde de hele bende enthousiast: „Hiep, hiep,
hoera!”
Een jongen met een prettig gezicht en een donkere
krullebol rijmde zó maar voor de vuist weg:

„Lang leve de antenne!
Wie zou zo’n ding niet kenne?!”
Dadelijk werden zijn schone verzen door twintig
monden mee opgedreund, op een melodietje, dat plot
seling in ’t hoofd van een ander ontstond.
De krullebol, door dit succes aangemoedigd, rijmde
als een geboren poëet verder:

„Geef mij hem maar cadeau,
Die fijne radio!”
En even later werd ook dit prachtvers luidkeels mee
gezongen.
Toen vroeg de blauwgekielde met het ijskoude ge
zicht aan een van de zangers: „Zeg ’s, hoe kom ik naar
binnen?”
Juist wou de aangesprokene hem van antwoord die
nen, toen de grote schoolbel begon te luiden: tien voor
tweeën!
„Ga maar mee met ons,” kreeg de blauwkiel ten
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antwoord en opgenomen in de grote stroom verdween
hij in het gebouw van de zevende Amsterdamse H.B.S.

Sierat, de conciërge, stond in de hall.
„Wie, Sierat? Wie?” vroegen alle monden. „Wij toch
zeker, hè Sierat?”
Sierat glimlachte. Hij wist, dat één woordje van hem
blijdschap en teleurstelling tegelijk zou brengen. En
daarom sprak hij dat woord dan ook maar niet uit!
Sierat had diplomatieke aanleg!
„Vraag ’t maar aan meneer Keyser,” zei hij ontwij
kend. „Ik weet nergens van.”
Maar de jongens en de meisjes hielden aan: „Toe nou
Sierat! Wat geef ’t? Zeg ’t nou maar! Wij toch, hè?
Onze klas, hè Sierat?”
Opeens een stem: „Daar is meneer Keyser!”
Alle petten af, voorzover er dan in Mei door
H.B.S.’ers petten gedragen werden.
Veel stemmengemompel: „Dag meneer!”
Toen een hoge meisjesstem: „Toe meneer, wij
toch, hè?”
Meneer Keyser stak één arm op en meteen werd
het stil in de grote hall.
„Jongens en meisjes,” zei hij, „ik zal jullie nieuws
gierigheid niet langer op de proef stellen. Om te begin
nen: ’t zullen de klassen UIA en IIIB zijn!”
UIA en IIIB gilden als uit één mond: „Hoera! Leve
meneer Keyser!”
En alle anderen keken hevig teleurgesteld.
99
Meneer Keyser vervolgde: „’tDing
„’t Toestel,” dachten de jongens.
„
staat voorlopig in klasselokaal UIA. Dat kon
zo gauw niet anders. Jullie weten ’t: ’t is een proef.
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Bevalt ’t, dan gaat ’t naar de grote natuurkundezaal,
zodat dan de hele school er bij kan zijn. De rest vertel
ik jullie straks wel, want we moeten....... ”
Meneer Keyser keek op z’n horloge.
„
ons nu haasten. Wat zei ik ook weer? O ja, in
klasse UIA! Nu heeft Sierat de moeite genomen, en
dit om de teleurstelling voor de anderen tot een mini
mum te beperken, wat reservebanken in IIIA bij te
plaatsen, zodat we IIIB óók kunnen herbergen. IIIB
zou immers les van den Directeur hebben?”
„Ja, meneer!”
„Precies!” Meneer Keyser glimlachte eventjes, en
Sierat glimlachte mee. „De Directeur is er niet!”
„Waarom niet, mijnheer?”
„Dat zal ik je straks vertellen! En IIIB mag Sierat
wel dankbaar zijn voor zijn moeite!”
IIIB toonde zijn dankbaarheid, door Sierat vol te
stoppen met cigaretten en een paar repen chocola.
„Alzo, UIA en IIIB, ga voor naar binnen!” besloot
meneer Keyser. „En de anderen naar hun eigen
lokalen, V heeft vanmiddag vrij, nietwaar? I en II
hebben....... ?”
„Gymnastiek en wiskunde, meneer!”
„En IV?”
„Economie, meneer!”
„In orde! Jullie horen straks wel van je kameraden
uit III, hoe alles gebeurd is. Mars, mannen!”
Een minuutje later zaten er achtenveertig jongens en
meisjes in klasselokaal UIA. Ja, ze zaten wel niet
bepaald gemakkelijk, ’t was wel een beetje behelpen,
maar dat hadden ze voor de goedwilligheid van meneer
Keyser en voor de goede zaak wel over. Ze boften toch
zeker eventjes?
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Gespannen keken ze allemaal naar ’t podium vóór
’t bord. Daar stond een tafeltje.
Achter het tafeltje stond een meneer, die heel erg
deskundig keek en af en toe zenuwachtig z’n horloge
bestudeerde. Naast dezen meneer stond de blauw
gekielde, nu helemaal niet meer met zo’n ijskoud
gezicht als een poos geleden.
Op het tafeltje stond een glimmend bruin kastje,
waaraan een paar knoppen waren bevestigd. Een dunne
draad liep van uit het kastje naar de muur naast het
openstaande raam.
„Het radiotoestel,” mompelden de jongens en de
meisjes.
En vol belangstelling keken ze.
De deskundige keek vijfmaal achter elkaar op z’n
horloge, knipperde driemaal met z’n ogen en mom
pelde iets tegen z’n blauwen kameraad, waarop deze
iets terugmompelde. De deskundige, die zichtbaar ten
einde raad was, deed tweemaal, of hij weg wou gaan
en de blauwkiel deed hevige pogingen, om hem terug
te houden, toen meneer Keyser binnenkwam. Ter
stond stevende de deskundige op hem af en begon,
alweer mompelend, te betogen.
De jongens in de voorste banken hoorden iets van
„
dadelijk naar de trein
belangrijke opdracht in
Amersfoort
onverwachte plaatsing...
En meneer Keyser zei iets terug van „ ... spijt
juist nü
” en nog iets onverstaanbaars, terwijl hij
met ’n verlegen gezicht z’n schouders ophaalde.
Toen verdwenen opeens de deskundige en de blauw

kiel.
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Meneer Keyser keek een poosje peinzend naar
’t radiotoestel en tikte toen op ’t tafeltje.
Alle monden zwegen.
„Jongelui,” zo begon hij, „luister eens. Jullie weten
allemaal, dat de Gemeenteraad besloten heeft, om bij
wijze van proef al onze H. B. Scholen van een radioinstallatie te voorzien, om de zogenaamde schooluitzendingen van verschillende stations te ontvangen, ook
al in verband met de talenstudie, ’t Oorspronkelijke
plan van den Directeur en de leraren was, om pas
volgende maand te beginnen. Jullie hebben natuurlijk
vanmorgen al gemerkt, dat er in dat plan een verande
ring is gekomen en dat wij deze middag gaan proef
draaien. En dat....... ”
Meneer Keyser wachtte even, keek glimlachend
naar de gespannen gezichten en vervolgde:
„
omdat juist vanmiddag meneer Nieuwenhui
zen, onze Directeur, in Hilversum zal spreken over:
Zeden en gewoonten van volkeren in ’t Poolgebied.”
Grote verbazing in alle banken! Meneer Nieu
wenhuizen zou spreken! Daarom was hij dus niet op
school. Nee zeg, wat reuze!
Meneer Keyser lachte.
„Ik was vanmorgen, toen ik ’t hoorde, net zo ver
rast als jullie,” zei hij. „In de pauze kwam mevrouw
Nieuwenhuizen hier met een telegram uit Hilversum.
De aangekondigde spreker was plotseling ziek gewor
den. Of meneer nu wou komen! Je begrijpt, dat
meneer de uitnodiging dadelijk aanvaard heeft. En je
begrijpt verder, dat wij toen meteen besloten, om óók
dadelijk voor een radioaansluiting te zorgen, omdat we
meenden, dat jullie heel graag de stem van meneer
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Nieuwenhuizen door de luidspreker zouden willen
horen. Waar of niet?”
„Natuurlijk,” zeiden UIA en IIIB eenstemmig.
„Onze leverancier is gekomen. En omdat alles zo
haastig moest gebeuren, is ’t toestel voorlopig hier, in
dit lokaal, geplaatst. Dat was ’t gemakkelijkste. Later
gaat ’t hele gevalletje naar de grote natuurkundezaal.
Omdat jullie vanmiddag tóch les van meneer Nieuwen
huizen gehad zouden hebben, is aan jullie de hoge eer
te beurt gevallen
”
Meneer Keyser boog eventjes!
„
om de plechtige ingebruikneming van ’t toestel
bij te wonen!”
UIA en IIIB bogen terug!
„Maar nu een ander praatje! Ik geloof, dat we onze
tijd lelijk staan te verbeuzelen. Hoe laat precies be
ginnen die schooluitzendingen?”
Wel tien, twaalf stemmen gaven antwoord: „Twee
uur vijf, meneer.”
Meneer keek op z’n horloge. „Sapperloot, dan moe
ten we beginnen, mannen. Een ogenblik stilte. Dan zal
ik eens proberen of ik Hilversum kan
te pakken
krijgen, heet dat zo niet?”
„Afstemmen, meneer!”
„Precies! Afstemmen! Tot mijn grote spijt moest de
leverancier hals over kop naar Amersfoort. Hij heeft
me wel enige aanwijzingen gegeven, maar of ik
Wacht ’s, eerst de stekker in ’t stopcontact! Vooruit,
daar gaat-ie
”
Meneer Keyser behoorde tot de steeds kleiner wor
dende groep aardse stervelingen, die thuis géén radio
hadden.
Hij krabbelde even achter z’n oren. Wat nu? In z’n
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hoofd dwarrelden nog allerlei woorden rond, die de
leverancier hem in een vloek en een zucht genoemd had.
Hij verzamelde al z’n moed en begon energiek aan de
knopjes te draaien. Meteen begon de luidspreker hevig
te brommen en een bulderende stem gilde oorverdo
vend: „Winnipeg tarwe slot!!!”
Meneer Keyser sprong verschrikt achteruit.
De klas daverde van ’t lachen.
En de brullende stem dreunde verder: „September
plus drie achtste!!!”
„Dat
dat
,” zei meneer Keyser, „
dat is
toch de Directeur niet? Wel nee!”
„Hallo!!” brulde de stem weer, „nummer zeuventien
zeu ven tien
”
„Jongens, is dat Hilversum?” riep meneer Keyser
boven de luidspreker uit. Een koor van twaalf stemmen
antwoordde: „Scheveningen, meneer! Koersen!”
„Draaien maar weer,” dacht meneer Keyser. En
opnieuw morrelde hij aan de knopjes.
Wonderlijk, opeens zong een smeltende mannenstem:

„The music goes round

Zeven meisjes zongen al enthousiast mee: „
and
around!”1)
„Genade..
,” zuchtte meneer Keyser, „wat is dat
nou weer?”
„Misschien Droitwich, meneer!” riep de jongen met
de krullebol.
Even keek meneer Keyser peinzend ’t gevalletje aan.
Toen kreeg hij een idee. „Dat ik daar niet eerder aan
gedacht heb,” mompelde hij. Luid vroeg hij: „Zeg ’s,
wie kan zo’n toestel bedienen?”
1) Een populair melodietje.

13

Dertig vingers gingen de lucht in.
Meneer Keyser stond verbaasd. Wat een radiokennis! En hij zélf wist er net zoveel van als een kanarie
van sigaren maken. Wie moest hij nu kiezen? Ze keken
hem allemaal zo hoopvol aan!
Een meisje zei: „Meneer, laat Hans Lippe het doen.
Dié weet er alles van! En hij is morgen jarig.”
Meneer Keyser knikte. „Hans, stem jij ’t dan maar
eens als de wind af. Heb je thuis een toestel?”
Hans, de krullebol, dezelfde, die de schone verzen
daarstraks had gedicht, wipte vlug de bank uit en ant
woordde: „Een klein kristalontvangertje met een paar
koptelefoons, meneer. Twintig jaar oud....... !”
Meneer Keyser keek onzeker. Weer nieuwe woor
den voor hem!
„Enfin,” zei hij tenslotte. „Ga je gang maar!”
Hans draaide aan een knopje. Terstond verdween de
„Music”, tot zichtbare teleurstelling van de meisjes.
„Kijk meneer, ’t is doodeenvoudig,” zei hij. „De
namen staan er bij. U draait even hieraan en dan
„Ha!” zuchtte de hele klas opeens.
Want tegelijk klonk daar de stem van den Directeur
uit de luidspreker, zö gewoon, zó bekend, zó duidelijk,
of hij zelf in ’t lokaal stond te praten, om een hoekje of
achter een scherm.
Meneer Keyser ademde op. Hè, dat was dus in orde,
dank zij dien Hans. Stil....... !
,, zei de luid„
de Eskimo’s in Aljaska
>
spreker.
Ze glunderden allemaal bij die ongewone gewaar
wording: de Directeur, die tegen ze sprak, die ze les
gaf, hier van vlakbij en toch van zo ver. En ze keken
elkaar met grote ogen aan, diep onder de indruk van
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’t grote wonder, ’t onbegrijpelijke wonder van de radio.
„De Indianen en de Eskimo’s daar in Noord-WestAmerika verdragen eikaars tegenwoordigheid niet,”
zei de Directeur in de luidspreker.
En hij beschreef de ganse levenswijs van de Eskimo’s
in dat barre land.
Onwillekeurig keken alle ogen naar de grote wereld
kaart, die boven de borden hing en in ademloze stilte
luisterde iedereen, tot om precies half drie de bekende
stem zei: „Nu zullen we één minuutje pauzeren en zo
aanstonds verder gaan met de Europese Eskimo’s.”
Hans Lippe verbrak ’t eerst de stilte: „Zo zitten ze
nou in een massa scholen te luisteren naar onzen
Directeur.”
Meteen begon ’t gesprek op alle banken.
Hans was ’t middelpunt van veel belangstelling. Niet,
omdat hij ’t toestel afgestemd had (dat konden ze zowat
allemaal, daar was geen kunst aan!), ook niet, omdat
hij morgen jarig zou zijn (dat waren ze allemaal eens
per jaar en daar was ook geen kunst aan!), maar wèl,
omdat ze wisten dat Hans thuis op z’n kamer een
toestelletje had staan, zonder lampen, met een kristalontvanger, dat hij zo goed als helemaal zelf in elkaar
had gezet! En dat was wèl een kunst!
Hans vertelde, höè hij ’t gedaan had; de kameraden
luisterden al dan niet met kennis van zaken toe en
meneer Keyser (die ’t hoe langer hoe meer betreurde,
dat hij geen syllabe van radio afwist) hoorde weer hele
rissen vreemde namen... Deutschland-sender... Strassbourg P.T.T
Schenectady
Piccadilly Hotel....
Opeens
De klas schrok er van!
klonken er drie luide tikken uit de luidspreker.
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Even keken ze elkaar verbaasd aan.
Toen riep een meisje: „De Directeur tikt op de
bank!”
’t Was zo; onverbiddelijk bracht de aether de bekende
gewoonte van den directeur over; de drie tikken met
z’n zegelring op de bank, voor hij met de les begon!
En Hans Lippe zei weer: „Dat horen ze nou overal.”
Meteen sprak de Directeur alweer, ’t Ging over Lap
land en Noorwegen en Zweden en ’t was al over de
beschikbare tijd, toen hij eindigde; de eerste H.B.S.radiolezing was voorbij!
Meneer Keyser vroeg: „Van wien heeft UIA nu
les?”
Vierentwintig stemmen: „Van den Directeur, me
neer!”
Meneer Keyser glimlachte: „Ja, dat zal dan moeilijk
gaan, hè? En IIIB heeft les van mij. En daarna
„De jongens gymnastiek en de meisjes vrij!”
„Meneer!” riep een meisjesstem, „mogen we nóg wat
luisteren?”
Meneer Keyser keek verbaasd: „Nóg wat luisteren?
En ’t is afgelopen!”
Twintig stemmen: „Meneer, er komen gramofoonplaten!”
„Een klassiek concert, meneer!”
Meneer Keyser keek nog verbaasder: „Waar?”
„Uit Hilversum, meneer. Toe, laten we nog even...”
Meneer Keyser keek z’n discipelen aan. Hij zag
niets dan vrolijke gezichten, vol verwachting. Wat
moest hij doen? De ene helft wegsturen en de anderen
plagen met grammatica? Of ze hun zin geven? De
animo voor een gewone les was er toch immers uit?
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„Eerst een vraag,” zei hij. „Hebben jullie veel werk
vandaag?”
Eensgezinde ontkenning: „Niet veel, meneer!”
Meneer Keyser weifelde
Maar opeens sprak de luidspreker alweer: „Dames
en heren, u hebt juist gehoord een lezing van Dr
Nieuwenhuizen over: Zeden en gewoonten van volke
ren in ’t Poolgebied. Ik verzoek nu uwe aandacht voor
een gramofoonplatenconcert. U zult allereerst horen:
Eine kleine Nachtmusik van Mozart.”
„Ha
!” Zeven muzikale meisjes genoten al bij
voorbaat!
En ook meneer Keyser keek verrast op. Mozart
eine kleine Nachtmusik
dat speelden zijn vrouw
en zijn dochter thuis ook zo dikwijls
En vóór hij ’t zelf wist, zat hij al in een gemakkelijke
luisterhouding op z’n stoel, terwijl de roezemoezige klas
als bij toverslag zweeg.
Daar klonken de eerste tonen al, heel klaar en leven
dig en zuiver. Als je je ogen dicht deed, was ’t precies
of je in een concertzaal zat!
Meneer Keyser luisterde ademloos toe. En met hem
de hele klas. Het drukste meisje zweeg. De bewegelijkste jongen zat doodstil.
Tot de muziek zweeg
En weer ondergingen ze allemaal de geheimzinnige
bekoring van dat geweldige wonder van onze eeuw:
de radio!
Na de kleine Nachtmusik volgde ’t pianoconcert van
Grieg, en een gedeelte van de Sonate pathétique van
Tschaikofsky. Opeens, midden in ’t zachte adagio, ging
de deur met veel geraas open.

■
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Daar stond Sierat, glimlachend; hij deed z’n mond
open en
„Sst,” zei een van de zeven muzikale meisjes met
een gezicht of ze uit een diepe droom ontwaakte, „ssst.”
En toen fluisterend: „
Tschaikofsky
”
Sierat keek bepaald angstig. Hij tuurde verbaasd
naar al de luisterende gezichten, naar meneer Keyser,
die warempel z’n ogen dicht had, mompelde wat en
verdween.
Maar even later ging de deur weer open. De grote
gestalte van meneer Boom, den gymnastiekleraar,
kwam binnen.
„Wat heb ik nou aan de hand?” daverde hij.
Drie fluisterstemmen: „Stil meneer, we hebben
Tschaikofsky.”
„We hebben
we hebben
we hebben gymnas
tiek!” dreunde meneer Boom, „’t Is al half vier! Wat
zal me nou gebeuren?”
Meneer Keyser gaf glimlachend tekst en uitleg.
En meneer Boom, die evenals meneer Keyser niet
tot de kwaadsten behoorde, vond opeens, dat ’t goed be
schouwd veel te warm was om te gymnastiseren!
Zodat ’t concert uit de luidspreker met één luisteraar
meer om vier uur eindigde!
Meteen luidde Sierat de bel.
„Voor we weggaan,” zei meneer Keyser, „vertel me
eerst, of dat ding nu zo moet blijven staan! Hans Lippe,
help jij me maar weer, hè?”
Hans wipte de bank uit. „’t Is heel eenvoudig,
meneer,” zei hij. „De stekker uit ’t contact
”
Floep!
„
en de antenne aarden!”
’tWas al gebeurd!
Roggeveen — Ogen.

2
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„Is alles nu heus in orde?” vroeg meneer Keyser.
„Kan ’t niet uit elkaar springen of zo iets?”
„Ja meneer! Nee meneer!”
„Dan
vooruit, naar huis! Dag jongelui.”
„Dag meneer!”
De klas stroomde leeg.
En allemaal waren ze ’t erover eens: zo’n gezellige
middag hadden ze nog nooit gehad!
Hans Lippe was nummer laatst: z’n fietsband was
leeg en die moest hij eerst oppompen.
Toen mompelde hij heel raadselachtig: „
ja, een
stelletje radiolampen
” en peddelde er met een snel
heid a la Pijnenburg van door.

I

2
EEN RUMOERIGE
VERJAARDAG.
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De volgende dag, ’s morgens
Midden in de grote kamer stond een tafel.
Midden op de tafel lagen keurig in een cirkel: zes
blinkende rijksdaalders.
In deze zilveren cirkel lag een postwissel, groot ƒ 5.
En om de tafel zaten zeven mensen met lachende
gezichten, vijf dames (vier juffrouwen en een me
vrouw), een meneer met gladgeschoren gezicht, en een
jongen met een krullebol, die er méér dan blij uitzag.
Die jongen was: Hans Lippe, dezelfde die de radio
op de H.B.S. zo keurig bediend had.
De meneer was z’n vader; beroep: procuratiehouder
ergens op een bank.
De mevrouw was z’n moeder; beroep: huisvrouw.
En de vier juffrouwen waren z’n zusters: Alida en
Truus; beroepen: allebei onderwijzeres; verder: Toos,
kantoorjuffrouw en tenslotte: Jo, studente in de rechten.
En de rijksdaalders en de postwissel?
Die waren van Hans, omdat hij vandaag juist zestien
jaar werd. ’tWas een vaste gewoonte van de familie
Lippe, dat alle zeven leden hun jarige huisgenoten
zoveel mogelijk altijd precies cadeau gaven, wat de
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gelukkigen het liefst wilden hebben. Dat was heel een
voudig bij bepaalde expres gevraagde boeken, sigaren
of muziek. Maar de keuze werd moeilijker, als ’t ging
over andere dingen, laten we zeggen: schoenen, vaasjes,
wandversieringen en van dat soort dingen, waarbij met
de persoonlijke smaak van den feesteling rekening ge
houden moest worden. En was de keuze van ’t cadeau
hèèl moeilijk, of wist de jarige zelf niet precies, wat hij
eigenlijk hebben wou, wel, dan legden ze allemaal botje
bij botje, en dan werden deze botjes doodeenvoudig in
een mooi figuurtje op de tafel gelegd ter vrije beschik
king van het feestvarken, dat dan met het geld netzoveel
kromme sprongen mocht maken tot er niets meer te
springen viel.
Dat was dan nu ook gebeurd.
Zes rijksdaalders had Hans gekregen, en Grootmoe
der had er uit Utrecht een ontstellend dikke postwissel
bij gestuurd.
Was ’t dan zo moeilijk geweest, om Hans juist dat
te geven, wat hij graag wou hebben?
Ja! En dat zat ’m hierin, dat Hans tot voor gisteren
zelf niet wist, wat hij ’t liefst zou wensen.
Een hele poos had hij heen en weer gedobberd tussen
twee dingen: een nieuw groot postzegelalbum met een
stel fijne zegels of
een paar radiolampen.
Maar nu wist hij ’t: ’t zouden radiolampen worden.
Door ’t gevalletje gisteren op school was hij tot z’n
beslissing gekomen. De gezellige middag had de door
slag gegeven.
„Dus gèèn postzegelalbum?” vroeg Moeder. „Weet
je ’t wel zeker, Hans?”
„Absoluut!” zei Hans, „’t Moet nog maar een jaartje
mee hoor, m’n ouwe. Desnoods plak ik al m’n nieuwe
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zegels in een schrift. Daar blijven ze ook wel goed in.
Nee, ’t worden lampen!”
En met een blij gezicht begon hij te goochelen met
een stelletje vreemde namen... hoogfrequent... gouden
serie... smoorspoel... Telefunken..., allemaal radiotechnische bewoordingen, waarvan z’n ouders en z’n
zusters niets begrepen, en waar ze dan ook maar niet
eens naar luisterden. Ook de familie Lippe behoorde
nog tot ’t uitstervend ras van radio-lozen, Hans dan
natuurlijk uitgezonderd.
„Zeg,” zei Vader lachend, „vertel ons nou ’s even,
maar alsjeblieft zonder Frans of Grieks, wat eigenlijk
je bedoeling is met die lampen? Wat bereik je er mee?”
„Betere ontvangst!” antwoordde Hans.
„Is je ontvangst
wat ’n raar woord eigenlijk
net of je muziek kan ontvangen als biefstuk of koffie...
dan nu niet goed?” vroeg Moeder.
„Jawel Moeder, maar met lampen kan ik meer sta
tions krijgen en ook duidelijker. Kijk, ik vang nou op
met de antenne, en m’n kristalletje zorgt, dat de aethertrillingen, die ik uit Hilversum of Kootwijk opvang, in
m’n koptelefoons hoorbaar worden, snappen jullie?”
„Nee!” lachte ’t koor.
„Doet er ook niet toe,” lachte Hans mee. „Geloof
nou maar van me, dat de lampen ’t werk van m’n an
tieke kristalletje overnemen en ’t veel beter doen. Let
maar ’s op, hoe dikwijls jullie over een week of zo
naar boven sluipen om ’s mee te luisteren! Ik ben van
plan om er ook zelf een luidspreker bij te maken, als ik
kan. En ook alle korte en ultra-korte golven wil ik zien
op te vangen
”
Wèèr stroomden er een massa „Griekse” woorden
als een watervalletje uit z’n mond en Vader, Moeder
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en de zussen hielden de oren dicht bij Hans’ wijsheid...
eindlampen
detector
trilplaat
en nog wel
tien, twaalf meer!
Toen sloeg de klok: acht uur!
En tegelijk stormde de grootste helft van de familie
de kamer uit, want acht uur was het klokje van plicht
en gehoorzaamheid.
Hans haalde zijn fiets uit het schuurtje achter in de
tuin en peddelde genoegelijk naar school, waar hij door
z’n vrienden met een hoeratje werd opgewacht en meer
dan dertig handen had te drukken.
„Wat heb je nou eigenlijk gekregen?” vroeg Wim
van Houten, een van Hans’ vrienden.
„Geld!” zei Hans.
Wim knikte. Hij begreep ’t!
„En wat koop je voor ’t geld?” vroeg hij verder.
„Radiolampen!” zei Hans weer.
„Dus tóch!” lachte Wim. „Ik heb ’t wel gedacht gister
avond! Ik snapte ’t wel, dat ’t postzegelalbum geen kans
meer had. Nou jó, geluk er mee! Succes! Wanneer
koop je ze?”
„Morgen,” zei Hans. „En dan begin ik meteen te
bouwen. Kom maar eens luisteren als ik klaar ben, hè?
Vanavond reken ik op je, hoor. Karei Hartmann vraag
ik ook. Pas op, ’t is tijd! Naar binnen, jó
!”
Dezelfde dag, ’s avonds
Antje, de dienstbode, had de tafel afgehaald en de
familie Lippe genoot van de thee en van de feestelijke
koekjes.
In de gezellige achterkamer brandde de schemer
lamp en er hing een stemming van vrolijkheid en van
prettige verwachting: Karei en Wim, Hans’ beste vrien-
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den zouden komen. Dat beloofde een prettige avond.
Juist wou Vader de krant uit de bus halen, toen de
telefoon begon te klingelen.
Vader nam de hoorn van de haak.
„Hallo! Ja, met Lippe!”
Aandachtig luisterde Vader naar de stem aan de
andere kant van de lijn en onwillekeurig praatten de
huisgenoten wat zachter.
„Wat zegt u?” vroeg Vader verbaasd. „Maar menéér
welnéé meneer
hoe komt u erbij.... . ik
heb geen advertentie geplaatst
hahaha! Wat zou ik
met een huisknecht beginnen? Ik heb een puike dienst
bode
daar komt ze juist de kamer binnen
”
Vader hield z’n hand op de opening van de hoorn.
„Zeg Antje,” zei hij, „daar is een meneer, die me een
huisknecht aanbiedt.”
„Is-ie gek?” vroeg Antje verontwaardigd.
„Dat zal ’k maar niet vragen,” lachte Vader. En weer
in de hoorn verder pratend: „Nee meneer, dat moet
een vergissing zijn!”
Gespannen luisterde hij naar de stem en hing even
daarna de hoorn weer op de haak.
„Wat was ’t met dien huisknecht, Vader?” vroeg Jo
nieuwsgierig. En daarmee sprak ze uit, wat ook de
anderen dachten.
„Nét zoals ik ’t je zeg,” antwoordde Vader, „een
meneer van een verhuurbureau, „Chique” heette ’t ge
loof ik, biedt me een prima huisknecht aan. Ik had er
in de krant om gevraagd, beweerde hij, Bergselaan
57
”
„Komt uit,” knikte Moeder.
„In ’t adresboek had hij de naam opgezocht en daarna
weer ’t telefoonnummer en zo had hij me opgebeld.
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’tMoet natuurlijk een vergissing zijn, ’t Kan niet
anders!”
„’n Mooie grap,” zei Moeder. „Als we nou alsjeblieft
maar geen geloop en gebel aan de deur krijgen van huis
knechten, die zich komen aanbieden.”
„Terugsturen!” lachte Hans.
„Wat geef me dat?” zei Moeder. „Wat heb ik aan de
drukte?”
„Je kunt me geloven
,” Vader knipoogde naar
Hans en de zussen, „dat er heel wat zullen komen,
’t Beroep van huisknecht is nou eenmaal een veelbegeerd baantje. Moeder, pas maar op je voortuintje!
Over een uurtje staat er een hele queue!”
Moeder liep er niet in! Ze deed, wat op ’t ogenblik
het verstandigste was: ze haalde de krant uit de bus,
vouwde hem open en zocht in de advertentiekolommen
netzolang, tot ze de bewuste gevonden had.
En Hans las voor:
HUISKNECHT.
Gevraagd om zo spoedig mogelijk in
dienst te treden (uiterlijk 1 Juni):
EEN PRIMA HUISKNECHT.
Zonder uitstekende referentiën on
nodig zich aan te melden.
Zich IN PERSOON te vervoegen
aan ’t adres
BERGSE LAAN 57

„Mooi!” zei Moeder, „daar zitten we! Gezellige
boel! Wat moeten we doen?”
„Afwachten!” zei Vader. „En net zoals Hans zei:
Terugsturen!”
Tingelingeling! De bel!
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„Daar heb je er al een!” lachte Hans. En de vier zus
sen schaterden mee.
„Ik zal wel even gaan kijken,” zei Vader. Hij stond
op en wilde de kamer uit gaan, maar voor hij bij de
deur was, ging die al open en tot grote verbazing van
de hele familie kwam er een lange meneer binnen,
gevolgd door Antje met een boos gezicht.
De meneer droeg een grote uilenbril; hij had lang,
zwart, bijna blauw achterovergekamd haar en een klein
snorretje.
„Menèèr!” raasde Antje, „menèèr!”
„Stil meisje,” zei de lange zwarte. Hij legde z’n hand
op z’n maag en boog tweemaal in alle richtingen waar
maar iemand stond. En na die twaalf buigingen trok
hij z’n hoofd scheef in z’n hoge boord, zette een dra
matisch gezicht, en strekte z’n armen naar Vader uit.
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„O meneer,” zei hij op een raar hoog toneeltoontje,
„o meneer.” En toen, heel somber: „O...! Meneer...!”
De familie zweeg stomverbaasd, met grote ogen
„O meneer Vanderzand,” ging de zwarte verder, nu
bijna jubelend.
„Net ’n opera,” dacht Hans.
„Pardon?” zei Vader.
„O meneer Vanderzand, laat mij de eerste zijn, die
ze hier mag zien.”
„Ik
eh
pardon
,” zei Vader, mèèr dan
verbaasd.
„Nee,” zei de zwarte smeltend, „dat kunt u mij niet
weigeren. Please, I will speak English!”
Vader bekwam van zijn verbazing.
„Meneer,” zei hij. „Wie is u eigenlijk? En wat komt
u hier doen? Is u misschien een huisknecht? Dan moet
ik u teleurstellen!”
„Hahaha!” De zwarte lachte schel. „Meneer Van
derzand!”
„Wat zeit-ie nou?” informeerde Antje bij Moeder,
die zwijgend haar schouders ophaalde.
„Meneer Vanderzand, please
”
De zwarte haalde met bewonderenswaardige snel
heid een visitekaartje uit z’n portefeuille.
Vader las:
PIERRE DE BRUYNE
Verslaggever van
„DE NIEUWSGIERIGE LEZER"
„Meneer!” zei Vader heel beslist. „U is abuis.”
Maar de zwarte begon al weer opnieuw, razend vlug,
als een wekker, die afloopt: „Meneer, we weten toch
allemaal, wie u is. En dat u hier is komen wonen, is ons

Ê
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ook al lang bekend. Sta me toe, u uit naam van ons
blad van harte welkom te heten in Holland. We ken
nen allen uw fameuse verzameling!”
„Hij is gek,” beweerde Antje.
„Uw schitterende serie Kaapse driehoekjes!”
Hans keek verbaasd op.
„Uw prachtige blauwe Hawaien!”
„Dat zijn
,” riep Hans.
„Uw half-penny van Nieuw Zuid-Wales, uw mis
drukken, uw plaatfouten!”
„Menéér!” riep Vader.
„Dat zijn postzegels!” riep Hans.
„Precies!” riep de zwarte. „Uw postzegels!”
„Postzegels?” vroeg Vader verwonderd.
Moeder was helemaal de kluts kwijt en de zussen
keken van den een naar den ander.
„Wat nou?” vroeg Antje opeens. „Twee mannen in
’t voortuintje?”
„Huisknechten!” lachte Hans.
„Niet binnenlaten, Antje!” zei Vader met een
onvriendelijke blik op den lachenden zwarte. „Eén is
genoeg! Meneer, ik wou u voor de laatste maal ver
tellen
”
Maar de lange verslaggever haalde diep adem en
begon voor de derde maal, vóór de familie er op ver
dacht was, te redeneren, z’n rechterwijsvinger zwaaiend
in de richting van ’t plafond: „Op de Londense tentoon
stelling hebben we ze bewonderd en
”
Tingelingeling! De bel luidde daverend!
„
en we zijn u heel dankbaar, dat u ze ook in
Holland komt exposeren. U blijft hier gevestigd, niet
waar? U is
” Hij keek onbeschaamd de kamer rond,
„u is al prachtig geïnstalleerd. Pardon, u logeert wel-
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licht bij familie? Hebt u geen radio? Wel rustig
Vader waagde een laatste poging.
„Meneer, ik heet Lippe! Verstaat u dat? Lippe! El,
ie, pee, pee, ee! Lippe, die om je mond zitten, hier!”
Vader wéés naar zijn mond. „En géén, verstaat u me
héél goed, géén Zandman of Van Santen of hoe u me
gelieft te noemen. En er zijn in m’n hele huis geen drieof vier- of vijfhoekjes te vinden en ook geen misplaten of
drukfouten. En nou verzoek ik u heel dringend, om
alsjeblieft op te hoe
ik wil zeggen m’n huis uit te
gaan. Begrijpt u dat?”
Tingelingeling!! Wéér een ratelend belgelui!!
Maar nu keek de zwarte heel verbaasd. Z’n mond
ging open, toen weer dicht en daarna nóg eens open.
Hij tuurde van den kwaden Vader naar de zwijgende
Moeder en den lachenden Hans, haalde z’n horloge uit
de zak, keek er op en stapte zonder een woord meer te
zeggen de kamer uit, de gang in, naar de voordeur. En
tegelijk ratelde voor de derde maal het brandweergelui
door het huis.
„Hè!” Hans zuchtte. „Die is weg!”
„Ik
Hans
Vader, begrijpen jullie daar iets
van?” vroeg Moeder.
„Geen jota!” zei Vader, rood en warm. „Wat zei jij,
Hans, had hij ’t over vreemde postzegels?”
„Over zeldzame postzegels, Vader, van Hawai en
van de Kaap.”
„En over een zekeren meneer Vanderzand,” zei Ali.
„Wat een gekke avond!” vond Jo.
Antje kwam binnen.
„Twee manspersonen, meneer. Ze willen met alle ge
weld hier huisknecht worden. Wat hebben ze toch
tegen me?”
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„Wegsturen, Antje! Wij hebben geen huisknechten
nodig. Is die zwarte ook weg?”
„Ja meneer!” Antje verdween weer.
„Gezellige verjaardag heb ik,” lachte Hans. „Als
Antje nou zometeen Karei en Wim ook maar niet
wegstuurt! Hoe laat is ’t? O, half acht. Dan kunnen ze
elk ogenblik komen.”
„Weet je wat ik doe?” zei Vader. „Ik zal de „Tele
foon” eens opbellen over die advertentie. Ik heb zo’n
idee dat de komst van dien meneer
hoe heet hij
ook weer....... ?”
Hans raapte ’t kaartje, dat op de grond lag, op.
„De Bruyne,” zei hij.
„De Bruyne,” vervolgde Vader, „samenhangt met
die advertentie.” Hij draaide aan de nummerschijf en
in een ogenblikje had hij aansluiting. Maar veel nieuws
hoorde hij niet.
„Een vergissing, een drukfout,” meende administratie.
„Niets aan te doen! Informeren!”
!
En zo bleef de familie nog even wijs
„Eén ding hadden we kunnen doen,” zei Vader. „We
hadden dien verslaggever-postzegelliefhebber jouw al
bum kunnen laten zien, Hans. Jij bent immers ook een
phitela... phitale... hoe heet dat nou weer?”
„Philatelist,” zei Hans peinzend. In z’n gedachten
zag hij vóór zich de mooie Kaapse driehoekjes, waar
over de zwarte meneer gesproken had en waarvan hij
er wel eens een paar in de postzegelwinkels had
gezien.
„Prachtzegels,” mompelde hij. „Sommige ervan zijn
wel 150 gulden waard.”
„Had je ze maar!” zei Jo.
„Graag!” zei Hans. „Moeder, ik ga naar boven.
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Stuurt u Karei en Wim bij me, als ze komen. Dan
praten we eerst wat, en komen daarna beneden. Goed?”
„Best jongen,” knikte Moeder. „Ga je gang maar.”
Een ogenblik later zat Hans op z’n kamertje twee
hoog. ’t Eerste wat je zag was een geweldig grote tafel,
beladen met boeken, schriften, inktpotjes, potloden en
papieren. Verder vier stoelen, waarvan een met arm
leuningen (een afgekeurde bureaustoel van Vader) en
in de hoek een vreemdsoortig kastje, vol knoppen en
draadjes en lijntjes en cijfers, het radiotoestel van
Hans!
’tWas waar, wat de jongens gisterenmiddag hadden
beweerd: Hans had het toestel zelf in elkaar gezet.
Hoe hij aan de onderdelen gekomen was?
Heel eenvoudig: van z’n oom Jacob, die marconist
in Rotterdam was, had hij twee jaar geleden een oud
scheepsradiotoestel cadeau gekregen, een grote, lompe
kast. Er zaten geen lampen in, alleen een massa draden,
een z.g. variometer om de ontvangen muziek te ver
sterken of te verzwakken, en een klein kristalletje, dat
de aethertrillingen gelijk richtte, zoals de benaming
luidde. Ook waren er een paar koptelefoons bij.
Hans had net zolang in allerlei boeken gelezen en
de ouwe kast doorsnuffeld, tot hij de werking van ’t
antieke toestel helemaal had begrepen. En toen had hij
het hele gevalletje uit elkaar gehaald, sommige onder
delen met behulp van opgespaarde zakcenten ver
nieuwd en vervolgens zelf een nieuw toestel gebouwd.
Véél stations kon hij er niet mee horen. Hilversum I,
Hilversum II en Droitwich, daar was alles mee gezegd.
Maar Hans was wat in z’n schik geweest, toen hij
voor de eerste maal muziek in z’n koptelefoon hoorde.
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Dagen lang was hij niet van z’n kamertje af te timme
ren geweest, zó had de radio hem in beslag genomen.
Hans glimlachte.
„Morgen,” zei hij zacht, „morgen ga je weer hele
maal uit elkaar, ouwe jongen. We zullen je eens wat
gaan moderniseren. Je kristalletje gaat in de rommel
kast. En je krijgt een paar splinternieuwe lampen en
ook maak ik je geschikt
”
Hans’ ogen schitterden
„
voor de allerkortste golven! En als ’t werk op
schiet maak ik óók nog zelf een luidspreker. Wacht
maar
”
Hij haalde een groot stuk papier tussen z’n boeken
vandaan, en prikte ’t met vier punaises aan de wand.
Met dikke letters stond er boven:
SCHEMA.

En daaronder zag je een bonte warreling van lijnen,
cirkels en cijfers, zwarte en rode.
Hans ging voor ’t papier staan en bestudeerde ’t voor
de zoveelste maal van boven tot onder. Vervolgens
haalde hij uit de kast een glazen bak met een paar loodplaten er in: z’n accu, die hij ook van oom Jacob had
gekregen, maar waar hij totnogtoe niets aan had gehad,
omdat z’n kristaltoestel geen accu nodig had.
„Voor m’n lampen heb ik stroom nodig,” mompelde
hij. „Ik zal ’m morgen laten vullen en laden in de winkel
op de hoek.”
Toen ging hij bij z’n toestel zitten, zette een van de
koptelefoons aan z’n oren, en draaide netzolang aan de
knopjes, tot hij muziek hoorde.
„Hilversum, een concert,” mompelde hij. En net als
de vorige dag in school bij de luidspreker, luisterde hij
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vol aandacht naar de mooie, hoewel zachte muziek van
’t uitstekende orkest.
„Au!” riep hij opeens. Hij voelde een vrij onzachte
stomp tegen z’n schouder. Hij sprong op en keek in de
glimlachende snuiten van Wim en Karei.
„Zeg, kom voortaan wat harder binnen en groet wat
zachter,” zei hij. „Vind je niet?”
„Zal gebeuren,” beloofde Karei. „Feliciteren hoeft
niet meer, hè? Maar een cadeau komt altijd van pas.
Hier, pak aan, van ons beiden!”
En Karei duwde den verbaasden Hans een pakje in
de handen, dat na afwikkeling van allerlei papieren een
doos bleek te zijn! En in die doos zaten: een soldeer
bout, een nijptang en een paar schroevendraaiers.
„Voor als je zelf gaat bouwen,” zei Wim. „Gebruik
ze in gezondheid en als je klaar bent, laat ons dan mee
genieten van je ultra korte golven. De lange heb ik
thuis zelf!”
„Jongens,” zei Hans, „dat hadden jullie niet moeten
doen.”
„’t Is al gebeurd,” zei Kees weer. „En we nemen ’t niet
terug.”
„In elk geval,” lachte Hans, „dank ik jullie van
harte.”
„Geen dank,” zei Wim. „En geef ons nou ’s zo’n
primitief ding om onze hoofden, ’t Is wel aardig om ’s
even naar de oertijd van de radio terug te keren! Of
zit er geen muziek in?”
„Kom hier,” zei Hans.
En tien tellen later zaten de twee vrienden elk met
een koptelefoon te luisteren, terwijl Hans, de jarige, in
de vensterbank glimlachend toekeek.
Nog een minuut of tien duurde ’t concert. Toen trok-

I
I

l-

i-

s
'v'

I
I

L»

I

33

ken ze met z’n drieën naar beneden. En daar begon het
eigenlijke verjaarsfeest.
Toos, Ali en Jo speelden heel mooi piano, viool en
violoncel. Ze vormden een pracht van een trio.
„Om machten strijkjes jaloers te maken,” beweerde
Wim.
Truus declameerde allergeestigst de geschiedenis van
de scheefmondige familie, die de kaars niet uit kon
blazen, zodat ze allemaal tranen in de ogen kregen van
’t lachen.
Karei, die z’n banjo had meegebracht, zong, zichzelf
begeleidend, smeltende Hawaianmelodieën.
Vader liet ’t gezelschap er inlopen met z’n verhaal
van den meneer, die op reis was en ’t sleuteltje van de
afgesloten brievenbus in z’n portemonnaie had, en die
z’n vrouw per brief dit sleuteltje stuurde, opdat ze hem
z’n zakenbrieven achterna kon zenden. En die stom
verbaasd was, dat hij geen enkele brief ontving! Rara,
hoe kon dat?
Moeder was de eerste, die ’t snapte. „Omdat ’t sleu
teltje toen óók in de dichte bus terecht kwam!” riep ze.
Uit blijdschap, dat zij de eerste was, kregen alle anderen
een extra taartje!
Antje verhoogde de vrolijkheid door nog acht, zegge
acht candidaat-huisknechten af te poeieren en Kees en
Wim vielen bijna om van de pret, toen ze de rare ge
schiedenis van de advertentie hoorden.
’tWas al bij elven, toen de vrienden verdwenen.
Huize Lippe trok slaapkamerwaarts.
Voor Hans onder de wol kroop, keek hij nog even
naar z’n ouwe toestel. Toen mompelde hij: „Morgen...”
en sprong in zijn ledikant.
Roggeveen — Ogen.
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VOORBEREIDINGEN.

En Hans begon!
De volgende morgen, vóór zevenen al, verscheen hij
tot Antjes verbazing in de keuken.
Zonder één woord te spreken hurkte hij bij ’t kastje
onder de gootsteen en haalde er alle lege mosterdpotjes
uit, die Antje zo bloedig had bewaard. Hij vond er wel
zeventien! Toen inspecteerde hij, nog altijd zwijgend,
de andere kasten, tikte een paar jampotjes op de kop,
en zette z’n hele buit op de keukentafel.
Hans was begonnen!
Antje begreep er niets van! Lege mosterdpotjes! Wat
moest Hans daar nou toch mee beginnen? Stekjes
inzetten misschien? Kikkers opkweken? Dat had hij
wel eens meer gedaan. Maar daarvoor had hij er toch
geen zeventien nodig?
Antje vróég ’t: „Wat moet je daar eigenlijk mee,
Hans?”
En Hans antwoordde: „Voor de anodebatterij van
m’n radio, Antje. Heb je d’r niet meer?”
Antje, perplex, schudde ’t hoofd. Toen trok Hans, alle
lege potjes in z’n handen en in z’n zakken, naar boven.
Pas even voor achten holde hij weer naar beneden, at
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staande haastig een paar boterhammetjes, verslikte zich
bijna in de hete thee en fietste naar school.
En Antje begreep er nog steeds niets van. Ze ging
hoofdschuddend naar boven, om de bedden af te
halen. Daar zag ze iets, dat haar nog véél meer van
streek maakte. Op de kamerdeur van Hans was een
groot stuk papier geprikt. En daar stond met vuurrode
letters op geschreven:

VERBODEN TOEGANG.
Daaronder was een grote bliksemschicht getekend,
zo een als je er wel eens ziet op de electrische trans
formatorenhuisjes; zó iets:

Vlak daarbij stond een angstaanjagend zinnetje:
GEVAARLIJK!!!
BIJ BRAND NIET NATSPUITENÜ
En daar weer onder, met veel kleinere letters:

Ik zal zelf mijn bed wel opmaken, Antje!

Bibberend las Antje ’t griezelige gevalletje. Toen
holde ze, zo vlug als haar benen haar dragen konden,
weer naar beneden.
„Mevrouw! Mevrouw!” gilde ze al op de eerste
verdieping.
„Wat is er, Antje?” riep Moeder verschrikt. Zó
luidruchtig had ze haar kalme dienstbode nog nooit
meegemaakt. „Is er brand?”
„Welnee, Mevrouw,” zei Antje verontwaardigd.
„Dan zou ’k niet zo gillen! ’t Is wat anders. Komt u
maar ’s met me mee, ik moet u wat laten kijken.”
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„Wat, Antje?”
„Kan ’k u zo niet vertellen,” antwoordde Antje ge
heimzinnig.
Moeder, wel vermoedend, dat ’t iets van Hans zou
zijn, en toch nieuwsgierig, ging mee naar boven, waar
Antje haar ’t papier aanwees.
Moeder las en glimlachte.
„Nou?” vroeg Antje. En ze zette haar handen breed
uit in de zij. „Wat betekent dat, Mevrouw? Wat zegt
u daarvan? Gister hing ’t er nog niet. En vanmorgen
kwam hij om een uur of zeven al in de keuken en daar
nam hij me alle lege mosterdpotjes mee. Die had hij
nodig
,” Antje fluisterde ’t bijna, „
voor z’n
notenpletterij! Dat zei hij, Mevrouw. Waarom neemt
hij er geen notenkraker voor? Dat vraag ik!”
Moeder glimlachte weer.
„Maak je niet bezorgd, Antje,” zei ze. „Hij heeft die
dingen nodig voor z’n radio, denk ik.”
Toen deed ze de deur open en keek naar binnen.
Antje sloeg haar handen in elkaar. „Wat een rom
mel!” riep ze.
’t Was waar: al de boeken van Hans, die anders altijd
netjes opgestapeld z’n tafel sierden, lagen overal ver
spreid in de vier hoeken van de kamer en z’n potloden,
z’n linialen en z’n overige paperassen lagen broederlijk
naast een paar schoenen onder z’n ledikant.
Midden op de tafel stond z’n radiotoestel, bijna hele
maal uit elkaar gehaald. Een massa schroeven, draden
en andere geheimzinnige dingen lagen er omheen ver
spreid. Moeder begréép ’t: Hans was begonnen z’n
radiotoestel te moderniseren. Daar kon hij niemand
bij gebruiken. En daarom had hij, wel wetende hoe
Antje in buien van buitengewone ordelijkheid dikwijls
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de boel zó goed „opborg”, dat niemand ’t óóit terugvond,
de toegang tot z’n kamer doodeenvoudig verboden.
Moeder glimlachte voor de derde maal. Ze snapte
wel, dat Hans die morgen wat anders tegen Antje ge
zegd had. En ze stelde haar trouwe gedienstige meteen
gerust: „Laat hem de eerste dagen maar scharrelen,
hoor! Over een weekje is hij wel klaar met z’n radio.”
„Maar is er dan heus geen gevaar?” vroeg Antje
bezorgd.
„Geen kwestie van,” lachte Moeder. „Dat is maar
een beetje
hoe zal ik ’t zeggen....... ?”
„Lef!” beweerde Antje.
Moeder knikte en ging weer naar beneden. En Antje
ging naar de andere kamers. Maar tóch keek ze, als
ze op de overloop voorbij Hans’ kamer kwam, telkens
met een achterdochtig gezicht naar de bliksemende pijl.

De ochtend ging voorbij. Tegen half een kwamen
Vader, Hans en de zussen thuis. Antje vermaakte de
familie, door de vijf, die ’t nog niet gezien hadden, naar
’t „aanplakbiljet” van Hans (zo noemde ze ’t!) te
sturen. Ze dronken in een vrolijke stemming koffie en
Hans reed naar school. Hij had ’t gemakkelijk: twee
lessen maar! ’n Bof! Want nou kon hij danig opschieten
met z’n toestel.
Betrekkelijk vroeg in de middag zat hij alweer op
z’n kamer. Hij trok z’n colbertje uit, maakte toen z’n
bed op (wat hij een onmogelijk zwaar werk vond), be
studeerde voor de zoveelste maal nog eens z’n schema,
inspecteerde met een kennersoog de rommel, die op
z’n tafel lag en begon, liever gezegd: herbegon!
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En ondertussen stond Antje in de keuken geweldig
te mopperen. Op Hans!
Er zijn veel „Antjes”, die op „Hansen” mopperen. En
bijna altijd met reden! En ook heel dikwijls niet alleen
met reden, maar met redenèn! Die redenen zijn ge
woonlijk: vuile strepen op tapijten, ongeveegde voeten,
rommelige kamers, vergeten schoenborstels, openstaan
de potjes „Erdal” en méér van dat soort.
De redenen van onze Antje waren: 1° de geschiede
nis met de mosterdpotjes, 2° ’t „aanplakbiljet”.
En in de loop van de namiddag kwamen er nog zeven
redenen bij, zegge en schrijve: zeven.
Antje kon wel tegen een stootje. Ze was niet zo héél
gauw op haar teentjes getrapt. En dat was maar goed
ook, want anders zou ze hard kans hebben gelopen, dat
dat ze die namiddag een stelletje eksterogen rijker zou
zijn geworden.
Want: zeven keer werd er gebeld en zeven keren
moest ze opendoen voor schoolvrienden van Hans, die
met lege mosterdpotjes kwamen aandragen.
Eerst kwam Karei Hartmann. Hij bracht er tien
tegelijk.
„Alsjeblieft Antje,” zei hij. „Voor Hans. Zeg ’m maar,
dat ik niet boven kan komen, omdat ik ga voetballen
en omdat ’t al zo laat is. En doe hem de groeten van
me! Dag!” Weg was hij.
Antje sjouwde lijdzaam mét de mosterdpotjes naar
boven, opende Hans’ deur, zette de glazen dingen op
de vloer en bromde: „Alsjeblieft, met de complimen
ten voor de notenpletterij van Karei.”
Hans, verstrooid, in z’n overhemd, met warrelige
haren, achter een tafel met een zeldzame bende, knikte.
En Antje sjokte naar beneden.
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Toen kwam Jan Willemse. Met acht potjes!
Hij bracht ze zélf twee hoog naar boven. En omdat
hij ook naar ’t voetbalveld moest (niet om te spelen,
maar om te kijken) verdween hij al heel gauw, met een
vriendelijk verzoek namens Hans aan Antje, om de
andere potjes maar zolang in de vestibule achter de
kapstok te zetten.
Jan vróég het. En Antje gaf een onverstaanbaar ant
woord.
Vervolgens kwam Arie Hollander met twaalf potjes.
En Piet van Beveren: twintig potjes (’t record!).
Daarna Jan van Bassum: dertien potjes (èèn ka
potte), Tenslotte Jacob de Graaf: elf potjes en een
grote stopfles.
En telkens zette Antje de lege glazen dingen op een
rij: vijfenzestig stuks! Precies een rij soldaten met
een officier! Toen vond
Antje ’t welletjes. Ze ste
vende naar Moeder, die in
de achterkamer met ’t thee
gerei bezig was, en vertelde
de hele geschiedenis. Moe
der moest ’t zien. En toen
ze ’t gevalletje zag, begon
ze tot Antjes grote verba
1)
zing luidkeels te lachen.
Juist kwam Hans naar
beneden. Hij had de thee ge
roken! En meteen kreeg hij
van Antje de volle laag.
Maar Hans declameer
de: „Dertien Mei, Dinsdag:
De huisknechten belegeren
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onze vesting. Veertien Mei, Woensdag: Invallen der
mosterdpotjes.”
„Jawel,” zei Antje. „Maar met al je grapjasserij ver
geet je twee dingen, Hans.”
„Welke, Antje?”
„In de eerste plaats: dien zwarten meneer van gister
avond.”
„De Bruyne,” zei Hans.
„De zwarte,” zei Antje vinnig. „Ik heb twee goeie
ogen en die weten, wat ze zien. Hij was zwart! En in
de tweede plaats vergeet je, dat ik voor al die potjes al
een paar keer op en neer heb moeten lopen.”
Hans lachte. „Maar daar staat tegenover,” zei hij,
„dat jij voorlopig m’n bed niet hoeft op te maken. O
zo. Nou jij weer!”
„Die zit!” zei Moeder.
En Antje, die niet van de kwade soort was (al mop
perde ze dan wel eens) lachte ontwapend, vooral toen
Moeder haar meenam naar de kamer en haar een
kopje thee met een koekje gaf.
Natuurlijk kreeg ook Hans z’n deel. Haastig dronk
hij z’n kopje leeg, haalde toen een grote wasmand uit
de keuken en stapelde z’n glazen waar daarin.
,Antje,” zei hij, „’t kan zijn, dat er vanmiddag of
vanavond nog meer jongens komen. Wil je ze dan wéér
in ’t portaal zetten?”
„De jongens?” vroeg Antje. „Best!”
„Precies,” zei Hans. „En de potjes stuur je maar
terug.” Lachend ging hij met z’n rinkelende last de
trappen op. Op z’n kamer bleef hij nog een poosje zit
ten werken aan z’n toestel, tot Antje hem riep om te
komen eten.
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Ze aten gekookte schelvis met nieuwe aardappelen,
botersaus en sla met harde eieren: allemaal lievelings
kostjes van Hans. Al die lekkere dingen maakten z’n
goede humeur nog beter, zodat hij begon te glimmen
van plezier.
Vader zag het en hij schreef ’t aan andere oorzaken
toe. „Jij schiet zeker flink op, daarboven, hè?” zei hij.
„Gaat nogal,” antwoordde Hans.
„Ik heb zoiets gehoord,” vervolgde Vader, „van een
mosterdpotjesinvasie. Vertel ons nou eens: waar dienen
die dingen eigenlijk voor. Antje heeft geprobeerd, om
me wijs te maken, dat je er noten mee wou kraken,
maar dat kan ik toch moeilijk geloven!”
Hans lachte. „Ik maak er een anode-batterij van,
Vader. Die moet zorgen voor de spanning van de lam
pen. Kijk eens: een radiolamp moet branden, en daar
zorgt de accu voor, want die levert de stroom. Maar
nou zit er in zo’n lamp ook nog een plaat. En die moet
een zekere spanning hebben. Bij de moderne toestellen
krijgt hij die spanning van het ingebouwde plaatspanningsapparaat. Omdat ik nou geen centen genoeg heb
om zo’n ding te kopen, maak ik m’n plaatspanning zelf.
Van al die potjes maak ik kleine zuurelementjes met
koper- en tinstaafjes. Verbind ik ze met elkaar, dan
krijg ik één groot element. Ieder potje heeft een span
ning van P/2 a 2 volt, dus 60 potjes hebben 90 a 120 volt.
Snapt u?”
„Nee!” zeiden Moeder en de helft van de zussen.
Maar Vader, die z’n natuurkunde nog niet helemaal
vergeten was, knikte.
„Heb je dat zelf bedacht?” vroeg hij.
„Nee Vader,” antwoordde Hans. „Alle jongens, die
graag een radio willen maken en die geen money heb-
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ben, deden ’t vroeger óók zo. Vroeger
dat is dan
een jaar of zes, zeven geleden. Als ik nóg eens jarig
ben geweest, schaf ik de accu en de anode-batterij óók
af. Dan bouw ik m’n toestel zó, dat ik ’t rechtstreeks
op ’t lichtnet kan aansluiten. Maar dat kost duiten!”
„Zeg eens,” zei Moeder. „Geeft dat zuur geen
vlekken?”
„Daar hebben we de practische huisvrouw,” riep
Hans lachend. „Nee Moedertje, maak maar geen zor
gen, hoor! Ik zet ze allemaal netjes in een vierkantje
naast elkaar in de hangkast, op de onderste plank.
En voor elke vlek, die u vindt, betaal ik een dubbeltje!”
„Jawel,” schertste Jo. „Pluk veren van een kikker!”
Hans rammelde met z’n verjaardagsrijksdaalders.
„Alsjeblieft!” zei hij.
„Zeg ereis,” zei Vader weer. „Denk jij bij al dat geradio nog aan je schoolwerk!”
„Aha! Daar hebben we den practischen huisvader
óók!” lachte Hans. „Wees gerust, Vader, vanavond
laat ik m’n radio rusten, want ik heb nog niet alle spul
len. En zo aanstonds, na ’t eten, begin ik aan m’n
schoolwerk. Véél heb ik niet. Ik ga maar in de voor
kamer zitten, want boven heb ik geen plaats meer.”
„Dat weten we,” zei Moeder. „Gevaarlijk! Kom niet
aan m’n bed! Zzzz....... jtü”
Met det laatste beeldde ze in klank de zigzagpijl uit.
„Nietwaar?” vroeg ze.
-*
„O zo!” zei Hans. „En ’t heeft geholpen!”
„Neem nog wat mosterd, Hans.” Dat was Ali. „Je
eet je vis zo flauw.”
„Dank je, daar hou *k niet van. ’tBijt me te veel!”
„Dan ben je tegen jezelf,” zei Vader.
Hans snapte ’t niet. „Waarom, Vader?”
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De hele zussenkring riep als uit een mond: „Om ’t
lege potje!!”
„De Unie van Utrecht heeft ’t woord,” lachte Hans.
„Nee dames, ik heb al lege potjes genoeg.”
„Is je toestel dan al klaar?” vroeg Truus.
„Welja, waarom niet? Denk je dat ’t zó maar gaat?
Lieve Truus, een radiotoestel ombouwen is wat anders
dan een lekke fietsband repareren! Tc Heb de lampen
nog niet eens gekocht!”
„Hoe ver ben je dan nou?” vroeg Truus weer, die
van radio net zo veel verstand had als een krokodil
van de middernachtzon.
„Tja,” zei Hans lijdzaam, „dat kan ik je nou wel ver
tellen, maar daar zou je toch niks van begrijpen!”
„En waar zijn de luidsprekers?” vroeg Toos, die ook
een duit in ’t zakje wou doen.
„Eén in m’n zak,” zei Hans. „En de andere is bij
Antje in de keuken Die moet opgepoetst worden met
schoensmeer.”
„Leuk ben je!”
„Op leuke vragen moet je leuk antwoorden, hè?”
„Als je toestel klaar is, moet je Indië eens opbellen!”
zei Truus enthousiast. „Dat zou aardig zijn, Hans!”
„Dat kan niet,” zei Jo. „Maar Indië hóren, dat kan
misschien wel!”
„Met jou kan ik praten,” zei Hans. „Bandoeng zal ik
wel kunnen krijgen. Ik zal ’t tenminste proberen!”
„Mooi!” zei Moeder. „Dan komen wij bij je luis
teren!”
En toen werd de tafel afgenomen.
Twee van de zussen, Ali en Jo, verdwenen naar haar
kamer om nog wat te gaan studeren, en Hans haalde
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z’n boeken naar beneden. Hij posteerde zich in de voor
kamer en was al gauw in z’n werk verdiept.
Ondertussen zorgde Moeder alweer voor thee. Vis
moest immers zwemmen, nietwaar? Vader haalde de
krant uit de bus en begon rustig te lezen.
Maar na vijf minuten riep hij opeens uit: „Wel nou
nog mooier! Wat is dat nou?”
„Wat is er aan de hand, Vader?” vroeg Moeder.
„Daar staat me warempel
riep Vader, „hier in
de krant
hier, kom zelf maar kijken! Heb je ooit!”
Hij legde de krant wijd uitgespreid midden op de
tafel, en terwijl de anderen nieuwsgierig toekeken, wees
hij naar ’t midden van de derde kolom.
„Hier, kijk eens!”
Moeder, Truus, Toos en Hans zagen ’t portret van
een heer, een kleinen dikken heer met een vriendelijk
gezicht, een grote snor en een lorgnet.
„Wel, wat zou dat?” vroeg Moeder verbaasd. „Ik
ken dien man niet, zou ’k zo zeggen.”
„Lees dan maar eens, wat er onder staat,” lachte
Vader.
Hans las ’t voor:
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Wij hebben ’t genoegen, onze lezers hierbij aan te bieden
het portret van onzen landgenoot, den heer

J. F. VANDERZAND,
den bekenden philatelist, die na een afwezigheid van ruim
drie jaren weer in ons land is teruggekeerd en Amsterdam
als blijvende woonplaats heeft uitgekozen.
De naam Vanderzand zal voor velen onzer lezers geen
onbekende zijn. Immers: hij is eigenaar van een der meest
bekende en meest volledige postzegelverzamelingen, die er
op de wereld bestaan. Op zijn laatste wereldreis heeft hij
zijn mooie verzameling met zeer vele prachtexemplaren
uitgebreid.
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Wij hopen onze lezers binnenkort nadere berichten over
onzen bekenden landgenoot (dien wij hierbij een oprecht:
„Welkom!” toeroepen) te kunnen mededelen.

„Nou?” zei Vader.
Moeder begreep ’t nog niet zo gauw. „Tja,” zei ze.
„’t Spijt me wel, maar die naam zegt me niet veel! Ik
heb hem nog nooit gehoord!”
„Welja, Moeder!” riep Hans. „Gisteren nog! Dat was
de naam, die die zwarte krantenman aan Vader gaf!”
„Er is natuurlijk een grote vergissing in ’t spel,” zei
Vader. „En ik heb nou maar zo’n idee, dat die geschie
denis met die huisknechten ermee in verband st
”
„Staat!” had Vader willen zeggen, maar hij deed ’t
niet, want
Tingelingeling!!!
een daverend gebel
klonk door ’t huis, zó geweldig, dat Vader meteen zweeg
en verschrikt naar buiten keek. Ook Antje, die in de
keuken bezig was, schrok. Drie lepels en twee borden
vielen kletterend op de grond en Antje holde in de
looppas naar de voordeur.
Ze deed open.
Op de stoep stonden twee mensen, een klein, dik
heertje en een lange, magere jongen van een jaar of
zestien.
Antje meende ’t te begrijpen: „Als je mosterdpotjes
komt brengen, jongeheer,” zei ze een beetje kwaad,
. „zet ze dan maar als de wind hier neer en bel niet als
een brandweerman! Begrepen? En u, meneer?”
De meneer keek verbaasd. „Meisje,” zei hij, „waar
praat je over?”
„Ik...e... ik bedoel,” Antje snapte dat ze abuis was,
„ik wou zeggen: hoort de jongeheer bij u, meneer?”
„Dat doet-ie,” was ’t antwoord. „En ik kom hier, om
meneer te spreken. Is hij thuis?”
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„Jawel meneer!” zei Antje. „Komt u binnen. Ik zal
meneer even waarschuwen.”
Ze ging naar binnen en vertelde ’t geval.
„Toch weer geen huisknechten?” vroeg Hans
lachend.
„Nee!” zei Antje beslist, „de éne is te dik en de andere
te jong.”
Vader ging de kamer uit en kwam even daarna terug
met de twee bezoekers, terwijl Moeder, de twee zussen
en Hans verwonderd opkeken. Want ogenblikkelijk
herkenden ze: meneer Vanderzand, den meneer van ’t
portret in ’t avondblad!!
„Ik behoef u niet meer aan m’n vrouw, m’n dochters
en m’n zoon Hans voor te stellen, meneer Vander
zand,” lachte Vader. „Want we waren juist bezig, om
uw portret in de krant te bewonderen, ’t Lijkt
sprekend! ”
Meneer Vanderzand boog glimlachend. „Dat is dan
een complimentje voor me,” zei hij. „Want ’t portret
is al tien jaren oud. Apropos, ik stel u voor mijn zoon
Johan. ’t Is me heel aangenaam met u allen kennis te
komen maken. Meneer Lippe, mevrouw, dames, Hans,
ik zal maar Hans zeggen, ik kom u uit de grond van
mijn hart excuus vragen voor het feit, dat ik u gisteren
avond zo veel drukte heb veroorzaakt, al was ’t dan
buiten mijn schuld.”
Hans knipoogde tegen Vader.
„Wie de ware schuldige is, zal ik u vertellen! Maar
vóór dat ik dat ga doen, moet ik u eerst wat anders
zeggen. U hebt al in de krant gelezen
tja, hoe die
krant dat allemaal zo precies weet te vertellen, is me
een raadsel, maar waar is ’t
dat ik hier na een
zwerftocht van drie jaren in de stad kom wonen en
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wel...,” meneer Vanderzand glimlachte eventjes, „...en
wel op de Bergse laan, nummer zevenendèrtig!”
Vader knipoogde twee malen tegen Hans!
„Ik heb dat huis vorige week gekocht en zelf zolang
m’n intrek genomen in hotel „De gouden leeuw”. U
begrijpt, dat er wel een paar dagen overheen gaan, eer
een huis helemaal ingericht is, nietwaar? Om die druk
te te ontlopen
ik houd niet van huizen inrichten...
kroop ik zolang in een hotel. Ik had ’t trouwens druk
genoeg met de behandeling van mijn postzegelverzameling, die ik tussen twee haakjes op mijn reizen altijd
bij me had. Gisteren, toen mijn huis zo ongeveer ge
deeltelijk bewoonbaar was
m’n huishoudster heeft
daar prachtig voor gezorgd, dat moet ik zeggen
wou ik m’n hotel verlaten, toen ik opeens opgebeld werd
door een meneer van een of ander advertentiebureau,
„Succes” heette het, geloof ik. Nou moet u weten, dat ik
al meerdere malen was opgebeld door allerlei pers
mensen, die allemaal vroegen, of ze mijn verzameling
eens mochten zien. Dat had ik totnogtoe steeds gewei
gerd... u begrijpt... de drukte, nietwaar? Maar deze
advertentieman vroeg wat anders; hij vroeg me, of hij
me ergens mee van dienst kon zijn. Nu wou ik wel een
huisknecht hebben. En dat zei ik hem. En ik vroeg hem,
om een advertentie te plaatsen in ’n paar grote bladen
op 13 Mei. Goed, ’t zou gebeuren! Ik nam afscheid van
mijn hotel, ik ging naar mijn nieuwe huis en ik wachtte
gisterenavond met Johan, die juist uit Groningen, waar
hij tijdens mijn reizen bij familie woonde, aangekomen
was, èn met mijn huishoudster (tussen twee haakjes
een pracht van een huishoudster, een erfstuk van mijn
familie) ik zeg: ik wachtte vergeefs! ’s Avonds laat keek
ik de krant pas in
dom, dat ik er niet eerder in ge-
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keken heb
en daar zie ik: huisknecht gevraagd.
Aanmelden Bergse laan, nummer zevenenvijftig, uw
nummer!”
„En wij kregen de huisknechten!” riep Hans.
„En óók een krantenman!” lachte Vader. „Meneer
Vanderzand, er is natuurlijk een vergissing in ’t spel,
die ons allebei gedupeerd heeft. Die „Succes”-man zal
u verkeerd verstaan hebben. Bij een telefoongesprek
versta je elkaar zo dikwijls verkeerd!”
„Dat was dan ook zo,” zei meneer Vanderzand.
„Luistert u maar eens verder. Vanmorgen word ik voor
’t eerst in mijn nieuwe huis wakker en daar krijg ik
bezoek van een vreemden meneer, een zwarten kerel...
kom, hoe heette hij ook
?”
„De Bruyne!” zei Hans.
„Precies! Quite right! De Bruyne! En die komt me
namens een vriend, een collega, excuus vragen voor de
gemaakte fout. Hij had van dien collega gehoord
die lui kennen elkaar allemaal, nietwaar?
dat ik in
de stad was komen wonen en die vriend had hem als
adres opgegeven
”
„Nummer zevenenvijftig natuurlijk!” lachte Hans.
„Juist! Zo kwam hij éérst gisterenavond bij u te
recht. Dat vertelde hij me. Na dat mislukte bezoek is
hij — zo vertelde hij me verder — naar zijn collega
gegaan en samen hebben ze mijn oude hotel „De gouden
leeuw” opgebeld. Daar hoorden ze, dat ik op nummer
zevenendertig woonde. Hij bood me aan, om de adver
tentie te verbeteren, in de bladen van morgenavond. En
hij vroeg me, of hij mijn verzameling mocht zien, om
er over te schrijven!”
„Meneer Vanderzand,” vroeg Hans, „mócht hij?”
Roggeveen — Ogen.
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En hij vroeg ’t zó gretig, dat alle anderen in een lach
schoten.
ƒ „Ja, meneer Vanderzand,” zei Vader, „mijn zoon is
óók een philatelist!”
„En hij heeft wat een mooie verzameling,” zei Moe
der trots.
„Nou,” zei Hans, „zoveel bijzonders is ’t niet. Maar
mócht hij de uwe zien, meneer Vanderzand?”
„Néé!” antwoordde die lachend. „Hij mocht niet!”
Hans keek teleurgesteld.
„Ik had u willen vragen, of ik ook eens mocht komen
kijken, maar dan is daar nou natuurlijk geen sprake
van,” zei hij.
„Waarom niet?” vroeg meneer Vanderzand. „Daar
is wel sprake van. Maar ik zeg jou nèt, wat ik tegen dien
De Bruyne ook zei: nóg niet! Want voorlopig heb ik
’t nog te druk met allerlei kleinigheden. Over een dag
of veertien met plezier, hoor!”
Hans glom!
Toen zei opeens Johan, die bij ’t drukke gesprek tus
sen de anderen steeds gezwegen had: „Nou moet ik
Hans nog wat vragen.”
Hans keek den jeugdigen bezoeker ’s wat nauwkeu
riger aan. Die was wel een hoofd groter dan hijzelf
was. Overigens zag hij er precies uit als alle andere
zestienjarige jongens. Alleen had hij iets onbe
holpens over zich. „Hij ziet er net uit, of z’n linkerhand
aan z’n rechterarm zit en z’n rechter aan z’n linker
arm,” dacht Hans.
„Wat wou je vragen?” vroeg hij.
„Ben jij op de H.B.S.?”
,4a!”
„Welke klas?”

I i

I

I

51

„Derde!”
„Welke H.B.S.?”
„Rozenstraat!”
„Ik óók!” riep Johan met een gezicht, of er een pak
van z’n hart viel. Hij keek z’n vader aan.
„Daar heb ik voor gezorgd,” zei meneer Vanderzand.
„Ik heb die school aangevraagd, omdat die ’t dichtst in
de buurt is!”
„Dan fietsen we in ’t vervolg samen naar school,” zei
Hans. Hij begreep, dat ’t voor een jongen, die voor ’t
eerst op een nieuwe school in een nieuwe stad komt,
wel prettig is, als hij al een kameraad heeft.
De jongens praatten een poosje over de school door.
De ouderen begonnen een gesprek over allerhande
onderwerpen, ’t Gesprek kwam op reizen
en toen
kreeg meneer Vanderzand een uur lang alléén ’t woord.
Trouwens, dat had hij totnogtoe voor een goed deel óók
al gehad! Maar hij praatte zo boeiend, zo gezellig en zo
moppig over z’n avonturen in Oost en West, dat de
hele familie (ook Ali en Jo, die ondertussen naar be
neden gekomen waren) vol spanning toeluisterden.
En toen ’t tien uur sloeg, dachten ze allemaal, dat ’t
nog maar negen was!
Verschrikt door ’t late uur namen de Vanderzanden
afscheid, met nog eens excuus!
En Hans kreeg nog een half uurtje om z’n school
werk vlug even door te kijken.
Maar de volgende dag haalde hij een vier voor z’n
Engels! Dank zij de vijf, die een drie had moeten zijn!

4
MUZIEK!
Ja, ’t had zweetdroppeltjes gekost, stromen zweet
droppeltjes! Er was gezucht, er was gejuicht; er waren
blijde ogenblikken geweest, als ’t werk opschoot; maar
ook vervelende, als ’t niet wou, zoals Hans!
Er was geploeterd! Kolossaal, wat was er geploeterd!
En nog steeds werd er geploeterd!
Maar nu liep ’t op z’n einde.
Hans was zo goed als klaar!
Er was een massa gebeurd in de dagen na z’n druk
ke verjaardag en na ’t bezoek van meneer Vanderzand.
Allereerst had Hans z’n accu weggebracht naar de
radiowinkel op de hoek, om die te laten vullen. Dat
was Donderdag gebeurd. En toen had hij meteen drie
fijne nieuwe goudglanzende radiolampen gekocht.
De handelaar had hem, behalve z’n lampen, nog een
massa goede raad gegeven en daarbij gratis een paar
nieuwe onderdelen, die z’n hele mosterdpotjes-batterij
plotseling overbodig maakten! Hans in z’n schik na
tuurlijk! Waarom was de handelaar zo vriendelijk
geweest? Om de doodeenvoudige reden, dat Hans
enige tijd geleden ’t zoontje van den man een week of
wat tijdens een ziekte met huiswerk had geholpen. En
!
!
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zo waren de nieuwe onderdelen niets anders dan
uitingen van dankbaarheid, waar Hans op zijn beurt
óók weer bar blij mee was.
’t In elkaar zetten van het toestel had hem, tegen alle
verwachtingen in, niet veel tijd gekost. Dat zat hem
voornamelijk (behalve in de nieuwe onderdelen dan
natuurlijk!) in de samenstelling van het oude scheeps
toestel, dat, hoewel al lang uit de tijd, toch van degelijk
materiaal was opgebouwd.
Zaterdagavond was ’t al bijna zo goed als klaar!
Wat hem de meeste moeite had bezorgd, dat was de
luidspreker! Eerst was Hans nog van plan geweest, om
’t voorlopig maar met z’n koptelefoontjes af te doen,
maar toen hij zijn omgebouwde toestel met de fijne
lampen daar vóór zich had zien staan, tóén had hij
tegen zichzelf gezegd: „’t Toestel is sterk genoeg voor
een luidspreker, dus
ik maak er een!”
’tWas hem niet meegevallen! Maar Hans had vol
gehouden! Hij had gedaan, wat massa’s zelfbouwers
vóór hem óók gedaan hadden, toen de radio nog in z’n
opkomst was: hij had een afgedankte Berco-fietslamp
van Vader uit elkaar gehaald, en de magneet (die nog
vrij sterk was) er uitgenomen. Hij had zelf een electromagneetje gemaakt van een paar weekijzeren staafjes
met een draadomwikkeling. Hij had van een dun stukje
blik een trilplaatje geknipt en daar had hij met veel
moeite een breinaald op vastgesoldeerd. Van een groot
stevig vel papier had hij een ronde schijf gesneden; uit
de cirkel had hij een sector weggenomen en toen de
stralen tegen elkaar geplakt, zodat hij een soort van
papieren kegel had gekregen; die kegel had hij vervol
gens heel voorzichtig met de punt aan de breinaald
bevestigd. Tenslotte had hij zijn figuurzaag voor de
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dag gehaald; hij had gegoocheld met schroefjes, bout
jes, houtjes, plankjes, hij had getimmerd, gezaagd, ge
beiteld, geboord, net zolang tot het hele gevalletje netjes
in een eenvoudig kastje op de tafel stond. Alleen de
papieren kegel (voorzichtig met een stukje band soepel
aan een triplex-ring bevestigd) was zichtbaar.
Zo was de luidspreker geboren!
Ja, denk nou alsjeblieft niet, dat ’t een eersteklas
luidspreker geworden was, zoiets als een spiksplinter
nieuwe electrodynamische Philips....... !
Geen kwestie van! ’t Leek er niet op!
Maar daar was ’t Hans ook niet om te doen geweest!
Hoofdzaak voor hem was, dat hij de luidspreker zélf
had gemaakt! Daar had hij zichzelf mee gefeliciteerd!
Al was hij er dan ook van overtuigd, dat er nog veel
aan zijn werk mankeerde!

z

’t Was Woensdagavond, juist een week nadat hij met
z’n werk begonnen was.
Vóór Hans op ’t kleine zijkastje stond z’n omgebouw
de toestel.
Op de schoorsteenmantel prijkte de luidspreker.
„Ik ben klaar,” zei Hans zacht tegen zichzelf. Hij
voelde hoe z’n hart klopte van spanning en er liep een
zenuwachtige kriebeling over z’n rug.
„Ik ben klaar,” zei hij weer. Even had hij een gevoel,
of hij zo maar luid van blijdschap zou kunnen schreeu
wen, maar tegelijk, door die vreugde heen, voelde hij
zich weer angstig, net als een kleine jongen, die iets
kwaads heeft uitgevoerd.
„Als,” mompelde hij, „als ’t nou maar goed is. Als ik
maar geen fouten heb gemaakt. Als ’t toestel nou maar
werkt!”

i
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Hij ging voor de duizendste maal voor z’n schema
staan, bestudeerde ’t nog eens, monsterde voor de
duizend-en-éénste keer z’n werk
„Ja,” zei hij toen zacht, „’t móét goed zijn, ’t Kan niet
anders. Ik heb alles precies gedaan, zoals ’t in ’t schema
is aangegeven. Ik heb niets overgeslagen. De boel zit
goed in elkaar. Misschien, ja, dat zou kunnen, misschien
klinkt de luidspreker wat te schel. Maar dat is te ver
helpen.”
Hij haalde ’t ochtendblad uit z’n zak en keek nog
eens, of hij ’t ’s morgens goed gezien had: 7 uur—9 uur:
Populair concert door ’t Hilversumse Omroeporkest.
Dat was in orde!
Toen haalde hij diep adem en zei: „Ik ga m’n toestel
aansluiten. Ik ga ’t proberen!”
Trillend van spanning maakte hij de verschillende
verbindingen in orde.
„Goed letten op de juiste aansluiting,” mompelde hij.
Toen schakelde hij de luidspreker in, draaide wat aan
de knopjes en vervolgens stak hij de stekker van de
antenne in ’t aansluitcontact.
Doodstil stond Hans.
„Nou moet er muziek komen,” fluisterde hij.
Met wangen, vuurrood van spanning en grote ogen
tuurde hij naar de luidspreker.
Opeens zei een geweldige stem, die door de hele
kamer dreunde:
„Goedenavond, dames en heren, hier is Hilversum!”
En Hans sprong èn van schrik èn van blijdschap èn
van zenuwachtigheid wel een halve meter de lucht in.
„Ouverture Dichter und Bauerü” dreunde de stem.
„Hoera!” schreeuwde Hans. „Hoera!!” En nog eens:
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„Hoera!!!” Toen schonk hij een glas water in, dronk
’t achter elkaar met grote teugen leeg, stak ’t glas in
z’n zak, holde z’n kamer uit, sprong de trap af, nam
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de treden bij drie en vier tegelijk, gleed op ’t laatst langs
de leuning, brak bijna z’n benen en stormde zenuw
achtig lachend de huiskamer binnen.
„Vader, Moeder!” riep hij. „Ali! Truus! Toos! Jo!
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’t Werkt! ’t Is goed! Er is muziek! Fijne prachtmuziekü Kom eens mee naar boven!”
Een ogenblik keek de familie verbaasd. Toen begre
pen ze ’t, en ze holden achter Hans aan, de trappen op,
naar twee-hoog.
Ja! ’t Was zo!
Op de overloop stonden ze stil. Daar hoorden ze ’t:
muziek, zuivere, glasheldere muziek!!
„NouP” riep Hans. „Nou, wat zeggen jullie ervan?”
Meteen holde hij alweer naar beneden, naar Antje in
de keuken. Die moest óók mee; die moest ’t óók horen!
Antje ging dadelijk. Muziek, daar hield ze van, al
begreep ze dan van radio niet veel.
Hans keek met een verrukt gezicht z’n ouders en z’n
zussen aan, ging voor z’n toestel zitten, draaide aan de
knoppen, maakte de muziek zachter, sleepte stoelen
aan en zette z’n toehoorders er op neer. Er waren geen
stoelen genoeg. Géén nood: Ali en Jo kregen, een fijne
plaats op de rand van z’n bed, dat tengevolge van de
drukke bezigheden nog niet eens opgemaakt was. Ali
dééd ’t gauw eventjes.
Toen luisterden ze, een kwartier, een half uur, drie
kwartier, vol aandacht.
En die aandacht van zijn luisteraars was Hans’ groot
ste triomf. Die was voor hem een bewijs, dat z’n toestel
behoorlijk was. Want anders waren z’n muzikale huis
genoten niet zo lang gebleven! Ja, ze hadden zo af en
toe wel eens uit aardigheid aan z’n koptelefoons ge
luisterd, maar dat was toch eigenlijk nooit je dat ge
weest! Dat klonk wel zuiver, maar altijd o zo zacht en
dikwijls was de muziek bijna onhoorbaar!
Nee, dit was beter! Dit was véél beter! Al was (Hans
erkende ’t dadelijk) z’n luidspreker lang niet volmaakt.
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De lage tonen kwamen niet goed door, ze klonken te
dof en naar verhouding niet luid genoeg. En de hoge
piepten wel eens wat al te schril!
Nou ja, er moest wat aan mankeren! Toch: ’t ging!
’t Klonk behoorlijk!
Vader en de zussen dachten ’t. En Moeder zei ’t:
„’tValt me mee, Hans! Je hoort zo dikwijls van die
zelfgemaakte toestellen, die gieren en knarsen.”
„Net als ouwe gramofoons,” zei Antje. „Maar dit...
’t is, of ze hier in de kamer zitten te spelen! ’t Is net zo
mooi als bij me thuis!”
Ze luisterden ’t hele programma af. Het orkest speel
de paradenummers, overbekend en toch altijd even
graag gehoord: „Heinzelmannchens Wachtparade”,
„Orpheus in der Unterwelt”, „A Persian Market”, en
meer van dit soort.
Negen uur eindigde ’t concert.
„Ziezo,” zei Hans. „Nou stuur ik jullie weg! Want
ik ga zoeken.”
„Zoeken?” vroeg Jo. „Wat zoeken?”
Hans’ ogen glinsterden. „Vreemde stations!” zei hij.
„Uit Engeland en Duitsland en Frankrijk en Spanje
en Rusland. Misschien,” hij dorst ’t bijna niet te zeggen,
„misschien uit Amerika!”
Toen z’n publiek verdwenen was, legde hij een blad
papier voor zich op de tafel, schakelde de luidspreker
uit, deed een koptelefoon om z’n hoofd, schakelde die
in en luisterde. Meteen hoorde hij Hilversum I weer.
Een zware mannenstem sprak over bijenteelt. Helder
en duidelijk klonk de stem, veel zuiverder dan in een
gewone telefoon.
Hans knorde van genoegen. „Fijne lampen,” zei hij
in zichzelf. Toen noteerde hij op z’n papier heel nauw-
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keurig de stand van z’n genummerde condensatorknop.
„En nou andere stations,” mompelde hij. Hij draaide
wat en vond Hilversum II! Ook noteren! Toen volgde
Droitwich. „Here national program,” zei een stem.
Hans noteerde, draaide weer
„Ici Radio Bruxelles,” ratelde een vlugge, neuzige
stem.
Even later: „Hallo! Hallo! Hier Radio Wien!”
Wenen! Hans glom!
Vlak daarop: „Radio Budapest!”
Hans bloosde van plezier. Ging-ie goed of niet?
En vervolgens, na een poosje vergeefs gescharrel:
„Achtung! Achtung! Hamburg, meine Damen und
Herren!”
En Toulouse volgde; een meneer in Stuttgart zong,
een paar dames in Langenberg hielden een betoog over:
„Unser Kind lernt alle Sprachen!”
„Ik ook met m’n radio!” lachte Hans.
En hij draaide aan z’n knoppen, onvermoeid!
Hij hoorde een opera uit Parijs, gramofoonplaten uit
Turijn, een lispelende stem uit Warschau, heldere viool
muziek uit Kopenhagen
gans Europa sprak daar
in bonte opeenvolging in z’n oren; hij reisde in een
knopomdraaien van Turijn naar Kopenhagen, van Hil
versum naar Boedapest, van Moskou naar Londen;
heel Europa vloog hij door in een spanne tijds, de landen
verloren hun grenzen, de vreemde volkeren stonden
naast hem, naast*hem in z’n eigen kleine kamer, hij
hoorde de stemmen van onbekenden op duizenden
kilometers afstand net zo duidelijk als die van z’n
ouders vlak bij hem, en meteen begreep hij overduide
lijk de betekenis van de zin, die hij zo dikwijls in
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advertenties gelezen had: „Maak de wereld tot uw
buurman!”
’t Duizelde Hans. Even legde hij de koptelefoon weg.
Hij ging voor z’n raam staan en tuurde naar de diep
blauwe avondhemel.
„Gek,” zei hij, „daar in de lucht zit nou de muziek.
En die stemmen. Hier vlak bij me, om me en ook in me
trillen de melodieën en die stemmen. Wat ’n wonder
toch, wat ’n geweldig wonder. Je raakt er nooit over
uitgedacht, ’t Gaat boven je verstand uit....... ”
Een klok sloeg: tien uur al!
„Ik ga naar beneden,” zei Hans, „’t Is welletjes voor
vandaag!” Hij las z’n aantekeningen nog even door.
En hij stond verbaasd over ’t grote aantal stations, dat
hij al gevonden had: twintig....... !
„Nou ga ik morgen op zoek naar de allerkortste
golven,” dacht hij. „Golven van twaalf meter, veertien
meter, zestien meter
En dan zullen we zien, wat
we dan te horen krijgen. Gekke uitdrukking: zien, wat
er te horen is!”
Opeens geeuwde hij.
En meteen voelde hij, hoe moe hij was, niet alleen
van z’n poot-an werken, maar ook van de emotie.
Hij ging naar beneden, zei de huisgenoten goede
nacht, tolde in bed en sliep.

5
DE ULTRAKORTE...!

’t Plan was van Karei Hartmann uitgegaan. Karei
was op school de kei. Hij had al gauw in de gaten
gehad, dat Johan Vanderzand, die na ’t gevalletje van
de drie die een vijf had moeten zijn, goeie kameraden
met Hans, Karei en Wim was geworden, bij z’n studie
zo af en toe wel eens een extra-por nodig had. Niet
dat hij dom was! Volstrekt niet. Maar een verhuizing
van de ene H.B.S. naar de andere brengt wel eens
overwerk mee, inhalen van ’t éne, bijwerken van ’t
andere en zo meer. Dat was bij Johan óók ’t geval
geweest, en daarom hadden de drie vrienden afge
sproken, hun nieuwen kameraad te helpen, zoveel als
ze konden. Samen zouden ze de eerste dagen studeren,
op de kamers van Karei, Wim of Hans.
Niet op de kamer van Johan! Waarom niet? Dood
eenvoudig, omdat die nog niet helemaal in orde was.
Meneer Vanderzand bemoeide zich veel meer met z’n
postzegels dan met z’n huis en de huishoudster (die door
Johan en z’n Vader heel familiaar tante Mina werd ge
noemd) had handen te weinig, om in die eerste paar
weken voor alles te zorgen, ’t Huis was nu vrijwel op
dreef; dat wil zeggen: de benedenvertrekken en een
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paar kamers op de étages, waarvan er twee wel een
postzegelmuseum leken! In Johans kamer stond voor
lopig alleen nog maar een ledikant. En een jaar stoelen.
De nieuwe huisknecht, die op 1 Juni gearriveerd was,
zou voor de rest zorgen. Dat was z’n werk eigenlijk
wel niet, maar hij had gezegd, dat hij ’t graag deed.
Meneer Vanderzand had hem aangenomen, geen uur
nadat de advertentie (de goeie!) in de krant had ge
staan. Hij heette Thomas en hij had er zó goedig en zó
eerbiedwaardig tevens uitgezien, en hij had zulke prach
tige getuigschrfiten bij zich, dat meneer Vanderzand,
toen hij Thomas eenmaal gezien had, geen ander meer
wilde hebben! Goed, Thomas zou de laatste hand aan
’t grote huis leggen, en dan zouden de studiezittingen
in ’t vervolg ook bij Johan plaats kunnen vinden.
Maar al was Johans kamer prima in orde geweest,
dan tóch zou hij in de laatste plaats in aanmerking zijn
gekomen. En die van Karei en Wim óók!
Want: de kamer van Hans was favoriet! Dat zat hem
natuurlijk in de radio! Liever gezegd: in ’t experimen
teren met die radio: het opzoeken van de allerkortste
golven!
Vanavond zouden die miniatuurgolven een stevige
beurt krijgen. De schriften en boeken waren dichtge
klapt; de radiogenoegens zouden beginnen. Terwijl de
drie kameraden vol verwachting toekeken, opende
Hans z’n toestel, draaide er wat in los, schroefde hier,
schroefde daar
„Pas op, jó! Maak ’t nou niet kapot,” zei Johan, die
véél meer bezorgd voor ’t toestel was dan Hans zelf!
„Geen gevaar,” zei Hans. „Ik weet, wat ik doe, hoor!
M’n toestel is zó gemaakt, dat ik met weinig moeite
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van de lange en de korte op de ultra-korte golf kan
overgaan.”
Hij draaide nog wat, scharrelde aan z’n knopjes,
allemaal geheimzinnige handelingen voor z’n makkers
en zei toen: „Nou kan ik een golflengte van een meter
of tien ontvangen!”
„Tien meter?” vroeg Wim verbaasd. „Hoe speel je
’t klaar
!”
Hans antwoordde niet. Hij stond gebogen over z’n
toestel, draaide wéér, draaide nog eens
En opeens riep, nee, brulde, schreeuwde, daverde een
oorverdovende stem uit de luidspreker!
De jongens waren voor geen klein geruchtje ver
vaard. Maar toch: bij dit oorverscheurende geschreeuw
schrokken ze ontzettend. Johan sprong van z’n stoel op
en zette in z’n verbouwereerdheid allebei de ramen
wijd open. t En zelfs Hans werd bleek om z’n neus.
Haastig zette hij z’n toestel af.
Meteen ging de deur open en Antje kwam zenuwachtig naar binnen.
„Wat is er? Wat gebeurt er? H...h...hebben jullie
ruzie?” stotterde ze. En toen ze de vier verschrikte
gezichten zag, draaide ze zich om, en gilde naar be
neden: „Meneer, mevrouw, kom toch ’s kijken! Er is...
de jongens
ze hebben
”
Daar was Vader al.
„Wat is er?” vroeg hij. „Wat hebben jullie, jongens?”
Hans bekwam van z’n schrik.
„We hebben niets, Vader,” zei hij. „Alleen een ont
zettend sterke ultrakorte golf!”
„Daar heb je ’t al,” mopperde Antje. „Dacht ik ’t
niet? Een korte golf hebben ze. Een korte golf! En daar
zitten ze ruzie over te maken. Daar schreeuwen ze je
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oren doof mee. Ik heb liever een lange golf met muziek,
dan een korte met ruzie, als je dat maar weet, Hans!”
Hoofdschuddend stapte ze weg.
Een ogenblik keken de jongens en Vader elkaar aan.
Toen barstten ze eensgezind in een lachbui uit, die door
’t hele huis klonk.
„Ja,” zei Hans, „we hadden een geweldig krachtige
korte golf, Vader!” En toen, geestdriftig: „Wil u ’m
ook horen?”
„Hij kan me niet veel schelen,” zei Vader. „Ik hoor
’m op een andere dag nog wel eens, als hij wat groter
is geworden. Misschien schreeuwt hij dan ook niet zo
erg meer!”
„Flauw,” zei Hans.
Vader verdween knipogend.
„We zoeken ’m nog eens op, jongens,” zei Hans weer.
Hij zette het toestel zo zacht mogelijk, schakelde weer
in, maar de stem, de Daverende Stem, was er niet
meer. Alleen borrelde en kookte en raasde het in de
luidspreker en de kameraden hoorden, terwijl Hans het
golfgebied van 10 tot 16 m afzocht, een mengelmoes van
stemmen in allerlei talen, muziek en gezang en een massa
Morse-seinen. Op een gegeven ogenblik klonk daar ook
een Hollandse stem, die een jolig praatje scheen te
houden. „Stilte daar, eerste viool
zei hij, waarop
een vrolijk gelach volgde, zowel in de kamer als in de
luidspreker.
„Zeg,” zei Karei. „Hou dien Hollander eens vast,
Hans. Laten we ’s even luisteren.”
Zo gebeurde. Maar de Hollander zei ook al niets
meer. Z’n stem stierf weg en de luidspreker kraakte...
„Ja,” zei Hans, meer tegen zichzelf dan tegen de
anderen. „Bij deze golven is de ontvangst nooit mooi.
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Je hebt altijd last van sluiereffect en andere storingen.”
„Welk station was dat?” vroeg Karei.
„Dat was geen station,” zei Hans, „’t Was een ama
teur, die uitzendt.”
„Mag dat dan?”
„Als je vergunning hebt van den Minister, dan wel.
Er zijn anders massa’s lui, die ’t stiekem doen. Maar
als die ontdekt worden, zijn ze er bij. Hier in Amster
dam zijn wel méér clandestiene zenders. Misschien
was die keiharde van daar straks er óók wel een, vlak
in de buurt!”
„Toch is ’t geweldig!” zei Wim vol geestdrift. „Dat
jij met jouw toestel nou zowat alles kunt ontvangen!
Philips kun je vast ook horen, en Bandoeng in Indië!
Zoek ’s op!”
„Bandoeng zendt op ’t ogenblik niet,” zei Hans. „Vol
gende week zal ik ’t eens proberen.”
Ondertussen draaide hij even aan een knopje. „Nou
ontvang ik golven van een meter of veertig,” zei hij.
En weer hoorden de jongens op een rijtje allerlei talen
de revue passeren. Wéér waren er twee Hollanders bij,
die een kruisgesprek hielden.
„Hallo 3 Pa X Z hier! Hallo 3 Pa X Z, hallo, hallo!
Verstaat u me? Verstaat u me?”
Een andere stem antwoordde: „Hallo 3 Pa X Z, ik
ontvang u vrij sterk, hallo!”
Toen hield Hans het niet langer uit! De blijdschap
over z’n succes met de ultra-korte werd hem te mach
tig! Hij danste wild de kamer rond, riep een paar keren
„Hoera!”, timmerde z’n kameraden op hun schouders,
en ging toen met een blij gezicht weer zitten.
Wim en Karei begrepen ’t wel. Johan óók. Zelf
zouden ze misschien nog veel uitbundiger geweest zijn.
Roggeveen — Ogen.

5
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„Hè

zuchtte Hans nog eens. ’tWas er uit, z’n
opwinding. „Zo,” zei hij, „nou stappen we van de korte
golf af, en we gaan nog even rustig genieten van Parijs.
Daar is een populair concert. In m’n eentje experimen
teer ik nog wel ’s verder....... ”
Vijf minuten later hoorden ze de aloude „Schone
blauwe Donau.” Daarna volgden gedeelten uit bekende
operettes, en gezellig luisterden de jongens toe tot de
klok van tien uur ze naar huis riep.
Blij en voldaan liet Hans z’n makkers uit. En even
blij en voldaan sprong hij om half elf in z’n bed.
Hij experimenteerde verder, de volgende avonden.
Om dat rustig te kunnen doen, verzocht hij z’n vrien
den, om de eerste dagen niet bij hem te studeren. En
dat gebeurde.
Hans zocht nauwgezet naar de stem, De Daverende.
Twee avonden was ’t mis, maar de derde avond,
jawel, daar had hij ’m! Héél even maar!
„Achtung! Achtungü” brulde De Daverende.
„Duits,” dacht Hans.
„Ich kann nicht,” schreeuwde De Daverende weer.
En meteen was ’t stil.
„Hij breekt plotseling af,” dacht Hans. „Zeker iets
niet in orde met z’n toestel.”
Nog even wachtte hij, maar er kwam niets meer.
Nauwkeurig bestudeerde hij de stand van z’n knop
jes en noteerde al z’n gegevens op de lijst van z’n ge
vonden stations.
„D. D. D.,” schreef hij.
En dat betekende: „De Duitse Daverende”.
„Ik vind je nog wel ’s,” lachte hij. „Kan jij dan niet,
ik wel! O zo!”
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RAADSELS...!

Een stem riep: „Hallo, Hans! Hans! Hier, jó!”
En het glundere gezicht van Sierat, de conciërge,
keek zoekend boven de stroom van H.B.S.-jongens en
-meisjes uit.
Vijf paren blauwe en bruine ogen keken hem
vragend aan: er waren veel Hansen op de H.B.S.!
„Néé!” riep Sierat weer. „Hans Lippe!”
Meteen stond Hans al lachend voor hem.
„Wat is er, Sierat?”
„Post voor je, jó!” fluisterde Sierat geheimzinnig. En
hij trok Hans met zich mee in z’n heiligdom, ’t kleine
kamertje naast de grote hall.
„Post?” vroeg Hans verbaasd. „Wat voor post?”
„Een lange met een bril op,” lachte Sierat.
„Nee Sierat, zonder gekheid, wat is er?”
„Een brief voor je!”
„Een brief? Voor mij?” Daar snapte Hans niets van.
Hier een brief voor hem? Ja, ’t gebeurde af en toe wel
eens meer, dat er brieven of kaarten voor jongens of
meisjes aan de H.B.S. bezorgd werden. Gewoonlijk
waren die dan voor de aardigheid of in verband met
een of andere weddenschap door vrienden of vrien
dinnen afgezonden. En meestal wist de geadresseerde
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al zo ongeveer van te voren, dat de post hem een goede
gave zou brengen!
„Maar,” begon Hans, „waar komt hij vandaan,
Sierat?”
„Weet ’k niet,” antwoordde Sierat, terwijl hij ijverig
grabbelde naar ’t bewuste epistel tussen allerlei gele
enveloppen, bestemd voor den Directeur en de leraren,
„ik geloof uit
Ha, daar hebben we ’m al! Uit
wel, hier uit de stad. Alsjeblieft, jó! Hij ziet er fijn uit.
Pak aan!”
Hans nam de brief van Sierat over. Verbaasd staarde
hij naar ’t netjes in rode letters getypte adres:

Mr. HANS LIPPE,
7th H. B. S. lila
STAD.
„Dat is Engels,” mompelde hij toen.
„Maar hij komt hier uit de stad,” zei Sierat. „Kijk
maar! Hij is hier afgestempeld!”
„Da’s waar,” mompelde Hans. Meteen draaide hij de
enveloppe om. Stond er misschien een afzender op?
Nee, niets! Geen letter!
„Als ik jou was,” lachte Sierat, „dan maakte ik hem
open. Maar wacht er dan mee tot de pauze, want
,”
hij drukte op de bel, „’t is tijd. Dag Hans!”
Hans, nóg verbaasd, haastte zich z’n lokaal op te
zoeken, waar z’n kameraden al op hun plaatsen zaten.
Ternauwernood zat hij óók, of meneer Keyser begon
met de les.
Hans was een beste leerling. Hij had een helder
hoofd, leerde vlot en miste heel weinig vragen.
Maar vanmorgen, meneer Keyser verwonderde er
zich over, was ’t mis met Hans. Wat hij zei, sloeg als
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een tang op een varken, en ’t scheelde een beetje, of hij
had een dikke vier op z’n lijst gekregen. Want Hans
dacht niet aan naamvallen of aan woordafleidingen; de
brief speelde hem door z’n hoofd; de brief, die deed ’t
hem! De brief, de brief!! Drie malen probeerde hij de
enveloppe te openen. Maar ’t lukte hem niet. En ook
tijdens de tweede les, geschiedenis van meneer van der
Does, deed hij vijf vergeefse pogingen om tot ’t binnen
ste van de raadselachtige brief door te dringen, die alle
vijf mislukten door de meer of minder argwanende
blikken van z’n leraar.
Eindelijk, tóch nog onverwacht, luidde de bel voor
de pauze. En wat Hans anders nooit deed, dat deed hij
nu: hij holde z’n kameraden voorbij, de plaats over en
verborg zich achter in ’t washok naast de fietsen
bergplaats. Daar, temidden van een stelletje lege fles
sen, twee fietspompen, een paar vieze zeemleren lappen
en een bak met zand scheurde hij, trillend van nieuws
gierigheid, de enveloppe open, stak z’n hand er in;
haalde de inhoud er uit
Hij zag
„Hè?” zuchtte hij teleurgesteld.
een doodgewone speelkaart: schoppen-zeven!
„Wat moet ik daarmee beginnen?” mompelde hij
halfluid, „een schoppen-zeven?”
Hij draaide de kaart om.
„Misschien staat er iets op geschreven,” dacht hij. En
hij begluurde het stukje karton aan alle kanten. Nee,
niets! Geen lettertje, geen cijfertje, geen tekentje!
„Mooie grap,” dacht hij weer. „Een fijne voor-de-gekhouderij! Wie zou me dat geleverd hebben? Als ik er
achter kom, stuur ik een heel spel terug. Heb ik daarvoor
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zo’n tijd in spanning gezeten? Voor zo’n dooie schoppen-zeven?”
Nijdig schoof hij de speelkaart weer in de enveloppe
en stopte ’t gevalletje in z’n zak.
En juist wou hij naar de plaats gaan, toen hij buiten,
vlak bij, stemmen hoorde.
Wéér riep iemand zijn naam: „Hans!”
„Waar zit hij toch?” vroeg een ander. Hans herkende
de stem van Karei Hartmann.
„Ik heb hem hier gezien, zo-even nog!” zei stem
nummer drie. Dat was Johan Vanderzand.
„Hans! Zit je hier ergens?” riep de eerste stem weer.
Dat was Sierat. Meteen kwam Hans voor de dag.
„Hier ben ik,” zei hij. „Wat is er?”
„Wat voer je daar uit?” vroeg Johan verbaasd. „We
lopen al een uur naar je te zoeken.”
„Ik
zei Hans en hij voelde, dat hij een kleur
kreeg, „ik kijk m’n banden even na. Ik meende, dat er
één lek was.”
En bij zich zelf dacht hij: „Van die mop met die
schoppen-zeven zal niemand iets te weten komen. Ze
zullen er geen plezier van hebben.”
„Er is een pakketje voor je gebracht,” zei Sierat.
„Hè?”
„Ja, een aangetekend pakket!” riep Johan. „Net ge
komen!”
Hans was méér dan verbaasd. Eerst een brief en nou
een pakket? Als dat óók maar geen voor-de-gekhouderij was! Stel je voor, misschien zaten er wel
sinaasappelenschillen of kolengruis in!
„Er staat op: Voorzichtig!” zei Sierat. „En,” ’n knip
oogje, „’t adres is er met rode letters op getikt.”
„In ’t Engels!” riep Karei. „Tenminste half!”
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Hans keek verrast op.
„Waar is ’t?” riep hij, razend nieuwsgierig opeens.
Hij duwde z’n vrienden opzij, en trok Sierat aan z’n
jas mee naar ’t kamertje naast de hall. Johan en Karei
holden mee en Wim, de vierde van ’t stelletje vrienden,
die de holpartij zag, kwam óók haastig aanlopen.
Een ogenblikje later had Hans ’t in z’n handen:
’t pakketje was een centimeter of veertig lang, twintig
hoog en twintig breed. Een stevig bruin karton zat er
omheen, met een aantal lakken verzegeld. Met zwarte
letters stond er op:
BREEKBAAR!
VOORZICHTIG!

„Voorzichtig met gh,” zei Karei.
Midden op de langste kant was een wit papier geplakt.
En daarop stond weer ’t adres:

Mr. HANS LIPPE,
7th H. B. S. IHa
STAD.

„Wat een gekke geschiedenis,” zei Hans, meer tegen
zichzelf dan tegen de anderen. „Wat een rare geschie
denis! Een aangetekend pakket! Je tekent toch niet iets
aan, of er moet iets van waarde in zitten!”
„’t Is pas gebracht,” zei Sierat. „Weet je niet, wat ’t
wezen kan?”
Hans schudde z’n hoofd. „Ik ben een boon,” begon hij.
„Heb je een lot in een of andere loterij?” vroeg
Karei.
„Nee!”
„Heb je misschien bonnen opgestuurd? Van chocola
of van beschuit? Daar kun je dikwijls reuzeprijzen mee
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winnen,” zei Wim. „Ik heb eens een pracht van een
kiektoestel gewonnen op die manier.”
„En ik,” lachte Karei, „een koekoekklok voor twee
honderd zeepbonnen.”
„Ik spaar ze nooit!” zei Hans.
„Dan is ’t een prijs uit de loterij!” besloot Sierat. „Je
hebt vast eens een lot gekocht! Of je vader op jouw
naam! Hans, ik laat ’t pak hier staan tot twaalf uur.
Dan neem je ’t maar mee. En thuis pak je ’t uit. Wie
weet, wat er voor moois in zit!”
De jongens gingen.
En de beide laatste lessen kropen nog langzamer dan
de eerste. Er scheen geen einde aan te komen; de
minuten duurden uren en ’t laatste kwartiertje was
een eeuw.
In Hans’ hersens dansten de woorden: „Pakket
aangetekend
schoppen-zeven
” in ’t rond. Hij
zag de zeven schoppetjes overal: op ’t bord, op z’n
schriften, op ’t gezicht van de leraren; ze gluurden
tussen de boombladeren op de plaats door, ze trippelden
over de vloer, ze zaten op de blinkende kraan naast
de deur, ze sprongen uit de inktpot
schoppen-zeven,
zeven schoppen, schoppen-zeven
zeven aangeteken
de schoppen! En opeens kwam hem ook z’n radiotoestel
in de gedachten
en z’n geëxperimenteer met z’n
ultrakortegolven
en De Daverende Duitse
,
die iets niet kon....... !
En van ’t radiotoestel sprongen z’n gedachten over
op de postzegelverzameling van meneer Vanderzand,
die hij (Johan had ’t hem gisteren verteld) mórgen zou
mogen zien. En dan danste het aangetekende pakket
weer voor z’n ogen, ’t pakket met de schoppen-zeventjes
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en de breekbare waar, die je „voorzightig” moest
behan...
!!
Rrrrr
De schoolbel daverde met z’n electrisch geratel door
het gebouw: de morgen was voorbij!
In een oogwenk was Hans bij Sierat, die hem hielp,
het pakketje met een paar stevige riemen op z’n fiets
te binden. Toen stapte hij voorzichtig op en reed weg,
geëscorteerd door z’n drie vrienden Johan, Wim en
Karei, die belden als brandweermannen.
Thuis liep hij allereerst de asbak omver, tot grote
verontwaardiging van Antje, zei Moeder vluchtig
goede morgen, wist nog net de melkkan in de gang door
een zijsprong te sparen, wipte met drie treden tegelijk
naar boven en zette het pakket, het raadselachtige
pakket, op z’n tafel.
Toen sneed hij de touwen door, verbrak de lakken,
zodat de rode schilfers in ’t rond vlogen, rukte ’t papier
er af en
daar stond voor hem: een kistje, stevig
vastgenageld.
„Nijptang!” dacht hij.
In een ogenblik haalde hij z’n gereedschapsdoos, ’t
verjaarsgeschenk van Karei en Wim, voor de dag,
zette een poot van de nijptang als een wig tussen de
plankjes
„Stevig zitten ze,” dacht hij.
de plankjes weke
wrikte voorzichtig
één plankje splinterde.... ’t
de spijkers bogen
uit de opening puilde heel
tweede gaf dadelijk mee
’t derde plankje begaf het ook
fijne houtwol
’t kistje was open
Met trillende vingers trok hij de houtwol weg, zag
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wéér een pakje, wéér in bruin papier gewikkeld,
wéér een papier met ’t opschrift: Voorzightig.
„Dat ben ik al genoeg,” bromde hij.
Toen haalde hij ’t pakje er uit, verwijderde ’t papier,
en zag een klein kastje, van dofzwart metaal, met drie
draaibare knopjes, een snoer met een stekker
„Precies een modern radiotoestel,” dacht hij
en aan de zijkant een grijs matglazen ruitje van
een decimeter in ’t vierkant.
Hans tilde ’t kastje op. ’t Was vrij zwaar. Meteen
viel er iets onder uit, een enveloppe. Openmaken! Wat
zat er in? Wéér een schoppen-zeven? Mis! Een stuk
papier! En daarop stond:
SILENCE!
GEHEYM!
9—16 JUNE. 22 O’CLOCK.

Hans stond sprakeloos!
Zes malen draaide hij ’t papier om en om; twintig
maal lazen z’n ogen het vreemde geschrevene, half
Engels, half Hollands.
„Negen Juni,” mompelde hij. „Dat is vandaag! En
22 o’clock. Dat is vanavond 10 uur!”
Hij ging er bij zitten.
„Nou logisch denken,” zei hij tegen zich zelf.
„Iemand, een Hollandse Engelsman, of een Engelse
Hollander, die ondertussen toch in de stad schijnt te
wonen, zendt me op de H.B.S. éérst een schoppenzevenkaart en later een radioachtig toestelletje, met ’t
verzoek om m’n mond te houden! Goed, ik zal zwijgen!
Geen woord zal er over m’n lippen komen. Hier thuis
weet niemand wat, en op school. .... enfin, daar verzin
ik nog wel wat op! Maar wat is nou de bedoeling van
/

75

dit gevalletje? Ik moet natuurlijk iets met dat kastje
uitvoeren. Dat spreekt vanzelf! Maar wat? En waarom
stond m’n adres hiér niet op ’t pakket? ’t Kastje ziet
er uit als een radiotoestel. Er zit een stekker aan en
dat is een doodgewone stekker, zoals je ze ook hebt bij
schemerlampen en strijkijzers en zo. Een gewoon radio
toestel, zoals ’t mijne
”
Vol trots keek hij er even naar.
>»• • ..heeft ook aansluitingen, stekkers of openingen,
voor de antenne, en voor de stroom. Dit niet! Ten
minste
”
Hij onderzocht ’t kastje nog eens nauwkeurig van
onder tot boven.
„
ik zie nergens meer iets. Behalve dan dat ruitje
en die knopjes. Gekke boel. Krijg je een geheimzinnig
kastje toegestuurd, en een geheimzinnige kaart en een
nog geheimzinniger brief
’s avonds om 10 uur, van
9 tot 16 Juni! Ja, maar wat dan tóch?? Wat??”
Een stem gilde van beneden: „Hans! Koffie!!”
’t Was de stem van Antje.
„Jaaaaü” riep Hans terug. Haastig borg hij de
vreemde dingen weg; gooide ’t kistje en de papieren in
z’n prullenmand en ging naar beneden.
Midden op de trap bleef hij staan.
„Pas op!” zei hij tegen zich zelf. „Voorlopig zoek
ik alléén uit, wat ’t toestelletje betekent! En ook de
kaart! En verder mondje dicht! Silenceü”

„Wat ben je stil, Hans,” zei Moeder een kwartiertje
later, toen de ganse familie smakelijk at en dronk.
„Waarom hebben de Lippen lippen?” vroeg Jo, die
een geestige bui had.
„Je zit erbij als schoppen-zeventje!” zei Truus.
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„Als wat??” vroeg Hans opeens, terwijl hij een kleur
kreeg en z’n zus met grote ogen aanstaarde. „Wat be
doel je daarmee?”
„Niets!” zei Truus. „Alleen, dat je net zit te kijken,
of je je laatste oortje versnoept hebt.”
„Wil je radio niet?” vroeg Vader. „Ik heb geen nootje
muziek gehoord!”
„Hij is best,” zei Hans. „Maar ik heb ergens aan
zitten denken. En ik moet nog wat werken ook.”
In zichzelf dacht hij: „’t Is moeilijk, om een geheim
te bewaren.”
Juist kwam op dat ogenblik Antje binnen met een
schaal vol rode meikersen, de eerste van ’t seizoen. Dat
was een verrassing van Moeder! En die sloeg zó in, dat
niemand meer dacht aan Hans’ zwijgzaamheid; de hele
familie begon Moeder plus de kersen te verheerlijken,
Hans, de stille, incluis! Eén ogenblikje vergat hij ’t rare
toestel, het geheimzinnige schoppen-zeventje en ’t
raadselachtige briefje.
Bij de laatste kers belde Johan Vanderzand. Dat had
hij alle dagen gedaan, sinds de vijf, die een drie had
moeten zijn, vrienden van ze had gemaakt.
Samen fietsten de kameraden naar school.
’t Eerste, wat Johan vroeg, was natuurlijk: „Zeg, wat
zat er nou in dat pakketje?”
Eén ogenblikje zat Hans in de penarie. „Silence!
Silence! Silence!” raasde ’t door z’n hoofd. Toen,
brutaal, verzon hij maar wat. En, denkend aan Moe
ders verrassing, zei hij: „’tWas een mop van m’n
Moeder. Er zat een kilo fijne meikersen in. ’t Engelse
adres was een beetje voor-de-gek-houderij, om me
nieuwsgierig te maken.”
Johan lachte. Hij waardeerde de mop kennelijk en

77

Hans was tevreden. Zodat hij Sierat en Karei en Wim
’t zelfde verhaal opdiste. Alleen Sierat keek een beetje
ongelovig, maar hij zei niets.
De middag króóp. De lessen verveelden Hans uiter
mate, al deed hij ook nóg zo z’n best, om ze te volgen.
Op de terugweg was hij stiller dan stil. Thuis ge
komen, wierp hij zich met mannenmoed op z’n huis
werk. Twee en een half uur (de tussenpoos van een
half uur voor ’t avondmaal niet meegerekend) zwoeg
de hij als een paard: hij repeteerde jaartallen, hij
pompte niet-uit-te-spreken Chinese steden in z’n hersens
en hij maakte een opstel over: „Vertrek en aankomst
van een trein!”
’t Gelukte hem, z’n aandacht helemaal bij z’n werk
te bepalen. „Want,” dacht hij, „een standje wil ik niet
meer krijgen.”
Tegen negenen was hij klaar. Met grote voldoening
las hij z’n opstel nog eens over, klapte toen z’n boeken
en schriften dicht, rekte zich drie maal uit en borg z’n
boel weg.
Toen haalde hij voorzichtig ’t vreemde toestel voor
de dag en zette ’t voor zich op de tafel.
„Daar staat ’t nou,” dacht hij. „Daar staat ’t raadsel,
dat ik moet oplossen. Wie heeft me dat toestel ge
stuurd? Dat is vraag nummer één. En daar weet ik
onmogelijk een antwoord op te bedenken, al zouden
misschien de schoppen-zeventjes me op weg kunnen
helpen. Maar voorlopig laat ik die vraag rusten. Ik
ga verder: „Waarvoor dient ’t toestel? Dat is vraag
nummer twee. En die moet ik beantwoorden, want van
9 tot 16 Juni moet er iedere avond om 10 uur iets mee
gebeuren! ’t Is nou....... ”
Hij keek op z’n polshorloge.
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bij negenen. Dus in een uur tijd moet ik ’t uit
vinden.” Hij draaide wat aan de knopjes; drie zaten er
aan: twee kleine en één grotere. Op dat laatste was een
klein wit pijltje gedrukt of getekend, of geschilderd, met
witte verf.
Hans draaide ’t om. „Vreemd,” dacht hij. „Draai ik
’t zó, dat ’t pijltje rechtop staat, dan tikt er iets in ’t
kastje, net, of er daarbinnen een veertje verspringt. En
draai ik ’t met de punt naar beneden, dan tikt er óók
iets. Raar toestel. Een gewoon ontvangtoestel is ’t, voor
zover ik ’t begrijpen kan, ook niet. Dan zouden er méér
aansluitingen, bussen of stekkers aan moeten zitten.
Wacht eens, zou ’t misschien een luidspreker zijn? Een
nieuw model luidspreker? Dat zou kunnen! Als dat zo
is, moet ik de stekker gewoon in de luidsprekercontacten
van mijn toestel aansluiten. En dan dienen die knopjes
natuurlijk, om ’t geluid bij te regelen. Proberen? Zou
ik? Maar als ik ’t eens mis heb, en m’n toestel ermee
bederf? Als ’t eens helemaal niets met radio heeft uit
te staan?”
Even dacht hij na, z’n ogen dicht.
„Nee!” zei hij toen. „Dat kan niet! De stekker, die
er aan zit, wijst er op, dat ’t toestel in een electrisch
stroomnet moet worden geschakeld. Een gewone luid
spreker, zoals ik gemaakt heb, wordt, via ’t toestel,
ook in een stroomkring opgenomen. Sluit ik m’n luid
spreker op ’t gewone stadsnet aan, dan verknoei ik hem,
want die sterke stroom kan hij niet verdragen. Zo zal
’t met dit geheimzinnige toestel óók wel zijn. Misschien
verdraagt ’t de stadsstroom. Maar dan verdraagt ’t in
elk geval óók de zwakkere stroom van mijn toestel.
Weet je wat? Ik doe het!”
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Hij sprong op en met een kleur van opwinding stem
de hij z’n toestel af op Droitwich.
Een neuzige Engelse stem beweerde iets over „wind”
en „temperature” en „ships”.
„’t Weerbericht,” mompelde Hans.
Toen schakelde hij z’n luidspreker uit en stak de
stekker van ’t vreemde toestel in ’t contact.
Hij hoorde niets.
Voorzichtig draaide hij aan de twee kleine knopjes,
zette knop drie met de punt van de pijl naar boven en
luisterde scherp.
In ’t vreemde kastje begon er iets te zoemen, héél
zacht, bijna onhoorbaar, ’t leek op ’t geruis van een
electromotor héél in de verte.
„Er werkt iets!” zei Hans. „Er gebeurt iets! Maar
wat?” Even schakelde hij ’t toestel uit, stak de luid
spreker weer in ’t contact en meteen bulderde de stem
uit Droitwich door de kamer.
,JM’n toestel is dus niet bedorven! Ik ben op de goede
weg,” lachte Hans.
Wéér schakelde hij ’t geheimzinnige kastje in. Wéér
zoemde er iets. Maar wéér hoorde hij verder niets.
Even dacht hij na.
„Weet je wat,” zei hij toen. „Ik zal maar wachten
tot ’t tien uur is. En dan zal ik nog eens onderzoeken.
Ik zal op Hilversum II afstemmen. Daar wordt, geloof
ik, een opera gespeeld. Eerst m’n luidspreker weer
inschakelen.”
Hij deed ’t.
Toen zocht hij in ’t ochtendblad ’t programma van
’t station Hilversum II op. Hij had gelijk. De opera
„Cavalleria Rusticana” werd gegeven. Geen minuut
later had hij ’m al te pakken.
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De ontvangst was best. Er waren weinig storingen en
Hans vergat bijna z’n „22 o’clock”.
Opeens, midden in een van de mooiste gedeelten,
kwam een tamelijk sterke fluittoon de muziek storen.
„Hè,” zei Hans kwaad, „een van onze buren komt
in actie! Dat je nou toch nog altijd lui hebt, die hun
toestel niet behoorlijk kunnen afstemmen. Enfin, ze
zullen zo aanstonds wel ophouden.”
Even wachtte hij. De fluittoon bleef aanhouden, werd
zelfs sterker.
„Ezels!” dacht Hans. „Zou je ze niet?”
De fluittoon werd óórverdóvend.
„Wel nou nog mooier,” zei Hans, „’t Lijkt wel, of ze
’t er om doen! Weet je wat, ik schei er uit met Hilver
sum. ’t Is toch bij tienen!”
Vlug draaide hij nog even aan zijn knopjes, zocht
Brussel op, en Frankfort en Breslau, en tot z’n grote
verwondering bemerkte hij, dat de fluittoon blééf gillen,
door deze drie stations heen. Toen trok hij voorzichtig
zijn luidspreker uit de contactbussen, schakelde vlug ’t
vreemde kastje in en ogenblikkelijk begon er in ’t rare
ding iets te zoemen, veel luider dan een half uur te
voren.
„Ha,” lachte Hans, „hij werkt! Hij werkt! Nou de
goeie golflengte. Die van Hilversum is ’t niet; die van
Brussel en Frankfort óók niet.”
Hij draaide aan de knoppen van z’n ontvangtoestel,
het zoemen werd sterker, ’t werd brommen, bijna
dreunen!
„Als ik de golflengte verklein, wordt ’t sterker,” zei
hij. „Nou ben ik op tweehonderdnegentig, nou op tweehonderdtachtig ongeveer; wacht, nou is ’t minder, op
draaien, tweehonderdzesentachtig! ”
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’t Rare toestel dreunde hevig. De vloer beefde méé,
’t drinkglas op de tafel rinkelde en zinderde. Hans
stond met grote ogen te kijken. Opeens flikkerde er een
geheimzinnig licht door ’t matglazen ruitje; ’t was, of
er in ’t vreemde toestel een electrisch lampje begon te
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branden. Eén seconde duurde de flikkering, toen werd
’t weer donker. Maar ogenblikkelijk flikkerde ’t wéér.
De lichtschijn werd sterker, verdween, kwam terug,
verdween wéér. ’tWerd een snelle opeenvolging van
licht en donker, licht en donker, ’t Leek, of er een schijf
met vele openingen razend vlug voor een lampje in ’t
rond draaide, zodat ’t ruitje van binnen uit met een
flitsend wit licht bestraald werd.
Roggeveen — Ogen.

6
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Plotseling kwam er tekening in de lichtflikkeringen,
er doken een aantal zwarte vlekken in op, langzaam
kregen ze vormen, Hans telde ze, ’t waren er zeven
zeven
„Zeven schóppen,” fluisterde hij „schoppen-zeven, de
kaart van vanmorgen.”
Ademloos staarde hij naar ’t matglazen ruitje.
„Net een film,” dacht hij.
De schoppenzevenkaart begon zich te bewegen,
wendde zich, draaide zich om, een hand werd zichtbaar,
een hand met een grote zwarte zegelring aan de ring
vinger.
En ondertussen bromde het toestel als een razende
stofzuiger. Vijf minuten duurde het raadselachtige ge
val. Vijf minuten lang dwarrelden de zeven schoppentjes over het matglazen ruitje!
Toen vervaagde plotseling het beeld, de flikkeringen
werden langzamer en heel gauw werd ’t ruitje weer
donker. Ook ’t zoemen hield op.
Hans, weg van verbazing, bleef turen, verwachtte
nóg iets, meende elk ogenblik de zeven schoppentjes
weer te zien opdagen
!
Maar ’t ruitje blééf donker. Het wonder was
voorbij.
Hans viel op een stoel neer.
Een ogenblik bleef hij zitten. Toen, als in een droom,
stond hij op.
„Dat is
,” mompelde hij, „dat is televisie!! Echte,
heuse televisie!! Ik heb er al veel over gelezen! En op
de radiotentoonstellingen in Londen en hier óók is ’t te
zien geweest. Maar niemand heeft ’t, zoals ik, zo onver
wacht en zo geheimzinnig, in z’n kamer gehad.”
Werktuigelijk schakelde hij ’t toestel uit, borg ’t op,
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en stak de luidspreker weer in ’t contact. Heel vaag
hoorde hij weer de muziek van „Cavalleria Rusticana”
uit Hilversum. Hij regelde de knopjes wat bij, tot de
sterkte van de muziek weer normaal was.
Even later kwamen Moeder, Jo en Truus binnen, op
’r tenen.
„We komen een half uurtje luisteren,” zeiden ze
fluisterend.
„Wou ’t eerst niet, jongen?” vroeg Moeder.
„Jawel, Moeder. Hoezo?”
„Wel, ’t bromde zo bij ons in de kamer. In de keuken
ook trouwens.”
„Ja,” zei Hans. „Er was een bromtoon. Dat heb je
wel eens meer.” En in zichzelf dacht hij: „Silence!
Silence!”
Maar Moeder luisterde al niet meer. Ze ging hele
maal op in de mooie muziek. En veel te gauw naar
haar zin kondigde de omroeper het einde aan.
„Jammer,” zei ze. „Nou, dan gaan we maar weer.
We hebben thee, Hans. Kom je?”
„Subiet,” zei Hans. „Even de boel verzorgen.”
Moeder, Jo en Truus verdwenen.
Hans schakelde zijn toestel uit en ging toen zitten,
z’n hoofd in z’n handen.
„Televisie,” mompelde hij. „Televisie. Daar zijn mijn
ultra-korte golven niks bij. Televisie! Maar wat moet ik
daarmee?”
Een poosje dacht hij nog na, zonder ook maar iets
verder te komen. Toen ging hij naar beneden.
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„Daar heb je ’t gegooi in de glazen,” mompelde Hans,
toen hij de volgende morgen, na een onrustige nacht
met weinig slaap en veel dwaze dromen, voor zijn
doen bar vroeg in de serre zat. „Jawel, daar heb je
’t al.”
En nieuwsgierig las hij een bericht in de allereerste
kolom van ’t ochtendblad.
Met vette zwarte letters stond er boven:

EEN VREEMDE RADIOSTORING!
Daaronder stond, met iets kleinere letters, maar toch
nog flink in ’t oog lopend:
EEN SCHELLE FLUITTOON.

En daar weer onder, cursief gedrukt:

Wie is de schuldige???
„Zo,” lachte Hans. „Daar ga ik eens op m’n gemak
voor zitten.”
Hij las:
Van vele zijden bereikten onze nachtredactie gisteren
avond omstreeks tien uur mededelingen en verzoeken om
inlichtingen over een
eigenaardige radiostoring.

!
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Abonné’s uit alle hoeken van de stad vertelden ons, dat
op enkele golflengten een normale radiomuziekontvangst
geheel onmogelijk werd gemaakt door een hevige

fluittoon!
Vooral het station Hilversum II, dat zoals men weet op
301 m uitzendt, had veel van deze storing te lijden. Ook bij
ontvangst op andere kortegolfstations was de fluittoon hin
derlijk, alhoewel minder dan op Hilversum. De langegolfstations hadden ’t niet zo erg te verduren. Wij hebben de
abonné’s, die eerst meenden, dat hunne toestellen of lampen
plotseling onbruikbaar waren geworden, gerust kunnen
stellen met de mededeling, dat er aan hunne toestellen

niets mankeerde.
De storing kwam van buiten!
Ter nadere opheldering vroegen wij onzen radio-technischen medewerker telefonisch om inlichtingen.
„Kan deze storing,” zo luidde onze vraag, „wellicht een
gevolg zijn van atmosferische invloeden?”
Het antwoord was ontkennend. „In geen geval,” zei onze
medewerker. „Atmosferische storingen uiten zich op geheel
andere wijze, namelijk door gekraak of geknetter. Ik zelf
heb de bewuste storing óók waargenomen en was allereerst
van mening, dat een van mijn buren zijn ouderwets toestel
hevig liet genereren. Maar al heel gauw liet. ik dit idee
varen. Want de fluittoon, die mij zo ergerde (en niet alleen
mij, maar ook mijn stadgenoten!) was

geen gewone fluittoon!
Voor den nauwkeurigen luisteraar bleek hij te bestaan
uit een massa elkaar zéér vlug volgende signalen van ge
lijke hoogte, die als ’t ware ineenvloeiden tot

één onafgebroken gegil.

Naar mijn mening is deze storing dan ook hoogstwaar
schijnlijk afkomstig van
een experimenterenden zendamateur,

die óf
met zijn installatie geen raad wist,
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óf
met een zeker opzet triomfantelijk zijn belangrijke
aanwezigheid in de aether uitjubelde!
Hoe dan ook, de bron van ’t geval moet (en daar ben ik
absoluut zeker van) gelegen zijn in ’t centrum van de stad.
Zonder U lastig te vallen met technische bijzonderheden
kunt U wel van mij aannemen, dat de amateurzender van
10 uur tot 10 uur 5 gewerkt moet hebben op een voor
liefhebbers vrij abnormale golflengte van
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± 290 m.
Uit het feit, dat om 10 uur 5 het signaal (de fluittoon)
plotseling verdween, leid ik af, dat
1°. de zender niet meer werkte,

óf
2°. dat hij op een andere golf is overgegaan.
Tot zover onze medewerker.

Wij voegen hieraan nog dit toe, dat wij van harte hopen,
dat onze amateur-zender de herriemakers in de aether nog
niet met één zal vermeerderen, en dat hij zijn proef
nemingen zal voortzetten op een golf, zoals die door den
Minister van Binnenlandse Zaken is aangegeven, en die
onze luisteraars niet hindert.

Vol belangstelling had Hans ’t lange bericht gelezen.
Een ogenblikje zat hij stil voor zich te kijken. Toen
barstte hij los in een lachbui, en meteen voelde hij de
vreemde beklemming, die hem de hele dag van gister
geplaagd had en die hem zelfs in de nacht had vervolgd,
van zich af rollen. Hij zuchtte diep, rekte zich eens
heerlijk uit en wist toen zeker, dat hij de hele verdere
loop van de raadselachtige historie rustig van de humo
ristische kant zou bekijken, wat er ook verder gebeuren
zou!
„Maar deze week,” lachte hij, „zal schoppen-zeventje
nog wel doorgaan. En iedere avond om tien uur zullen
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er duizenden fluittoontjes verschijnen. En dan? Ja, dan..
Afwachten, afwachten!!”
Daar was Moeder.
„Ben jij even matineus,” zei ze verbaasd. „Daar zit
me warempel mijnheer mijn zoon om zeven uur in de
ochtend op z’n dooie gemak de courant te lezen. Is er
nieuws?”
„Een radiostoring!” lachte Hans. „U hebt ’m gisteren
ook kunnen horen.”
„Hoe kwam dat?” Moeder vroeg ’t vluchtig; ze in
teresseerde zich meer voor de muziek dan voor de
storingen.
Hans wist ’t antwoord: „De televisieproef, die ik
behoorlijk ontvangen heb, heeft op andere toestellen
natuurlijk een geweldige fluittoon veroorzaakt, net als
bij mij éérst! Logisch!” Maar hij zei: „Nog niet opgehelderd, Moeder!”
Moeder vond ’t bést. „Anders niets?” vroeg ze.
Hans neusde bij ’t „Voornaamste nieuws”.
„Ja,” zei hij, „er is weer een vlieger in New York
opgestegen. Hij wil zonder tussenlanding naar Calcutta
vliegen.”
„Is hij gek?” vroeg Moeder verontwaardigd. „Hoe
krijgt hij ’t in zijn hoofd?”
„Wie is gek?” Daar was Vader!
Hans gaf hem tot nadere uitleg de krant. En Vader
las. „Zeg ’s,” zei hij na een poosje. „Jij bent toch die
aethermishandelaar niet, hè?”
„’kWou het,” zei Hans.
„Wat nou?” vroegen Vader en Moeder verbaasd als
uit een mond.
„Ja, ik wou het! Want dan had ik behalve m’n ont
vanger óók een zendertje. Wat zou dat fijn wezen!”

II
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Op school vroegen ze ’t ook al. En daar Hans nou
eenmaal DE radiokei was, verwachtten de kameraden
van hem een absolute verklaring, die hij natuurlijk niet
gaf! Ja, meneer Keyser, de eerste van de school, die
Hans’ daden op radiogebied had gadegeslagen, kwam
warempel informeren. En toen kreeg Hans het toch
wel een beetje benauwd. Maar het dringende gebod
„Silence” van schoppen-zeven hielp hem over z’n ver
warring heen. „Ik hou me bij de verklaring uit de krant,
meneer,” zei hij. En meneer Keyser was tevreden.

■

’s Middags (’t was Zaterdag) voetbalden ze. Hans
was er helemaal in. Wat nog nóóit gebeurd was, dat
gebeurde nu: hij maakte hoogsteigenbenig drie goals!
De vrienden werden er stil van! Stel je ook ’s even
voor: drie goals!
„Ik heb ’s gehoord,” zei Karei Hartmann, toen ze
om een uur of vier naar huis fietsten, „van een H.B.S.er, die op een schoolwedstrijd zeven goals maakte!”
„Zeven?!” riepen drie ongelovige stemmen. „Be
staat niet!”
Karei wist ’t zeker. „Zeven!” beweerde hij beslist,
„’t Was een jongen van de vierde H. B. S.”
„’n Prutsverdediger aan de andere kant natuurlijk,”
zei Wim.
„’n Reuzeverdediger,” zei Karei weer. „Maar na die
dag hebben ze dien jongen altijd „Schoppen-zeven”
genoemd.”
Ze lachten allemaal. Maar Hans lachte boven alles
uit, zó luid, dat z’n kameraden hem verbaasd aan
keken. Want Hans was nooit erg luidruchtig.
„Zeg,” zei Karei een beetje beledigd, „je lacht me
toch niet uit, hè? Zo bar geestig was ’t niet, wat ik zei.”
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„Ik jou uitlachen?” vroeg Hans. „Geen kwestie van,
hoor. Maar ik dacht aan wat anders, zie je.”
„Wat ik wou zeggen, Hans,” zei Johan, toen de
anderen links en rechts verdwenen waren, „je denkt er
toch wel aan, hè?”
Hans lachte. „Aan de postzegels?” vroeg hij. „Of
ik er aan denk! Reken maar! Gaan we meteen?”
„Om een uur of vier, heeft Vader gezegd,” ant
woordde Johan.
„Dan zet ik eerst m’n fiets even thuis neer,” zei Hans.
„En dan ga ik met jou mee.”
Zo gebeurde.
En kwart over vieren stonden de twee vrienden voor
’t huis van meneer Vanderzand.
Thomas deed open. Hans bekeek den man, die de
eigenlijke oorzaak van z’n vriendschap met Johan was,
met nieuwsgierige ogen. Eerlijk gezegd: Thomas viel
hem bitter tegen. Hij had gemeend een deftigen lakei te
zien, met een schitterend pakje aan, vol kleuren. En hij
zag een man met een enigszins zorgelijk gezicht, die
een eenvoudig gestreept huisjasje droeg.
„Mijnheer is niet thuis,” zei Thomas op Johans vraag,
of z’n vader in z’n kamer was.
„Niet thuis?” vroeg Johan verbaasd.
„Mijnheer is een poos geleden opgebeld en meteen
daarna weggegaan met de boodschap, dat hij om een
uur of vier wel terug zou zijn.”
„En tante Mina?”
„Mevrouw Braambeek is gaan winkelen!”
„Gezellig voor jou,” lachte Johan tegen Hans. „Tante
Mina winkelt iedere Zaterdagmiddag, dat wist ik. Maar
Vader
enfin
Is er nog iemand anders geweest,
Thomas?”
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„Kort nadat mijnheer weggegaan was, is er iemand
geweest, die mijnheer wou spreken,” zei Thomas. „Hij
vertelde, dat hij hier wel meer was geweest, sinds
mijnheer hier woonde. Hij wou graag wachten, tot
mijnheer terug kwam. Ik heb hem op de bovenvoor
kamer gelaten, maar een half uurtje later is hij weer
vertrokken. Hij zei, dat hij naar een krant moest. Ik
kende hem niet.”
Johan en Hans begonnen te lachen.
„Een oude bekende,” zei Johan.
„De Bruyne natuurlijk!” lachte Hans.
„Ja, dat was de naam, geloof ik,” zei Thomas. „Zijn
kaartje ligt op mijnheers bureau.”
„Nou,” zei Johan. „Ga dan maar mee, Hans.”
Ze klommen de trap op en Johan deed de voor
kamerdeur van de grote suite open.
Hans stapte naar binnen en meteen kreeg hij een
gevoel of hij een sprookjesachtig toverland binnen
kwam. Tegelijk verdwenen alle gedachten aan z’n rare
televisiebelevingen, z’n radiotoestel en ’t stuk in ’t
ochtendblad uit z’n hoofd. Sprakeloos tuurde hij om
zich heen.
Hij zag niets dan postzegels!
Postzegels links, postzegels rechts, postzegels vóór,
postzegels achter; grote glazen kasten met gordijnen
er voor, hingen als in een museum aan de wanden, vól
postzegels, in allerlei kleuren en vormen, rode, blauwe,
gele, groene, paarse, rechthoekige, langwerpige, drie
hoekige, ronde. Postzegels, postzegels, postzegels!
In de achterkamer stonden, inplaats van stoelen en
tafels, vier vitrines, óók al vol postzegels.
In de voorkamer was een ruimte uitgespaard voor
een bureau, drie stoelen en een zware eikenhouten kast.
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„Die zit óók vol,” zei Johan. „Daar zitten de zeld
zame in. Zo aanstonds zul je ze wel zien.”
Hans antwoordde niet. Nog steeds sprakeloos dren
telde hij door de kamers, nu eens hier, dan weer daar
glurend. Z’n ogen zagen de kleurige papiertjes en lazen
de namen, die er onder geschreven waren; z’n lippen
prevelden die namen zachtjes mee. „Wat een pracht
stukken; wat een kleuren; wat een vormen!” dacht hij.
„Wat zou ik er graag een stelletje van hebben.”
Eén ding verwonderde hem: hij zag soms een kast
vol met gelijke zegels. Maar al gauw begreep hij ’t: dat
waren zeker plaatfouten of verschillende uitgaven van
dezelfde soorten.
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„Hallo,” zei Johan opeens, „’t was hem natuurlijk.
Hier ligt zijn kaartje!”
„Wie, wat?” vroeg Hans verstrooid.
„De Bruyne!” lachte Johan, terwijl hij ’t kaartje
omhoog hield. „Rare vent toch. Hij is hier nou al een
keer of vijf, zes geweest. Allemaal om dat artikel, dat
hij over Vaders verzameling wou schrijven en dat nog
maar steeds niet af is. Maar ondertussen heeft Vader
hem alles laten zien. De laatste veertien dagen hebben
we geen bezoek meer van hem gehad. Nog één keer zou
hij terugkomen, om ’t artikel met Vader door te lezen
en te bespreken.”
„Zeg
,” Hans luisterde maar half. „Hoe is je vader
eigenlijk aan die verzameling gekomen?”
„Dat is een hele historie,” antwoordde Johan. „’t Zit
’m zó: mijn grootvader had een grote exportzaak hier
in Amsterdam. Vaders oudste broer verzamelde altijd
de postzegels van de buitenlandse zakenbrieven. Die
bewaarde hij in een doodgewoon schoolschrift. Later
kocht hij een eenvoudig album en daar ging hij in
verder. Die broer, die dus eigenlijk een oom van mij
zou zijn, stierf op z’n twintigste jaar, en Vader kreeg
z’n album. Vader was toen een jaar of twaalf. Eerst
wilde hij de postzegels verkopen. Hij ging met ’t album
naar een bekenden postzegelhandelaar en bood dien ’t
hele stel aan. Maar stel je voor: die wou ze niet kopen!”
„Waren ze niets waard?” vroeg Hans.
„Helemaal niet! Ze waren te véél waard,” lachte
Johan.
„Te véél waard?” Hans snapte ’t niet.
„Ja! ’t Bleek, dat er tamelijk zeldzame zegels in dat
album zaten. En nou wou die handelaar ze niet kopen,
vóór hij precies wist, hoe Vader er aan kwam. Want hij
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vertrouwde ’t zaakje niet. Vooral niet, omdat een dood
gewone schooljongen ze kwam verkopen. Er kon wel
diefstal achter zitten, snap je? Nou, toen Vader hoorde,
dat z’n verzameling wel wat waard was, toen wou hij
ze natuurlijk ook niet meer kwijt. Hij kreeg wat meer
belangstelling voor z’n postzegels en ging verder met
verzamelen. Hij kocht, verkocht en ruilde zoveel als
hij kon, vooral Nederlandse en Engelse. En toen hij z’n
zaken aan kant deed, besteedde hij al z’n tijd aan de verzamelarij. Nou, op ’t ogenblik, is zijn verzameling een
van de mooiste van Europa. Zeg
,” Johan fluisterde,
de overleden koning George V van Engeland heeft
hem gezien. Vader heeft zegels, die de koning niet had.
En je weet, dat die een prachtverzameling had!”
Hans wist ’t niet. „Is ’t waar?” vroeg hij.
Johan knikte. „De koning heeft eens een bod gedaan
op een postzegel, die misschien wel / 125000 waard is.”
„Jó!!” riep Hans.
„Dat was de 1 cents-zegel van Brits Guyana; daar
van is er maar één op de wereld bekend. Hij was in
’t bezit van een Amerikaan, mr. Arthur Hind. Koning
George wou hem hebben, en deed er een bod op. Toen
bood mr. Hind hem ’t zegel aan. Maar dat weigerde de
koning!”
„/ 125000,” zei Hans. „Wat ’n geld, hè?”
„Vader heeft ook heel zeldzame zegels, prachtige
Nieuw-Zuid-Wales, de naam zal je wel kennen, en de
Sydney-Views van 1850 in zeven variëteiten, en drie
buitengewoon zeldzame 5 penny’s van Queensland.
Van deze is op ’t ogenblik precies bekend, wie ze
hebben, maar de verzamelaars vermoeden, dat er nog
enkele exemplaren in oude albums rondzwerven. Vader
heeft ook nog een heel stel Kaapse driehoekjes met
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de nooduitgaven erbij. Die zijn zowat ƒ 5000 waard. Je
begrijpt wel, dat Vader erg precies is op z’n verzame
ling. Daarom duurde ’t zolang, voor je mocht komen
kijken. Omdat hij alles nog moest rangschikken, zie je.”
Hans begreep ’t. En vol bewondering drentelde hij
weer langs de muren, terwijl Johan, zoveel hij kon,
antwoordde op Hans’ belangstellende vragen.

Ondertussen zat de eigenaar van al die mooie zegels,
meneer Vanderzand, in een gemakkelijke fauteuil naast
de toonbank in de winkel van den bekenden postzegelhandelaar Gerlach.
De postzegelman zelf, een klein mannetje met een
volmaakt kaal hoofd en een knijpbrilletje op ’t uiterste
puntje van zijn neus, stond vóór hem.
De beide heren zagen er net uit, of ze helemaal niet
op hun gemak waren.
„’t Is een gekke historie, meneer Vanderzand,” zei
meneer Gerlach, terwijl het brilletje op z’n neus bib
berde als een populierblad in een zacht koeltje (een
teken, dat de eigenaar een beetje zenuwachtig was).
„Ik begrijp er niets van. Ik zou bijna zeggen: er is iets,
dat ik niet vertrouw, ’tls waar: ik heb dat zegel in m’n
huis sinds vanmorgen ’n uur of tien, ’t Is écht, gaaf en
goed van kleur, nietwaar?”
Meneer Vanderzand tuurde door een loupe naar een
klein blauw postzegeltje en antwoordde: „’t Is best! Ik
heb ’t óók.”
,” vervolgde
„Ik schat de waarde niet gering
meneer Gerlach.
Meneer Vanderzand knikte.
„
en de man, die ’t me vanmorgen bracht, zou
deze dag nog komen horen, wat ik er van dacht. Ik
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sprak toen met hem af, om ter nadere inlichting even
naar een deskundige te gaan. Daarmee bedoelde ik u,
al noemde ik uw naam niet. U hebt mij vroeger zoveel
goede raad gegeven, nietwaar? Mijn bediende was bij
dit gesprek aanwezig. De aanbieder van ’t zegel ging
met deze afspraak volkomen accoord; ja hij scheen ’t
zelfs prettig te vinden! Maar nu ’t raadselachtige: nu
komt u hier, u weet precies waar ’t om gaat en u zegt,
opgebeld te zijn door mij! U begrijpt wel, dat ik u niet
zou gevraagd hebben, om hier te komen. Ik zou natuur
lijk zelf naar ü toe gegaan zijn! Kijk, die opbellerij be
grijp ik niet!”
De postzegelhandelaar zweeg en meneer Vanderzand trommelde met de vingers van z’n rechterhand op
de armleuning van de fauteuil. Dat deed hij altijd, als
hij diep nadacht. Eindelijk zei hij: „Kan uw bediende
mij niet hebben opgebeld? Op z’n eigen houtje? Die
was er toch bij, zei u?”
Meneer Gerlach haalde z’n schouders op.
„Misschien,” zei hij. „Maar als dat zo was, zou ik
’t hem zeer kwalijk nemen.”
„Ik zou bijna denken van wel,” vervolgde meneer
Vanderzand, „en wel om twee redenen. In de eerste
plaats herkende ik uw stem niet. Ik hechtte daar niet
veel waarde aan, want de telefoon was slecht vandaag
en in ’t algemeen veranderen stemmen in de hoorn heel
dikwijls. En in de tweede plaats vond ik, net zoals u
zegt, uw verzoek wel wat eigenaardig. Maar ik ben
tóch gekomen, omdat ik
nu ja
u weet ’t wel,
mijn hart is nu eenmaal aan de philatelie heb verpand.
Daarvoor is geen moeite me te veel!”
„Jan, zo heet m’n bediende,” zei meneer Gerlach, „is
wel eens wat al te voortvarend. Ik moet nu wel aan-
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nemen, dat hij in dit geval heel eigenmachtig is opge
treden?”
„Is hij hier niet?” vroeg meneer Vanderzand, „dan
weten we ’t dadelijk!”
„Ik heb hem een half uurtje geleden met een paar
albums weggestuurd,” was ’t antwoord. „Niet zo ver
weg. Hij kan elk ogenblik hier zijn!”
Meneer Vanderzand zweeg. Wéér trommelde hij
nerveus met z’n vingers op de rand van zijn fauteuil
en met gerimpeld voorhoofd zat hij na te denken. Wie
ter wereld kon hem opgebeld hebben, als ’t Jan nou
eens niet was? Dat moést dan wel de man van ’t zegel
zijn. Juist wou hij ’t zeggen, toen de winkeldeur open
ging en de bediende, een kleine jongen met een stel
kwieke ogen in z’n bol, binnenkwam.
„Jan?” vroeg meneer Gerlach dadelijk. „ Heb jij
meneer Vanderzand opgebeld over die blauwe
Hawai?”
„Ik meneer Vanderzand opgebeld?” vroeg Jan ver
baasd. „Welnee, meneer, dat zou u toch zelf doen?”
„Geen haar op m’n hoofd,” zei meneer Gerlach.
Jan keek met een schuin oog dat hoofd eens aan.
„Nou wordt ’t twijfelachtig,” mompelde hij. En toen
luid: „Ik weet niet eens meneers telefoonnummer!”
„Dat had je in de gids anders heel gauw kunnen
opzoeken,” begon meneer Gerlach.
Maar meneer Vanderzand sprong ineens op. „De
gids!” riep hij. „De gids!! De ggg....... ”
„Meneer, wat scheelt u?” vroeg meneer Gerlach
bezorgd.
„Meneer verslikt zich,” opperde Jan.
„De gids!!” riep meneer Vanderzand weer. „Daar
sta ik nóg niét in!!”
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„Staat u daar niet in?”
„Nee!! Ik woon nog maar heel kort hier in de stad
en daarom kan ik er nog niet in staan! Begrijpt u?”
’t Brilletje van meneer Gerlach stond op storm.
„Meneer Vanderzand,” vroeg hij, „weet niemand
dan uw nummer?”
„Wie op de centrale informeert, kan ’t te weten
komen,” was ’t haastig gegeven antwoord. „En verder
staat ’t op m’n kaartjes. En tenslotte kennen de men-

,L

31

«sa
__CfcNbd

<el

Zt-

> /

V

4
L

i

H«MS
4OVR £( HUI

sen ’t, die ik zelf opbel! Meneer Gerlach, u hebt mij
niet opgebeld; Jan óók niet! U beiden wéét van die
blauwe Hawai af; u beiden en de meneer van van
morgen. Die móét mij dus hebben opgebeld! Hij, hij en
hij alléén!!”
„Wat is uw nummer?” zei Jan.
„Drie, drie, nul, een, twee, drie!”
Met een sprong was Jan bij ’t telefoontoestel in de
winkel, draaide razend-vlug aan de nummerschijf, hield
de hoorn bij z’n oren en wachtte, maar er kwam geen
aansluiting!
Roggeveen — Ogen.

7
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„Wat hoor je?” vroeg meneer Vanderzand.
„Nul komma nul repetent,” zei Jan. „Hier meneer,
luistert u zelf maar.”
Meneer Vanderzand rukte de hoorn uit Jan’s handen,
luisterde nerveus-oogknipperend, maar hij hoorde niet
’t minste geluid. Geen aansluiting!
„Uw telefoon is kapot,” zei Jan. „Gelooft u dat maar
gerust!”
Meneer Vanderzand keek den jongen met grote ogen
aan. Z’n telefoon kapot? En geen uur geleden was hij
nog opgebeld! Maar dan moest iemand in dat uur zijn
toestel opzettelijk vernield hebben. Wie? Thomas? Johan? Hans? Tante Mina? Geen kwestie van!
„Hallo!” riep Jan opeens, terwijl hij de winkel uit
holde.
„Wat ga je doen?” schreeuwde meneer Gerlach hem
achterna.
Geen tien seconden later wist hij ’t antwoord: de
watervlugge Jan had een taxi aangeroepen. En toen die
kwam aansnorren, duwde hij haastig meneer Vander
zand er in, vroeg z’n adres, bulderde ’t den chauffeur
in de oren
en weg reed ’t vehikel!
’t Brilletje van meneer Gerlach viel op de grond.
„Ook kapot,” zei Jan laconiek. „Net als de telefoon
van meneer Vanderzand. En ik heb zo’n idee, dat er
daar nog wel méér kapot zal zijn.”
„Jan!?” riep meneer Gerlach.
Jan knikte.
En rustig ging hij aan zijn werk.

De taxi vloog krakend en blazend en knetterend door
de straten. De claxon toeterde razend.
De chauffeur, vuurrood, stuurde z’n Fordje behendig
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door de drukte, onophoudelijk aangevuurd door het
zenuwachtige ruitengetikker van z’n „vrachtje”, dat
bleek en bevend op de leren kussens heen en weer
hobbelde.
Steeds wriemelden en spookten er allerlei vreemde en
angstige gedachten door het hoofd van meneer Vanderzand. Wéér dacht hij aan z’n kapotte telefoon thuis,
aan den raadselachtigen postzegelman, die z’n nummer
wist en die hem
z’n huis
de arme meneer
dorst ’t bijna niet te denken, maar ’t angstige idee drong
zich reuzengroot en dreigend onverbiddelijk aan hem
op:
z’n huis had uitgelokt? Die dus wist, wist, dat
hij voor postzegels alles over had! En was die vreem
deling nu in z’n huis? Wat was daar gebeurd? Wat was
daar gebeurd? Iets met z'n postzegels misschien??
Onrustig keek meneer Vanderzand om zich heen
naar de trillende wanden van ’t rijdende kamertje.
En toen de taxi eindelijk voor z’n huis stopte, rukte
hij ’t portier open, schreeuwde den chauffeur toe:
„Wacht!!”, holde de stoep op, grabbelde naar z’n
sleutels, opende de deur en strompelde de trappen op
naar z’n kamers en naar z’n postzegels.
„Ha! Daar is Vader al!” riep Johan blij. „We zitten
al ik weet niet hoe lang op u te wachten, Vader. Waar
komt u vandaan?”
Stom-verbaasd keek meneer Vanderzand naar de
twee vrolijke jongens daar voor hem. En even verbaasd
keken Johan en Hans naar ’t onrustige en bleke gezicht
van den hijgenden vader.
„Maar Vader,” vroeg Johan. „Wat is er gebeurd?”
Meneer Vanderzand antwoordde niet. In een oog
wenk stond hij bij z’n telefoontoestel en meteen zag hij,
dat de toesteldraad doorgesneden was.
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„Kapot,” mompelde hij. Even streek hij, als ’t ware
zonder bezinning over z’n voorhoofd. Toen keek hij vlug
z’n kamers rond, liep langs de vitrines, de wandkasten,
betastte de afsluitingen, holde naar de zware kast in de
voorkamer
„Vader,” zei Johan weer. „Wat scheelt u? Wat is er
toch gebeurd?”
„Dat mag ik wel vragen?” riep meneer Vanderzand
met een hese stem. „Wat is hier gebeurd?”
„Niets, Vader.”
„En die telefoon dan? Wie is hier geweest?”
„Meneer de Bruyne, Vader.”
„De Bruyne!” riep meneer Vanderzand. „Wanneer?”
„Weet ik niet, Vader. Ik was naar ’t voetbalveld.
Thomas heeft ’m hier gelaten. Hier is z’n kaartje.”
Wild rukte meneer Vanderzand het kaartje uit de
handen van z’n zoon, bekeek ’t, of ’t voor de eerste
maal was, terwijl hij in z’n gedachten den zwarten man
vóór zich zag, vol interesse voor z’n postzegels. En
meteen stond hij weer voor de zware kast, haalde een
klein koperen sleuteltje uit z’n zak, stak ’t in ’t slot,
wilde draaien... ’tSlot pakte niet; ruw draaide meneer
Vanderzand en tegelijk ging de kastdeur open
’t Slot
„O Vader!” riep Johan.
was, net als de telefoon, kapot, doorgevijld ! !
Doodsbleek haalde meneer Vanderzand een klein
album onder uit de kast vandaan, bladerde er in met
trillende vingers en riep: „Johan, ze zijn weg! Weg!!
Gestolen natuurlijk door dien kerel!”
„Maar Vader!”
„Ja, gestolen! Hier zaten ze, in dit oude album! Jij
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wist ’t! M’n mooiste, m’n zeldzaamste, m’n kostbaarste
zegels! Gestolen zijn ze door....... ”
Hij greep ’t kaartje van de Bruyne, en scheurde ’t in
snippers.
„
door dien sluwen vent, dien ik vertrouwde, dien
ik m’n verzameling liet zien, m’n prachtige Sydney’s,
m’n Nieuw Zuid-Wales! Nu begrijp ik z’n belang
stelling. Nu snap ik hem, den kerel! Daarom heeft hij
me opgebeld!”
„Heeft hij u opgebeld, Vader?”
„Ja! Dat heeft-ie! Al zei hij er niet bij, dat hij ’t was!
Daarom! Natuurlijk!”
Wanhopig ging meneer Vanderzand zitten, ’t hoofd
in de handen. Af en toe mompelde hij iets. Toen be
dwong hij zich. Kalm, al trilde z’n stem dan ook, vroeg
hij: „Hans, wil je wat voor me doen?”
„Ja, meneer.”
„Spring dan in de taxi beneden, rijd als de wind
naar ’t hoofdbureau van politie, en vraag, of er ogen
blikkelijk iemand kan komen. Zeg maar, dat ’t voor
diefstal is.”
„Ja, meneer.”
Weg was Hans al.
Meneer Vanderzand belde en Thomas verscheen.
„Thomas,” meneer Vanderzand probeerde z’n stem
zo vast mogelijk te laten klinken. „Thomas, jij wist ’t
niet, jij kón ’t trouwens niet weten en ik wist ’t óók niet,
maar je hebt hier iemand boven gelaten, dien je eigen
lijk het huis uit had moeten gooien. Die meneer de
Bruyne, die hier geweest is....... ”
Thomas knikte.
heeft m’n telefoon kapot gesneden, m’n kast
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opengebroken en een aantal van m’n kostbaarste post
zegels gestolen.”
„Wat zegt u daar, meneer?” vroeg Thomas ver
schrikt.
„Ja, gestolen! Die meneer is hier verschillende
keren geweest. Hij heeft m’n vertrouwen gewonnen,
omdat hij zich zo voor mijn verzameling interesseerde.
Nu begrijp ik, waarvoor! Ik vertel je dit, omdat de
politie straks hier komt en we zullen jouw getuigenis
wel nodig hebben.”
„Dat begrijp ik, meneer,” zei Thornas.
„Bel dadelijk hier in de buurt de storingsdienst van
de telefoon op. En vraag, of er onmiddellijk iemand kan
komen, om mijn telefoon te repareren. Zeg maar, dat
’t zéér dringend is!”
„Goed, meneer!”
Thomas verdween.
„Kan ik óók wat voor u doen, Vader?” vroeg Johan.
Meneer Vanderzand schudde van nee.
„Is tante Mina al thuis?” vroeg hij.
„Nee Vader.”
Meneer Vanderzand zuchtte en inspecteerde z’n ver
zameling nog eens nauwkeurig. Hij miste achtenveertig
van z’n mooiste zegels.
„Daarvoor kwam hij hier, de dief,” mompelde hij.
Johan kreeg tranen in z’n ogen, toen hij zag, hoe ver
slagen z’n vader was.
Op het zelfde ogenblik werd er gebeld. Johan holde
naar beneden, deed open en kwam even later weer
binnen met commissaris Fleischmann, twee recher
cheurs en Hans. De commissaris, een man van weinig
woorden, met borstelige wenkbrauwen en zwarte ogen,
keek even in ’t rond.
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„U is meneer Vanderzand,” zei hij toen. „Ik ben
Fleischmann. Deze jongen, Hans Lippe, heeft me al iets
verteld. U is bestolen. Wat mist u?”
„Achtenveertig kostbare vreemde postzegels, com
missaris,” zei meneer Vanderzand.
„Kunt u de waarde opgeven?”
„Gedeeltelijk! Tweeëndertig van de gestolen zegels
vormen twee series van zestien. Elke serie is een driea vierduizend gulden waard. Worden de zegels los ver
handeld, dan is de waarde minder. Neem ik nu aan,
dat ’t den dief erom te doen is, z’n buit te verkopen,
dan....... ”
„Eén ogenblik,” zei de commissaris. „Van kostbare
zegels zijn in ’t algemeen, tenminste bij serieuze ver
zamelaars en handelaren, de eigenaars bekend, niet
waar? Is dat óók ’t geval bij de door u vermiste zegels?
Weet men, dat u de eigenaar is?”
„Alweer: gedeeltelijk, commissaris,” antwoordde
meneer Vanderzand. „In Holland en ook in Engeland
weet men, dat ik drie 5-penny’s Queensland bezit, liever
gezegd: bezat. Maar er is een gerechtvaardigd ver
moeden, dat er in oude albums nog wel meer exem
plaren van dit zegel rondzwerven.”
„Alzo,” zei de commissaris, „zal in ’t algemeen een
handelaar in ’t buitenland bij aanbieding van één dezer
zegels niet dadelijk denken: dat zegel is gestolen?”
„Precies, commissaris, in ’t algemeen niet. Behalve
natuurlijk, als ze vooruit gewaarschuwd zijn, de hande
laren, bedoel ik....... ”
„En de andere zegels?”
„Die zijn niet zo geweldig zeldzaam.”
„Hoe hoog taxeert u zelf uw verlies?”
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„Dat kan ik niet precies zeggen. Naar schatting achta tienduizend gulden!”
Verbaasd keek de commissaris op. „Dat is geen klei
nigheid,” zei hij. En ook de anderen schrokken van het
hoge bedrag.
Even dacht de commissaris met gefronste wenk
brauwen na. Toen stapte hij op de kapotte telefoon toe
en inspecteerde ’t toestel nauwkeurig. Vervolgens kwam
de kast met ’t geforceerde slot aan de beurt.
Daarna zei hij tot een van de rechercheurs: „Hen
driks, ga jij even met de twee jongelui hiernaast. Kan
dat, meneer?”
Meneer Vanderzand knikte.
„Gaat uw gang maar,” zei hij. „Doet u maar alle»,
wat u nodig vindt.” En toen tegen Johan en Hans:
„Gaan jullie even mee, jongens?”
Johan knikte en met Hendriks, den rechercheur,
gingen ze de achterkamer binnen, waarna de commis
saris de grote suitedeuren sloot.
„Meneer Vanderzand,” zei hij toen. „U verdenkt
iemand, nietwaar? Wien?”
„Ik ben ervan overtuigd,” antwoordde meneer Van
derzand, „dat een zekere Pierre de Bruyne, een jour
nalist, de dief is!”
„Pierre de Bruyne,” herhaalde de commissaris.
„Noteer je, De Vries?”
De tweede rechercheur knikte.
„Vertelt u eens, waarom?” vroeg de commissaris.
Meneer Vanderzand begon z’n lange verhaal. Hij
vertelde de hele geschiedenis vanaf de dag dat hij in
z’n hotel door ’t advertentiebureau werd opgebeld tot
de dag van heden toe; hij praatte over de huisknechten
invasie bij de familie Lippe, over de drie, die een vijf
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had moeten zijn; over den excuusmakenden verslag
gever De Bruyne, die eindelijk, na veel gevraag, z’n
verzameling had mogen zien; over ’t enthousiasme van
den journalist, toen hij z’n doel bereikt had; hij ver
telde, hoe Pierre de Bruyne zich vooral had geïnteres
seerd voor z’n zeldzaamste zegels, die nu gestolen
waren, en hoe hij met vrij veel kennis van zaken over
postzegels had gesproken.
„Pardon,” zei de commissaris. „Die man was ver
slaggever, zegt. Voor welk blad?”
„Voor... voor... wacht eens
voor „De Nieuws
gierige Lezer,” zei meneer Vanderzand.
„Leest u dat blad?”
„Nee, ik lees „De Telefoon”.
„Heeft die De Bruyne in zijn blad iets over uw ver
zameling geschreven?”
„Nog niet! Hij werkte, volgens zijn zeggen, aan een
lang artikel, dat behalve in zijn blad, óók in verschil
lende tijdschriften zou verschijnen. Juist dezer dagen
zouden wij tezamen dat artikel bespreken.”
„Wanneer is hij voor ’t laatst bij u geweest?”
„In de laatste dagen van de vorige maand. Laat ’s
kijken
dat is juist veertien dagen geleden.”
„Vertrouwde u hem?”
„Volkomen.”
„Hoe zag hij er uit?”
„Flink groot, één meter tachtig ongeveer; pikzwart
haar, achterover gekamd; ’n uilenbril op z’n neus, een
klein zwart snorretje eronder, een beetje nerveus in
z’n optreden, en ook
hoe zal ik ’t zeggen
een
beetje toneelachtig, theatraal. Hans Lippe heeft ’m óók
meegemaakt.”
„Ik ga nog ’s even terug,” zei de commissaris. „U
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werd allereerst opgebeld door een advertentiebureau.
Hoe heette dat?”
„Succes, commissaris.”
„En vanmiddag is u wéér opgebeld. Uw naam staat
nog niet in de gids. De opbeller heeft dus óf eerst ge
ïnformeerd, óf, door bijzondere omstandigheden, wist
hij uw nummer. Welke naam gaf hij op?”
„Gerlach, postzegelhandelaar!”
„Vertelt u me nu eens precies, wat er vanmiddag is
gebeurd!”
Weer begon meneer Vanderzand z’n verhaal van
de raadselachtige gebeurtenissen, vanaf ’t ogenblik,
dat de onbekende hem had opgebeld tot ’t uur van z’n
terugkomst.
Opeens onderbrak commissaris Fleischmann hem.
„Stil eens,” fluisterde hij. En terwijl meneer Vander
zand zweeg, liep hij op z’n tenen naar de deur, opende
die onverhoeds en
„O!”
met een gil tuimelde een meisje van een jaar of
zeventien naar binnen.
„Hallo, jongedame,” zei de commissaris, „wat voer jij
daar uit? En wie ben jij?”
Meneer Vanderzand gaf ’t antwoord: „Dat is Marie,
ons dienstmeisje, commissaris. Wat is er, Marie?”
„O meneer, ik kwam maar effen zeggen, dat er
iemand beneden is, voor de tillefoon,” zei Marie
met een vuurrode kleur. „En ik durfde niet dadelijk
bij u komen, omdat Thomas zei, dat er drie rizzerzeure
waren, ziet u.”
Even keek de commissaris haar onderzoekend aan.
Toen zei hij lachend: „’tls goed, jongejuffrouw. Laat
’t maar even wachten. Dag!”
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Marie werd rustig weggebonjourd.
„Ik ga verder,” zei de commissaris. „Was de stem, die
u vanmiddag door de telefoon sprak, de stem van dien
Pierre de Bruyne? Léék hij er óp?”
Meneer Vanderzand dacht een ogenblikje na.
„Nee,” zei hij toen, „’t Was een geheel andere stem!”
„Leek hij dan misschien op de stem van dien
„Succes”-man ?”
„Dat is al een poosje geleden,” zei meneer Vander
zand. „Maar toch meen ik me te herinneren, dat die
stem óók anders was.”
De commissaris dacht even na.
„Ziezo,” zei hij. „Ik resumeer eens eventjes: de dief
stal is gepleegd, toen u niet thuis was. Ook uw huis
houdster was weg. Alleen uw huisknecht, Thomas,
nietwaar....... ?”
Meneer Vanderzand knikte.
„
en ’t dienstmeisje waren hier. Thomas heeft den
verdachten meneer binnengelaten. Heeft hij dien man
misschien al eens eerder gezien, hier bij u?”
„Nee, dat weet ik absoluut zeker! Want Thomas is
pas bij mij in dienst gekomen na ’t laatste bezoek van
De Bruyne.”
De commissaris dacht even na. „De Vries,” zei hij
toen, „haal jij den huisknecht even hier. Hoe is z’n van,
meneer Vanderzand?”
„Van Houten, commissaris.”
Thomas kwam binnen en ook hij moest precies ver
tellen, wat er die middag gebeurd was. Tenslotte moest
hij een zo nauwkeurig mogelijk signalement geven van
den onbekenden bezoeker. Daarna mocht hij weer gaan.
De Vries liet hem in de achterkamer binnen.
„’t Klopt,” zei de commissaris. Wéér zat hij een mi-
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nuutje met gefronste wenkbrauwen na te denken. Toen
ging hij staan. „Luistert u eens goed,” zei hij. „Er be
staan veel redenen, om aan te nemen, dat die verslag
gever werkelijk de verdachte is. U is uit uw huis gelokt.
Uw zoon is gaan voetballen. Uw huishoudster was niet
thuis. U was, behalve Thomas en Marie, alleen! Wist
De Bruyne dat?”
„Ja!” antwoordde meneer Vanderzand. „Dat wist hij
helaas! Toen hij de laatste keer hier kwam, nu veertien
dagen geleden, dus óók op Zaterdagmiddag, deed ik hem
zelf open. En toen vertelde ik hem zo in de loop van
’t gesprek, dat ik iedere Zaterdag in m’n eentje thuis
was. Ik zei er nog bij, en dat herinner ik me héél goed,
dat ik blij was, dat hij kwam. Had ik ’t maar niet ge
zegd! De kerel!”
Meneer Vanderzand balde onwillekeurig z’n vuisten.
„Blijft u rustig,” zei de commissaris bedaard.
„Luistert u nog eens! Ik, als politieman, sta tegenover
dit geval anders dan u. U is subjectief, ik ben objectief.
Ik zei u zo-even, dat er véél redenen zijn, om aan te
nemen, dat die journalist werkelijk de verdachte is. Véél,
echter niet: alle! Bij een diefstal als deze beschouw ik
alle op ’t ogenblik van de misdaad in ’t huis aanwezig
zijnde personen als verdachten. In dit geval dus ook:
Thomas en Marie. De laatste is helemaal onschuldig.”
„De eerste óók!” zei meneer Vanderzand. „Denkt u
maar aan ’t signalement, dat hij gaf. En dan: hij heeft
m’n zegels nog nooit gezien. Behalve m’n zoon en ik,
is De Bruyne de énige, die wist, waar en in welk album
ik ze bewaarde.”
De commissaris knikte. „Maar toch,” zei hij, „is er
nog een kleine mogelijkheid, dat hij medeplichtig is aan
de diefstal.”
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„Maar commissaris,” riep meneer Vanderzand. „Hoe
komt u daarbij?”
„Ik heb in m’n lange loopbaan méér gevalletjes opge
knapt,” was ’t antwoord van den commissaris. „Ik heb
heel wat ondervinding opgedaan, ook in kwesties als
deze. Ik doe mijn plicht. En ik zou in m’n plicht te kort
schieten, als ik niet even zijn kamer onderzocht, al ben
ik er, na alles wat ik gehoord heb, vrijwel van overtuigd,
dat ’t resultaat nihil zal zijn. Wilt u even meegaan?”
„Volgt u me maar,” zei meneer Vanderzand. Hij
ging de twee mannen voor, de trap op, naar ’t eenvou
dige kamertje van Thomas. Daar onderzochten ze alles.
Ze snuffelden in de kasten, doken in de zakken van
Thomas’ kleren, haalden z’n koffers overhoop, rolden
’t vloerkleed op, keken achter de drie aan de wand
geprikte filmfoto’s, haalden z’n bed af, kortom: geen
plekje lieten ze onberoerd, maar ze vonden niets!
„Alzo,” zei de commissaris, toen ze weer beneden
waren, „we zullen dus meneer Pierre de Bruyne zien
op te sporen. En laat u nu de telefoon maar repareren.”
Meneer Vanderzand riep den monteur boven. Die
was al heel gauw klaar met z’n werk. Hij had alleen
een paar doorgesneden draden te verbinden, en dat
was in een paar minuutjes gebeurd.
Vervolgens mochten Johan en Hans met rechercheur
Hendriks weer binnen komen. En Thomas ging naar
beneden, naar z’n werk.
Hans gaf op verzoek van den commissaris ’t derde
signalement van den verslaggever en dat klopte natuur
lijk als een bus. Ook moest hij alles vertellen, wat er
op zijn rumoerige verjaardag gebeurd was. Dat deed
hij graag. Weer noteerde rechercheur De Vries ijverig.
En Hans voelde zich bar gewichtig!
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„Commissaris,” zei meneer Vanderzand, toen Hans
klaar was met z’n relaas. „Ik zal ’t voor Thomas niet
kunnen verzwijgen, dat u, al was ’t dan alléén om zo
volledig mogelijk te werk te gaan, z’n kamer hebt on
derzocht. Ja jongens, dat is zo-even gebeurd! Hebt u
daar bezwaar tegen, commissaris?”
„Niet in ’t minst,” was ’t antwoord. „U kunt hem
alles vertellen. Ik sta daar zelfs op. Ziezo, ik ga eens
telefoneren. Allereerst „De Nieuwsgierige Lezer”. A
propos, meneer Vanderzand, u hebt natuurlijk bij dit
blad geïnformeerd, of er daar werkelijk een journalist
Pierre de Bruyne werkzaam was, vóórdat u hem uw
kostbare verzameling toonde?”
„Maar natuurlijk, commissaris! Telefonisch! Dat is
een stelregel van me.”
„En ’t antwoord?”
„’tWas in orde! Er werkte daar inderdaad een
P. de Bruyne.”
„Mooi! Dan informeer ik nu nog eens.” De commis
saris draaide aan de nummerschijf. „Hallo!” zei hij even
later. „Hallo, juffrouw, mag ik meneer Thijssen even
hebben? Ja, dank u! Hallo, meneer Thijssen, politie!
Is er aan uw blad een journalist werkzaam geweest, of
nóg werkzaam, die Pierre de Bruyne heet? Wat zegt u?
Voor bureau-werk? Juist! Hoe ziet hij er uit? Ja, tegen
de zeuventig?? En klein? Ja! Blozend? Witte krullen?
Vertelt u eens: is hij deze middag weg geweest? Niet?
Ja, ja, van vanmorgen tien uur af bij u? Juist! Nee, niet
nodig! Ik dank u wel! Dag meneer Thijssen!”
De commissaris legde de hoorn op ’t toestel. „U hóórt
het,” zei hij. „Behalve uw postzegels heeft hij óók al een
andermans naam gestolen. Gewiekst is hij! Een tegen
stander met hersens, meneer Vanderzand!”
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Vervolgens belde hij den postzegelhandelaar Gerlaeh
op. „Hallo, meneer Gerlaeh, politie hier! Mag ik een
paar inlichtingen van u hebben in verband met een
diefstal van postzegels ten nadele van meneer Vanderzand? Ja, ja, meneer Gerlaeh, ja, zo, een kleine
man....... ”
Rechercheur de Vries noteerde al weer!
rossig haar, baard, snor, ja, gouden lorgnet, juist.
JJ
Hebt u tegenover dien man meneer Vanderzands naam
genoemd? Dus niet! Alleen over een deskundige ge
sproken? Wat zegt u? Natuurlijk, dat lag voor de
hand; ’t zegel niet teruggehaald
Dank u wel! Dag
meneer Gerlaeh!”
„Een handlanger dus,” zei rechercheur Hendriks.
„Was te verwachten,” antwoordde de commissaris.
„En nou ’t advertentiebureau „Succes”. Hij bladerde
in de gids, bladerde nog eens en weer eens.
„Hé,” zei hij. „Dat staat er niet in. Een advertentie
bureau, dat geen telefoonnummer heeft! Ik zou bijna
zeggen....... ”
„Dat advertentiebureau bestaat natuurlijk niet!!”
riep meneer Vanderzand, terwijl hij met z’n vuist op
’t bureau sloeg. „De schavuiten!”
„Ik vrees, dat u gelijk hebt,” zei de commissaris
droog. „Met „Succes” hebben we geen succes.”
„Succes” heeft z’n succes al binnen,” zei meneer
Vanderzand bitter. „Ik ben door een stelletje bandieten,
die van mijn onbekendheid hier geprofiteerd hebben,
lelijk beetgenomen. Pierre de Bruyne en de adver
tentieman zijn natuurlijk dezelfde. Wie weet, hoe lang
ze al op mij geloerd hebben! Die zwarte en die ros
sige! O, als ze hier waren, ik zou ze, de boeven!”
„Wie?? Wie??” riep er opeens een stem. De deur
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„Die aardige man
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? Heeft die.... heeft die.... gestolen

?”
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ging open en binnen kwam mevrouw Braambeek, ofte
wel tante Mina, meneer Vanderzands huishoudster.
„Thomas vertelt me daar iets. Maar ik begrijp ’t niet
precies. Wat is er gebeurd, meneer? Wat is er gebeurd,
meneer? Wat is er gebeurd?”
„Ik ben bestolen, tante Mina,” zei meneer Vanderzand. ,JPierre de Bruyne heeft achtenveertig van m’n
zeldzaamste postzegels gestolen.”
„Pierre... Pierre... Pierre...,” hijgde tante Mina.
„Die aardige man? Heeft die
heeft die
gesto...
gestolen
? Gestöoo
?”
Ze stak haar armen in de lucht, zuchtte drie maal
heel diep en viel flauw precies in de fauteuil, waar de
commissaris in gezeten had.
„Tante Mina!” riep Johan verschrikt.
En meneer Vanderzand kwam al met een karaf
water aandragen. Maar de commissaris hield haar een
flesje vlugzout onder de neus, waardoor tante Mina
al heel gauw weer bijkwam.
„Pardon,” zei ze, „’t was de schrik. Heren, neem me
niet kwalijk. Bent u van de politie?”
Meneer Vanderzand stelde de heren voor, die met
een aanstalten maakten, om te vertrekken.
„U hoort nog van me,” zei de commissaris. „Ik ga
dadelijk aan ’t werk. Vertrouwt u maar op ons. En
zorgt u voor prima sloten op al uw kasten en op uw
kamer!”
„Ik dank u voor uw bemoeiingen,” zei meneer Van
derzand. „Ik hoop, dat u in staat zult zijn, de kwestie
spoedig op te lossen. Ik heb er een flinke beloning voor
over.”
Toen vertrokken de politiemannen.
Meneer Vanderzand vertelde Thomas, wat er in z’n
Roggeveen — Ogen.
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kamer was gebeurd, en wat de commissaris gezegd had.
„’t Is te begrijpen,” zei Thomas, „’t lag voor de hand.
Als ik alles geweten had, dan had ik dien kerel niet
boven gelaten. Maar hij zei, dat hij u heel goed kende
en dat hij dikwijls bij u geweest was.”
Vervolgens ging meneer Vanderzand weer naar z’n
kamer, waar Johan ondertussen van stukje tot beetje
de hele historie aan tante Mina verteld had.
„Hoe kan een mens zó iets doen?” riep tante Mina
verontwaardigd, „’t Is een schandaal, een onbegrensd
schandaal! Zó iemands vertrouwen te misbruiken!
Foei!!”
Haar donkere ogen gloeiden; haar wangen trilden van
boosheid en haar onderkinnen bibberden mee.
„Laten we er maar niet verder over praten,” zei
meneer Vanderzand. „We moeten maar afwachten en
de zaak aan de politie overlaten. Ik zal voorzorgsmaat
regelen nemen. Zo iets mag niet meer gebeuren. En
verder,” hij maakte een moedeloos gebaar, „kunnen we
er niets aan veranderen.”
„Hans kwam nog wel hier, om uw verzameling te
zien,” zei Johan. „En nou gebeurt er dit.” Hij keek z’n
vriend aan en snikte toen een paar maal.
„Kom jongen,” zei meneer Vanderzand. „Toe jon
gen.” Hij liet z’n zoon wat drinken. „Kom Johan, zó erg
is ’t toch niet, hoor! We leven nog!”
Johan bedaarde. „’kWas een beetje zenuwachtig,”
zei hij. „Ik had Hans m’n kamer ook willen laten zien.
Maar daar heeft hij nou natuurlijk geen zin meer in.”
„Wel, waarom niet?” vroeg meneer Vanderzand.
„Daar is toch helemaal geen reden voor? Vooruit, kop
op, Johan! Ik zet me er overheen, dus jij ook, jongen!
9f
En tante Mina
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„Natuurlijk óók!” viel tante Mina zelf in. „Al ben ik
dan ook nóg zo kwaad op dien kerel. Ja meneer, u zult
wel zeggen, dat ’t mosterd na de maaltijd is, maar ik
heb die vent altijd gewantrouwd. Hij had zo iets
zo iets
zo iets van ik weet niet wat over zich.
Begrijpt u?”
„Helemaal, tante Mina.”
„En hij heeft hier z’n allerlaatste kopje thee gedron
ken. Wees daar zeker van!”
Wéér fonkelden tante Mina’s ogen, wéér bibberden
haar rode wangen; wéér golfden de onderkinnen mee.
„Allo!” zei meneer Vanderzand. „Nou jullie naar
boven, jongens! Mars Hans! Ga ’s mee en bewonder
de kamer van Johan in z’n opgeknapte toestand.”
De jongens gingen.
En Hans bewonderde werkelijk!
Want de kamer zag er piekfijn uit! Een heel verschil
met die van Hans, die bij al z’n „opgeruimdheid” tóch
nog altijd een klein krummeltje rommelig bleef. Hier
zag je geen koperdraadjes, geen nijptangen, geen zwer
vende spijkers, maar een keurige boekenkast, een nette
tafel en mooie doeken en veel portretten aan de wanden.
In een hoek stond een kleine schrijftafel, ook al weer
met drie portretten er op. Hans herkende dadelijk
Johans vader. Het tweede was een foto van zijn lang
geleden gestorven Moeder.
„En nummer drie is een kennis van Vader,” zei
Johan. „Een Engels natuurkundige. Samen hebben
Vader en hij veel gereisd. Thee?”
„Graag! Heb je dat hier?”
„Even zetten!” Met een blij gezicht haalde Johan een
electrische thee-installatie voor de dag. „Een cadeau
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voor m’n kamer van oom Gerard uit Groningen,” zei
hij trots.
In een ogenblikje was de thee klaar. En toen merk
ten de jongens meteen, hoe ’n dorst ze eigenlijk hadden!
„’n Wonder,” zei Hans, „na zó’n middag!”
Ze praatten nog wat. Maar de echte stemming kwam
er niet in. De postzegeldiefstal bleef in de gedachten
van de jongens hangen. En al gauw ging Hans weg, met
de belofte, om vast morgen terug te komen.
Thuis vertelde hij, wat er gebeurd was. Vader,
Moeder, Antje en de zussen sloegen gaten in de lucht.
„Wat ’n schobbejak,” zei Antje. „Wat ’n zeldzaam
brutaal exemplaar van een mens!”
Bij ’t avondmaal at Hans niet veel.
Heel gauw trok hij naar z’n kamer en begon aan z’n
huiswerk. En toen ging hij als naar gewoonte zitten
luisteren naar z’n radio.
’t Eerste, wat hij hoorde, deed hem glimlachen. De
Hilversumse politie-omroeper was aan ’t woord:
„Derde bericht,” zei hij. „De commissaris van politie,
afdeling 24, Amsterdam, verzoekt dringend opsporing,
aanhouding en voorgeleiding van een plusminus 35-jarig
persoon, zich noemende Pierre de Bruyne. De voor
naam wordt gespeld met de voorletters van Pieter,
Ignatius, Eduard, twee maal Rudolf, Eduard. En de
achternaam met die van Bernhard, Rudolf, Utrecht,
IJmuiden, Nicolaas en Eduard. Signalement: lang on
geveer 1 m 75, slank, donker, waarschijnlijk korte
knevel; hij draagt een uilenbril en spreekt wat toneel
matig. Hij wordt verdacht van diefstal van een partij
kostbare vreemde postzegels.”
„Mooi zo,” zei Hans, „dat is een goed begin.”

j
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Toen luisterde hij rustig naar een alleraardigste
operette-uitzending uit Londen.
En tegen tienen schakelde hij vól verwachting het
raadselachtige televisietoestel in. Meteen verdwenen
alle gedachten aan de cmotiemiddag.
Vol spanning tuurde hij naar ’t matglazen ruitje.
En wéér, net als gisteren, begon er iets in ’t toestel te
brommen. Wéér flikkerden er razend vlug, als bij een
oude film, bundels lichtstralen over ’t glas.
Wéér verscheen daar de hand, de hand met de
zegelring.
Wéér bewoog die hand!
Wéér liet hij een speelkaart zien!
En Hans zag
Schoppen-acht! !
Een paar minuten dwarrelden de acht zwarte figuur
tjes over ’t ruitje heen en weer.
Toen werd alles weer donker, ’t zoemen hield op.
Wéér bleef Hans, net als gisteren, een ogenblikje
zitten.
„’t Bestaat niet,” dacht hij. „Ik moet dromen. Ik moet
een idiote nachtmerrie hebben. Dat van die postzegels
vanmiddag heb ik óók gedroomd. Let op, zo aanstonds
word ik wakker. En dan lig ik in m’n bed.”
„Hans!!” riep een stem, héél luid.
„Komt uit,” zei Hans, „’t is zeven uur. Antje roept
me. Ik moet opstaan. Ja Antje, ik ben wakker!”
„Wakker?” De stem klonk verbaasd. „Wie is er
wakker?”
Meteen ging de deur open en Truus kwam binnen.
„Of je mee gaat, een eindje wandelen met Moeder en
mij. ’t Is toch Zaterdag en morgen kun je uitslapen.
Zeg, wat zie je er gek uit. Sliep je?”
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„Truus,” zei Hans. „Knijp me eens. In m’n arm.”
„Knijpen?” Truus lachte. „Welja, kom maar hier.
Daar! Voel je ’m?”
„Au!!” riep Hans. „Zo is ’t goed! Dank je wel. Nee,
ik sliep niet, maar ik meende, dat ik sliep. Begrijp je?
En daarom dacht ik, dat Antje me riep. Omdat ik ’t niet
kon geloven, dat die postzegels gestolen waren. En die
radio, ik meen die De Bruyne, zie je, ik dacht, dat die
ook ’n droom was, een soort van nachtmerrie.”
„Jongen,” lachte Truus, „je sliep wèl! Dat merk ik
aan alles! Je hebt even een klein uiltje geknapt, zeg!”
„Nee Truus.” Hans schudde ’t hoofd. „Nee, ik zie
’t al, ik was wakker. Ik lig toch niet in m’n bed.”
„Goed,” zei Truus. „Mij best, hoor! Je kunt ’t pre
cies zo krijgen, als je ’t hebben wilt. En ga nou maar
mee, want Moeder wacht.”
Ze ging naar beneden.
En Hans volgde haar als een slaapwandelaar.
I
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AMSTERDAM OP Z’N KOP.

Met schreeuwerige chocolaletters annonceerden de
Amsterdamse Zondagochtendbladen:
DE RADIOSTORING HOUDT AAN!

En duizenden paren ogen van korte- en langegolfenthousiasten lazen gretig het korte berichtje:
Naar wij zelf geconstateerd hebben, heeft de raadsel
achtige radiofluittoon gisterenavond omstreeks tien uur
gedurende vijf minuten een goede ontvangst van kortegolfstations (275—310 m) geheel onmogelijk gemaakt, terwijl de
stations met een golflengte van méér dan 310 m gestoord
werden. Wij vernemen, dat de technische dienst van het
Post- en Telegraaf bedrijf een onderzoek naar de storingsbron zal instellen.

Radio-Amsterdam, verwend door een zuivere ont
vangst van veel moois, door de stations Hilversum I en
II via de aether gratis in huis gebracht, werd ongerust.
Zou dat zo doorgaan? Zou die gillende toon iedere
avond hun muziek gaan storen? Dat was Vrijdag ge
weest ; dat was Zaterdag geweest en zou dat ook Zondag
zo zijn en Maandag?
Jawel, storingen had je altijd wel een beetje! Goed!
Daar snerpten in de zomer dikwijls veel ongerechtige
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atmosfeerkraakjes door de muziek heen. En ook de
stofzuiger van de buren had veel op z’n geweten. En
als je vlak bij de tram woonde, kon je je plezier óók
wel eens op! Maar zo’n intens gillende, door merg en
botten dringende toon als van de twee laatste dagen
hadden de Amsterdammers nog nooit gehoord! ’t Was
doodeenvoudig een schandaal, zó door middel van de
gewillige aether en de goedmoedige luidsprekers hun
gehoorvliezen te maltraiteren.
Radio-Amsterdam werd ongerust.
En niet-radio-Amsterdam, verstoken van de klanken
en woordenstroom uit luidspreker of koptelefoon, werd
nieuwsgierig, informeerde bij vrienden en kennissen, en
besloot des avonds op visite te gaan, om dat tergende
geluid óók eens te horen!
Telegraaf, Handelsblad, Express, Telefoon, Nieuws
gierige Lezer, alle bladen brachten in korte artikeltjes
het grote nieuws, met of zonder commentaar, ’t Be
richtje kreeg overal een in ’t oog lopende plaats op de
voorpagina, precies tussen twee andere wereldschokken
de feiten: een berichtje over een Nederlandse zwemster,
die wegens permanente kuitrheumatiek de sport vaar
wel zou zeggen en een mededeling van een persbureau
over een aanstaande ministercrisis.
Er stond nóg een bericht in de bladen, wat meer
onderaan, maar toch ook heel goed in ’t oog springend:

EEN BRUTALE DIEFSTAL.
Gisterenmiddag heeft iemand, zich bedienend van de
naam P. de B., journalist, een groot aantal postzegels van
onzen stadgenoot, den heer J. F. V., ontvreemd. De waarde
der verdwenen zegels loopt in de duizenden. De dief is op
een buitengewoon listige manier te werk gegaan. Op een
tijdstip, waarvan hij wist, dat er ten huize van den heer V.,
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behalve den eigenaar zelf en ’t personeel, niemand thuis
was, heeft hij (of een zijner handlangers), voorgevende te
zijn de postzegelhandelaar G., den heer V. telefonisch om
een onderhoud verzocht. De heer V. begaf zich onmiddel
lijk naar den heer G. en tijdens zijn afwezigheid heeft het
individu zijn slag geslagen. Nadere bijzonderheden volgen.
De politie meent een spoor van den brutalen rover ge
vonden te hebben.

Duizenden paren ogen lazen verschrikt dit berichtje,
„Wat ’n zeldzaam brutaal staaltje,” mompelden
duizenden monden.
„Wat ’n gewiekste schavuit,” zeiden honderden
anderen.
En tientallen vaders en moeders namen zich voor,
nóóit meer acht te geven op telefonische gesprekken,
die een uitnodiging behelsden, om op visite te gaan.
De Amsterdamse jongens, die postzegels verzamel
den, keken hun voorraad nog eens door. In stilte be
nijdden ze den man, die voor duizenden bestolen was.
Immers: vast en zeker hield hij nog voor tienduizen
den over!

r

De Zondagmorgen, die bij de familie Lippe zo ge
zellig kon zijn, was ’t vandaag niet!
Want: daar beweerden precies klokslag elf, onmid
dellijk na het eerst kopje koffie en de eerste Weespermop, alle zussen eensgezind, dat ze de beroemde
fluittoon wilden horen. Met eigen oren!
Maar Hans weigerde beslist. „Wat zou je er aan
hebben?” vroeg hij, toch wel een beetje zenuwachtig,
dat de Quadruple Alliantie voet bij stuk zou houden.
„Wel, iedereen praat er over,” zei Jo. „En ik wil er
ook over meepraten. Waarvoor heb je anders radio in
je huis?”

122
„Vast niet voor de fluittoon,” zei Hans. „En als je
er een wil horen, ga dan naar ’t station, en wacht af,
tot er een trein vertrekt. Dan hoor je precies ’t zelfde.”
Jo deed ’t niet. „Wat is er tegen?” vroeg ze.
„Alles!” beweerde Hans.
„Noem dan een reden!”
„Een reden?” Hans zocht er eentje. „Silence, silence,”
rommelde ’t door z’n hersens. „Omdat
” Ha, daar
had hij wat: „Omdat zo’n snerpend geluid vast en zéker
niet goed is voor m’n lampen. Om tien uur schakel ik
m’n luidspreker uit.” (Dat was waar!) „Uit een tech
nisch oogpunt, zie je.”
Jo zweeg.
En Toos zei schuchter: „Ja, als ’t uit een technisch
oogpunt is
” Want zelf was ze allerminst technisch.
Daarom zweeg ze ook maar.
Hans merkte, dat hij de strijd al bij de voorposten
gewonnen had. Hij kreeg een genadig gevoel en goed
gunstig zei hij: „Kom vanmiddag maar naar ’t Kurhausconcert luisteren. Ze spelen de elfde of de veertiende
van Beethoven, ik wil er af wezen, welke! Maar ’t is
juist wat voor jullie, geloof ik.”
De vier gezusters namen ’t aanbod met graagte aan.
En ’s middags verschenen ze met gebak en thee. Ze
hoorden de zesde van Beethoven, maar ze waren vrien
delijk genoeg, om Hans zijn „onmuzikaalheid” niet te
verwijten.
Ze genoten!
„Toch,” zei Hans, „is deze luidspreker lang niet je
dat! Wacht maar! Ik maak nog wel ’s een andere. Een,
die tienmaal zo mooi is! Let maar op!”

Die avond, tegen tienen, schakelde hij het raadsel-
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achtige televisietoestel in. Wéér bromde en zoemde het,
maar beslist minder dan de vorige avonden. Wat Hans
verwacht had, kwam uit: géén schoppen-zeven, géén
schoppen-acht, maar een schoppen-negen-kaart kwam
over het matglazen ruitje dwarrelen, vijf minuten lang!
„Hé,” zei Hans, „scherper en helderder dan gisteren
en éérgisteren. Gek toch, ik begin ’t hele gevalletje al
gewoon te vinden,en toch is ’t eigenlijk een geweldig groot
wonder. En dat ik dat alles nou juist moest meemaken?
Waarom ik juist?”

Maandag!
Amsterdam stond op z’n kop. Er was geen houden
meer aan! Hij was er weer geweest!
HIJ! De beroemde, de gevreesde, de allesovertreffende! De Fluittoon!
Groot en klein, oud en jong, gebobden en langharigen
en kalen, iedereen sprak over Hem, die plotseling de
roem van een Shirley Temple, van een Rie Mastenbroek
tanen deed! Hij was er dan weer geweest, Zondag
avond, al had Hij dan ook niet zo keihard geklonken!
Voorheen zeiden kennissen, als ze op straat of waar
dan ook elkander ontmoetten: „Hoe gaat het?” Maar
na Zondag was het: „Heb je de fluittoon al gehoord?”
Hans, op school, hoorde niets anders. Zijn hoofd werd
er suf van.
En Antje, thuis, wist niet, hoe ze ’t had! Stel je voor:
de melkboer, een keurig nette jongen overigens, die
strijk en zet iedere morgen beweerde: „’t Weertje wat
zachter, Antje, hè?” kwam Maandagsmorgens voor de
dag met: „De fluittoon gister wat zachter, Antje, hè?”
Waarop Antje boos antwoordde, dat ze met zijn fluit
toon „niks te maken had,” en „dat-ie, wat haar betrof,
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zo hard mocht fluiten als-ie wou, als de melk maar
goed was.”
Niet alleen Antjes melkboer, maar alle melkboeren
hadden ’t er over, en ook de mattenkloppende dienst
meisjes! En er waren zelfs oude heertjes, die de politiek
voor de fluittoon in de steek lieten, tot schade voor land
en volk.
Mensen met radio, die veel van „avondjes geven”
hielden, inviteerden andere mensen zonder radio, die
veel van „avondjes bezoeken” hielden op de fluittoon!
Slagersjongens imiteerden hem met talent!
Een pientere muziekhandelaar gooide z’n étalage
vol fluiten, ouwe dingen, vals en blikkerig! Hij ver
kocht ze!
Een modern schilder wrocht in de nacht van Zon- op
Maandag een geweldig doek, met veel bibberend rood
en geel. „Impressie van de fluittoon”, heette het. Hij
etaleerde ’t, de verf nog nat, in een kunsthandel bij de
Dam. Er kwamen twee verkeersagenten aan te pas.
Een banket- en broodbakker met practische neigingen
liet bulletins drukken: Fluit(toon)broden, heden twaalf
cents! Hij moest zijn winkel sluiten en de brandweer
opbellen!
Een bekend humorist, Kees Pruis, dichtte als de
drommel een nieuw liedeke: „Heb je de radiofluittoon
al gehoord?” Daarvan moest het refrein gefloten
worden, ’s Middags lanceerde hij het in een bioscoop,
’s Avonds zong, floot en brulde half Amsterdam ’t al!

De avondbladen, door duizenden vol belangstelling
tegemoet gezien, brachten een nieuwe verrassing. Een
ingezonden stuk in „De Telefoon” en in „De Nieuws
gierige Lezer”, door een scherpzinnig man geschreven,

125
was door de redactie van ’t eerste blad als boofdartikel
op de voorpagina geplaatst. Het stukje was onder
tekend met de letters X. Y. Z. en had tot opschrift:

SEINEN VAN MARS?

De fluittoon van bovenaardse oorsprong??!!
Dit stond er:
Een onzer lezers, die voorlopig onbekend wenst te blij
ven, schrijft ons het volgende:
Wie enigszins op de hoogte is van de stand der planeten
aan de sterrenhemel, zal bekend zijn met het feit, dat sinds
enige dagen onze aarde en de planeet Mars elkander zo
dicht mogelijk genaderd zijn. Omstreeks middernacht schit
tert onze nabuur in de oneindige wereldruimte met zijn
bekende rode stralen in het zenith.
Kan er wellicht verband bestaan tussen de nabijheid van
Mars en de geheimzinnige fluittoon, die de laatste dagen
omstreeks 10 uur uit de aether tot ons komt?
De mogelijkheid bestaat!
Immers: er is leven op Mars mogelijk, zelfs waarschijn
lijk! En zou het zo vreemd zijn, dat de denkende Marsianen óók het wonder van de radio kenden en van de
nabuurschap van onze aarde gebruik wilden maken, om
met ons in contact te komen?
Geenszins!
Alles is mogelijk! Er is niets nieuws onder de zon!
Het zou niet voor de eerste maal zijn, dat raadselachtige
aethertrillingen van onbekende oorsprong via de luid
spreker onze oren bereikten. Enige jaren geleden hoorde
prof. Clarkeston van de Harward Sterrenwacht geluiden,
lange regelmatige fluittonen van vrij grote sterkte op
zt 3000 m golflengte, die hij nooit thuis heeft kunnen
brengen, hoewel hij in dit verband toch aan Mars heeft
gedacht!
Het woord is thans aan de deskundigen!
Dat zij spreken!
Dat zij Mars van antwoord dienen!
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Misschien luidt de fluittoon, die nu onze oren verscheurt
een nieuw, een groots tijdperk in, een tijdperk van inter
planetaire telegrafie, wellicht van telefonie!

De redactie van „De Telefoon” tekende hierbij aan:
Gaarne plaatsen wij het ingezonden artikeltje van
X. Y. Z., waarbij wij meteen meedelen, dat de reden waar
om genoemde heer voorlopig onbekend wenst te blijven,
uitsluitend hierin bestaat, dat hij vreest, overstelpt te
worden met brieven en bezoeken, waarop noch zijn
brievenbus, noch zijn huis berekend zijn. Echter sluiten
wij ons volmondig aan bij zijn verzoek aan de deskundigen.
Gaarne stellen wij onze kolommen voor ieders oordeel
open.
(Zie verder onder: Laatste berichten).

Alle „Telefoon”-lezers gnuifden!
Ook de familie Lippe was één stuk aandacht.
Hans zocht haastig de „Laatste berichten” op.
Jawel, daar stond ’t weer:

r

Z. M. DE FLUITTOON!
Er bereiken ons berichten uit den Haag, Rotterdam,
Vleuten, Utrecht, Broek op Langendijk en Rijswijk (N.Br.),
dat de befaamde toon ook aldaar is waargenomen.
Volgens een bericht uit Schagen gelijkt de fluittoon op
(wij citeren onzen correspondent aldaar) „het geluid, dat
een kat maakt, als men haar bij ongeluk op de staart trapt.”
Onze berichtgever te Oss (N. Br.) meldt, dat aldaar géén
fluittoon is vernomen.
In Joure en Sneek daarentegen was hij vrij sterk.
In hoeverre deze geluidsverschillen vóór of tegen de
hypothese van den heer X. Y. Z. pleiten, kunnen wij nog
niet vaststellen.
Nogmaals: dat de deskundigen spreken!

„Nou,” zei Vader. „Spreek jij ’s, Hans!”
„Waarom Vader?” Hans schrok en keek z’n vader
aan.
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„Wel, jij bent toch ook een halve deskundige? Je hebt
toch zelf je toestel gebouwd?”
„Dat heeft niets met Mars te maken,” zei Hans. „En
van planeten heb ik helemaal geen verstand!”
„Heb ik niet ’s gelezen,” zei Moeder, „dat iemand
een draadloos telegram naar Mars wou verzenden? En
dat ze ’t op ’t postkantoor ook deden? Misschien is die
fluittoon er wel ’t antwoord op!”
„Zeg Hans!” riep Truus, die er nog steeds geen
kaas van gegeten had, enthousiast, „bel jij Mars óók
eens op!”
Hans antwoordde haar maar niet eens. Hij keek het
kringetje van zijn huisgenoten rond en begon te lachen.
Truus trok ’t zich aan. „Waarom jij nu lacht,” zei ze
boos. „Jij lacht altijd, als ik je wat vraag.”
Vader hielp z’n oudste dadelijk uit haar dwaling
terecht.
van„Maar vandaag
” Moeder begon weer, „
daag wil ik die fluittoon ook horen!”
„En ik!” riep Truus.
„En wij óók!” jubelden in koor de drie andere zussen.
Zó resoluut hadden de stemmen geklonken, en zó
vol verwachting keken de ogen, dat Hans begreep, niet
meer te kunnen weigeren. Dat zou een dwaasheid zijn!
„Weet je wat ik zal doen?” zei hij. „Ik zal mijn luid
spreker hier in de serre zetten!”
„Gaat dat?” vroeg Vader.
„Met een lang snoer van ’t toestel uit m’n kamer naar
beneden gaat ’t best,” zei Hans. „Ik heb nog wel een
snoer liggen. Wacht ’s.”
Hij holde naar z’n kamer, rommelde wat in de kast
en vond het snoer. Handig bevestigde hij aan de uit-
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einden een paar stekkers en een half uurtje later prijkte
de luidspreker op ’t rieten tafeltje in de serre.
„Om half negen is er een fijn concert uit Hilversum,”
zei Hans. „Dan zal ’k hem aanzetten. Goed?”
Een koor antwoordde: „Best!”
En Hans ging weer naar boven, om z’n huiswerk te
maken. Hij was nog niet lang bezig, toen opeens, na
wat gestommel op de trap, de deur open ging. Daar
stonden de drie kameraden Karei, Wim en Johan, die
doodeenvoudig beweerden, dat ze kwamen „werken”.
„Als club, zie je,” zei Wim. „De laatste keer, waarop
we tussen twee haakjes jouw tweelampsfacie gemist
hebben, zijn we bij Karei geweest. En nou zijn we weer
aan jou toe!”
„Ga nou,” zei Hans verbaasd. Hij had door al de
vreemde gebeurtenissen van de laatste dagen niet meer
aan de studieclub gedacht. Maar was ’t werkelijk zijn
dag? En wanneer waren ze voor ’t laatst bij hem ge
weest? Dat was de dag geweest van De Daverende
Duitse, die toen zo keihard was gaan brullen! Precies!
Ruim een week geleden. Ja, dan was ’t nou werkelijk
weer ’s tijd voor hem! Hij keek z’n makkers aan. En
meteen zag hij aan de drie snuiten, dat er iets aan ’t
handje was. In ’t volgend ogenblik wist hij ’t!
„Zeg nou maar dadelijk,” zei hij zo gewoon moge
lijk, „dat jullie niet om ’t werk komen, maar om de
fluittoon! En om de ultra-korte!”
Wim viel meteen door de mand. „Feitelijk wel!” zei
hij. „Voornamelijk om de ultra-korte. De fluittoon heb
ben we thuis ook. Is ’t goed?”
Hans begon te lachen. „Wat mij betreft, wel!” zei
hij. En toen vertelde hij, wat hij met zijn luidspreker
gedaan had. „Dus vraag ’t maar aan mijn moeder!”
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Johan ging meteen naar beneden en kwam even
daarna terug met de boodschap, dat ’t best was.
„Hoe is ’t bij jullie?” vroeg Hans. „Is er nieuws?”
„Politie!” zei Johan. „Gisteren óók. Dat heb ik je
vanmorgen op school al verteld, hè? Vandaag weer. Ze
hebben alles onderzocht. Dat is dus al de derde maal.
Ze hebben vingerafdrukken genomen. Maar er is niets
bijzonders gevonden. De commissaris vond ’t jammer,
dat Vader ’t kaartje van Pierre de Bruyne verscheurd
had. Misschien had hij daar wat aan gehad. De snippers
heeft hij toch bewaard. Méér weet ik niet, want hij
zegt niet veel.”
„In de krant stond toch, dat de politie een spoor heeft
gevonden?” vroeg Karei.
Johan haalde z’n schouders op. „Ik weet er niets
van,” zei hij. „En Vader ook niet. Op verzoek van
den commissaris heeft Vader precies opgeschreven,
welke zegels gestolen zijn. En alle handelaren in ons
land en in België en Frankrijk en Engeland en Duits
land zullen die opgave deze week nog in hun kranten
lezen. Och, ik weet niet, of ’t veel zal geven. Vader heeft
alle hoop verloren.”
„En tante Mina?”
„Die houdt er de moed in. Ais we die niet hadden!”
„Dan houden wij de moed er óók in,” zei Hans. „Aan
’t werk, mannen! Hoe laat leven we nou?”
„Over achten,” zei Wim.
„Wacht! Dan zal ik eerst voor de mensen beneden
Hilversum inschakelen. En dan hebben wij tijd genoeg
om behoorlijk klaar te komen. Vooruit, daar gaat-ie!”
Op ’t zelfde ogenblik klonken uit de luidspreker in
de serre de eerste tonen van de veertiende rhapsodie
van Liszt, tot grote blijdschap van Ali, die op de piano
/Toggcvccn — Ogen.
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deze veertiende juist onder de knie had. En tegelijk
werden er vier wiskundecahiers opengeslagen. Hans
en Wim studeerden voor zich zelf, terwijl Karei zijn
makker Johan, die met de wiskunde op een tamelijk
gespannen voet stond, eens duchtig ging helpen.
Twee uren bijna werkten ze steady door. Toen stemde
Hans zijn toestel af op een golflengte van =±= 300 m.
Vervolgens gingen de vier kameraden naar beneden,
waar ze tot hun verbazing ook meneer Vanderzand
vonden. Die was ook al zó nieuwsgierig naar de be
faamde toon geworden, dat hij om half tien bij z’n
buren binnen was komen vallen, om een kijkje, liever
gezegd: een boortje te nemen.
Zo zaten er dan om vijf minuten voor tienen elf
mensen (eigenlijk tien, want Hans telde goed beschouwd
niet mee) vol spanning te wachten op een doodgewone
fluittoon. Honderden fluittonen hadden ze samen hun
hele leven al gehoord, zonder er acht op te slaan, ja,
dikwijls met ergernis. Maar naar deze fluittoon, die
toch precies leek op alle andere, hunkerden ze, alleen
omdat hij misschien van Mars kwam!
’t Kraakte in de luidspreker: de dag was warm ge
weest en de atmosfeer zat vól electriciteit, die van z’n
aanwezigheid door kortere en langere knetteringen
blijk gaf.
De klok tikte langzaam. Elf paren ogen (eigenlijk
weer tien!) volgden gespannen de grote wijzer. Opeens
begon er iets in ’t uurwerk te brommen en daar galmden
tien slagen door de kamer.
„H...h...ha
bibberde de stem van Truus.
De jongens stieten elkaar aan, lachend en vol
spanning.
Ali ging rechtop staan.
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„Uit eerbied voor de boven
aardse giltoon,” spotte Hans.
„St,” fluisterde Jo.
Tegelijk begon er iets in de
luidspreker te zoemen, en
„Ffffuuuuut!”
Daar was hij dan!
De Fluittoon!
Doodstil zaten ze alle elf bij elkaar, de ogen gericht
op de luidspreker, alsof ze verwachtten, dat daar op
eens een vreemd wezen uit te voorschijn zou komen.
„M...m...mars......,” bibberde Truus weer.
„Schoppen-tien!” dacht Hans. „Ik hóór schoppen-tien.
Gek is dat, die uitdrukking: ik hóór!”
„H...hoe is ’t mogelijk
,” mompelde Ali.
„St,” fluisterde Jo weer. „Luister.”
Ze luisterden.
Zoals heel Amsterdam luisterde.
Zoals heel de provincie luisterde.
En zoals misschien ook Europa luisterde!
Duizenden luisterden!
Duizenden hoorden diezelfde fluittoon!
En duizenden hoopten, dat ’t werkelijk Mars zou
zijn!!
Nog steeds kraakten de luchtstoringen in de luid
spreker. Hans bedacht, dat die storingen ook op ’t beeld
van de bewegende schoppen-tien te zien moesten zijn.
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Maar hoe? Als zwarte of witte of gekleurde flikke
ringen? Of als strepen? Of als vlekken?
Plotseling hield de fluittoon op. Even zaten de luiste
renden doodstil bij elkaar.
Truus was de eerste, die sprak. Plechtig zei ze, de
kring rondkijkend: „Daar hebben we dus Mars ge
hoord!”
„Ja, maar zou dat nou werkelijk wel waar zijn?”
vroeg meneer Vanderzand. En Hans hoorde aan zijn
stem, dat hij twijfelde.
Ogenblikkelijk was ’t gesprek in volle gang. Iedereen
wilde zijn mening zeggen. Alle vier zusters bleken
overtuigde Marsaanhangsters te zijn.
„Gek,” dacht Hans. „Ze weten niets van radio af!”
Moeder bleef wijselijk neutraal. Ze ging naar de
keuken, om nieuwe thee te zetten. Vader, meneer Van
derzand, Wim en Karei waren voor den storenden
amateur.
Johan beweerde heel verstandig, dat hij geen mening
had. En Hans („Silence! Silence!”) wist ’t óók niet.
„Weet je, wat wij moesten doen?” zei hij tegen z’n
kameraden. „Wij gaan D. D. D. nog eens opzoeken, hè?
Misschien is hij er nu wel weer eens!”
De vrienden vonden ’t best! Daar kwamen ze immers
voor?
Hans pakte z’n luidspreker beet en een minuutje later
zaten ze op de tweede étage te luisteren.
Ze hadden geluk!
Hij was er, al fluisterde hij meer dan dat hij daverde!
Zacht, maar toch duidelijk klonk zijn stem tussen ’t
geknetter door.
„Of ie hier in de kamer zit,” zei Wim.
„Wie weet zit hij in Indië of in Australië,” zei Hans.
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„’t Is zelfs waarschijnlijk, dat hij veraf zit. Bij ultra
korte golven, zoals deze, hoor je de verste zenders ’t
beste. Stil, wat zegt-ie?”
Met z’n oor vlak bij de luidspreker luisterde hij.
„Achtung,” zei D. D. D. „Achtung, hier bin ich, dreiundzwanzig, zwanzig drei! Ich komme baldigst nach
G. Hallo C, verstehen Sie? Es ist gelungen. Horen
Sie?”1)
Even zweeg D. D. D.
Toen klonk er opeens een andere stem, kortaf en ge
biedend, héél vaag, bijna onverstaanbaar: „Hallo, hier
G. Gut gearbeitet, dreiundzwanzig. Ik verstehe ganz
genau.” 2)
„Hóór je dat?” vroeg Hans, vuurrood van opwinding.
„Twee Duitsers, die een gesprek met elkaar voeren.
Is-ie goed of niet?”
Johan wou antwoorden, maar op ’t zelfde ogenblik
klonk ’t beneden aan de trap: „Johan! Ga je mee?”
„Vader roept,” zei Johan. „Ik moet weg.”
„Gaan wij meteen?” vroeg Wim.
Karei vond ’t best. En Hans bracht z’n kameraden
naar beneden, waar hij haastig afscheid nam. Ogen
blikkelijk holde hij weer de trappen op, trok de luid
spreker uit ’t toestel en schakelde een van zijn kop
telefoons in.
„Dan hebben ze beneden geen last van me,” dacht hij.
Meteen hoorde hij D. D. D. weer.
„
zig,” zei de stem. En Hans begreep, dat hij de
laatste helft van een woord hoorde. Tegelijk begon ’t
1) „Hallo, hier is nummer drieëntwintig. Ik kom spoedig
naar C. Verstaat u me? Het is gelukt!”
2) „Hallo, hier G. Goed gewerkt, drieëntwintig. Ik versta
alles heel goed.”
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vlak bij z’n oor te tikken. „Een klok,” dacht hij. En
een stem lachte!
„Je maakt toch wat mee,” mompelde Hans. Even
lachte hij luid met D. D. D. mee.
„Hallo,” klonk de andere stem. „Wieviel ist....... ”x)
Er rinkelde iets. En op ’t zelfde ogenblik praatte
D. D. D. vlug door de woorden van den ander heen.
„Hallo,” fluisterde hij, „ik moet
ich musz Schlusz
machen. Auf wiederhören morgen.” 2)
Een tik! Hans hoorde niets meer.
Stomverbaasd haalde hij de telefoon van z’n oren af.
Met grote ogen staarde hij voor zich uit.
„Wat nou?” mompelde hij. „Heb je ooit? Ik heb ’t
toch goed verstaan? Hij zei: ik móét! Hij sprak Hol
lands, en góéd Hollands! Ik móét....... ”
Hij ging staan en keek om zich heen. „Zeg,” mom
pelde hij toen. „Zeg, ik suf toch niet? Ik héb ’t toch
gehoord? Hij zei ’t toch? Wel, heb je ooit!”
Werktuigelijk ging hij naar beneden, om z’n avond
boterham te eten. Op de trap zei hij voor de zoveelste
maal: „Je maakt toch wat mee met zo’n radio!”
In de kamer keek Moeder hem verbaasd aan.
„Jongen,” zei ze. „Wat zie je er vreemd uit en wat
staan je ogen raar! Wat heb je?”
„Ik had D. D. D. Moeder,” zei Hans. „En hij sprak
Hollands.”
Moeder keek nog verbaasder. „Wat zeg je, Hans?
Ik begrijp je niet! Wat had je?”
,JD. D. D. Moeder!”
„Ben je misschien niet lekker, Hans?” vroeg Moeder
bezorgd. „Je gaat ook wél wat laat naar bed tegen1)
2)

„Hoeveel is....... ?”
„Ik moet eindigen! Morgen verder!”
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woordig. Morgen maar eens wat vroeger, hè? Wil je
een aspirientje?”
„Welnéé Moeder.” Hans schudde zich los uit z’n
radiostemming.
Truus begon te lachen. „Maak u maar niet ongerust,
Moeder,” zei ze. „’t Zit ’m in z’n toestel! Daar schijn
je slaap van te krijgen. Of je gaat er van dromen.
Zaterdagavond had hij ’t óók. Toen keek hij me ook zo
raar aan.”
„Ja,” zei Hans, „’t Kan waar zijn. Maar ik had
D.D.D.!”
„Drie dwaze dromen!” zei Truus. „Dat bedoel je
toch, hè?”
„Flauw,” zei Hans. „De Daverende Duitse natuurlijk.”
Moeder schudde haar hoofd. „Wat gebeuren er toch
rare dingen, sinds jij die radio hebt, Hans,” zei ze.
„Éérst die huisknechten, en toen die fluitmuziek uit
Mars. En daarna die postzegeldiefstal. En nou dien
Duitser, dien je had. Ik wou, dat je dat toestel maar
nooit gemaakt had!”
„Niet zo somber, Moeder,” zei Hans. „Mijn radio
kan toch niet helpen, dat wij hier die huisknechten
kregen? En dat de postzegels gestolen zijn toch óók
niet? Nou?”
„Ik weet ’t niet,” zei Moeder.
Ze draaide zich om en ging thee schenken.
„Gek,” mompelde ze toen. „Ik heb altijd gedacht, dat
D. D. D. een middel was tegen winterhanden en jeuken
de vingers. Hoe kom ik daar toch aan?”
Hans sliep die nacht alwéér niet rustig!

9
WIE IS D.D.D.?
Commissaris Fleischmann zat met gefronst voor
hoofd achter zijn bureau.
Meneer Vanderzand zat tegenover hem en rookte
een sigaar.
De commissaris drukte zwijgend op de electrische
bel voor hem. Ogenblikkelijk trad een agent de kamer
binnen.
„Commissaris?”
„Is juffrouw van Vliet er al, Gerritse?”
„AJ een half uur, commissaris!”
„Laat binnen!”
De agent verdween en opende eventjes later de deur
voor een magere juffrouw, die vriendelijk lachend,
maar toch met een gezicht van „Wat-ik-weet-dat-weet
ik” de kamer binnen kwam.
„Hier ben ik dan zelvers, meneer de commissaris,”
zei ze. „Petronella van Vliet heet ik, aangenaam!” Ze
boog voor meneer Vanderzand. „Om u te dienen,
meneer!”
„Juffrouw van Vliet,” begon de commissaris, „u is...”
„Van de P.G., zesenveertig jaar en weduwe met pen
sioen,” deelde de juffrouw heel openhartig mee.
„Dat wou ’k u niet vragen,” vervolgde de commis-
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saris. ,^Maar u is zo vriendelijk geweest, om mij naar
aanleiding van mijn bericht in de bladen te schrijven,
dat u een heer op kamers hebt gehad, die
”
„
die De Bruyne heette en die er krek zo uitzag,
als uwe hem in de krant hebt beschreven,” zei juffrouw
van Vliet. „Meneer
” Ze haalde diep adem en richtte
zich in haar volle lengte op, „menéér, als ik geweten
had wat voor een bijzonder soort van indiveldu, want
dat was-ie, ik in mijn huis had, dan had ik hem eentwee-drie op een stoof buiten de deur gezet, alsjeblieft!”
De commissaris glimlachte. „Luistert u eens goed
naar me, juffrouw en antwoordt u me eens precies op
de vragen, die ik u ga stellen. Er kan véél van uwe
antwoorden afhangen, begrijpt u?”
„Jawel, meneer de commissaris!”
„Vertelt u me dan eerst eens, wannéér die meneer
de Bruyne bij u in huis kwam.”
„Dat zal,” zei juffrouw van Vliet , „zowat in de eerste
dagen van Mei gebeurd zijn.”
Meneer Vanderzand knikte.
„En wanneer is hij vertrokken?” vroeg de commis
saris verder.
„Precies op 31 Mei!”
„Wat deed hij voor de kost, juffrouw?”
„Als ’k ronduit mag zeggen, meneer de commissaris,
hij deed niks! Hij lag ’s morgens lang in z’n bed en
’s avonds heel laat kroop hij er weer in. En overdag
was-ie nooit thuis zowat.”
„Heeft hij u goed betaald?”
„Daar mag ’k niks van zeggen, meneer. Alle weken
prompt op tijd en alle keren een fooi voor ’t meissie!”
„En vertelde hij nog, waar hij heen ging, toen hij u
verliet?”
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„Ja meneer. Hij zei zoiets van naar Rotterdam. Maar
dat loog-ie natuurlijk!”
„En z’n bagage? Waaruit bestond die?”
„Meneer!” Juffrouw van Vliet werd rood. „Meneer
de commissaris, u vraagt me nogal wat. Een mens kan
niet alles onthouwen. Z’n begazie, zei uwe, hè? Ik heb
al heel wat loslopende heren op m’n kamers gehad. De
meesten hadden één koffer. Maar deze De Bruyne had
er twee.”
„Gróte?”
„Eén grote en één kleinere. Die was aardig zwaar!”
„Kwam er wel eens bezoek voor hem?”
„Nooit!”
„Poetste uzelf z’n schoenen?”
„Wat zegt u daar?” Juffrouw van Vliet keek den
commissaris boos en verbaasd tegelijk aan. „Wat be
doelt u, meneer?”
„Net wat ik zeg, juffrouw,” zei de commissaris kalm.
„Deed u het, of het meisje?”
„Meneer de commissaris,” zei juffrouw van Vliet. „Ik
begrijp helemaal niet, wat deze vraag met dien meneer
te maken heeft. Ik wil wel een antwoord geven: drie
keer heb ik z’n schoenen gepoetst, toen ’t meissie een
vrije dag had. En ik zou graag willen, dat u me niet
meer zulke rare vragen deed.”
„Hoeveel paar schoenen had hij?” vroeg de com
missaris onverstoorbaar.
„Drie paar!” zei juffrouw van Vliet kortaf.
De commissaris glimlachte, schoof een la van zijn
bureau open en zette een schoen voor zich neer.
„Kent u deze?” vroeg hij toen.
Met grote ogen staarde juffrouw van Vliet naar de
schoen. Toen riep ze: „Ja! Ja! Ja!! Dat is ’m! Dat is
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’m! Zo’n stel schoenen had-ie! Precies! Ik dacht altijd,
als ’k ze poetste: „Wat ’n mooie schoenen toch! Zo zie
je ze hier in Amsterdam niet!”
Even dacht de commissaris na.
„Hoe praatte die meneer de Bruyne?” vroeg hij ver
volgens.
„Eerst heel vreemd,” zei juffrouw van Vliet. „Ik
moest aldoor denken aan m’n nichie Jans d’r man
Petrus, die op Amerika vaart. Als die pas weer thuis
is, heeft-ie ook zo’n buitenlands sprakie over hem. Nou,
zo praatte die de Bruyne ook! Later ging ’t beter!”
„Praatte hij ook zo theatraal bij u?”
„Wat zegt u?”
„Ik bedoel, of hij bij u ook, zoals de kranten schrijven,
zo gezwollen sprak?”
„Meneer de commissaris,” de ogen van de juffrouw
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schoten vonken, „uwe moet een eenvoudig mens niet
beledigen! Zulke geleerde woorden moet uwe maar
tegen uws vrouw gebruiken. Vat uwe dat?”
„Pardon juffrouw,” zei de commissaris, „’t Was verre
van me om u te beledigen. Ik bedoelde dit.” Hij begon
zelf theatraal te praten. „Spraaak... hij... zóóóóó...?”
„Néé!” bitste juffrouw van Vliet, „’t Lijkt er niet op!”
„Dan vraag ik wat anders,” zei de commissaris.
„Ontving hij wel eens brieven?”
Juffrouw van Vliet trok bij. „Ja, meneer!” riep ze.
„Eens op een dag kwam er een brief voor hem. Een
brief met een vreemde postzegel er op, zo’n groene.”
„Waar kwam die brief vandaan, juffrouw? Weet u
dat ook?”
„Uit
uit
” Juffrouw van Vliet kneep haar
voorhoofd in zeventien rimpels samen; ze balde haar
vuisten en werd vuurrood van inspanning. „Uit
uit
steunde ze. En toen opeens: „Uit China!”
De commissaris scheen teleurgesteld. „Uit China?”
vroeg hij. „Weet u dat wel zeker?”
„Nou... zeker...,” zei juffrouw van Vliet. „Zeker...
Weet een mens óóit wel iets caseweel zeker? Dat vraag
ik uwe!”
„Mag ik de juffrouw wat vragen?” vroeg meneer
Vanderzand. En op ’t toestemmend knikje van den
commissaris, zei hij: „Weet u misschien, hoe de post
zegel er uitzag? Stond er een draak op?”
„Brrr nee!” griezelde de juffrouw.
„Een zon dan?”
„Néé meneer!”
„Een huisje misschien? Of een arbeider of een
zeilschip?”
„Niks hoor, meneer! Wacht ’s! Er stond op, nou
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rappeleer ik ’t me opeens, er stond een manspersoon op
met een snorretje enne zo’n muts met een kwassie
eraan, zoals die Turken met kleedjes altijd dragen. Ja,
precies, zó was het!”
Meneer Vanderzand knikte. „Egypte!” zei hij toen
heel beslist. „Een zegel met de beeltenis van den koning
van Egypte!”
Juffrouw van Vliet was ’t er niet mee eens. „Nee
meneer,” zei ze. „Ik heb toch heel duidelijk China ge
lezen op ’t stempel.”
„En daarnet zei u
,” begon de commissaris.
„’t Begon vast en zeker met een C,” ging juffrouw
van Vliet verder .„ Dat weet ik beslist! Daar wil ik
voor zwieren op ’t hoofd van
”
„Verder!” zei de commissaris, een beetje ongeduldig.
„Meneer de commissaris!” Juffrouw van Vliet richt
te zich hoog op. „U moet een mens fatsoendelijk aan
’t woord laten blijven. Dat heb ik als klein meissie van
m’n moeder geleerd en daar hou ’k me an. Weet uwe
wat ze altijd zei?”
De commissaris en meneer Vanderzand zwegen.
„Ze zei: „Nel,” zei ze, of „Pietje,” zei ze, want ze
noemden me heel dikwijls Pietje, vat uwe, „Pietje,” zei
ze, „val nooit in een mens z’n redens, en dan doen ze
’t jou ook niet.” Nou, ik heb ’t nooit gedaan. Als uwe
dat maar weet! Wat zei ’k ook weer? Zie je, nou ben
’k ’t vergeten en dat is uwes schuld, meneer de com
missaris! U hebt me van m’n apperpo af gehaald.”
„U zei, dat ’t stempel met C begon,” zei meneer
Vanderzand bescheiden.
„Juistement! Met uwe kan ’k praten, meneer! En
met uwe
ze keek den commissaris min of meer
onvriendeijlk aan, „schiet ik niet zo goed op als met
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meneer hier! Afijn, een C! Precies! Daar begon ’t mee!
En er was een A in en ook een I. Nou, die heb je toch
alledrie in China! Waar of niet?”
Zegevierend keek ze om zich heen.
Maar meneer Vanderzand zei beslist: „Cairo! Dat
móét ’t zijn!”
„Cairo,” mompelde de commissaris. „Juist!”
„Ja! Ja! Verhip! Caro!” riep juffrouw van Vliet
enthousiast. „Zó was ’t! Caro! Ja, nou weet ik ’t weer!
’t Was nét als een hondenaam!”
„Dat is toch heel wat anders dan China, juffrouw,”
zei de commissaris.
Juffrouw van Vliet keek hem aan met iets eigen
aardigs in haar ogen. „Zó,” zei ze toen heel langzaam.
„Zo, vindt uwe dat! Nou, ik wil niet veel zeggen,
meneer de commissaris, want ik ben niet geleerd in de
geschiedenis en in de politiek, maar ik voor mijn per
soontje vind, dat ’t machtig veel op mekaar lijkt,
machtig véél! En wou uwe nou nóg meer van me
weten?”
„Op ’t ogenblik niet, juffrouw,” zei de commissaris.
„Ik dank u zeer voor uwe inlichtingen, die, dat wil ik
u graag zeggen, voor mij véél waarde hebben. Zwijgt
u tegenover anderen? En als ik u nog eens nodig heb,
mag ik u dan laten roepen? U hebt me vandaag een
grote dienst bewezen!”
Juffrouw van Vliet keek alweer vriendelijk. „Ik blijf
nooit lang kwaad, meneer,” zei ze. „En ik zal komen,
dadelijk! U schrijft me maar een kaartje. Dag heren,
tot genoegen.” Ze maakte twee onberispelijke buigin
gen. „En heel aangenaam, heren! Goeiedag!”
Weg was ze!
De commissaris noteerde haastig iets in z’n boekje.
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En meneer Vanderzand vroeg nieuwsgierig: „Die
schoen! Hoe kwam u daaraan?”
„Zal *k u zo straks vertellen,” was ’t antwoord. „Eerst
nummer twee.” Hij belde en even later liet de agent
binnen een klein, mager mannetje met een geweldige
hangsnor.
„Meneer Montijn, boekdrukker,” zei de commissaris.
„Gaat u zitten!”
„Als ’k zo vrij mag zijn,” kraakte de stem van den
kleinen man.
„U hebt me geschreven, meneer Montijn,” ging de
commissaris verder, „dat u visitekaartjes hebt ge
drukt....... ”
„Voor den journalist Pierre de Bruyne,” kraakte de
stem weer.
„Hoe zag hij er uit?”
„Als ’k zo vrij mag zijn, edelachtbare,” antwoordde
de drukker, „dan zou ik u willen opmerken, dat ik u
heel weinig zal kunnen vertellen. De man zag er uit
als een heer, precies zoals u hem in de krant hebt be
schreven. Eén ding is me opgevallen: hij gebruikte een
paar malen een Duits woord, om een Hollands begrip
aan te duiden. En toen hij de kaartjes betaalde, zag ik
een bankbiljet van een pond sterling in zijn portemonnaie. Dat is alles, wat ik weet!”
„Wanneer bestelde hij die kaartjes?”
„Acht, negen of tien Mei, edelachtbare!”
„Jaja,” mompelde meneer Vanderzand.
„Welke indruk maakte de man op u?”
„Een algemeen-polyglottische,” zei de drukker deftig.
,Alsof hij wou zeggen: ik ken de wereld, maar de
wereld kent mij niet!”
De commissaris glimlachte. „U vertelt me weinig
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en toch véél,” zei hij. „Ik dank u wel! Mag ik u bij
gelegenheid nog eens laten roepen?”
„Ik zal dadelijk ten uwen dienste bereid zijn,” ant
woordde de drukker opstaande. „Goede morgen,
heren!” Hij boog en verdween.
„Hij spreekt zoals de boeken, die hij drukt,” lachte
de commissaris. „Maar tóch ben ik een stap verder ge
komen, al zie ik nog bergen moeilijkheden. Nou de
schoen!”
Hij drukte op de bel en de agent liet een forsgebouwd
heer binnen, die door den commissaris als een oude
bekende begroet werd, en vervolgens aan meneer Vanderzand als de heer Holst werd voorgesteld.
Meteen begreep meneer Vanderzand, wien hij voor
zich had. Want de combinatie: „Holst-boxcalf-wandelschoen” had hij al ettelijke malen gelezen.
„Ik ben u zeer erkentelijk, dat u eventjes hierheen
hebt willen komen, meneer Holst,” zei de commissaris.
„Kleine moeite, kleine moeite,” lachte meneer Holst.
„U wou iets over een schoen weten, nietwaar?”
„Over deze!” De commissaris wees hem aan. „En,”
hij haalde er nóg een uit z’n bureau, tegelijk met een
losse gummihak, „en over deze!”
Meneer Holst bekeek de schoenen en de gummihak
aandachtig. Toen zei hij: „Twee herenschoenen, High
Mansion, plusminus drie maanden gebruikt; maat 42.
’t Merk wordt veel in Engeland gedragen vooral in
Londen.”
De commissaris knipoogde naar meneer Vanderzand.
„Deze gummihak hóórt onder de linkerschoen,” ver
volgde meneer Holst, „’t Schroefje is losgegaan, ziet u?”
„Hier heeft hij gezeten,” zei de commissaris. „Aan
de slijtage ziet u wel, dat de eigenaar binnenover liep.
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De zool van de rechterschoen is iets meer gesleten dan
die van de linker. Oorzaak: iets forsere ontwikkeling
van ’t rechterbeen. De punten zijn gaaf; er zitten geen
krasjes in! De drager was dus een kalm type, niet
nerveus; hij schopte niet tegen stoelen.”
„Wat ’n detective is u,” lachte meneer Holst.
„Toch kunt u geloven, wat ik zeg,” zei de commis
saris.
„Kijkt u eens,” zei meneer Holst, „Deze veter is
geknoopt. Wat zegt u daarvan?”
„Dat betekent, dat de drager zich geen tijd gunde,
om een nieuwe veter in te rijgen,” antwoordde de
commissaris. „Hij had dus, niettegenstaande de ver
klaringen van juffrouw van Vliet, meneer Vanderzand,
wel iets te doen!”
„Misschien had hij geen geld voor nieuwe veters,” zei
meneer Holst, ietwat ongelovig.
„Geen kwestie van!” zei de commissaris. „Iemand,
die zulke schoenen draagt, heeft geld genoeg, om
nieuwe veters te kopen!”
„Daar hebt u gelijk aan!” zei meneer Holst. En
lachend nam hij afscheid.
„En nu wilt u weten, hoe ik aan die schoenen kom,”
zei de commissaris. „Ik zal uw nieuwsgierigheid niet
langer op de proef stellen, meneer Vanderzand. Deze
gummihak vond ik in een hoekje van uw kamer.
Ik heb hem ogenblikkelijk bij me gestoken, zonder dat
iemand het zag en ben toen mijn onderzoek begonnen.
Maar na mijn vertrek heb ik nog méér gedaan. Ik heb
m’n hond Janna gehaald en ben meteen naar uw huis
teruggereden. Daar, op de stoep, gaf ik Janna lucht
aan de hak.”
„Ik heb er niets van gemerkt,” zei meneer VanderRoggcvcen — Ogen.
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zand verbaasd. „Waarom kwam u niet binnen? Dan
had u mijn kamer als uitgangspunt kunnen nemen!”
De commissaris dacht even na, vóór hij antwoordde:
„Kijkt u eens, als ik binnengekomen was, dan zou
Janna tenslotte tóch naar buiten zijn gegaan. De dief
is immers óók door de voordeur vertrokken. En dan...
de voorwerpen binnen, zijn in de tijd, voor u de diefstal
bemerkte, waarschijnlijk aangeraakt door u, uw zoon
en Hans Lippe. Mijn onderzoek van Zondag heeft
dientengevolge óók weinig resultaat gehad. Maar, om
op de hond terug te komen: er bestond gevaar voor
verwarring, als ik bij u boven begon. Daarom begon
ik op de stoep. Wat ik dacht, gebeurde: Janna wilde
éérst naar binnen. Maar tenslotte liep het verstandige
dier regelrecht uw straat uit, het zijweggetje tussen de
tuinen in, en bleef 10 minuten verder bij een slootje
achter de tuinschuttingen staan blaffen! Ik liet in ’t
slootje dreggen en vond: een oude paraplu, half ver
gaan, een soort accu, helemaal kapot, en twee vrij
nieuwe schoenen, één mét en één zónder gummihak,
die door Janna onmiddellijk met luid geblaf begroet
werden!”
„Aha!” lachte meneer Vanderzand.
„Dat zei ik ook,” vervolgde de commissaris. „En
waarom Pierre de Bruyne die schoenen in ’t water ge
gooid heeft....... ”
„
is duidelijk,” meende meneer Vanderzand. „Hij
heeft op straat z’n gummihak gemist, en uit vrees ge
volgd te worden, heeft hij z’n schoenen doodeenvoudig
in dat slootje geworpen....... ”
en is op z’n kousen verder gelopen!” zei de
J,
commissaris met een glimlach.
„Nee, dat gaat niet!” zei meneer Vanderzand.
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„Ik denk eerder, dat hij ze heeft weggegooid, om ons
op een dwaalspoor te brengen,” zei de commissaris.
„Vermoedelijk heeft hij een paar reserveschoenen bij
zich gehad, en die na de diefstal op uw kamer aange
trokken. Misschien heeft hij zelf de gummihak niet
eens gemist.
„Is dat niet wat gezocht, dat verwisselen van schoenen?” vroeg meneer Vanderzand.
„Niet in ’t minst,” zei de commissaris. „De kleren
verwisseling is een vrij bekende truc, die toch nog veel
succes heeft. Herinnert u zich niet ’t geval van die
juwelendiefstal in Parijs, drie weken geleden? Daar
heeft de dader de recherche drie malen om de tuin
geleid, alleen door drie maal een andere das om te
doen!”
„Kan de handlanger er ook niet in betrokken zijn?”
vroeg meneer Vanderzand. „De man met de baard,
weet u wel?”
„Mogelijk,” meende de commissaris. „Voorlopig houd
ik nog aan mijn idee vast. Wacht, ik kan me dadelijk
overtuigen door uw huisknecht op te bellen. Hallo, ja!
Hier commissaris van politie. Vertelt u me eens even,
had Pierre de Bruyne op Zaterdagmiddag iets bij
zich? Ja? Een koffertje! Mooi zo! Dank je wel!”
„Komt dus uit!” zei meneer Vanderzand.
„Wat weten we nu?” vroeg de commissaris. „Al vrij
veel! In de eerste plaats kennen we ’s mans uiterlijk
en een klein beetje van z’n persoonlijkheid. Hij is niet
nerveus, en hij had ’t druk. Hij spreekt tenminste drie
talen: Hollands, Duits en Engels, ’t Duits en ’t Hollands
gooit hij soms door elkaar! Hij kwam ongeveer gelijk- .
tijdig met u uit Londen aan en is u dus opzettelijk ge
volgd. Hij heeft, en dit is voor mij van veel belang, een
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brief ontvangen uit Cairo. En tenslotte had hij ruim
schoots geld bij zich.”
„Mag ik vragen,” zei meneer Vanderzand, „waarom
die brief uit Cairo voor u zo belangrijk is?”
De commissaris dacht even na en zei toen: „Dat zit
’m hierin: het is bij de recherche van alle Europese
landen bekend, dat er zich in Cairo de hoofdzetel, het
centrum bevindt van een uiterst gewiekste, ik zou bijna
zeggen: geniale dievenbende, die absoluut niet te grijpen
is, en die zich als doel schijnt te hebben gesteld: ’t ont
vreemden van schilderijen, juwelen, beeldhouwwerken,
plannen van ingenieurs of uitvinders, kortom van
dingen, door vernuft, geest of genie vervaardigd. Vindt
u niet, dat vreemde, kostbare postzegels precies in hun
lijn liggen, meneer Vanderzand?”
Met verbaasde ogen keek meneer Vanderzand den
commissaris aan, zonder iets te zeggen.
„De leden van deze bende,” vervolgde de commis
saris, „zijn wijd en zijd verspreid, de ganse aardbol
over. Wat ze buit maken, weten ze zo goed als altijd in
Amerika te verkopen, zonder dat er een haan naar
kraait. De troep bestaat uit allerlei landslui; ook Hol
landers schijnen er zich onder te bevinden. Ze leven
onder aangenomen namen, reizen met valse passen en
zijn niet zelden van goede familie. Velen van hen heb
ben zelfs gestudeerd. En in Cairo zit de grote heer, die
aan de touwtjes trekt!”
?” mompelde
„Zou die Pierre de Bruyne óók
meneer Vanderzand.
„Zéker weet ik niets,” zei de commissaris. „Ik gis
alleen maar, ’t Is mogelijk natuurlijk!”
Even zwegen de beide heren. Toen zei de commis-
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saris: „Meneer Vanderzand, nu stuur ik u weg. U
weet al weer heel wat, zou ik zeggen!”
„Ik dank u, dat u me hier vandaag uw onderzoek hebt
laten bij wonen,” zei meneer Vanderzand. „Apropos,
moet ’t geheim blijven, wat hier besproken is?”
„Uw zoon mag ’t wel weten,” antwoordde de com
missaris. „En ook uw buurjongen Hans Lippe. Die kent
Pierre de Bruyne immers óók? Maar zegt u liever niets
tegen uw huishoudster. Die schijnt me geen al te sterke
zenuwen te hebben, hahaha!”
„’t Zal niet gebeuren,” antwoordde meneer Vander
zand, ook lachend.
Vervolgens nam hij afscheid van den commissaris en
stapte weg, diep in gedachten.
De commissaris zette de schoenen recht voor zich op
z’n bureau, floot even tussen z’n tanden en stak een
sigaar op.
•
„Jaja,” mompelde hij toen. „Jaja, we zullen je wel
vinden, Pierre de Bruyne! We zullen je wel vinden!”

’t Eerste wat meneer Vanderzand in z’n avondblad
las was een kort berichtje over de diefstal, die hem
getroffen had:
Wij vernemen uit officiële bron, dat de dader van de
bekende postzegeldiefstal, gepleegd ten nadele van onzen
bekenden stadgenoot, den heer V., vermoedelijk de wijk
heeft genomen naar het buitenland, waarschijnlijk Enge
land. Vast staat, dat bij géén der grote Hollandse hande
laren één of meer der ontvreemde zegels te koop is
aangeboden. Wanneer wij iets meer mochten weten, kun
nen onze lezers op nadere berichten rekenen.

„Gek,” mompelde meneer Vanderzand, toen hij ’t be
richtje gelezen had. „Gek toch. Het is door niets
bewezen, dat die Pierre de Bruyne in Engeland zit.
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Dat is helemaal niet „vermoedelijk!” Ik zou haast
zeggen: niemand weet waar hij is. Dat de postzegels
niet te koop zijn aangeboden, dat is waar! Maar daar
hebben wij, de commissaris en ik, vandaag helemaal
niet over gepraat! Waarom staat er nou niets over die
schoenen of over die brief uit Caïro? Dat is toch be
langrijk genoeg, dunkt mij! Er had heus wel iets mogen
bij staan over „belangrijke aanwijzingen” of zo iets.
Tenminste dat zou ik zo zeggen.”
Meneer Vanderzand peinsde nog eventjes verder.
„Tja,” mompelde hij toen. „De wegen van de politie zijn
ondoorgrondelijk.”
Johan kwam binnen. En natuurlijk verteldt^zijn vader
hem in kleuren en geuren, wat hij die middag gehoord
had. Johan glom!
„Er is dus tóch vooruitgang, Vader,” zei hij blij.
„Och jongen,” zei zijn vader, „ik zou ’t zo óók wel
denken. Brrr, m’n hoofd zit vol postzegels en politie
mannen. Hè, ik heb zin, om vanavond eens naar de
bioscoop te gaan. Jij óók?”
„En of!” zei Johan.
„Dan hebben we ’s wat anders, hè? Zeg, er is in
„Theater Clairette” een mooie film, geloof ik.”
„De Oranje-film!” antwoordde Johan. „Hè ja Vader,
laten we daarheen gaan. Maar dan ga ik éérst nog een
half uurtje jaartallen repeteren met Hans. Mag die ’t
óók weten, Vader?”
„Wat?”
„Dat van die brief en die schoenen?”
„Ja, Hans mag ’t weten! Maar Hans alléén! Zeg
maar niets tegen tante Mina. Die is nogal opgewonden,
hè? Ze zou, geloof ik, in staat zijn, om net zolang in
dat slootje te gaan dreggen, tot ze den helen Pierre de
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Bruyne er uit haalde, hahaha! Ja, vertel ’t Hans maar.
Dat vond de commissaris goed. Maar spreek er verder
niet over. De mensen maken er zo gauw iets bij, hè?”
Johan ging.
Meneer Vanderzand sloot zorgvuldig zijn kasten en
deuren af (sinds Zaterdag had de kamerdeur een
nieuw Lips-slot gekregen!) en ging naar de huiskamer
beneden.

Hans keek op!
In de eerste plaats om ’t bezoek van Johan op dat
ongewone uur. En in de tweede plaats om z’n verhaal
van de brief en de schoenen! Bijna viel hij van schrik
en verbazing met stoel en al op de grond, toen Johan
hem vertelde, dat Pierre de Bruyne Hollands en Duits
door elkaar had gesproken!
Want: dat had D. D. D. de vorige avond immers óók
gedaan!!
En hij werd vuurrood van opwinding, toen hij hoorde,
dat Pierre de Bruyne een brief uit Caïro had ont
vangen!
Want: had D.D.D. de vorige avond niet gezegd:
„Ich komme baldigst nach C.???”
En ook: „Es ist gelungen???99
Eén ogenblikje vlogen er allerlei gedachten door
Hans’ hersens. Wat betekende C? Caïro natuurlijk! En
wat was er gelungen? De postzegeldiefstal immers!
Kwam dat niet prachtig uit? Klopte dat niet als een
bus? Zeg, was dat niet geweldig?? Was dat niet om uit
je vel te springen van emotie??
„Zeg,” zei Johan, „wat heb je? Je ziet zo rood op
eens!”
; .
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Hans streek met z’n hand door z’n haren en langs
z’n voorhoofd.
„Hè,” zuchtte hij toen, „’t Is ook zo warm hier.”
Johan keek naar ’t raam. Ja, dat stond open. „Zeg,”
vroeg hij, „wil je een glaasje water?”
„Nee, laat maar,” zei Hans, „’t gaat al over. Laten
we maar aan de jaartallen beginnen, hè?”
Ze repeteerden. Maar Hans maakte blunder op
blunder. Hij beweerde zonder blikken of blozen, dat
de tachtigjarige oorlog in 1672 begon en dat de Hol
landers de Schelde afsloten met een ketting. Hij ver
warde graaf Willem I met koning Willem I; hij
vertelde, dat Floris V een tol aan de Merwede stichtte
en dat Laurens Janszoon Coster bij de uitvinding van
het haringkaken gezegd had: „Veni, vidi, vici.”
„Heb je hoofdpijn?” vroeg Johan na een kwartiertje,
„’t Schijnt me zo toe, dat je alles door elkaar haalt!”
Hans lachte. „Laten we er maar mee ophouden, jó,”
zei hij. „Ik heb er op ’t ogenblik geen hersens voor,
geloof ik. Morgen sta ik wel een half uurtje vroeger op.”
Johan vertrok.
„Ja,” fluisterde Hans, toen hij alleen was. „Ja, dat is
D. D. D. geweest! Die vergiste zich óók! Die zei im
mers: ik moet! En die had ’t ook over C!
„Wanneer kom je terug naar C?” vroeg de éne. Dat
was de baas uit Cairo natuurlijk! En D. D. D. ant
woordde: „Ik kom gauw terug!” Ja, D. D. D. en Pierre
de Bruyne kennen elkaar. Misschien zijn ze wel de
zelfde! Maar waar zou hij zitten? En hoe komt hij aan
een zendinstallatie? Oók gestolen misschien? Johan zei:
„De bende steelt behalve kunstvoorwerpen ook allerlei
plannen voor uitvindingen en zo.” Een zendtoestel zou
net iets voor ze zijn! Zeg, vanavond ga ik wéér luiste-
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ren! Ja, vanavond! Ik heb weinig werk. Ik begin
dadelijk na ’t eten, en dan probeer ik er achter te komen,
waar D. D. D. zit, waar Pierre de Bruyne zit! Wie
weet, misschien ontmaskert mijn radiotoestel de hele
diefstal nog wel! Wat zou dat reuze zijn, zeg! Wat zou
dat geweldig zijn!”
Z’n hoofd vol plannen ging hij naar beneden. Daar
vond hij de hele familie bij elkaar, verdiept in de ver
schillende delen van het avondblad.
„Net ’n leesmuseum,” zei hij.
De zussen mompelden iets. En Moeder lachte: „De
fluittoon!”
’tWas waar óók: de fluittoon! Die was er óók nog!
Eén ogenblikje vergat Hans D. D. D. èn Pierre de
Bruyne èn de postzegels èn de schoenen èn Cairo.
Opeens dacht hij weer vol interesse aan ’t raadselach
tige televisietoestel, dat hij nu al sinds Vrijdag op z’n
kamer had staan. Hij ging zitten op de rand van Vaders
stoel en las méé.
Daar stond ’t al:
SEINEN VAN MARS?
Het oordeel van onze lezers.
Onze Redactie heeft hedenmorgen een kort schrijven
ontvangen van iemand, die onbekend wenst te blijven
(’t voorbeeld van X. Y. Z. vindt blijkbaar navolging!) en
die beweerde:
1°. dat hij absoluut bevoegd was zijn oordeel te mogen
uitspreken.
2°. dat dit oordeel niet aan de minste twijfel onder
hevig is.
3°. dat de geheimzinnige fluittoon zéér zeker, onomstotetelijk zeker, afkomstig is van Mars!
4°. dat Mars zich binnen enkele dagen nog wel op een
andere manier zal openbaren.
Het bovenbedoelde schrijven was in ’t Engels gesteld,
en, zoals wij reeds meedeelden, niet ondertekend.
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Eén seconde lang flitsten er allerlei gedachten door
Hans’ hoofd. Maar tegelijk werd zijn aandacht getrok
ken door het vervolg van ’t artikel.
Hij las nieuwsgierig verder:
De bekende Utrechtse sterrenkundige, prof. dr. Gravida
de Salve deelt ons mee, dat het volgens zijn mening abso
luut onbestaanbaar is, dat de bekende fluittoon (die hij
zelf ook heeft waargenomen) van Mars afkomstig zou zijn.
Hij noemt in zijn schrijven verschillende feiten (die wij
niet zullen herhalen, omdat de gemiddelde lezer de bewijs
voering toch niet zou kunnen volgen), die ’t onmogelijk
maken, dat een eventueel levende energie op Mars in staat
zou zijn op enigerlei wijze met onze aarde in contact te
komen.

„Nou?” vroeg Vader.
„Nou!” zei Hans. Lachend las hij verder:
En tenslotte ontvingen wij nog zevenenveertig brieven
van lezers, sommigen vóór, maar ’t overgrote deel tégen
Mars.
Wij onthouden ons van enig oordeel. Wij zullen echter
gaarne voortgaan, onze kolommen voor de meningen van
deskundigen en lezers open te houden. Wij brengen hierbij
tevens onze oprechte dank aan professor G. de S. en aan
den anoniemen Engelsen deskundige, die ons hunne
meningen kenbaar maakten.

(Zie verder: Laatste berichten).

„Laatste blad!” zei Hans. „Aannemen!”
Truus gaf ’t hem. Hij las:
DE FLUITTOON Z. E.
Uit bijna alle plaatsen in Noord- en Zuid-Holland,
Utrecht en Friesland bereiken ons nog berichten over de
fluittoon. Hij is in geheel Westelijk Holland waargenomen.
Ook Londen, New Castle, Aberdeen en Westfield (Ier
land) seinen ons, dat zt 9.40 des avonds (men bedenke:
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Engelse tijd!) een zwak fluitend geluid op zb 300 m golf
hoorbaar is.
Nóg kunnen wij niet met zekerheid zeggen, of *t ont
breken van de fluittoon in andere plaatsen met de theorie
van X. Y. Z. (de Mars-hypothese) in strijd is. ’t Schijnt
thans vrijwel vast te staan, dat de toon zwakker is ge
worden.
Een drietal van onez lezeressen, douairière v. L. t.
Soelen, mevrouw Johanna C. van Maerle—Sandberg en
mej. H. Cals, voorzitster, secretaresse en penningmeesteresse van de „Nederlandse Vereniging tot Veredeling van
het Kattenras”, hebben zich, blijkens een ingezonden
schrijven, gestoten aan de wijze, waarop onze correspon
dent te Schagen zich over de fluittoon heeft uitgelaten.
Zij menen, dat een dergelijke plat-humoristische opvatting
van de kwestie:
a. de zaak van Mars niet anders dan schaden kan;
b. een kaakslag is in ’t aangezicht der sympathieke Neder
landse Kattenbeweging.
Wij bieden onze geachte lezeressen gaarne onze welge
meende excuses aan, en delen verder mede, dat onze
correspondent te Schagen ingaande heden niet meer voor
ons blad werkzaam is.
Verder zij nog bekend gemaakt, dat de technische dienst
der Telegrafie voorlopig zijn onderzoek naar de oorzaak
van de fluittoon zal staken, niet alleen in verband met de
hangende Mars-kwestie, maar ook, omdat de storing slechts
vijf minuten duurt.
En tenslotte maken wij de opmerking, dat in onze stad de
toon het sterkst gehoord schijnt te worden.

Hans schaterde.
Zoals alle Lippianen schaterden.
En zoals ook half radio-Amsterdam schaterde, ter
wijl de andere helft twijfelde.
Wéér waren er handige zakenlui, die de situatie met
succes wisten uit te buiten.
De bekende revuedirecteur Louis Davids schreef als
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de wind een nieuwe scène voor z’n revue, die op Mars
heette te spelen. En hij veranderde op de aanplakbiljet
ten de naam
Hallo New-York!!
in
Hallo Mars!!
De zaal liep voller dan ooit!
Kees Pruis, de humorist, dichtte een „Ode aan
Mars”. Een handig onderwijzer bood per advertentie
lessen in de sterrenkunde aan. ’s Avonds om negen uur
had hij al 53 cursisten. De „Fluittoonbroodbakker” ver
doopte zijn baksel in „Marskadetten”. De moderne
schilder kreeg na z’n fluittoon-impressie nieuwe ideeën.
Bibberend van emotie schiep hij in drie kwartier tijd
een machtig doek:
„Marsgetijd e”

De schilder begreep zelf de naam niet. Maar hij
klonk goed! ’tDoek werd, ternauwernood droog, aan
een steenrijken in Holland vertoevenden Amerikaan
voor een fabelachtig hoge prijs verkocht. De schilder
kocht een motorfiets en ging in ondertrouw. Alleen de
muziekhandelaar trok zich de haren uit ’t hoofd van
razernij: al z’n fluiten waren uitverkocht en toen hij
een stelletje oude violen in z’n étalage gooide en die
„Marsviolen” noemde, lachte het publiek hem uit
En terwijl half Amsterdam, en half Nederland vol
spanning de klok van 10 uur verbeidden, zat Hans met
z’n koptelefoon om z’n oren op z’n kamer.
Zou D. D. D., zou Pierre de Bruyne zich weer laten
horen??? Hij draaide aan zijn knoppen; ’t knetterde
geweldig in de koptelefoon. Waren er de vorige dag
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vrij veel luchtstoringen geweest, nu was ’t nog heel
wat erger!
„Er komt onweer,” mompelde Hans. Hij keek naar
buiten: de lucht zag nog wolkenloos blauw, maar de
atmosfeer was drukkend. Er was geen wind; zelfs de
bladeren van de populieren in de achtertuin hingen
doodstil.
Acht uur had de klok geslagen. D. D. D. had ge
zwegen.
Half negen. D. D. D. zweeg nog.
Negen uur. Nog altijd was D. D. D. er niet.
Half tien!
„Achtungü” daverde ’t opeens keihard in de oren
van Hans. Dadelijk greep hij een potloodje en een
stukje papier, om te noteren, wat D. D. D. de Bruyne
zou zeggen!
D. D. D. begon.
Maar Hans begreep er geen syllabe van. Hij hoorde
niets anders dan een mengelmoes van onbegrijpelijke
Duitse woorden, zonder de minste samenhang, soms
heel zacht, soms daverend luid. Af en toe werd een
woord herhaald. Van tijd tot tijd zweeg D. D. D. en
dan bromde de andere stem
„In Cairo,” dacht Hans.
er iets onverstaanbaars tussen door.
Opeens zweeg D. D. D. héél plotseling!
„Hallo drei-und-zwanzig!” zei meneer Cairo gebie
dend. „Hallo!! Drei-und-zwanzig!!”
Hans noteerde: „D. D. D. alias Pierre de Bruyne
alias nummer drie-en-twintig spreekt Duits met
C(aïro?).”
„Achtung!” Ha, daar was D. D. D. weer. „Ich bin
schon wieder hier; ich soll genau acht geben.”
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Wéér zweeg hij.
„Waarop?” dacht Hans. „Wordt hij ergens door
gestoord?”
Haastig noteerde hij: „D. D. D. breekt zijn gesprek,
dat hij in code (over de postzegels??) voert, telkens af.”
„Hallo!” Alwéér D. D. D.ü „Achtung! Es gibt noch
etwas andres hier zu schaffen!”
Hans schreef: „Er is hier ook nog wat anders te
doen!” Meteen dacht hij: „Wat dan? Wat dan?”
D. D. D. brabbelde weer een rij van onsamenhangen
de woorden, die de ander in Caïro toch heel goed
scheen te begrijpen.
„Achtung, zwölf und ich werden
„Wie? Ist zwölf auch in A?” Meneer Caïro’s stem
klonk verrast. „Ich meinte, zwölf befinde sich jetzt in
Neu York!”
Razend vlug schreef Hans: „D. D. D. zegt, dat hij
en nummer twaalf nog iets zullen doen, en Caïro is er
verbaasd over, dat twaalf in A(msterdam??) is. Hij
meende, dat die in New York zat.”
„Wir sind beide zugleich hier gekommen!” antwoord
de D. D. D. „Seit einigen Wochen.”
„Een paar weken geleden is 12 met D. D. D. (23) hier
gekomen/’ schreef Hans. „Is 12 de bewuste hand
langer?”
Caïro antwoordde. Hij lachte
„De schavuit!” dacht Hans.
en zei: „Na ja, Sie sind doch in Ihrem eigenen
Vaterland, nicht?”
„Zie je wel?” riep Hans. „Hollanders! Hollanders!”
Hij schreef, maar tegelijk riep hij: „Ai! Wat is dat?”
Verschrikt sprong hij op. Een felle bliksemstraal
schoot door de lucht, die in de laatste minuten, zonder
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dat hij ’t gezien had, geheel bewolkt was geworden.
Tegelijk snerpte ’t krakend in zijn koptelefoon. Meteen
rommelde de donder en meteen óók hoorde hij de stem
van D. D. D.: „’s Gibt ein schweres Gewitter hier. Ich
mache Schlusz.”
Hans, bleek en rood beurtelings, schreef: „D. D. D.
is vast en zeker hier. Om ’t onweer moet hij ophouden.”
Toen legde hij de koptelefoon op de tafel, en ging
zitten denken, terwijl buiten het onweer in hevigheid
toenam.
„De commissaris moet ’t weten,” mompelde hij. „Ik
zal hem schrijven. En voorlopig vertel ik ’t aan nie
mand anders. Wat een ontdekking toch! Wat een ge
weldige ontdekking!”
De bui was hevig, maar kort!
Precies één minuut voor tienen scheurden de wolken
van elkaar. En Hans schakelde zijn televisietoestel in.
„Schoppen-zeven,” mompelde hij, „kwam Vrijdag;
acht op Zaterdag; negen op Zondag, tien op Maandag.
Vandaag komt schoppen-boer.”
’tWas zo: precies tien uur dwarrelde ’t kleurige
prentje, vastgehouden door de hand met de zegelring
over ’t matglazen ruitje.
Af en toe flitsten er grijze strepen en vlekken over
den schoppen-boer.
„Luchtstoringen,” zei Hans. „Ik zie de luchtstoringen.
Wat gek.”
Vijf minuten over tienen verdween de boer.
En Hans ging naar beneden.
De volgende morgen stond hij een uur vroeger op.
En vóór hij naar school ging, deed hij een dikke brief
op de post.
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MIS!
Vriendelijk glimlachend stapte meneer Nieuwen
huizen, de directeur van de H. B. S., de lange gangen
door, ging stuk voor stuk alle klassen binnen en liet
telkens bij z’n vertrek een stel juichende jongens en
meisjes over, vol vreugde over de goede tijding, die hij
had gebracht.
Welke tijding?
Eigenlijk waren ’t er twee.
Dit was de eerste: alle klassen moesten na de pauze
om kwart voor elf in de grote natuurkundezaal bij
elkaar komen, om een bijzondere radio-uitzending te
horen.
En dit was de tweede: met ’t oog op de schriftelijke
examens van de vijfde-klassers zouden de andere
klassen ’s middags en Donderdag en Vrijdag vacantie
hebben!
Waren dat eventjes twee reusachtige boffertjes?
Of niet?
Handenwrijvend en glimlachend stapte meneer
Nieuwenhuizen, ’t gejuich van de eerste-, tweede-,
derde-, vierde- en vijfde-klassers nog in z’n oren, de
trappen af naar z’n kamer.
Had hij eerst een beetje getwijfeld aan het nut van
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de radio in de school, op ’t ogenblik was hij vol
enthousiasme.
Trouw hadden alle H.B.S.-ers en alle leraren incluis
de dikwijls zéér leerzame radiolessen en lezingen
gevolgd. En niet alleen de expres voor dit doel uitge
zonden lessen! Verschillende malen hadden sommige
klassen apart enkele uitzendingen uit Droitwich, Parijs
of Berlijn gevolgd, terwille van de uitspraak van de
Engelse, Franse of Duitse taal. En met succes!
Ja, ’t schoolradiouurtje was een belangrijk uurtje
geworden. En daarom had de directeur geen ogenblik
geaarzeld, de jeugd op deze Woensdagmorgen bij
elkaar te roepen, om met de oren getuige te zijn bij
de opening van de grote Wereldtentoonstelling te Ba
tavia door den Gouverneur-Generaal. Deze opening,
een mijlpaal in de Indische historie, en momenteel veel
belangrijker dan jaartallen of economie zou door
Bandoeng worden uitgezonden en door Hilversum
gerelayeerd.

In alle klassen waren de mededelingen van den
Directeur met meer of minder gejuich begroet. En in
de pauze werden de twee gevallen druk besproken.
Zoals ’t altijd gaat, wanneer er een pretje op handen
is, zo ging ’t ook nu: alle jongens en meisjes waren
geweldig in hun humeur; ze herinnerden zich andere
pretjes, die al voorbij waren of die nog komen moesten;
ze maakten elkaar deelgenoot van hun blijdschap, en
die gedeelde vreugde was, als altijd, dubbele vreugde!
Johan Vanderzand liet z’n kameraden genieten van
de enthousiaste beschrijving die hij gaf over de
Oranje-film, die hij de vorige avond gehoord en
gezien had, en waarover hij in de wolken was. En al
Ro.xiJcvecn — Ogen.
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z’n toehoorders besloten, om die middag óók te gaan
zien!
De fluittoon werd besproken, wat natuurlijk hele
maal geen wonder was. De jongens verdeelden zich in
twee partijen: de Marsianen en de anti-Marsianen. De
éérste partij was verreweg in de meerderheid!
Hans stond in de kring; hij praatte en lachte mee,
maar met een gevoel of hij alles droomde. Een jongen
vroeg hem wat en Hans hoorde tot z’n verbazing, dat
hij een heel goed antwoord gaf. ’t Scheen hem toe, dat
hij een pop was, die sprekend op hem leek, en dat de
échte Hans, ergens ver weg, aan de touwtjes van z’n
evenbeeld trok.
Ook in de grote natuurkundezaal, de „aula”, zoals
de jongens altijd zeiden, waar Sierat al glimlachend
naapt ’t radiotoestel stond (Sierat was juist de vorige
week na volbrachte aetherstudie tot opperknopjesdraaier gepromoveerd), week dat rare gevoel niet
van hem.
Pas toen de leraren binnen kwamen, en toen even
later de stem van den Indischen omroeper via Hilver
sum uit de luidspreker kwam, tóén pas kwam hij weer
een beetje bij. Alle gedachten aan D. D. D., aan num
mer 23, aan de postzegels, aan „schoppen-zeven” en
aan de fluittoon verdwenen. En geen minuutje later
was hij de oude kwieke Hans, die vol aandacht luisterde
naar de interessante uitzending.
Duidelijk hoorden ze, de leraren en de leerlingen,
’t lachen en praten van de duizenden aanwezigen op
’t grote tentoonstellingsterrein, en de gezellige muziek
van een uitstekend muziekcorps, dat het wachten met
pittige marsen en meeslepende Strauss-walsen ver
kortte. Met aandacht luisterden ze naar de rede van
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den Gouverneur-Generaal. En toen eindelijk het aloude
volkslied, het „Wilhelmus” uit de luidspreker schalde,
door al die duizenden meegezongen, toen voelde menig
een in z’n borst een vreemde ontroering.
Karei Hartmann zei, wat duizenden op ’t zelfde
ogenblik dachten: „Of je er bij bent!”
„Alleen moest je ’t óók nog kunnen zien,” zei een
meisje.
„Televisie!” lachte Karei.
„O zo!” dacht Hans. „Wacht nog maar eens een
poosje!” En meteen dacht hij weer aan ’t geheimzinnige
toestelletje, dat die even geheimzinnige „schoppenzeven” hem gestuurd had, en waarvan hij Vrijdag 16
Juni, overmorgen dus al, de oplossing zou weten!
Opeens dook ook de brief weer in z’n gedachten op, de
brief, dien hij aan den commissaris had geschreven.
Zou die al bezorgd zijn? Om 11 uur had je de tweede
postbestelling. Ja, dan moest de commissaris hem al
hebben. Hè, wat zou dat toch reusachtig zijn, als door
zijn radiotoestel de postzegels, de gestolen postzegels
eens terecht kwamen! En Pierre de Bruyne...?
„Laat maar lopen,” dacht Hans. „Die zal wel zo
verstandig zijn, om in ’t vervolg van meneer Vanderzands postzegels af te blijven. Tóch gek, dat die Pierre
door z’n eigen radiozendertje, al spreekt hij dan ook
nóg zo schijnbaar doodgewoon over koetjes en kalfjes,
zo in de kijker loopt. Hij meende, dat z’n ultra-korte
golf veilig was. En dat zou hij ook wel geweest zijn,
als hij zich niet plotseling één keertje vergist had met
z’n „ik moet”! Die twee woordjes hebben ’t hem ge
daan, die twee eenvoudige woordjes. Ik moet
„Wat moet je?” vroeg opeens een stem.

!
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Verschrikt keek Hans op. Hij zag ’t lachende gezicht
van Sierat!
„Nou?” vroeg die. „Wat moet je?”
„Ik
niets
,” stotterde Hans.
„Jawel!” lachte Sierat. „Jij moet naar buiten gaan!
Jij moet hier niet in je eentje zitten prevelen als een
ouwe man. En je moet voortmaken, want de auto
wacht niet lang.”
„Auto?” vroeg Hans
verbaasd.
„Jawel, meneer Hans,”
zei Sierat. „Meneer wordt
gehaald met een auto!”
Hans sprong op! Een
auto! Haastig groette hij
Sierat en holde de trappen
af naar buiten. Jawel, er
stónd een auto! Meteen
werd ’t portier geopend en
twee sterke armen trokken
Hans naar binnen. De
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motor pufte, de auto reed weg en Hans zag vóór zich
twee gezichten.
Eén kende hij: commissaris Fleischmann!!
En ’t andere?
,,Meneer Gerlach,” stelde de commissaris voor. „De
bekende postzegelhandelaar. Hans Lippe, een minuut
of veertig geleden kreeg ik je brief. Ik heb dadelijk je
vader opgeheld en hem gevraagd, of ik je eventjes mocht
afhalen, om nadere inlichtingen te geven. En ik mocht!”
„Weet Vader van de brief, meneer?” vroeg Hans.
„Half en half,” was ’t antwoord. „De rest vertel jij
hem straks wel, als je weer thuis bent! ’t Is goed, dat je
er totnogtoe over gezwegen hebt, jongen! Niemand
weet ’t toch, nietwaar?”
„Niemand!” zei Hans.
„Prachtig!” bromde de commissaris. „En nu: mondje
dicht! Straks vertel je ons alles nog maar eens héél
uitvoerig!”
Tien minuten later zat Hans in een gemakkelijke
stoel. En recht tegenover hem zaten, met nieuwsgierige
gezichten: de commissaris, een ingenieur, die een
pracht van een naam had, n.1. Mesquito Pareira,
meneer Gerlach en meneer Vanderzand, die onmid
dellijk door den commissaris was gewaarschuwd.
„Hans Lippe” begon de commissaris, „jij hebt daar
een mooie ontdekking gedaan. Al moeten we hier ’t
toeval ook geven, wat des toevals is. Een merkwaardige
samenloop van omstandigheden heeft ervoor gezorgd,
dat wij op ’t ogenblik, dank zij jouw radio-experimenten, in verband met de brieven die ik van juffrouw van
Vliet en den drukker Montijn ontving, en óók al, door
dat ik meneer Vanderzand heel toevallig verlof gaf,
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om jou alles te vertellen, al vrij wat meer van Pierre
de Bruyne weten. Hoe noemde jij hem ook weer?”
„D. D. D.!” zei Hans. „Maar dat is zó maar een
bedenkseltje van mij. En door den meneer in Caïro,
als die G. tenminste Caïro betekent, wordt hij nummer
drieëntwintig genoemd. De ander, dat schreef ik ook,
is nummer twaalf!”
„Juist!” De commissaris glimlachte. „Vertel ons nou
nog eens de hele geschiedenis van A. tot Z. Vooral
voor de andere heren hier. Ik bedoel vanaf ’t eerste
ogenblik dat jij D. D. D„ laat ik die naam óók maar
eens gebruiken, hoorde!”
Hans begon. Niets sloeg hij over. De kleinste bijzon
derheden vertelde hij. De commissaris noteerde ijverig.
Meneer Vanderzand keek zijn buurjongen bewonde
rend aan, terwijl z’n vingers een roffel trommelden op
de armleuning van zijn stoel, ’t Brilletje van meneer
Gerlach bibberde. En ingenieur Pareira staarde onaf
gebroken naar de zoldering.
Toen Hans vertelde, dat nummer drieëntwintig, alias
D. D. D., alias Pierre de Bruyne aan den groten heer
in Caïro meegedeeld had, dat hij nog wat anders te
doen had, met nummer twaalf, keek de commissaris
heel ernstig.
„Dat had je me niet geschreven,” zei hij. Haastig
noteerde hij.
Hans vertelde verder, tot hij niets meer wist.
Even zwegen de heren.
Toen vroeg de commissaris: „Meneer Pareira, wat
zegt u ervan?”
„Technisch gesproken,” zei de ingenieur, „ik bedoel:
wat het technische gedeelte aangaat, is alles volmaakt
in orde!”
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„Pierre de Bruyne heeft dus ergens hier, behalve
een ontvangtoestel, óók een zendinrichting,” zei de
commissaris. „Hoe groot is zo’n installatie?”
„Heel verschillend,” antwoordde de ingenieur, „je
hebt er, die in grote huizen geborgen zijn. Er zijn er
óók, die je in een koffer kunt opbergen, en die niet
groter behoeven te zijn, dan een gewoon ontvang
toestel. Dat zijn de modernste!”
„Pierre de Bruyne had een koffer, die vrij zwaar
was,” zei de commissaris.
„Is ’t niet mogelijk om hier z’n verblijf op te sporen?”
vroeg meneer Vanderzand.
De commissaris haalde de schouders op. „Ik vrees,
dat hij ergens in een van de honderden pensions heel
onopgemerkt een kamer bewoont, en dat er voorlopig
geen haan naar hem kraait. Handig is hij genoeg.”
„En brutaal óók,” mompelde meneer Gerlach.
„Maar,” zei Hans, een beetje aarzelend, „kan hij niet
opgespoord worden door de aether?”
„Daar moet meneer Pareira antwoord op geven,”
zei de commissaris.
„Dat is niet zo gemakkelijk,” zei de ingenieur on
middellijk. „Ik heb daar zélf ook aan gedacht. Maar als
ik u vertel, dat er hier in Amsterdam vermoedelijk een
kleine dertig klandestiene zenders werken, zult u be
grijpen, dat zo’n opsporing niet eenvoudig is.”
„Die werken toch niet allemaal op dezelfde golf,”
merkte Hans op.
„Daar heb je gelijk in,” zei de ingenieur, „maar dan
is er nog een andere moeilijkheid: deze meneer de
Bruyne zendt heel kort en op heel ongeregelde uren,
nietwaar?”
Hans knikte.
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„Dat is óók een bezwaar! Ik had een ander idee,
dat ik tussen twee haakjes weer heb laten varen. En
dat was zo: Ik wilde zelf op 12 m golf gaan zenden, en
’t doen voorkomen, of ik C. was. Zó, toen ik van den
commissaris ’t geval vernam, dacht ik hieraan. Maar
dit plan heeft allereerst ’t zelfde bezwaar als ’t vorige:
ik weet niet precies hun uren. En in de tweede plaats:
dan zouden er op een gegeven ogenblik drie mensen
aan ’t zenden zijn. En dan wist Pierre de Bruyne al
genoeg!”
„Ik weet hun zenduren óók niet precies,” zei Hans.
„Door een toeval hoorde ik ’t eerste gesprek! Alleen
scheen ’t me toe, dat D. D. D. dikwijls gestoord werd.
Tenminste hij hield telkens op!”
„Nu heb ik dit plan,” zei de commissaris langzaam.
„En dat wil ik u allen onder strenge geheimhouding
meedelen. Ik laat een kleine Duitse advertentie in
de grote Amsterdamse dagbladen plaatsen. De inhoud
van de advertentie is deze: een oproeping aan nummer
drieëntwintig èn aan nummer twaalf, om ergens in de
stad bij elkaar te komen. En ik onderteken, laten we
zeggen, met nummer zeven! Kijk eens, Hans, jij vertel
de me, dat Cairo, laten we dien meneer eens nummer
één noemen, meende, dat nummer twaalf in New
York zat?”
Hans knikte.
„Goed! Daaruit maak ik op, dat alle nummers een
zekere vrijheid van handelen schijnen te bezitten, en
de baas nummer één zelf niet altijd weet, waar z’n
onderdanen rondzwerven. En als de baas ’t niet weet,
dan weten de jongens ’t natuurlijk óók niet! Nu doe ik
’t in de advertentie voorkomen, dat er om een of
andere reden belangrijke besprekingen te houden zijn.
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’t Plan lijkt doorzichtig, en misschien is ’t dat ook wel!
Maar ik heb in m’n loopbaan al dikwijls meegemaakt,
dat schijnbaar kleine oorzaken soms grote gevolgen
kunnen hebben. Ik wil ’t edele tweetal om acht uur op
’t Rembrandtplein laten komen. Ik kies met opzet ’t
Rembrandtplein, omdat daar zo ongeveer half Amster
dam bij elkaar komt, zodat ik daar als speurder minder
in ’t oog loopt. Ik ga daarbij van de veronderstelling uit,
dat Pierre de Bruyne en z’n handlanger Amsterdamse
kranten lezen, en ik neem op goed geluk aan, dat num
mer zeven de adressen van zijn kornuiten niet kent!
Begrepen, heren?”
De heren knikten en de commissaris vervolgde: „Nu
verzoek ik U allen beleefd, meneer Pareira uitgezon
derd, om mij vanavond in een grote auto naar ’t Rem
brandtplein te vergezellen.”
„Wat meent u?” vroeg meneer Gerlach verschrikt
en zijn brilletje bibberde hevig.
„Net wat ik zeg!” zei de commissaris. „U heb ik
nodig, meneer Gerlach, om den handlanger, nummer
twaalf, die de postzegel in uw winkel te koop aanbood,
te herkennen. En de andere heren, Hans Lippe incluis,
moeten nummer drieëntwintig aanwijzen!”
„Zou dat herkennen wel zo gemakkelijk zijn?” vroeg
meneer Vanderzand.
„Daar wou ik ’t juist over hebben,” zei de commis
saris. „Vertel eens, Hans Lippe, hoe klonk de stem van
Pierre de Bruyne door de radio. Ook theatraal?”
„Helemaal niet,” zei Hans. „Hij sprak kortaf en
scherp, ’t Verschil is mij ook al opgevallen.”
„Die spraak was dus comedie!” zei de commissaris.
„En zo zullen misschien die bril en die snor en wie
weet z’n haren óók wel comedie geweest zijn. Misschien
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is hij wel zo kaal als een eendenei! O pardon, meneer
Gerlach....... !”
„Geeft niets, geeft niets,” zei de postzegelman, terwijl
hij afwerend met z’n armen zwaaide.
„In elk geval kennen we ’t figuur van de heren,” ver
volgde de commissaris. „De éne is vrij lang en de andere
is vrij klein.”
„Watt en half-Watt,” zei Hans.
De commissaris knikte. „Vanavond om half acht
verwacht ik u hier, heren. Jouw vader bel ik óók nog
even op, Hans. Ik zou heel graag willen, dat hij óók
meeging. We gaan in een auto. En dan wachten we
maar af, wat er gaat gebeuren.”
„Vertelt u eens,” zei meneer Vanderzand. „Er is
één ding, dat ik niet begrijp. Hoe kwam u erbij, om in
de kranten te laten zetten, dat de dief naar ’t buiten
land geweken was? Dat heb ik nu al twee maal
gelezen.”
„En vanavond,” antwoordde de commissaris ernstig,
„zult u lezen, dat het aan de politie bekend is, héél zeker
en positief bekend, dat hij in Spanje zit. Begrijpt u dat?”
„Ja!” zei meneer Vanderzand. „Dat begrijp ik nu!
Maar ’t is geen antwoord op mijn vraag!”
„En voorlopig zal ik u niet tevreden stellen,” ant
woordde de commissaris. „Misschien over een paar
dagen!”
„Accoord!” Meneer Vanderzand vroeg niet meer.
„Maar ik heb óók iets, dat ik niet begrijp,” zei de
commissaris. „En dat is: de fluittoon! Heeft die mis
schien iets met ’t geval-Vanderzand te maken? Meneer
Pareira, geeft u me daar eens antwoord op!”
Hans’ hart begon te kloppen. En een ogenblikje stond
hij in twijfel. Zou hij ’t geheim, dat bij deze heren toch
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vast en zeker veilig was, openbaren? Was er misschien
een zeker verband tussen de geheimzinnige fluittoon en
de radiogesprekken van D. D. D.? Zou die P. de B.
expres televisie uitgezonden hebben, om ’t publiek, ’t
grote publiek, waarvan enkele amateurs misschien z’n
12 m gesprekken zouden kunnen opvangen, met de
fluittoon af te leiden? Waren die aardigheidjes met die
speelkaarten wellicht handige voor-de-gek-houderijtjes?
Als dat zo was, had D. D. D. zijn doel glansrijk bereikt.
Want: niemand interesseerde zich voor de diefstal;
iedereen had de mond vol over de fluittoon. Maar als
dit nu eens waar was, waarom had hij dan juist dat
kostbare toestel, dat prachtstuk zonder weerga, ont
vangen? Meteen gaf hij zichzelf antwoordt: Pierre de
Bruyne kende hem, al was ’t dan ook maar van een
ogenblikje aanzien. En misschien had hij de antenne
op ’t dak zien staan. Goed, maar waarom kreeg juist
hij ’t toestel op schóól en niet Vader thuis??
En verder: waarom zond hij dan niet een doodge
wone fluittoon uit, zonder televisie? Dat was dan toch
veel eenvoudiger geweest! Hans twijfelde weer. Nee,
die televisie had met D. D. D. geen sikkepitje te maken.
Die stond helemaal op zichzelf. Silence!
Ingenieur Pareira vond ’t ook.
„Geen kwestie van!” zei hij. „Ik ben ’t er nog niet
geheel met mezelf over eens, waaraan ik ’t ontstaan
van die fluittoon moet toeschrijven. Dit weet ik wel
zeker: hij komt niet van Mars! Ik zou eerder willen
zeggen: hij wordt hier in Amsterdam gefabriceerd!”
„Precies,” dacht Hans.
„En,” vervolgde ingenieur Pareira. „Er zit wat
achter! Maar in geen geval die meneer de Bruyne. Ik
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heb zo’n idee, dat de fluittoon door een soort van beelduitzending ontstaat.”
„Aha!” dacht Hans.
„U weet: Droitwich en de Deutschlandsender zenden
ook beelden uit, die op speciaal geconstrueerde toestel
len zichtbaar voor de dag komen. Ik zal u maar niet
precies vertellen, hoe dat gaat, want dat is nogal inge
wikkeld. Maar deze beelduitzendingen veroorzaken in
onze gewone toestellen een zacht fluitend geluid. Nu
houd ik ’t er voor, dat in onze stad op een buitengewone
wijze beelden worden uitgezonden. Hoe, dat weet ik,
zoals ik u zei, zelf nog niet precies.”
„Waarom publiceert u uw mening niet in de „Tele
foon”?” vroeg de commissaris.
„Juist daarom!” lachte de ingenieur. „Omdat ik nog
niets met zekerheid durf te beweren. De zaak zal echter
zichzelf wel oplossen, denk ik.”
„Ik weet genoeg!” zei de commissaris. „Er is dus
hoogstwaarschijnlijk geen verband. En de rest interes
seert mij voorlopig niet. Heren, zouden we deze kleine
zitting niet opheffen? De koffie wacht op u. Ik hoop
u vanavond, zo om een uur of half acht, weer te zien.
U hebt niets anders te doen, dan te kijken!”
De heren en Hans namen afscheid en verdwenen.
Vol spanning wachtten Vader, Moeder en de zussen.
En Hans vertelde alles, precies wat hij den commis
saris had verteld. Toen hij met z’n lange verhaal klaar
was, vroeg Vader: „Waarom heb je ’t ons gisteravond
niet meteen gezegd?”
„Omdat ik eerst eens wou wachten, hoe de commis
saris ’t zou opvatten,” was ’t antwoord van Hans.
„En wat zei die ervan?” vroeg Moeder.
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Meteen rinkelde de telefoon en
was ’t toeval of
niet?
’t was commissaris Fleischmann zelf!
Vader hield een heel lang gesprek met hem, waarvan
’t resultaat was, dat hij Hans aankeek en „Ja!” zei. En
vervolgens vertelde hij Moeder en de zussen, wat er
die avond op ’t Rembrandtplein gebeuren zou.
Moeder had bezwaar!
„Waarom moet Hans eigenlijk mee?” vroeg ze.
„Man, jij kent dien De Bruyne toch net zo goed, of
net zo slecht als Hans, ’t Is, dunkt mij, voldoende, dat
jij gaat!”
„Kom Moedertje,” zei Vader, die in Moeders woor
den wat onrust hoorde. „In dit geval moeten we alle
maal doen, wat we kunnen. Hans heeft al heel wat
gedaan.”
„Juist daarom!” zei Moeder. „Méér dan genoeg, zou
ik denken!”
„Om dezen brutalen dief te ontmaskeren, moeten we
alle krachten inspannen,” zei Vader weer. „Wie mee
kan helpen, móét meehelpen. Dus Hans óók! Hij heeft
De Bruyne gezien en
”
„Wij hebben hem allemaal gezien,” viel Moeder in.
„En Antje óók! Op die manier geredeneerd, kan je die
ook wel vragen.”
„Wat moet ik doen, mevrouw?” vroeg Antje, die net
op dit ogenblik binnenkwam.
Vader gaf lachend antwoord: „De koffietafel dekken,
Antje!”
„Dat was ’k juustement van plan/’ zei Antje. En met
de grote koffiepot verdween ze.
Moeder was nóg niet uitgepraat.
„Dat radiotoestel van jou,” zei ze, „dat brengt ons een
massa drukte. Ik vind ’t helemaal niet prettig.”
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„Moeder,” zei Hans. „Ik denk, dat ’t nog wel ’s méér
drukte zal geven!”
„Jawel,” antwoordde Moeder. „Maak jij er maar een
grap van. Maar ik geloof, dat ik hard op weg ben, om
een radiovijandin te worden. Wat maakt een mens
toch mee!”
„Dat is waar,” lachte Hans. En h.J meende ’t ook,
maar op een andere manier dan z’n moeder!
’s Middags ging hij naar het sportterrein, voetballen
met de kameraden.
Goed beschouwd was ’t veel te warm, om te voet
ballen. Maar ze deden ’t tóch, omdat ze ’t altijd deden,
en omdat ze alle andere spelen bij ’t voetbalspel vér
achter stelden.
Twee uren trapten ze. Daarna hielden ze een duurloop van een kwartier. Vervolgens kropen ze één voor
één onder de koude douche. En tenslotte peddelden ze
moe, fris en hongerig naar huis terug.
Thuis gekomen greep Hans ’t eerst naar de krant.
Op de voorpagina las hij al dadelijk een kort berichtje:
DE BEKENDE POSTZEGELDIEFSTAL.
Inzake de bekende diefstal van vreemde postzegels,
gepleegd ten nadele van onzen stadgenoot, den philatelist
V., vernemen wij nog het volgende:
De recherche heeft een spoor van den vermoedelijken
dader ontdekt, dat via Frankrijk naar Spanje leidt. Met
zekerheid kan thans worden aangenomen, dat de verdachte
zich momenteel in een der Noordelijke Spaanse steden
bevindt.
Nadere bijzonderheden ontbreken.

„Omdat ze er niet zijn,” mompelde Hans.
Haastig keek hij vervolgens de advertentiepagina’s
door, en al heel gauw vond hij, wat hij zocht!
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Hij stond er in! Tussen „een meisje, dat een vrien
din met fiets zocht, om gezellig samen elk voor eigen
rekening uit te gaan” en „een buitenman, met fortuin,
stil levend, van middelbare leeftijd, die een dito levens
gezellin zocht (weduwe niet buitengesloten).”
Dit stond er:
ACHTUNG! i)
Nr. 23 und nr. 12 werden dringendst
gebeten, sich heute Abend 8 Uhr beim
Denkmal Rembrandtplein ein zu stellen.
Es gibt Neues.
7.

Hans lachte, maar ’t ging niet van harte. Nu ’t ogen
blik naderde, waarop zijn woorden wellicht over ’t wel
of wee van een evenmens zouden beslissen, aL was
’t dan ook in ’t belang van recht en veiligheid, nu voelde
hij toch een vreemde beklemming in zijn borst.
Hij liet Vader de kleine advertentie lezen. Die
knikte eventjes.
In ’t tweede blad was een hele kolom aan de fluit
toon gewijd. Maar Hans had geen zin meer, om te
lezen.
„Vanavond,” dacht hij. „AJs we weer thuis zijn, lees
ik ’t wel.”
De familie Lippe ging eten. Hans at niet veel. En hij
was blij, toen ’t maal afgelopen was en hij met Vader
de deur uitstapte.

Precies kwart voor achten stapten de commissaris,
meneer Vanderzand, meneer Gerlach, Vader en Hans
in de grote gesloten auto, die voor het politiebureau
stond. Een minuut later reden ze weg.
1) N.B.! Nr. 23 en nr. 12 worden dringend verzocht, heden
avond om 8 uur bij het standbeeld op het Rembrandtplein
aanwezig te zijn. Er is nieuws!
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O ongeluk! Vlak bij de hoek van de straat liepen de
twee voorbanden van de auto leeg! De vijf mensen
keken elkaar aan. De chauffeur stopte ogenblikkelijk,
sprong van de wagen en onderzocht ’t geval.
De straat lag vol kleine behangersspijkertjes.
„Spijkers
! Wel verduiveld,” mompelde de
chauffeur.
„We moeten uitstappen,” zei de commissaris ernstig
en nadenkend tot zijn metgezellen. „En een taxi zien
te krijgen. Of lopen.”
De heren en Hans stapten uit.
En meteen
o toeval!
zagen ze een taxi de
straat inrijden. Hans holde vooruit, riep den chauffeur
aan.
„Rembrandtplein,” zei de commissaris.
De chauffeur tikte aan z’n pet, de heren en Hans
stapten in, en geen tien tellen later reden ze alweer,
alsof er niets gebeurd was, verder.
De commissaris bleef tijdens de korte rit nadenkend
voor zich uit zitten kijken. De spijkertjes hadden
hem verrast. Maar de verrassing was niet prettig.
Vijf minuten voor achten stopte de taxi op ’t Rem
brandtplein, vlak voor café „De Kroon”.
De chauffeur opende ’t portier en hij keek heel ver
baasd, toen de commissaris hem verzocht, weer te
sluiten en rustig een poosje te blijven wachten.
„Mij best,” mompelde hij, terwijl hij z’n zetel weer
innam, waar hij op z’n dooie gemak een krant ging
zitten lezen.
„Heren,” zei de commissaris, „attentie.”
De vijf detectives-tegen-wil-en-dank tuurden door de
kieren van de dichtgeschoven gordijntjes naar buiten.
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De commissaris, meneer Gerlach en Vader hielden
de omgeving van ’t standbeeld in ’t oog.
Meneer Vanderzand en Hans tuurden scherp naar
de voorbijgangers, ’t Was geweldig druk op ’t plein.
Tientallen auto’s reden, hevig toeterend, af en
aan; honderden wandelaars wriemelden als zwermen
bijen door elkaar; de terrassen voor de café’s zaten
stampvol bezoekers, die het drukkende warmtegevoel
met kwast en ijs trachtten te verdrijven.
„We staan hier best,” fluisterde meneer Vanderzand
tegen Hans. „We vallen in de drukte niet op. En toch
zien we alles en iedereen.”
Hans knikte.
Hij zag door de nauwe spleet veel kennissen en
vrienden passeren; een dame en drie meisjes, Annie
de Wit, Mien Koel en Jo Frankfort, klasgenootjes van
hem, stapten lachend voorbij.
„Ze gaan zeker naar de Oranje-film in theater
Clairette,” zei hij zacht tegen meneer Vanderzand.
Meneer Boom, de gymnastiekleraar, pufte op z’n
grote Indian vlak langs ze; mevrouw Boom zat op de
duozitting, twee rackets onder haar arm.
„Fijn spel, tennis,” dacht Hans.
Warempel, daar ging Thomas voorbij, op z’n Zon
dags! Meneer Vanderzand lachte eventjes.
„Die gaat óók naar de nieuwe film,” fluisterde hij.
„Johan vond ’m zo mooi. Daarom heb ik voor Thomas
ook maar ’s een kaartje gekocht.”
„Ik heb nog niemand gezien, die ’t postuur van De
Bruyne heeft,” zei Hans. „U?”
„Ik ook niet,” was ’t antwoord. „Laten we maar eens
extra goed opletten!”
Roggeveen — Ogen.

12

178
Zo deden ze.
Maar wie ze zagen, géén langere en géén kleinere
figuur, die samen naar een derde uitkeken.
Ook de drie heren aan ’t andere portier zagen niets.
Scherp hield de commissaris ’t kleine pleintje tussen
’t groen rondom ’t „Denkmal” in ’t oog.
Maar niemand bleef er staan.
Vijf minuten gingen voorbij.
Tien minuten.
Een kwartier.
„Wacht eens,” zei meneer Gerlach opeens, en z’n
brilletje bibberde onrustbarend, „daar, daar bij die
tweede boom
die meneer lijkt sprekend op den
man, die Zaterdag de postzegel bij mij bracht.”
„Mogelijk,” zei de commissaris droog. „Maar hij is
’t niet. Want die meneer daar is Mr. Joachims, lid van
de Tweede Kamer, ziet u!”
Meneer Gerlach was knocked-out.
En ondertussen gingen de minuten voorbij. De ogen
begonnen te tranen; de nekken werden pijnlijk stijf.
Twintig minuten.
De warmte in ’t kleine taxi-coupé’tje werd ondrage
lijk; de boorden klemden; ’t brilletje van meneer
Gerlach zwom langzaam naar ’t puntje van z’n neus.
Vijfentwintig minuten.
Een half uur.
Nog niemand hadden ze gezien, niemand, die op
Pierre de Bruyne of z’n handlanger leek; niemand was
op ’t pleintje rondom Rembrandt blijven staan.
Toen nam de commissaris de spreekbuis in z’n
handen en toeterde tegen den chauffeur: „Terug! Naar
’t politiebureau Rudolf van Habsburgstraat.”
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De chauffeur zette de motor aan en tien minuten
later stopte de taxi voor ’t bureau.
De heren en Hans stapten uit. De commissaris reken
de af met den chauffeur, die ’t gezelschap verbaasd
bekeek.
En ’t brilletje van meneer Gerlach viel kapot op de
stenen
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„We kunnen deze proef gevoegelijk als mislukt be
schouwen,” zei de commissaris, toen hij weer tegenover
z’n bezoekers achter z’n bureau zat. „U hebt niemand
gezien en ik heb ook niets bijzonders gemerkt. Mis
schien hebben 23 en 12 de advertentie niet gelezen.
Misschien ook hebben ze argwaan gekregen. Heren,
’t spijt me, dat ik zoveel van uw tijd gevraagd heb, en
dat nog wel voor niets!”
„Dat hebben we er graag voor over gehad, commis
saris,” zei Vader.
De andere heren knikten instemmend.
„Ik moet er nog eens over nadenken,” vervolgde de
commissaris. „Ik zal vanavond nog met ingenieur
Pareira overleggen en zien wat er dan gedaan kan
worden. Heren, ik vertrouw op uw stilzwijgendheid.
Meneer Vanderzand, vertelt u uw zoon voorlopig
alléén maar, dat we een nieuw spoor ontdekt hebben.
U, meneer Lippe, kunt uw gezin, onder geheimhouding,
wel iets meer vertellen. Zeg Hans!”
„Ja, meneer!”
„Luister jij nog eens naar je 12 m golf! Ik zal
ingenieur Pareira vragen, of hij ’t óók doet met ons
politietoestel! Als je wat hoort, kom ’t me dan
zeggen, hè?”
„Zeker meneer!”
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„Dan dank ik u verder voor uwe helaas vergeefse
moeite, heren,” zo besloot de commissaris. „Toch
wanhoop ik nog niet! Ik blijf hopen, meneer Vanderzand, dat u uw zegeltjes nog wel eens in uw album
terug zult zien. En als dat zo is, dan zult u dat voor
een groot deel aan Hans Lippe te danken hebben!
Heren, ik laat u vrij, en ik dank u nogmaals!”
Een half uur later zaten Vader en Hans in de
huiskamer bij Moeder. In korte woorden vertelde
Vader, wat er gebeurd was. En Moeder lachte. Niet,
omdat de tocht vergeefs was geweest! Maar omdat
ze haar man en haar zoon weer bij zich had, zonder
dat hun een haartje gekrenkt was. Want, al wou ze
’t zichzelf niet bekennen, tóch had ze steeds gedacht
aan de mogelijkheid van gevaar! De speurtocht met
den commissaris had haar helemaal niet aangestaan!
„Ziezo,” zei Vader. „Nou ga ik met m’n zoon naar
boven. Ik wil D. D. D., als hij tenminste een mond
opendoet, ook wel eens horen. En jij, Moedertje, jij
doet net als wij allemaal: mondje dicht over ’t hele
geval. Potdicht, als een bus!”
„Dat spréékt,” zei Moeder.
„Nee, dat zwijgt!" lachte Vader.
En toen ging hij met Hans naar boven.

D. D. D. zweeg.
Een uur lang scharrelde Hans met z’n toestel.
Massa’s stemmen in allerlei talen, massa’s seinen
hoorde hij, maar D. D. D. was er niet bij. En Cairo
zweeg ook.
„Dacht ik wel,” mompelde Hans. „Hij heeft onraad
geroken.”
Om een uur of tien zei Vader: „Weet je wat je doet?
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Zoek jij voor mij maar eens een zacht muziekje op,
iets vrolijks en liefelijks.”
„Hilversum I heeft een aardig programma,” zei Hans.
Hij draaide aan z’n knopjes en een momentje later
hoorden ze een gezellige wals.
Precies om tien uur kwam HIJ, de Fluittoon!
„Schoppen-vrouw,” dacht Hans. Vandaag liet de
fluittoon hem ijskoud!
„Mars?” vroeg Vader.
„Geen kwestie van,” antwoordde Hans. „Wat stond
er in de krant, Vader?”
„Geen nieuws! Alléén, dat hij zwakker wordt. En
ook een kort artikeltje van een radiobouwer uit de stad,
die de toon toeschrijft aan beelduitzending. Kan dat?”
„En óf!” zei Hans. „Ingenieur Pareira meende dat
ook. En ik denk vast en zeker, dat ’t zo iets is.”
Een kwartiertje luisterden ze nog naar de populaire
muziek uit Hilversum I. Daarna gingen ze hun avondboterhammetje eten. Nog even bladerde Hans de krant
door. En vervolgens ging hij naar bed.
’s Nachts droomde hij van auto’s, die door bergen
spijkertjes reden. En van een bronzen beeld met ’t
hoofd van Pierre de Bruyne.
Hans schrok wakker. Hij maakte licht en keek
op z’n horloge. ’tWas vier uur! Hij ging weer liggen
en sliep gauw in. Toen droomde hij, dat twee mannen,
een grote en een kleine, elkaar als de wieken van een
molen achterna holden. „We hebben nog wat anders
te doen!” riep de grote luid. De kleine lachte!
En wéér schrok Hans wakker.
Pas tegen de morgen werd z’n slaap rustiger.

11
WEINIG NIEUWS.

Ja, ’t was een verkeerde gewoonte, Hans wist ’t zelf.
En toch deed hij het: die eerste vrije Donderdagmorgen
bleef hij heel rustig tot tien uur op z’n bed liggen, juist
zoals hij dat alle vacantiedagen deed, tenminste, als er
niets bijzonders aan de hand was.
Eén excuus had hij altijd bij de hand, als Moeder er
wel eens over mopperde. En dat was dit: zowat alle
jongens doen ’t.
Moeder was daar echter nooit tevreden mee. En
daar had ze gelijk in: ’t was overdreven en lui! En
bovendien was ’t drommels vervelend voor Antje. Want
die moest ’t dan op een accoordje gooien met haar ge
wone gang van werkzaamheden en dat werkte altijd
hevig op haar humeur.
Vandaag had Hans nóg een excuus: hij had slecht
geslapen. En nog een derde: ’t was zulk vervelend weer,
’t regende!
Toen hij beneden kwam, waar z’n goeie moeder z’n
ontbijt nog had laten staan, zei hij dadelijk: „Ik ben
expres blijven liggen, Moeder. Want met zulk weer kan
ik toch niet naar buiten gaan? En hier zou ik u en Antje
maar in de weg lopen, als u de kamers deed.”

—
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„Kijk,” zei Moeder. „Daar was wel wat anders op
te vinden geweest. Je had heel best zolang in de voor
kamer kunnen zitten, als ik met de achterkamer bezig
was. En omgekeerd, hè? En eet nou maar vlug, dan
breng ik je bordje en je kopje naar de keuken. Wij zijn
ook al wat later dan anders door die regen.”
Hans deed het.
En toen hij klaar was, ging hij op z’n allerdooiste
gemak, met een gevoel als een rentenier het ochtend
blad zitten lezen.
Er was weinig nieuws. Je hebt zo van die dagen,
dat er niets bijzonders schijnt te gebeuren. Zelfs de
fluittoon leverde maar één klein berichtje op:
De redactie ontving voor de tweede maal een ongetekend
schrijven, in ’t Engels gesteld, van iemand, die beweerde,
dat zijn oordeel juist was (men zie ons avondblad van
Dinsdag 13 Juni) en die nog eens met nadruk als zijn
mening verkondigde, dat de bekende fluittoon werkelijk

van Mars afkomstig tv as!

Binnen enkele dagen hoopt de onbekende schrijver door
slaande bewijzen te geven.

.)
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„Ik ben er geweldig benieuwd naar, hoe hij dat klaar
zal spelen,” dacht Hans. „Gek, dat die meneer steeds
maar in ’t Engels schrijft. Wacht ’s eventjes: ’t adres
op ’t pakketje van ’t televisietoestel was ook Engels!
En ’t briefje erbij óók al! Zeg, zou daar misschien een
verband tussen bestaan? Nee, dat zal wel niet. Ik zou
tenminste niet weten, hoe! Enfin, ik zal er verder m’n
hoofd maar niet mee vermoeien, ’t Raadsel van de fluit
toon zal nou wel hèèl gauw opgelost zijn. Laat ’s kijken:
vanavond schoppen-heer, en morgen, 16 Juni, de laatste
van de serie, schoppen-aas! Troef! En dan? Ja, wat
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dan? Daar heb ik nog geen flauwe notie van. Afwach
ten maar!”
Vervolgens ging hij naar de telefoon, belde commis
saris Fleischmann op en vertelde, dat hij D. D. D. niet
gehoord had.
De commissaris zei op zijn beurt, dat ingenieur
Pareira de hele avond en een groot gedeelte van de
nacht had geëxperimenteerd, óók zonder succes. „Ver
moedelijk heeft hij onraad bespeurd,” zei de commis
saris. „En daarom houdt hij zich kalm. Ik heb nóg eens
met den ingenieur gepraat over de technische kant van
’t geval, vooral ook, omdat meneer Pierre de Bruyne
een ontvangtoestel èn een zendtoestel gebruikt. Maar
gezien de tegenwoordige ontwikkeling van de radio
techniek, is ’t volgens den ingenieur mogelijk de beide
toestellen in een betrekkelijk kleine ruimte te bergen.
Hans Lippe, groet je vader van me, en blijf luisteren.
Mijn onderzoek gaat in alle richtingen verder!!”
Hans groette den commissaris, legde de hoorn op ’t
toestel en ging voor ’t raam naar buiten staan turen.
Een miezerig regentje viel druilerig naar beneden.
De hemel zag troosteloos grauw.
„Goed radio-weer,” dacht Hans. „Maar stomverve
lend, als je naar buiten wilt. Hè, nou moest er ’s
iemand komen. Johan bijvoorbeeld.” O toeval! Op ’t
zelfde ogenblik werd er gebeld. En daar was: niet
Johan, maar Karei, die Hans kwam vragen, of hij die
middag mee ging naar de Oranje-film, die volgens
’t algemene oordeel zo mooi was. Wim ging ook mee!
Hans was er glad voor te vinden. Even confereerde
hij met Moeder. Die had er geen bezwaren tegen, zodat
Hans z’n vriend de boodschap bracht, dat ’t bést was.
Karei vertrok en Hans ging tot de koffietafel nog wat
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zitten rommelen in z’n postzegelverzameling. Wat had
hij dat in lang niet gedaan!

De grote bioscoopzaal van ’t bekende theater
„Clairette” was stampvol.
Een vriendelijk gestemd publiek, voor een goed deel
uit dames bestaande, zat vol verwachting óf rokend
of bonbons snoepend, gezellig te praten.
Hans, Wim en Karei, die net op ’t nippertje de laatste
drie stallesplaatsen hadden kunnen bemachtigen, onge
veer in ’t midden van de zaal, voelden bij ’t binnen
komen al dadelijk de prettige stemming vol-enthousiasme-bij-voorbaat, die je onmogelijk precies kunt om
schrijven, maar die zich ogenblikkelijk meester van
je maakt.
Genoegelijk gingen ze zitten en Karei lachte al, vóór
hij iets gezien had.
’t Orkest (dat Hans in zijn radio al dikwijls gehoord
en bewonderd had) zette in met een pittige mars, die
door de toeschouwers welwillend beapplaudisseerd
werd.
Toen volgde meteen het hors d’oeuvre van alle
bioscoopvertoningen: het journaal, het wereldnieuws.
De jongens zagen den koning van Engeland in z’n
nieuwe vliegmachine zitten; ze zagen een geweldige
zeestomer van stapel lopen; een Duits gymnastiek gezelschap gaf een demonstratie van rhythmische oefe
ningen; de minister van Landbouw opende ergens een
tentoonstelling en in de buurt van Londen werd een
Derby gereden.
Deze laatste vertoning imponeerde Wim zo hevig,
dat hij luidkeels uitriep: „De voorste wint het!”, tot
groot vermaak van een gemoedelijken ouden heer, die
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naast hem zat en die nog wel een kwartier na bleef
lachen.
Vervolgens werd er een Amerikaanse klucht ver
toond, waarin een klein fatterig kereltje met een on
mogelijk tandenborstelachtig snorretje en alleridiootste
maniertjes de hoofdrol speelde. De klucht eindigde met
een geweldig lachsucces: drie heren vielen achter el
kaar in een vijvertje
Na de pauze volgde de Oranje-film.
Hans had al heel wat films gezien en gehoord; en hij
had ze prachtig gevonden. Maar wat hij nu zag, dat
spande de kroon! De film maakte een diepe indruk
op hem.
En niet op Hans alleen, maar op ’t hele publiek.
Toen de vertoning geëindigd was en ’t brede gekleur
de voordoek voor ’t witte scherm schoof, toen ratelde
een daverend applaus door de zaal.
„Wat een wonder toch,” zei Karei. „Wij zien ze
lopen, wij horen hun stemmen; ’t is net, of ze bij ons
in de zaal zijn! En misschien liggen ze in werkelijkheid
wel rustig op één oor.”
„En als ze gestorven zijn,” dacht Hans, „dan blijven
tóch hun stemmen en hun bewegingen voor altijd op
de film bewaard. Daar kan de radio niet tegen op. En
de televisie ook niet.”
Thuisgekomen zei hij: „Johan had gelijk. ’tWas
reuze! Jullie moeten vast allemaal gaan kijken.”
„Dan morgenavond,” zei Vader. „Op ’t kantoor hoor
de ik ook al over die film praten. Ik wil hem graag
zien! Wie gaat er mee?”
Alle vier de zussen riepen eensgezind: „Ik!”
„De Entente cordiale dus,” zei Vader. „En Moeder?”
„Ik blijf rustig thuis,” zei Moeder. „Ik krijg altijd
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hoofdpijn van films. Maar gaan jullie maar gerust. Dan
vraag ik, of tante Mina me gezelschap komt houden.
Dat doet ze vast!”
„Opbellen?” vroeg Hans.
Meteen dééd hij ’t al.
’t Antwoord was gunstig: tante Mina kwam beslist!
„Zie je,” zei Vader, met een knipoogje naar Hans
en een peinzende blik op z’n vier dochteren, „dat is
toch een geweldig voordeel van zo’n film. En van de
radio trouwens ook.”
„Wat, Vader?” vroeg Truus.
„Wel,” zei Vader opstaand. „Dit: dat nóch de film,
nóch de radio je ooit tegenspreken!”
Meteen was hij de kamer uit.
„Ja!” riep Ali. „Jawel, u hebt ’t bar slecht bij ons!”
Maar toch lachte ze hartelijk met de anderen mee.
„Nieuws over de fluittoon?” dacht Hans. „Even
kijken!”
Weinig, heel weinig! Een kort berichtje in ’t avond
blad meldde, dat ’t verschijnsel in radiokringen nog
steeds druk besproken werd en dat de kansen van Mars
steeds slechter gingen staan.
Een boze ingezonden-stukken-schrijver schreef ’t
volgende:
Mijnheer de redacteur, is u ’t niet met mij eens, dat er
heel spoedig klaarheid moet worden gebracht inzake die
raadselachtige fluittoon, die wij thans iedere avond horen,
en die ons zo langzamerhand hevig begint te irriteren?
Ik ben van oordeel, dat het Nederlandse volk het moe
wordt, om nog langer bij de neus te worden genomen!
Het moet nu maar eens uit zijn met dit gesol!

JAC. A. VLIEGENTHART.
Secretaris „Waarheid voor alles”
3e Braamstraat 297 huis.
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De redactie schreef onder dit artikeltje heel een
voudig: „Ja!”
Hans lachte!

Wéér luisterde hij die avond naar D. D. D.
Wéér mis!
En met veel interesse (’t zou morgen immers Vrijdag
de zestiende zijn?) tuurde hij om tien uur naar ’t mat
glazen ruitje van ’t televisietoestel.
Hij zag wat anders!
Eerst liet de hand met de zegelring een kalenderblaadje zien.
„Negen Juni,” mompelde Hans.
Vlak daarna verscheen: schoppen-zeven!
„Juist,” dacht Hans.
Toen volgde een ander kalenderblaadje: tien Juni.
En daarna: schoppen-acht. Vervolgens weer: elf Juni
en schoppen-negen; twaalf Juni en schoppen-tien; der
tien Juni en schoppen-boer; veertien Juni en schoppen
vrouw. Daarna: vijftien Juni en
Hans raadde ’t glad: „Schoppen-heer!”
En tenslotte toonde de hand met de zegelring tot
Hans’ verbazing, ’t kalenderblaadje van de volgende
dag: zestien Juni, gevolgd door
Schoppen-aas? Mis!!
Een blocnote-velletje dwarrelde over ’t ruitje. En
daarop stond duidelijk geschreven:
NINE O’GLOCK!
Na een half minuutje verdween ’t blaadje.
„Begrepen,” mompelde Hans. „Morgenavond dus
niet om tien uur, maar om negen uur. Ik zal op mijn
post zijn!”
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EEN ONTDEKKING.
„Vandaag,” zei Hans, toen hij de volgende morgen uit
z’n bed sprong, heel vroeg voor zijn doen.
„Vandaag,” zei hij weer, toen hij een lineaalrechte
scheiding in z’n haardos fabriekte.
„Vandaag,” mompelde hij voor de derde maal, toen
hij beneden kwam, waar alle huisgenoten al om de
ontbijttafel geschaard zaten.
„Morgen, Hans,” zei Vader.
„Vandaag,” beweerde Hans.
„Gisteren!” zei Vader droog.
„Volgende week!” lachte Ali.
En allemaal keken ze Hans aan, die meteen z’n
vergissing merkte en heel handig z’n verstrooidheid
goed maakte door ijskoud te zeggen: „Over een
maand!”
Toen ging hij zitten op z’n gewone plaats aan Vaders
rechterhand en begon zwijgend te eten.
En weer dacht hij: „Vandaag zal ’k het weten: het
grote geheim van schoppen-zeventjes televisiekastje.”
Alles verdween uit z’n hoofd: èn D.D.D. èn de be
sprekingen met den commissaris èn meneer Cairo. Ja,
hij verwaardigde zelfs ’t ochtendblad dat nog wel een
vetgedrukt artikeltje bevatte over de fluittoon, die de
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vorige avond maar eventjes tien minuten had geduurd,
met geen blik.
„Dus vandaag,” mompelde hij weer, toen hij na ’t ontbyt z’n fiets voor de dag haalde en met een doodernstig
gezicht naar ’t zwembad reed, waar hij z’n kameraden
Johan, Karei en Wim vond, die hem met een hoeraatje
verwelkomden.
Maar Hans bleef ernstig.
Angstwekkend ernstig.
„Bonjour,” zei hij alleen. En de vrienden keken
elkaar verbaasd aan.
Toen Hans met een gezicht als een ouwe kerel een
duik nam en een hele poos onderbleef (dat was een
gewoonte van hem), vroegen ze elkaar: „Wat heeft-ie?
Wat is-ie stil!”
„Zeg,” zei Karei, toen hij weer bovenkwam, na z’n
eigen record met een seconde verbeterd te hebben, „zeg,
héb je wat?”
En Wim vroeg: „Ben je niet lekker?”
„Ik heb niets en ik ben lekker,” antwoordde Hans.
Meteen gooide hij zich in ’t water om, met een be
weging, die de meest geroutineerde zeemeermin ja
loers gemaakt zou hebben. Toen zwom hij acht
malen ’t diepe bassin rond, kleedde zich aan, en ver
dween weer even stilletjes als hij gekomen was.
„Er is wat,” zei Johan tegen z’n verbaasde vrienden.
„Maar vanavond ga ik naar hem toe, en dan kom ik
er wel achter.”
Was Hans uiterlijk onbewogen, innerlijk popelde hij
▼an verwachting. Zo ongeveer ééns in ’t kwartier liepen
er koude rillingen langs z’n rug, die in z’n kruintje
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eindigden. En ’t viel hem hoe langer hoe moeilijker, om
stil te zitten.
Bij de koffie, waar hij alweer geen vijf woorden zei,
gooide hij z’n glas melk over Vaders spiegelei en hij
at bitter weinig, ’s Middags maakte hij een reuzewandeling door de stad. Hij ontmoette in de drukke
hoofdstraten veel kameraden, die vrolijk van hun
vacantiedagen genoten. Maar geen van hen sprak hij
aan.
Op de Dam bleef hij even staan kijken. Daar was
een artistiek uitziend heer bezig vier paaltjes tussen
de stenen te heien. Toen die er in stonden, spande hij
er een touw omheen. Vervolgens plaatste hij vier grote
verrekijkers op driepoten op ’t afgebakende stuk Dam.
En tenslotte hing hij aan een van de paaltjes een stuk
karton, waarop te lezen stond:
DE FLUITTOON!
Aanschouw aan ’t firmament
MARS,
de seinende planeet.
10 cent per blik van 2 minuten!
ZEGT HET VOORT!
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Hans rekende uit, dat de man met z’n kijkers van
10 uur (want dan kon je Mars pas goed zien!) tot
middernacht 4 X 120 : 2 X 10 oftewel / 24 zou kunnen
verdienen!
De hele middag dwaalde hij rond. Pas tegen ’t avond
maal kwam hij thuis. Weer at hij weinig, maar hij zei
wat méér.
Om half acht gingen Vader en de zussen naar de
bioscoop.
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Een kwartiertje later verscheen tante Mina met een
massa stadsnieuwtjes, een gezellige glimlach en een
uiterst fijn borduurwerkje.
En om acht uur ging Hans naar boven.
Nog één uur!
Nog zestig minuten!
Nog drie duizend zeshonderd seconden!
„Tellen,” dacht hij. „Tellen, dan schiet de tijd beter
op!
„Hij begon: „Een, twee, drie....... ”
Maar toen hij bij de tweehonderdveertig was en op
z’n horloge keek, of er werkelijk vier minuten ver
lopen waren, toen bleek het, dat ’t pas drie minuten
over achten was! Hij had veel te vlug geteld!
„Lezen dan,” dacht hij. Hij greep een boek van z’n
tafel. Maar kwart over achten legde hij ’t weer weg.
Hij schakelde z’n luidspreker in en zocht Hilversum
op. ’t Mooie concert, dat dit station uitzond, hield hem
een ogenblikje bezig. Maar om half negen haalde hij
z’n boek weer te voorschijn en dwong zichzelven een
poos te lezen.
Om kwart voor negenen gaf hij ’t op, haalde ’t tele
visietoestelletje uit z’n kast, schakelde ’t in en stemde
z’n toestel op 290 m af.
De minuten kropen.
Ze duurden uren.
De seconden kropen.
Ze duurden minuten.
Vijf minuten voor negenen.
Vier minuten.
Drie, twee, één.
Nog een half minuutje!
Eindelijk! Bom, bom, bom!
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Daar sloeg de klok negen uren!
En ogenblikkelijk begon het in ’t toestelletje te zoe
men, hèèl zacht, alsof er daarbinnen iets razend snel
ronddraaide.
Een lichtschijnsel flikkerde over het matglazen ruitje
en daar verscheen ook: de hand met de zegelring.
Die hand liet een speelkaart zien, de laatste van de
schoppen-serie!
„Het aas,” fluisterde Hans.
Langzaam draaide de hand de kaart een keer of wat
om en om. Opeens werd hij kleiner, alsof de onzicht
bare meneer, die hem vasthield, langzaam achteruit
liep.
Tenslotte verdween hij helemaal.
En Hans zag een helderverlichte kamer!
Een tafel vol paperassen stond in ’t midden. Twee
stoelen stonden erbij. Op de achtergrond links was een
deur, die aan de bovenkant een glas-in-lood-ruit had.
Twee letters waren in de gekleurde figuur gewerkt:
een N en een H.
Op één van de stoelen zat een heer, met z’n rug naar
Hans toe!
Hans, bevend van emotie, fluisterde onwillekeurig:
„Toe meneer. Draai je eens om. Toe meneer. Dan kan
ik je gezicht zien. Sta ’s op!” Opeens, alsof hij ’t gehoord
had, stond de heer op, maar steeds met z’n gezicht van
van Hans afgewend. Even later verscheen de hele serie
kaarten op ’t ruitje. Al gauw verdwenen ze weer. Toen
liet de hand met de zegelring een potlood zien. Ver
volgens een theekopje. Heel duidelijk, alsof ’t vlak voor
hem stond, zag Hans de fijne gouden streepjes langs de
rand en bij ’t oortje. Na ’t kopje verscheen er een
sigarettenkoker. De onzichtbare meneer deed hem uitRoggcvcen — Ogen.
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nodigend open en Hans stak z’n hand al uit, om er een
tje te nemen! Hij raakte ’t glas van ’t ruitje!
„Wat is ’t allemaal duidelijk,” fluisterde hij. „’t Is
net zo’n camera obscura, die jongens wel eens maken
van een sigarenkistje met een spiegeltje en een lens.”
Opeens begon hij te lachen: de hand had een sigaret
genomen, een brandende lucifer flitste over ’t matglas,
de onzichtbare meneer stak de sigaret aan, grote blauwe
rookwolken bolden op en onwillekeurig week Hans
terug, om die rook niet in z’n gezicht te krijgen!
„Verroest,” mompelde hij, toen hij zag, dat de rook
hem niet volgde. Maar meteen lachte hij weer. „Je
moet er wel inlopen, zo precies is het,” dacht hij.
Op ’t zelfde ogenblik verdween de rookwolk en de
hand met de zegelring toonde den verbluften Hans een
zakmes, een portefeuille, een Engels bankbiljet van een
pond, een Hollandse rijksdaalder, een roos
„Ik geloof warempel, dat ik ’m ruik,” dacht Hans,
een blocnote
„Nou opletten,” fluisterde hij.
een andere hand kwam voor de dag, met een
opengeschroefde vulpen
„Hij gaat schrijven,” fluisterde Hans weer. „Pas op!”
Jawel! De hand schreef!
Langzaam verschenen de volgende letters op ’t
papier:
HANS LIPPE
„M’n naam,” mompelde Hans, „m’n eigen naam. Hoe
is ’t mogelijk!”
Wéér schreef de hand:

LOOK HERE
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„Ja...j...ja meneer,” stotterde Hans zenuwachtig, „ik
kijk al. Toe maar!”
En bijna raakte hij ’t ruitje met z’n neus, om maar
geen woord te missen.
Hij las:
AT HALF PAST NINE.

„Om half tien,” mompelde hij. „Om half tien.”
„Wat om half tien?” hoorde hij opeens achter zich
zeggen. Met een ruk draaide hij zich om. Hij keek in
’t gezicht van Johan Vanderzand, die hem in grenzen
loze verbazing aanstaarde.
„Zeg!” riep Johan. „Wat heb jij daar?? Wat is dat
voor een raar ding!”
„St
stil
stil jó
,” zei Hans. „Dat zal ik je
straks wel vertellen... Kijk uit, wat die hand schrijft!”
„Welke hand?”
„Hier!!” Hans schreeuwde ’t uit! „Hier! Deze hand!
Deze televisiehand!!”
Johans ogen werden zo groot als stuiters.
„Grote genade!” riep hij. „Die hand beweegt!!”
„Natuurlijk beweegt hij!!” riep Hans. „Dat sn
Hhhhèè
!”
De adem bleef hem opeens in de keel steken. Wat
was dat nou?
De handen en de blocnote waren plotseling verdwenen!
„Kijk! Kijk,” fluisterde Hans. „Kijk! Johan!”
Hij greep z’n vriend krampachtig bij de schouders.
De jongens zagen
Twee mannen!!
Een grotere en een kleinere!

/
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Doodstil stonden ze naast elkaar, de ruggen naar de
jongens toe!
„Ik begr
ik begrijp er geen s...s...sik...sikkepitje
van,” stotterde Johan. „Is dat mis...schien een soort
van huisbi...bi...biosc...?”
„Stil!” schreeuwde Hans. „Kijk!”
Plotseling was de houding van de beide mannen ver
anderd. Dreigend, de gebalde vuisten omhoog, sprongen
ze vooruit!
„Wat nou?” dacht Hans. En angstig fluisterde hij:
„Maar dat is dat moet dat zal toch geen
dat hoort
er toch niet bij? Dat zal toch een aardigheid wezen?”
Opeens sprong hij op! Die twee mannen, die grotere
en die kleinere figuur, dat waren toch niet nummer
drie-en-twintig en nummer twaalf? Als dat zo was, dan
was die éne, die grote, Pierre de Bruyne!
„Johan!” riep hij. „Jij kent hem óók! En beter dan ik!
Zeg op. Lijkt die gróte op Pierre de Bruyne??”
Johan keek z’n vriend aan met ogen, die niets meer
schenen te zien. Meteen gluurde hij weer naar ’t ruitje.
„Ja,” fluisterde hij. „Die had zo’n figuur. Maar of
’t hem is
”
„Als ’t hem is,” mompelde Hans, „als ’t hem is, dan
geloof ik, dat ik ’t begrijp. Dan komen ze ’t televisie
toestel van schoppen-zeven stelen. Ze hadden immers
nog wat anders te doen hier? Dat zei D. D. D. toch?
Dat heb ik gehóórd!”
„Hans!” riep Johan. „Ik begrijp je niet!”
Hans gaf z’n vriend geen antwoord. Hij greep Johan
bij de armen en tuurde strak naar ’t ruitje.
„Kijk,” fluisterde hij hees. „Kijk!”
Tussen de twee mannen was een gelaat zichtbaar
geworden, een mager, gladgeschoren gezicht, een pince-
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nez op de neus. Twee ernstige ogen tuurden een ogen
blik in die van Hans, alsof ze hem wilden waarschuwen.
Gek, Hans kende dat gezicht. Waar had hij dat méér
gezien?? Waar? Waar?? Waar???
„Dat is
!” schreeuwde Johan opeens, „dat is oom
Maurice uit Londen!!”
„Hè?”
Met een ruk draaide Hans zich om.
„Wie is dat, zeg je?”
„Een vriend van Vader!” riep Johan. „Als kind
noemde ik hem altijd oom! Maurice Stanley heet hij.
Je hebt z’n portret op mijn kamer gezien!”
Opeens wist Hans ’t weer! Ja, dat gezicht was ’t!
De oom van Johan, de Engelse natuurkundige. Wacht
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eens! Had die hem misschien het toestelletje gestuurd?
„Kijk!” riep Johan. „O Hans, kijk eens!”
Er flitste iets over ’t matglas.
Een stoel vloog door de kamer en raakte een van de
beide mannen, den kleinsten. Een worsteling volgde.
Opeens draaide de grootste van de twee zich om; één
onderdeeltje van een seconde zagen de jongens z’n
gezicht.
„Kijk Hans!” schreeuwde Johan. Hij sprong op,
struikelde, viel, greep in zijn val Hans’ luidspreker, die
kapot naast hem op de grond terecht kwam.
Hans merkte er niets van. Met grote ogen tuurde hij
naar ’t matglazen ruitje van ’t televisietoestelletje, dat
opeens donker was geworden.
Toen ging hij naast Johan zitten, keek z’n vriend
aan, zwijgend.
Ze hadden ’t gezicht van Thomas herkend!
„Thomas?” fluisterde Hans, „Thomas?”
Hij rilde even.
Toen begon hij te praten: „Dat kastje, dat heb ik
juist een week geleden op de H.B.S. ontvangen. Weet
je ’t nog? Dat was dat aangetekende pakketje, dat bij
Sierat in ’t kamertje lag. ’s Middags zei ik tegen jullie,
dat ’t kersen waren van Moeder. Nou, die avond heb
ik uitgevist, dat ’t een televisietoestelletje was. En om
tien uur ’s avonds zag ik er iets mee, een schoppenzeven. En iemand, ik denk nu: jouw oom Maurice uit
Londen, zond dat uit! Op andere toestellen, op gewone
radiotoestellen, veroorzaakte die uitzending een fluit
toon. Begrijp je ’t?”
Johan keek zo onnozel als hij nog nooit gekeken had.
„Ik wist alles,” zei Hans.
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Even hijgde hij.
„En nou moet ik naar den commissaris! Dadelijk!
Om te vertellen, wat we gezien hebben. Want daar is
iets niet in orde. Die twee daar, Thomas en die andere,
die kwamen daar niet met goeie bedoelingen. Ik kan
wel opbellen. Maar ik ga liever zelf, op de fiets. Johan,
zeg jij beneden tegen Moeder en tegen tante Mina dat
ik voor D. D. D. weg ben. Of nee, zeg maar, dat de
radio kapot is. Zeg alles wat je wilt, maar zeg nog niets
van Thomas, om tante Mina. En nou ga ik!”
Hij stond op. Haastig holde hij weg. Geen vijf secon
den later zat hij al op z’n fiets.
Een ogenblik nog bleef Johan doodstil naast de kapot
te luidspreker zitten.
Toen kroop hij langzaam overeind en keek op z’n
horloge.
„Kwart over negenen,” mompelde hij. „Wat is er in
die laatste minuten een massa gebeurd. Wat een rare
dingen allemaal. Angstig keek hij naar ’t vreemde toe
stelletje op de tafel, ’t Matglazen ruitje was en bleef
donker
„En toch heb ik ’t gezien,” zei hij. „Oom Maurice
en die twee kerels. Thomas. Ja, Thomas!”
Wel zeven keren herhaalde hij werktuigelijk die
naam.
„Thomas. Ja, ik heb hem gezien. Maar is Thomas
dan niet naar Keulen gegaan? Gistermiddag kwam er
toch een telegram, dat z’n broer zo ziek was? En toen
is hij toch meteen weggegaan? Tenminste, dat zei tante
Mina!”
Johan wreef zich over z’n klamme voorhoofd.
„Vreemd is dat allemaal,” fluisterde hij. „Net een
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droom! En toch ben ik wakker. Ik zal maar naar be
neden gaan, naar mevrouw Lippe en tante Mina. Ik
begrijp er niets van.”
Nog eens keek hij verbaasd om zich heen.
Toen greep hij de karaf, die altijd op Hans’ tafel
stond, schonk alle twee de glazen vol en dronk ze achter
elkaar leeg. Daarna ging hij naar beneden.

„Waar is Hans zo gauw heengegaan?”
De moeder van Hans keek Johan verbaasd aan.
En tante Mina, een half opgepeuzelde kletskop in de
rechterhand, zei hoogst verwonderd: „Hij fietste langs
’t raam met een gezicht, of hij ’t in Keulen hoorde
donderen.”
Johan schrok eventjes! Keulen! Daar was Thomas.
Of nee, hij was er niet. Hij moest er zijn! Nee! Hij was
immers bij oom Maurice geweest?
„Nee, tante Mina,” zei hij. „Nee, dat is niet zo!”
„Wat nou?” vroeg tante Mina. „Is dat niet zo? Ik
vond van wel! En u, mevrouw?”
„Jazeker,” zei Moeder. „Ik ben ’t helemaal met u
eens! Maar nou weten we nóg niet, waar hij zo gauw
heengegaan is. Is er iets gebeurd, Johan?”
„Ja mevrouw, er is iets gebeurd.”
„Wat, Johan?”
Ja, wat? Een heleboel! Maar wat moest hij nou
zeggen? Wanhopig zocht de goeie Johan naar een aan
nemelijk antwoord. Iets over de radio? Had Hans niet
zoiets tegen hem gezegd? Ja toch? Zou hij zeggen, dat
de luidspreker kapot was! Als hij dat zei, loog hij niet.
Vooruit!
„De luidspreker is kapot, mevrouw,” zei hij.
„Kapot, Johan? Hoe komt dat?”

HS
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„Gevallen, mevrouw.”
„Was hij de hele avond al kapot, Johan?”
Johan aarzelde even, voor hij antwoordde: „Nee,
mevrouw. Eerst was hij goed!”
„Gek,” zei tante Mina. „We hebben toch helemaal
geen muziek gehoord.”
„Dat zou u hier ook niet kunnen horen,” zei Johan.
„’t Is veel te ver weg.”
„Ho, ho!” Tante Mina keek Johan een beetje ver
wijtend aan. „We hebben jullie hier wel horen praten.
Nou, als je praten kunt horen, dan kan je toch óók
muziek horen. Dat zeg ik! Zeg eens, jij hebt er toch
niet aan gedraaid, hè?”
„Nee tante Mina.” Johan lachte eventjes, ’t Gesprek
kwam op zijn weg. Thomas was van de baan. Nou door
gaan! Over ’t rare kastje praten? Hans’ moeder zou
daar toch wel iets van af weten? Welja, Hans had ’t
natuurlijk aan z’n ouders verteld! Dat sprak vanzelf!
Wacht ’s! Johan kreeg opeens een geweldig idee! Hij
zou net doen, of hij alles van dat toestelletje af wist, al
was ’t hem dan zo helder als modder. Misschien zou
mevrouw Lippe hem dan wel ongemerkt ’t hele geval
wat nauwkeuriger vertellen. Alleen mondje dicht
over Thomas. Thomas, die op Pierre de Bruyne leek.
Of Pierre de Bruyne, die op Thomas leek. Thomas, die
daar bij oom Maurice binnen was komen vallen met
een ander!
„Johan!” zei Moeder. „Vertel nou ’s op!”
Johan schudde alle gedachten over Thomas en oom
Maurice van zich af. Hij knipoogde, een droevig mis
lukte poging tot verstandhouding, en zei: „’tZat ’m in
u wéét wel, mevrouw!”
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„Waarin zeg je, Johan?” Moeder keek haar buur
jongen met hoogopgetrokken wenkbrauwen aan.
Johan knipoogde weer.
„In de meikersen, mevrouw,” zei hij, zo guitig
mogelijk.
„In de meikersen?” vroeg tante Mina verbaasd. „Is
Hans een pondje gaan halen? Houdt hij daar zo van?”
„Hans is gek op kersen,” zei Moeder. „Maar ik ge
loof niet, dat je dat méént, hè Johan?”
„Nee mevrouw.” Johan glimlachte weer. Precies
mevrouw had hem in de gaten! Zo kwam hij op de
goede weg. Nou handig aanpakken, dan zou mevrouw
hem wel op de hoogte brengen!
Maar Moeder keek Johan onderzoekend aan. Wat
deed die jongen raar! En wat keek hij gek! Net als
Hans een paar avonden geleden. Dat had ’m in D.D.D.
gezeten. En dat geval was nou tenminste opgelost. Was
er misschien wéér iets met D. D. D. aan de hand?
Tante Mina liet de kersen nog niet los.
„Nee,” zei ze hoofdschuddend, „bij nader inzien ge
loof ik toch niet, dat Hans kersen is gaan kopen. De
winkels zijn al dicht!”
„Maar dat zei ik toch ook niet, tante Mina,” beweer
de Johan.
„Of hebben jullie ze al op?” vroeg tante Mina weer,
terwijl ze eindelijk de andere helft van haar kletskop
oppeuzelde. „Zeg ’s even, jullie hebben de pitten toch
niet in de luidspreker gegooid, hè?”
„Johan!” Moeder ging rechtop zitten. „Ik begrijp
niets van wat je zegt. Ik weet van geen kersen af. En
ik begrijp óók niet, hoe die radio van die kersen kapot
is gegaan. Zeg nou ’s ronduit: hebben jullie kersen
boven, ja of nee?”

203
„Nee mevrouw.”
„Maar wat bedoel je er dan mee?”
Johan waagde nog een poging: „Ik bedoel de kersen
van de vorige week, mevrouw. Hans vertelde ons ervan.
U begrijpt me nou wel, hè?”

& •

O
$

7

. £
0
.

&

HQNi.

„Ja Johan, ik heb vorige week voor ’t eerst meikersen
gekocht. Dat herinner ik me wel. Dat is vandaag pre
cies een week geleden. Nou, en wat hebben die kersen
met de radio te maken?”
„Mevrouw!” Johan lachte. „Dat is ’t ’m nou juist, wat
ik bedoel, ’t Waren immers helemaal geen kersen! En
dat weet u héél goed!”
„Bewaar me,” zuchtte tante Mina. „Waren ’t dan
misschien pruimen?”
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„Johan,” zei Moeder, „’t Waren wél kersen! ’t Waren
heerlijke zoete kersen! Van dertig centen ’t pond!”
„Ja mevrouw, dat zei Hans ook! Maar ’t was niet
waar! ’tWas heel wat anders!”
„Nee, Johan!”
„Toch wel, mevrouw! Maar dat wist u eerst niet!”
„Weet ik ’t nu dan wel, Johan?”
„Ja mevrouw, ik dacht van wel, maar nou begin ik
te geloven, dat u ’t niet weet!”
Johan zweeg, ’t Klamme zweet stond hem op z’n
voorhoofd. Wat moest hij nog méér zeggen? Hij
besloot, om nog maar een stapte verder te gaan. Op
eens schoot hem iets te binnen. Ja, dat zou hem helpen.
En als mevrouw dan nóg niets begreep, dan zou hij
maar zwijgen en afwachten, tot Hans terug kwam.
Voor de derde maal knipoogde hij tegen Moeder.
Toen zei hij heel ernstig: „Schoppen-zeventje, me
vrouw!”
„Wel nou nog mooier!” riep tante Mina opeens. „Ik
geloof, dat jij ons wat wijs wilt maken, jongeheer!
Mevrouw, die jongen speldt ons wat op de mouw. En
hij geeft er nog oogjes bij ook! Hoe heb ik ’t nou met
je, Johan?”
Moeder stond op. Bezorgd keek ze Johan aan. Ze zag
wel, dat de jongen heel zenuwachtig was.
„Kom,” zei ze. „Drink ’s een glas water. Toe Johan,
daar knap je van op.”
„Nee mevrouw!” riep Johan. „Ik heb al twee
glazen op!”
„Twee glazen!” zei tante Mina hoofdschuddend. „Hoe
kom je erbij, Johan? Dat is helemaal niet goed bij
zo’n warmte! Daar heb ik je nog zó voor gewaar
schuwd!”
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Johan was wanhopig. Wist mevrouw Lippe dan
heus nergens van? Had Hans dan niets verteld?
Waarom dan niet? Allerlei gedachten dwarrelden in
zijn hersens rond. „Was Hans er nou maar,” mompelde
hij. „Dan zou die ’t geval wel oplossen.”
Op ’t zelfde ogenblik
Als de nood op ’t hoogst is, is reddding nabij!
werd er luid gebeld!
En eventjes later kwam Antje met een verbaasd ge
zicht vertellen, dat er twee heren waren, om meneer
Lippe te spreken!
„Maar meneer is niet thuis, Antje,” zei Moeder.
„Ze willen ook niet menéér zélf spreken,” fluisterde
Antje. „Maar meneer Hans! Tenminste, dat zeien ze!”
„Antje,” vroeg Johan met een angstig gezicht,
„’t Zijn toch niet een lange en een kleine meneer?”
„’t Zijn twee flinke stevige manspersonen,” zei Antje.
„En ’t zijn géén huisknechten. Dat heb ik ze meteen
gevraagd.”
Moeder aarzelde even. Toen zei ze: „Laat ze maar
in de voorkamer, Antje!”
Antje ging weg.
„En nou dadelijk een helder en duidelijk antwoord,
Johan,” vervolgde Moeder. „Waar is Hans?”
Johan zag, dat hij niets meer kon verzwijgen.
Hij keek Moeder aan en zei: „Naar den commissaris
van politie, mevrouw. Maar ik snap er niets van!”
Tante Mina keek niets-begrijpend rond.
En Moeder deed iets héél verstandigs: ze belde
meneer Vanderzand op, en vroeg, of die meteen bij
haar wou komen.
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SCHOPPEN-ZEVEN.

Met een snelheid, die alle maximumsnelheden verre
overtrof, vloog Hans door de stad. En nóg sneller war
relden z’n gedachten door elkaar. Ze sprongen van
D. D. D. op Pierre de Bruyne en van Pierre de Bruyne
op Thomas.
„Ja, ’t was Thomas,” dacht hij. „’tWas hem, vast en
zeker. Ik heb hem in dat korte momentje dadelijk
herkend en Johan ook! Thomas! Hoe is ’t mogelijk?
Thomas, die
ja agent, links
die bij schoppenzeven oftewel meneer Maurice Stanley
pas op, een
ik
autobus!
met een ander binnendringt om
wacht eens, nog drie
kan ’t bijna niet geloven..
vooruit! Thomas
straten
eerst de hoek om
met z’n eerlijke gezicht
die ... ja
ja
’t móét bijna
wel
niemand anders is dan Pierre de Bruyne en
D. D. D. Was ’t maar niet waar. Stop! Ik ben er!”
Haastig sprong hij van zijn fiets af, zette ’m tegen
een muur en holde met drie treden gelijk de trappen op
naar de kamer van commissaris Fleischmann.
„Als die er nou maar is,” dacht hij.
Gelukkig, de commissaris was er! Met een ernstig
gezicht zat hij in een krant te lezen. Hij keek heel ver-
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baasd van z’n lectuur op, toen Hans zo onverwacht
binnen kwam vallen.
„Jongen!” zei hij. En toen, met een blik op Hans’
verschrikte gezicht: „Is er nieuws? Weet je wat?”
Hans haalde drie maal diep adem en begon, hijgend
van opwinding: „Meneer u moet me niet vragen, hóé ik
’t weet! Dat vertel ik u straks wel! Maar u moet dade
lijk naar een kamer toegaan, die een witgeschilderde
deur heeft met een glas-in-lood raampje. En daar staan
twee letters in. Een H en een N. De kamer is van een
zekeren meneer Stanley, een vriend van meneer Vanderzand. En die is door twee mannen overvallen, die
iets van hem wilden stelen, denk ik. Een televisietoestel,
u weet wel, dat van de fluittoon
”
Even keek de commissaris Hans scherp aan. „Ga
voort,” zei hij toen.
„Ik denk,” vervolgde Hans, „dat die twee mannen
nummer drieëntwintig en nummer twaalf zijn, ’t Waren
een gróte en een kleine en
en
”
Even aarzelde hij, maar toen schreeuwde hij ’t uit:
„en de grootste was Thomas! Thomas, de huisknecht
van meneer Vanderzand!!”
De commissaris sprong op. „Thomas
!” fluisterde
hij. „Dus tóch! Dus tóch Thomas! Hans, waar is die
kamer?”
„Dat weet ik niet, meneer,” hijgde Hans.
„Wéét je dat niet?” vroeg de commissaris verbaasd.
„Néé meneer! Ik zag alles
in
in
ik moet
’t nou maar meteen vertellen
in een televisie-ontvangtoestelletje, dat die meneer Stanley me zond. Ten
minste, dat denk ik. Ik zag de kamer, ik zag alles, wat
er gebeurde. Maar ik weet niet, waar hij is
”
Even stond de commissaris doodstil. Hij begon te
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begrijpen. Hij combineerde, hij zocht verband en z’n
hersens, ’t logisch denken, ’t rangschikken en opsporen
van feiten gewoon, bouwden, met Hans’ woorden, in
een ogenblik ’t hele verloop op! Meteen overzag hij
alles, wat er gebeurd was. Hij greep haastig een adres
boek uit zijn boekenkast, bladerde er in, zocht den naam
Stanley op. Die stond er niet in. Een paar seconden
dacht hij ingespannen na, de wenkbrauwen gefronst.
„Hans,” vroeg hij toen, „welke letters stonden er in
de deurp”
„Een H en een N, meneer.”
„Was ’t een grote kamer?”
„Niet zo heel erg.”
„Hoe gemeubeld?”
„Nogal gewoon. Er stond een ledikant. En een tafel
en een paar stoelen.”
„Wat is die meneer Stanley voor iemand? Een
vriend van meneer Vanderzand zei je, hè? Hoe weet
je dat?”
„Van Johan, meneer. Die was bij me!”
„Wóónt hij hier in Amsterdam?”
„Nee meneer. In Londen! Maar hij reist veel!”
„Ha, wacht ’s!” De commissaris beet zich op de
lippen. „Dan heeft hij natuurlijk z’n intrek in een hotel
genomen. H...Hotel
N...Nieuwenhoven... Noordstar
Nadorst
Kom mee, Hans!”
Hij greep Hans bij de arm en met z’n tweeën holden
ze de trappen af, sprongen in een van de auto’s, die
steeds voor onmiddellijk gebruik klaar stonden, reden
razend vlug weg en stopten vijf minuten later al voor
’t kleine hotel Nadorst. Als de wind sprong de com
missaris de auto uit, holde ’t hotel binnen en informeer
de naar meneer Stanley.
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De lange magere portier antwoordde: „Onbekend!”
De commissaris antwoordde niet. Op ’t zelfde ogen
blik zat hij al weer in de auto. Voort ging het
weer, drie straten verder naar Hotel Nieuwenhoven.
Ook daar was meneer Stanley onbekend!
Hans werd ongerust. Als meneer Stanley in Hotel
Noordstar nou óók eens onbekend was?
„Wat dan? Wat dan?” dacht hij zenuwachtig. En de
motor van de auto dreunde ’t mee: „Wat dan? Wat
dan? Wat dan?”
Maar Hans had zich te gauw ongerust gemaakt!
Want heel gemoedelijk antwoordde de dikke portier
van Hotel Noordstar op de vraag van den commissaris:
„Welzeker, meneer! Meneer Stanley woont hier al een
dag of veertien op de vierde étage, kamer acht. Wou
u hem gesproken hebben?”
De commissaris knikte. „Ja!” zei hij kort. „Politie!
Ga vóór! En vraag niets!”
„Po...po...politie
?” stotterde de portier verbluft.
Z’n dikke rode wangen verbleekten zienderogen.
„Politie? Gaat u dan maar dadelijk mee, heren!”
Ze gingen naar boven, ’t Scheen Hans toe, dat hij de
Westertoren beklom, zo zwaar viel ’t trappen klimmen
hem, zó lang duurde het. En toen ze eindelijk op de
donkere gang van de vierde étage voor kamer nummer
acht stonden, was hij zo moe, of hij uren gewandeld had.
Hans keek om zich heen. Hij herkende dadelijk het
glas-in-lood raam in de deur. De letters, een H en een
N tekenden zich duidelijk af tegen de omgevende rode
en groene ruitjes. Er scheen licht doorheen; de lamp
daarbinnen brandde.
Opeens opende de commissaris met een ruk de deur.
„Handen op!!” riep hij.
Roggeveen — Ogen.
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Bevend over al z’n leden gluurde Hans naar binnen.
Er was niemand in de kamer!!
Een tafel vol paperassen stond in ’t midden. Een stoel
stond er naast; een andere lag met een gebroken poot

in een hoek. Over de vloer verspreid
lagen acht speelkaarten, allemaal
schoppen
„Ja, ja,” fluisterde Hans. „Ja, zó
was ’t. Alles heb ik gezien.”
In een hoek van de kamer stond een kamerscherm,
en daarachter, half zichtbaar, een kleine, geopende kist,
vol draden, hefbomen en lampen.
„’t Zendtoestel,” mompelde Hans.
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De commissaris stapte de kamer binnen.
„Is hier iemand?” riep hij.
Een seconde bleef het stil.
Toen zei een kalme stem: „Yes, I am here!”
Er ritselde iets achter het kamerscherm en een lange,
slanke heer kwam voor de dag.
„Ja! ja! ja!” riep Hans. En meteen voelde hij alle
ongerustheid en angst van zich wegglijó^n. Want:
ogenblikkelijk herkende hij ’t gezicht van dén meneer,
den vriend van Johannes vader. Vlug keek hij naar
diens rechterhand. Jawel! Daar blonk de zwarte
zegelring!
„Good evening, mr. Stanley,” zei hij. „How are
you?” x)
De lange Engelsman keek Hans even verbaasd aan.
Maar hij antwoordde ernstig: „I have a little head-ache,
Hans Lippe. 2) Laat ons Hollands spreken, dat gaat me
behoorlijk af!” Hij wendde zich tot den commissaris:
„Wie is u, mijnheer? Is u de vader van Hans?”
De commissaris vertelde, wie hij was.
Meneer Stanley was helemaal niet verbaasd. „I
thought so,” zei hij. „Ik dacht ’t wel! It’s allright, my
boy.” Hij greep Hans bij de hand. „It’s allright! But
teil me: hoe wist jij mijn naam?”
Een ogenblikje verwonderde Hans zich over deze
vraag. Toen begreep hij ’t: meneer Stanley kon immers
niet weten, dat Johan, die óók alles in ’t televisietoestel
letje gezien had, den vriend van zijn vader had herkend!
„Dat zit zó,” zei hij. „Johan kwam even negen uur
bij me, Johan Vanderzand. Samen hebben we alles
hier gezien!”
1)
2)

„Goede avond, meneer Stanley. Hoe maakt u het?”
„Ik heb een beetje hoofdpijn!”
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De ogen van meneer Stanley lachten. Z’n gezicht bleef
ernstig.
„Allright!” zei hij weer. „En verder?”
„Verder weet niemand iets, behalve de commissaris,”
zei Hans.
„Precies,” zei de commissaris. „Ik ben er nu ook
achter. Maar mag ik u nu eens iets vragen, mr. Stan
ley? Wat is hier eigenlijk precies gebeurd! Vertelt u
eens!”
„Take a seat first,” zei meneer Stanley. En hij wees
naar de enige overgebleven hele stoel.
„En jij, Hans, met mij, neem plaats op mijn bed!”
Hans ging zitten.
„Portier,” vervolgde meneer Stanley. „You in de
gang! En silence! Mond stop, you understand?”
De portier, die ’t hele geval verbaasd had aangekeken,
knikte en verdween.
„Well,” begon meneer Stanley. „Ik had een televisor.
Hij was goed. En ik stuurde dezen jongen een ont
vanger. Waarom ik niet in Londen bleef en waarom
ik juist Hans nam, vertel ik straks bij mijn old-friend
Vanderzand. Daar gaan we toch heen?”
De commissaris knikte.
„Allright!” Meneer Stanley vervolgde: „Iedere
avond zond ik om tien uur vijf minuten uit. Speel
kaarten! Dat gaf de Marstoon.”
„Ik begrijp het,” zei de commissaris.
„Vanavond begon ik om negen uur. Ik zal u straks
weer vertellen, waarom. Opeens kwamen er twee kerels
hier, die heel gek keken, dat ze mij hier zagen, ’t Scheen
me toe, dat ze iets anders hadden verwacht. En ik be
greep, dat ze ’t op mijn televisie-zender gemunt hadden.
Toen fluisterde de grootste iets tegen den ander en
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meteen stonden ze met gebalde vuisten voor me. Toen
begon ik ook maar! Ik kan boksen! En ik sloeg van
me af. Maar op een gegeven ogenblik voelde ik een
stomp tegen mijn hoofd. Ik moest gaan zitten. Ik voelde
me suf en doezelig en toen ik u hoorde roepen, mr.
commissaris, kwam ik pas bij. Toen zag ik meteen, dat
mijn televisor er nog was. Maar één zendlamp was
dead, as dead as a door-nail!” x)
„’t Is waar,” dacht Hans, „’t Is allemaal precies zo
gegaan! ’t Klinkt als een dwaas verhaal, als een onmo
gelijke detectivegeschiedenis. Als je ’t zou lezen, zou je
’t niet geloven en als een ander ’t je vertelde, zou je
hem uitlachen. En tóch is ’t waar gebeurd!”
„Ik begreep wel,” vervolgde meneer Stanley, „dat
Hans alles gezien had, en dat hij er werk van zou
maken. Zelf had ik natuurlijk óók de politie gewaar
schuwd, als m’n hoofd me eerst niet in de steek had
gelaten. Maar hoe hebt u mijn adres uit kunnen
vinden?”
„Dat hoort u straks wel,” zei de commissaris. „Mr.
Stanley, wij, Hans en ik, weten, wie de éne indringer
is. Wij vermoeden, dat we meer van hem weten. Vertelt
u eens, kende u de kerels?”
„Nooit gezien, mr. commissaris.”
De commissaris riep den portier naar binnen. „Hebt
u iets gehoord of gemerkt?” vroeg hij.
„Niets!” antwoordde de portier.
„Zijn hier om negen uur twee heren, een grote en
een kleine, ’t hotel binnen gekomen?”
„Na achten is hier niemand gearriveerd, meneer!”
„Zijn er dan om half tien ongeveer twee heren weg
gegaan?”
i)

»

zo dood als een pier!”
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„Ja!” zei de portier. „Even voor u kwam zijn er twee
heren met hun koffers haastig vertrokken. Maar dat
kunnen onmogelijk de heren zijn, die u bedoelt. Ze
hadden gisteren hier een kamer gehuurd, ook op deze
étage, nummer tien!”
„Gisteren?” vroeg de commissaris verbaasd. „Gis
teren?”
En ook Hans begreep ’t niet. Gisteren? Dat kon niet!
Toen was Thomas toch bij
„Wacht ’s!” riep hij uit. „Ik bel méheer Vanderzand
op!” Hij holde naar de telefoon, die *hij op de derde
étage gezien had en draaide aan de schijf. Géén gehoor
bij meneer Vanderzand! „Dan Johan! Die is bij ons!”
dacht hij. Weer draaide hij en tien tellen later vertelde
Moeders angstige stem hem, dat meneer Vanderzand
bij hen was. „Dadelijk roepen!” zei Hans. Meneer
kwam en deelde mee, dat Thomas sinds gisteren naar
Keulen vertrokken moest zijn! En dat hij alles wist van
Johan! En of hij weten mocht, wat er eigenlijk aan de
hand was!
Meneer Vanderzands stem beefde.
„Alles in orde, meneer!” riep Hans. „En we zijn alle
maal gezond, meneer Stanley óók. Straks hoort u alles.”
Hij gooide de hoorn op de haak, holde naar boven en
vertelde ’t nieuws aan den commissaris.
„Dan dadelijk naar kamer tien!” zei die.
Zo gébeurde. Meneer Stanley bleef in zijn kamer
achter, om de herrie wat op te ruimen.
Kamer 10 was leeg.
In een hoek lag een zakdoek.
En op de schoorsteenmantel een verfrommeld eindje
papier, een krantenknipseltje.
Haastig streek de commissaris het vodje glad en liet
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’t Hans zien, ’t Was: de Duitse advertentie uit de
„Telefoon 9 van W oensdagavond!
„7e. hebben ’t dus gelezen en ze zijn hier geweest,”
zei de commissaris.
„Verdraaid!” riep Hans. „Dan is hij tóch Woensdag
avond op ’t Rembrandtplein geweest! Om acht uur liep
Thomas langs de taxi. Toen zei meneer Vanderzand
nog, dat hij naar de bioscoop ging.”
„Het hele geval is een staaltje van zeldzame bruta
liteit en van durf!” zei de commissaris. „Hoe zagen de
heren er uit, portier? En hoe heetten ze? En waar zijn
ze heengegaan?”
„De éne had een puntbaardje en een blauwe bril,
meneer!” antwoordde de portier. „En de andere had
een zwarte snor. Ze heetten Zigler en Dupré! Ze zijn
in een auto vertrokken, maar ik weet niet, waarheen!”
„Een nieuwe vermomming dus,” zei de commissaris.
„En nieuwe namen! Kom mee, Hans! We zullen eens
gaan onderzoeken, waar ze heengegaan zijn. Meneer
Stanley sturen we naar je ouders! Als ik ’t wel heb,
weet hij nog niets van de postzegeldiefstal bij z’n
vriend af. En in géén geval weet hij, dat hij door den
huisknecht van z’n vriend aangevallen is. Vertel jij hem
dat! Ondertussen ga ik telefoneren!”
Hans ging meteen naar kamer 8, terwijl de commis
saris den Hoteldirecteur van ’t gebeurde op de hoogte
bracht en zich vervolgens met zijn bureau in verbin
ding stelde.
Een minuut later vertrok meneer Stanley per taxi
naar de Bergse laan met de boodschap, dat Hans gauw
zou volgen. En pas was hij weg, of er arriveerde een
nieuwe auto met de rechercheurs De Vries en Hendriks
en met Janna, de politiehond.
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„Pas op,” zei de commissaris. „We beginnen.”
Op kamer 10 gaf hij Janna lucht aan de zakdoek en
aan ’t krantenknipseltje. Het schrandere dier liep ogen
blikkelijk naar kamer 8, sprong vervolgens haastig de
trappen af, bleef op de straat even staan, liep snuffelend
om een paar druppels olie heen
„Van een auto,” mompelde rechercheur De Vries.
en ging toen links de straat in, terwijl de com
missaris, de rechercheurs en Hans volgden. Bij een
kruispunt scheen Janna even te aarzelen. Maar na een
aanmoedigend woord van den commissaris liep ’t dier
verder, rechtsaf, twee straten uit, een brede gracht
langs. Toen, na wat heen en weer geloop, sloeg de hond
weer linksaf, en voort ging ’t, tot Hans’ grote verwonde
ring in de richting van de Bergse laan!
„Naar ’t huis van meneer Vanderzand,” fluisterde
Hans.
„’t Schijnt wel zo,” zei de commissaris.
Inderdaad, ’t schéén zo. Maar ’t was anders!
Want bij de hoek van de laan bleef het dier staan,
wéér bij een paar druppels machineolie.
En Hans begreep, dat hier de auto had gestopt!
Opeens draafde Janna het smalle weggetje in, dat
achter de schuttingen van de tuinen langs het kleine
slootje liep! Tien meter van de hoek bleef het dier,
luid blaffend en met de voorpoten in de aarde krab
bend, staan.
Ogenblikkelijk hurkte de commissaris naast de hond
neer. En ook de rechercheurs en Hans kwamen dadelijk
naderbij, ’t Eerste wat ze zagen was: een oude pantoffel,
kletsnat, met modder en kroos bedekt!
„Die ligt hier nog niet lang,” zei de commissaris. „Die
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is
” Meteen sprong hij op. „Mannen!” riep hij, en
z’n ogen schitterden, „hier is gedregd!”
„Gedregd!” juichte Hans. Op hetzelfde ogenblik
schoot hem te binnen, wat Johan hem Dinsdag verteld
had over ’t vinden van de schoenen!
„Ze hebben naar de schoenen gedregd!!” riep hij.
„De schoenen, die u op ’t bureau hebt!! Vóór ze er
vantussen gingen, hebben ze naar de schoenen gedregd!
Omdat daar de postz
”
„Stil, Hans!” De commissaris glimlachte. „Al heb je
voor een goed deel gelijk, toch mag je de huid van de
beer niet verkopen, voor ’t beest geschoten is!” Hij
wendde zich tot de rechercheurs. „Mannen, zetten
jullie ’t onderzoek voort! Zorg ook voor de auto’s, die
nog bij hotel „Noordstar” staan. Ik ga dadelijk met
Hans naar ’t bureau. Straks krijg ik jullie bevindingen
wel te horen!”
„Alles komt in orde, commissaris,” zei Hendriks.
Toen haastten de commissaris en Hans zich naar
de hoek van de laan, waar ze de electrische tram af
wachten, die ze in een kwartiertje naar ’t bureau
bracht.
Onmiddellijk haalde de commissaris de schoenen te
voorschijn. Nauwkeurig bekeek hij ze van alle kanten,
haalde de veters er uit, rukte aan ’t leer, klopte op de
neuzen, trok de zolen er af, maar hij vond niets.
Hans keek al teleurgesteld.
Maar de commissaris gaf de moed niet op. Hij
haalde er een vergrootglas bij, bekeek de schoenen
nóg eens van onder tot boven, terwijl Hans vol span
ning toekeek. Eindelijk stond hij op, haalde uit z’n kast
een klein schroevendraaiertje, stak dat in ’t schroefgat
van de gummihak, begon te draaien en
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„Ja!” fluisterde Hans.
Opeens liet de hak los!
Met een ruk trok de commissaris hem van de schoen
af en zie!
De hak was hol!
In de opening zat een klein metalen doosje!
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Meteen draaide de commissaris de hak van de andere
schoen los.
Ook daar zat een klein doosje in!
„Maakt u ze eens open, meneer!” vroeg Hans, bevend
van opwinding.
Met z’n pennemesje wipte de commissaris vlug de
dekseltjes van de doosjes weg en
„Hoera! Hoera!!” riep Hans, terwijl hij als een dolle
man in ’t rond begon te springen.
daar lagen de postzegels, de zeldzame, de kost
bare postzegels van meneer V anderzand!!
„Hoera!! We hebben ze!! Hoera!!” schreeuwde
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Hans weer, zó luid, dat de politiemannen in de aan
grenzende kamers verbaasd kwamen vragen, wat er
aan de hand was.
De commissaris vertelde kalm de historie. Toen holde
hij weer met Hans naar beneden, net als een paar uur
tevoren. Wéér sprongen ze in een van de auto’s, wéér
vlogen ze er met een kilometervaartje vandoor!
Maar nu met blijde gezichten, zonder onrust,
zonder angst!!
„Pas op!” zei de commissaris. „Éérst nog zwijgen,
Hans. Nog niets zeggen, jongen! We zullen meneer
Vanderzand eens fijn verrassen!”
„Hoe, meneer?”
„Dat zeg ik je niet! Dat merk je wel! Pas op, we
zijn er!”
De auto stopte. Hans trok aan de bel.
Een daverend gelui klonk door het huis!

14
OPHELDERINGEN!

De grote Lippiaanse achterkamer was vol. Daar had
je allereerst: Moeder, tante Mina, Johan, meneer Vanderzand en meneer Stanley.
Vervolgens: de twee vreemde heren, die kort na ’t
haastige vertrek van Hans waren gekomen, ’t Waren
verslaggevers van de „Telefoon” en van „De Nieuws
gierige Lezer”. Ze hadden die middag een briefje ont
vangen, in ’t Engels geschreven, en slechts met een S.
ondertekend, waarin ze beleefd doch dringend verzocht
werden, zich precies om half tien bij Hans Lippe te
vervoegen, teneinde ’t raadsel van de fluittoon te ont
maskeren!
Verder: meneer Gerlach, de postzegelman, die naar
aanleiding van Johans verhaal over Thomas (dat hij op
de duur natuurlijk tóch niet langer had kunnen ver
zwijgen!) haastig door meneer Vanderzand was opge
beld! En tenslotte: Vader en de vier zussen, die juist
een kwartiertje geleden uit de bioscoop waren terug
gekeerd, en die met grote verbazing kennis hadden
genomen van de raadselachtige dingen, die er zich na
hun vertrek hadden afgespeeld!
Druk pratend en vol spanning zat het grote gezel-
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schap te wachten. Want: al wisten ze nu al héél wat,
én van Johan én van meneer Stanley, tóch wisten ze
nog lang niet alles! Hans alleen zou de laatste geheimen
kunnen ontsluieren! En op hém wachtten ze.
„Waar blijft hij toch?” vroeg tante Mina, die nog
maar steeds niet kon begrijpen, dat haar voormalige
huisknecht Thomas een grote bedrieger was. „Waar
blijft de jongen toch?”
Ternauwernood had ze haar vraag gedaan, of daar
ratelde de bel! En op ’t zelfde ogenblik ging Vader de
kamer uit, om open te doen. Jawel, hoor! ’t Was Hans!
Hij lachte! En naast hem stond de commissaris. Die
lachte óók!
„Hallo!” zei Hans. Hij gaf zijn vader een vriend
schappelijke slag op diens schouder. „Hallo Vader, daar
zijn we dan! En hoe is de toestand hier?”
„Ga maar naar binnen,” zei Vader. „En kijk zelf!”
Hans deed het. Haastig holde hij de achterkamer in.
Eén ogenblikje keek hij verbaasd het grote gezelschap
aan. Toen vloog hij z’n moeder om de hals en zoende
haar op allebei de wangen. De rest van de aanwezigen
groette hij met een brede armzwaai.
„Ziezo,” zei Vader, die vlak na Hans met den
commissaris binnen gekomen was. „Vertel nou ’s dade
lijk, Hans! Wat is er allemaal gebeurd?”
„Een heleboel!” zei Hans lachend. „Natuurlijk weet
u al iets van Johan en van meneer Stanley. En als ik u
nou zo meteen iets vertel, wat u al weet, dan moet u
dat voor de tweede maal nóg maar eens aanhoren. Ik
begin. Luister maar, dames en heren!”
Hij begon z’n verhaal. Hij vertelde, hoe hij, precies
een week geleden, ’t vreemde toestelletje en de schoppenzeven-kaart had ontvangen; hoe hij had uitgevonden,
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dat dit toestelletje een televisie-ontvangertje was! Hij
vertelde van de beelden, die hij op ’t matglazen ruitje
zag; van de schoppen-serie; van de hand met dc zegel
ring en van de fluittoon! Hij vertelde van de kruisge
sprekken tussen D. D. D. alias nummer drieëntwintig,
alias Pierre de Bruyne oftewel Thomas èn den meneer
in Cairo! Hij liet z’n hoorders bibberen om de vreemde
tonelen, die hij met Johan in ’t toestelletje van meneer
Stanley had gezien; hij vertelde, hoe hij den commis
saris had gewaarschuwd; hoe ze in Hotel Noordstar
meneer Stanley hadden aangetroffen
En ’t hele gezelschap luisterde ademloos toe!
„Maar,” vroeg Moeder. „Waarom heb je ons daar
nooit iets van verteld?”
„Dat mocht ik niet!” zei Hans. „Silence had meneer
Stanley me geschreven. Nou, daar hield ik me natuur
lijk aan!”
„Misschien wil mr. Stanley ons nu óók wat vertellen,”
zei de commissaris. „Ik geloof, dat ik niet de enige
nieuwsgierige in de kring ben!”
Mr. Stanley vond ’t best!
„Wel,” zei hij. „De zaak is zo: ik werkte al jaren in
’t geheim aan een televisie-installatie. Juist een maand
geleden voltooide ik mijn werk. Ik had toen net de laat
ste hand gelegd aan een kleine zender en aan een heel
eenvoudig ontvangertje, dat achter elk radiotoestel kon
worden aangesloten. Op een goede dag wilde ik in
Londen voor ’t publiek gaan experimenteren, toen ik
een ontdekking deed. Ik merkte, dat iemand, ik weet
niet wie en ik weet niet hoe, er achter was gekomen,
dat ik iets uitgevonden had. Ik ontdekte dat op een
minder aangename manier: er waren pogingen gedaan
om bij mij in te breken. En de deur van mijn labora-
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torium was geforceerd! Diezelfde avond kreeg ik een
brief van Johan Vanderzand, die me schreef, dat ’t hem
zo goed in Amsterdam beviel, dat hij ’t op de H.B.S.
zo naar zijn zin had, en dat hij een schoolvriend had,
een héél knappen vriend, die zélf een radiotoestel had
gebouwd. Die vriend heette Hans Lippe.”
„Ik weet nog bést, dat ik u die brief schreef,” zei
Johan verwonderd. „U hebt me er nooit op geant
woord!”
„Ik zal je duidelijk maken, waarom,” vervolgde
meneer Stanley lachend. „Toen ik jouw brief las, kreeg
ik opeens een idee, een Amerikaans idee!”
„Hoe is dat?” vroeg meneer Vanderzand.
„Luister! Ik pakte mijn toestellen in en ik vertrok
naar Amsterdam! Ik huurde in Hotel Noordstar een
kamer vlak onder ’t dak. Daar installeerde ik mijn
zender. En vandaar uit stuurde ik mijn ontvanger naar
Hans Lippe, met de schoppen-zeven-erbij! Dat weet
u van hemzelf! Ik begon de schoppen-kaarten uit te
zenden op ongeveer 290 m golflengte. En nu wilde ik
eens onderzoeken, of Hans, die zelf een radiotoestel
had gebouwd, mijn ontvangertje zonder nadere aan
wijzing zou weten te gebruiken! Of hij ’t wist! Dat heb
ik vanavond gemerkt, alsjeblieft!”
’t Gezelschap lachte.
„Maar nu wat anders,” vervolgde meneer Stanley.
„Mijn uitzendingen veroorzaakten een fluittoon in
andere, gewone ontvangers! Ik hoorde er over praten
in de stad en ik kreeg wéér een idee: die fluittoon kon
ik gebruiken! In een café liet ik me tegenover een
jongeman, die naast me een krant zat te lezen, zo ’s
ontvallen, dat die fluittoon héél goed van Mars afkom
stig kon zijn! De jongeman keek me verbaasd aan.
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„Nee maar,” zei hij. „Daar zegt u zo wat. Dat zou nog
helemaal zo gek niet zijn.” „Well,” zei ik, „schrijf er
eens over in de krant, hè?” Hij schijnt ’t gedaan te
hebben ook, want de volgende dag zag ik iets over Mars
in de krant staan!”
„’t Stukje van X. Y. Z.!” lachte Hans.
„Allright! Wacht, dacht ik toen, nu is ’t mijn beurt!
En ik schreef een briefje naar de „Telefoon”, een on
getekend Engels briefje, waarin ik beweerde....... u
weet ’t allemaal!
dat de fluittoon werkelijk van
Mars kwam!”
„Ik heb ’t gedacht,” mompelde Hans. „Maar,” zei hij
luid. „Dat was dan toch niet waar?”
Meneer Stanley keek hem aan. „’tWas wèl waar!”
zei hij.
„Wèl waar?” vroeg Hans verbaasd. „En u zei zelf,
dat....... ”
„Hans!” Meneer Stanley lachte fijntjes. „Hoe
heet ik?”
Hans begreep de vraag niet. „U heet meneer
Stanley,” zei hij.
„Hoe nog meer, Hans?”
„Méér niet. Tenminste niet, dat ik weet....... ”
Meneer Stanley keek z’n „neef” aan. „Johan,” zei
hij. „Hoe heet ik?”
„U? U heet Maurice Stanley,” zei Johan, al even
verbaasd als z’n vriend.
„Voluit, Johan!”
„Maurice Arthur Robinson Stanley!” zei Johan.
„Allright. En noem jij daarvan eens alleen de voor
letters, Hans!”
Hans snapte ’t al!
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„M. A. R. S.ü” riep hij lachend. „Wat hebt u dat
aardig bedacht!”
En ook de anderen lachten hartelijk met Hans mee.
„Nu?” vroeg meneer Stanley. „Had ik gelijk of niet?”
„U had gelijk,” zei Hans.
„Ik maakte op deze manier een mooie reclame voor
mijn televisie-apparaten! Al geef ik toe, dat die reclame
af en toe wat storend was. En paar dagen later schreef
ik naar de „Telefoon”, dat Mars zich spoedig anders
zou openbaren. Dat wilde ik dan vanavond laten ge
beuren. Ik wou open kaart spelen!”
„Dat deed u de hele week al!” zei Hans.
„Alleen met jou, boy! Nog niet met de wereld! Ik
nodigde, héél brutaal, en daarvoor m’n excuses, me
vrouw en meneer Lippe, twee verslaggevers uit, om bij
Hans te komen. Uw adres had ik in de telefoongids
opgezocht! Ik was net bezig, Hans, om je dit bezoek
per televisie mee te delen....... ”
„Precies,” zei Hans. „At half past nine!”
„
toen die twee kerels binnen kwamen, en de
boel in de war stuurden.”
„O, was dat ’t?” zei Hans, die de aanwezigheid van
de twee verslaggevers al heel vreemd had gevonden.
„Nou begrijp ik ’t!”
„Uw plan is dus voor een goed deel gelukt!” zei
Vader. „Er is heel duidelijk gebleken, dat uw beeld
ontvanger in ’t gebruik zéér eenvoudig is!”
„Maar de finishing touch is achterwege gebleven,”
zei meneer Stanley. „Tóch,” hij wees naar de twee
journalisten, die razendvlug zaten te pennen, „tóch
spreekt morgen heel Holland over de Mars-televisor!”
„Reclame!” lachte Vader. „M’n compliment, meneer
Stanley. Jammer, dat de heren uw laatste uitzending
Roggeveen — Ogen.
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niet hebben gezien. Dat zou nóg groter effect gemaakt
hebben!”
„Dat komt morgen wel,” zei meneer Stanley. „Als
ik mijn zender gerepareerd heb.”
Tante Mina stond op. „Nee,” zei ze. „’t Zal wel aan
mij liggen, maar ik begrijp er niet veel van. En ik
begrijp helemaal niet, wat Thomas nou met dat alles
te maken heeft!”
„Mag ik dat mevrouw Braambeek dan eens duidelijk
maken?” vroeg de commissaris.
„Gaat uw gang,” zei Vader.
„Maar,” zei Moeder, „laat mij dan éérst een kopje
thee inschenken. Daar zal wel niemand iets tegen
hebben!”
Ze waren er allemaal voor. Dus laafde Moeder, door
de vier zussen geassisteerd, het gezelschap. En Vader
deelde sigaren rond.
De commissaris stond op, knipoogde eventjes naar
Hans en reikte meneer Vanderzand een lucifersdoosje
aan. Meteen begreep Hans de bedoeling van den commissaris. Hij stootte Johan aan.
„Pas op,” fluisterde hij. „Let ’s op je vader!”
Johan, heel verwonderd, kéék naar z’n vader.
Die beet, ondertussen luisterend naar ’t gesprek der
anderen, ’t puntje van de sigaar af, stak hem in z’n
mond, schoof ’t lucifersdoosje open, grabbelde met z’n
vingers naar de lucifers
Hans zat te schokken op z’n stoel.
voelde niets, keek een beetje verstoord in ’t
doosje
„Kijk! Kijk! Kijk!” fluisterde Hans
sprong op, zette ’t doosje op de tafel neer en riep:
„Grote goedheid! Wat is dat??”
I
I

I
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Meteen zwegen alle anderen.
„Wat is er, meneer?” vroeg Ali.
„Daar! Daar!!” riep meneer Vanderzand, terwijl hij
naar de tafel wees.
„Wel, wat is daar?” vroeg Moeder.
„Een spin?” griezelde tante Mina.
„M’n postzegels. M’n postzegels!” riep meneer Van
derzand. „M’n gestolen postzegels! Daar liggen ze! In
dat lucifersdoosje! Kijk! Daar!”

Op ’t zelfde ogenblik drong ’t hele gezelschap om
de tafel heen. Jawel, hoor! Daar lagen ze! De zegels!
Zenuwachtig begon meneer Vanderzand ze te tellen.
„Ja,” zuchtte hij. „Ze zijn er! Ze zijn er! Alle acht
enveertig! Hoe is ’t mogelijk! Hoe kan het? Hoe hebt
u ze toch gevonden, commissaris?”
„Voornamelijk door de mededelingen van Hans,” zei
de commissaris.
Meneer Vanderzand drukte Hans’ handen. „Jongen,
ik dank je,” zei hij.
„Nee,” zei Hans. „U moet eigenlijk meneer Stanley
danken. Want zonder zijn televisie-ontvanger zouden
we nooit geweten hebben, dat Thomas de dief was. Goed
beschouwd is Thomas er de oorzaak van, dat u de post
zegels weer terug hebt! Ja!”
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„Zo aanstonds ga je nog beweren, dat ik Thomas
bedanken moet!” lachte meneer Vanderzand.
„Nee,” zei Hans. „Allereerst den commissaris.”
Meneer Vanderzand drukte stevig diens handen, zo
als hij ’t even te voren Hans had gedaan.
„Commissaris, ik dank u,” zei hij. „Maar hoe hebt
u ze gevonden?”
De commissaris lachte. „Ik zal u de hele kwestie
eens uitleggen,” zei hij. „Nu we weten, dat Thomas en
Pierre de Bruyne één en dezelfde persoon zijn, is de
zaak heel duideijlk! Een week geleden wisten we dat
nog niet! Op ’t ogenblik is de zaak zo: een zeker
persoon, zich uitgevende als de journalist de Bruyne
heeft u vóór 1 Juni dikwijls bezocht, verhuurde zich in
de gedaante van Thomas bij u als huisknecht en kwam
daarna wéér als Pierre de Bruyne uw postzegels be
wonderen en zich op de hoogte stellen van de plaats,
waar u uw kostbaarste zegels bewaarde! Op 1 Juni
trad Thomas bij u in dienst en na die datum hebt u den
journalist de Bruyne niet meer gezien! Op 10 Juni heeft
Thomas in uw afwezigheid, nadat een van z’n hand
langers, de kleine nummer 12, u uw huis uitgelokt had,
rustig de zegels gekaapt en ze opgeborgen in...... dat
vertel ik u aanstonds! Toen heeft hij de telefoon kapot
gesneden en een kaartje van Pierre de Bruyne op uw
bureau gelegd! Bij uw thuiskomst bemerkte u de dief
stal. U riep mij er bij en vertelde ’t geval! Ik vermoedde
allereerst een zekere medeplichtigheid van Thomas;
doorzocht z’n kamer, vond echter niet de minste aan
wijzing die tot arrestatie zou kunnen leiden en liet
toen m’n vermoedens in schijn varen.”
„In schijn, commissaris?” vroeg meneer Vanderzand.
„Hoe zo?”

_________
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„Ja, in schijn,” antwoordde de commissaris. „En wel
hierom: als Thomas in waarheid niet medeplichtig was,
dan zou dit gauw genoeg uitkomen. Maar gesteld eens,
dat hij wèl medeplichtig was, waarom bleef hij dan in
uw huis? Omdat zijn eventuële verdwijning onmiddel
lijk met de diefstal in verband gebracht zou worden!
En om de kat eens rustig uit de boom te kunnen
kijken!”
„Buitengewoon gedurfd én brutaal!” merkte
Vader op.
„Daar hebt u volkomen gelijk in,” zei de commissaris.
„Maar hoe dan ook, ik wilde ’t mijne ervan hebben. Ik
ging dus uit van de veronderstelling, dat Thomas mede
plichtig was en dat hij méér van ’t geval wist, al zei ik
dan tegen u, dat ik ervan overtuigd was, dat hij niets
wist. Toch onderzocht ik z’n kamer. Waarom? Hier
om: had ik ’t niet gedaan, dan zou Thomas (nog steeds
als medeplichtig beschouwd!) allicht door die leemte in
m’n onderzoek achterdocht kunnen krijgen! En dat
wilde ik verhoeden. Daarom haalde ik z’n kamer over
hoop, hoewel vrij oppervlakkig voor mijn doen, want ik
begreep heel goed, dat de postzegels allang op ’n onvind
bare plaats verstopt zouden zijn! ’t Onderzoek leverde
dus niets op. Ik zei tegen u: „Thomas weet er niets
van.” En ik verzocht u dringend, hem dit mee te delen.”
„Dat heb ik toen gedaan,” zei meneer Vanderzand.
„Juist! Thomas was dus voorlopig ten opzichte van
’t politie-onderzoek via u door mij gerustgesteld. Mijn
krantenberichtjes van de volgende dagen werkten ver
der in die richting! Toch liet ik hem niet los, en daarom
begon ik mijn onderzoek naar aanleiding van de ge
vonden gummihak met Janna op uw stoep! U begrijpt
nu wel, waarom! Om die vondst voor Thomas geheim
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te houden! Janna kwam bij ’t slootje terecht, wat mijn
aanvankelijke vermoedens aan ’t wankelen bracht. In
’t water vond ik de schoenen! Ik vermoedde een list
en ik borg ze in mijn bureau op. Door een rechercheur
liet ik ongemerkt Thomas’ gangen buitenshuis toch nog
nagaan, maar dit leverde niets bijzonders op, zodat ik
aan z’n medeplichtigheid sterker begon te twijfelen.
Vooral na de mededelingen van juffrouw van Vliet
twijfelde ïk nóg meer! Toch verzocht ik u, meneer
Vanderzand, om met niemand (behalve uw zoon en
Hans Lippe) over de nieuwe aanwijzingen te spreken,
omdat ik, niettegenstaande mijn twijfel, tóch nog niet
wilde, dat Thomas iets te weten zou komen! Dat ik
hem dezelfde dag telefonisch vroeg, of Pierre de Bruyne
een koffertje bij zich had, lag geheel in mijn lijn! Toen
kwam Hans bij me, met z’n radioverhaal en ik zette
alle gedachten aan Thomas’ medeplichtigheid op zij!
Ik zocht naar een andere richting. Tot vanavond! Toen
begreep ik, naar aanleiding van Hans’ verhaal, wie
Thomas was! En ’t later gevonden krantenknipsel gaf
zekerheid! Er was geen twijfel meer mogelijk. Onze
advertentie heeft slechts tengevolge gehad, dat de heren
er precies op de hoogte van zijn gekomen, in hoeverre
hun geheimen al ontsluierd waren. Toen is hun de
grond te warm onder de voeten geworden. Thomas is
de volgende dag onmiddellijk bij den heer Vanderzand
weggegaan. Niettegenstaande ze vermoedden, dat de
politie ze op de hielen zat, hebben ze toch nog brutaal
hun slag bij mr. Stanley pogen te slaan. Ik vermoed,
dat nummer twaalf daar voornamelijk de hand in heeft
gehad. Hij moet ervan op de hoogte zijn geweest, mr.
Stanley, dat u om 10 uur uitzond!”
„De fluittoon!” zei Hans.

-
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„En daarom kwamen ze om 9 uur!”
„Wait a minute,” zei meneer Stanley. „Ik wandelde
steeds tussen 9 en 10 uur een straatje om. Dat moeten
ze dan geweten hebben!”
„Dat zullen ze ook wel geweten hebben,” zei de com
missaris. „Althans nummer 12. En nu u vanavond om
negen uur begon, nü liepen ze in de val! Enfin, dat
weet u ook! Maar ’t slot van de geschiedenis weet u
nog niet. Dat is zo: ik liet twee rechercheurs komen
met Janna! Janna kreeg lucht aan de zakdoek (waar
we die vonden, weet u van mr. Stanley) en ’t dier liep
regelrecht naar de sloot, waar ik Zaterdag de schoenen
uitgehaald had! In die sloot was kort tevoren gedregd!”
„Naar die schoenen!” riep meneer Vanderzand uit.
„Precies! De rest begrijpt u! De postzegels waren
héél handig in de hakken van de schoenen verborgen!”
„Een pracht van een bewaarplaats,” zei Vader.
„Maar één ding begrijp ik niet. Waarom hebben ze
juist tot vanavond gewacht met ’t opdreggen van die
schoenen? Had dat niet eerder gekund?”
„Ik denk,” zei de commissaris, „dat nummer twaalf
wel eens méér pogingen gedaan zal hebben, mislukte
pogingen! En voor ze er vandoor gingen, hebben ze ’t
nog eens willen proberen!”
„Maar wist twaalf dat dan allemaal?” vroeg Truus.
„Er zijn nog telefoons in de wereld, kind,” zei
Hans wijs.
„Precies!” zei de commissaris. „Ik denk, dat jij ’t bij
’t rechte einde hebt, Hans!”
„En verder?” vroeg Moeder.
„Verder weet ik nog niets! Ik heb ’t onderzoek aan
twee uitstekende rechercheurs overgedragen. En nu
wacht ik af, wat er gebeuren zal!”

i
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Tante Mina was er nog niet achter. „Nee,” zei ze,
„die Thomas en die Pierre de Bruyne zagen er toch
heel verschillend uit. En ze praatten óók heel anders!
Nee, nee, nee! Ik begrijp ’t niet!”
De commissaris haalde een krant uit zijn zak, waarin
hij had zitten lezen, juist toen Hans bij hem binnen was
komen vallen.
„Kijk eens,” zei hij. „Dit blad, een Engels politieblad,
ontving ik, in verband met gevraagde inlichtingen, van
avond uit Londen. Ik zal u er een artikeltje uit voor
lezen, dat mij plotseling wéér aan Thomas deed denken,
en nu op een heel andere manier! Oordeelt u maar
zelf!”
Hij begon:
De recherche te Londen verzoekt opsporing van twee
personen, ± 40 jaar oud, die zich onder vele namen en
onder velerlei vermomming schuldig hebben gemaakt aan
oplichting en diefstal van:

a.
b.

drie motorrijwielen.
vele radio-onderdelen.
c. twee kostbare kleine schilderijen.
d. een twaalftal oude munten.
e. een antieke camée-ring.
Ze zijn beiden vermoedelijk van Hollandse afkomst en
hebben jaren lang als variété-artist geheel Europa rond
gereisd. Zij spreken vlot de moderne talen en bezitten
waarschijnlijk een groot aantal valse passen. Een nauw
keurig signalement kan niet worden opgegeven. Zij plegen
hun diefstallen veelal in dienstbetrekking, waar zij steeds
’t volste vertrouwen van hun lastgevers genoten.

„’t Is allemaal zo helder als glas,” zei meneer Vanderzand. „Ik denk aan Thomas en ik zwijg!”
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„Er staat nog iets bij,” vervolgde de commissaris.
Weer las hij:
Voorzover nagegaan kan worden, zijn ze in Glasgow,
Leicester en Londen werkzaam geweest als kellner, op
zichter en chauffeur.

1

„Als wat?” riep meneer Gerlach opeens. „Als wat
zei u daar het laatst, commissaris?”
„Als chauffeur, meneer Gerlach!”
Meneer Gerlach sprong op. Het brilletje op z’n neus
bibberde hevig. „Nu weet ik het!” riep hij. „Ja, nu weet
ik het! Die taxi-chauffeur van Woensdagavond, weet
u nog wel, die was het! Die leek op den man, die Zater
dag bij mij in de winkel kwam! Daarom keek hij me
Woensdagavond zo aan!”
Even was ’t stil in de kamer. Toen zei de commis
saris: „Dan weten we nu meteen, waar die spijkertjes
vandaan kwamen! Doorgestoken kaarten! En nu zou
’t me verder niets verwonderen, als de twee schavuiten
heel rustig in een nieuwe vermomming wisten te ont
snappen!”
Meneer Vanderzand stond op. Hij nam z’n theekopje
in de hand en zei: „Dames en heren, ik voel me ge
drongen om een woord van grote hulde te brengen
aan den commissaris, aan mijn vriend Stanley, aan
Hans en aan de helaas afwezige Janna! Aan hen is ’t
te danken, dat ik mijn postzegels thans weer terug heb.
Dames en heren, ik verzoek u allen, om met mij onze
theekopjes te ledigen en te zingen: Lang zullen ze
leven!”
’t Gezelschap stond op, dronk de koudgeworden thee
en zong luidkeels. Meneer Gerlach zong zó enthou-
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siast, dat z’n brilletje van z’n neus gleed en... pech!...
kapot op de vloer terecht kwam.
Meneer Stanley, die ’t beroemde Hollandse lied niet
kende, wou nochtans niet achterblijven. En daarom
zong hij energiek z’n volkslied: „God save the King.”
’t Klonk lang niet mooi!
De twee journalisten zwegen: om de doodeenvoudige
reden, dat ze ’t véél te druk hadden met schrijven!
Toen ’t schone lied uitgezongen was, zei Hans: „Nou
heb ik nog wat op te merken! Thomas heeft draadloos
met Cairo gesproken. Z’n zender moet hij dus bij u
. thuis op z’n kamertje gehad hebben, meneer Vander
zand!”
„Warempel, daar heb ik nog niet eens aan gedacht!”
riep meneer Vanderzand verbaasd. „We gaan ’t dade
lijk onderzoeken!”
Met den commissaris, de beide verslaggevers, Hans
en Johan stapte hij naar z’n huis.
Op ’t kamertje van den pseudo-variété-artist, alias
Thomas, alias D. D. D., alias Pierre de Bruyne, alias
nummer drieëntwintig, alias meneer Zigler gekomen,
stonden ze even in gedachten stil.
Toen liep de commissaris naar de kleine schoorsteen
toe, bekeek die van alle kanten, haalde ’t kleedje er af
en tilde opeens ’t marmeren blad op! Onder ’t blad
werd een vrij grote donkere ruimte zichtbaar, waarin
een paar koperdraden en wat schroefjes lagen.
„Jawel,” zei hij. „Hier heeft ’t ding gestaan. En z’n
zendantenne heeft hij waarschijnlijk in de schoorsteen
opgehangen! Met betrekkelijk weinig energie heeft hij
Cairo toch weten te bereiken!”
Meneer Vanderzand zweeg een ogenblik. „Dus in
m’n eigen huis,” mompelde hij toen, heel verbaasd.
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„Hoe grenzenloos brutaal! In m’n eigen huis!”
„Die radio,” zei de commissaris, „is een groot wonder,
heren!”
„O zo!” zei Hans.
Een uur later stapte hij in z’n bed. „Ja,” mompelde
hij. „Nou begrijp ik óók, waarom D. D. D. zijn uit
zending zo dikwijls moest onderbreken. Omdat hij
natuurlijk steeds gestoord werd. Die éne avond, toen
meneer Vanderzand hier was, tóén ging ’t best! Toen
werd hij
oah
toen
werd hij
hè, wat heb
ik een slaap
oah
natuurlijk niet gest
o
oah
”
Hij draaide zich om en sliep!

i
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Natuurlijk! ’tWas te verwachten: de „Telefoon” en
de „Nieuwsgierige Lezer” gaven een extra-editie, de
volgende morgen om zes uur al!
De twee journalisten hadden de hele nacht zitten
zweten en zwoegen. Persoonlijk waren ze nog op
onderzoek uitgetrokken. En zo hadden ze vernomen,
dat er bij de „Amsterdamse Taxi Onderneming” een
chauffeur zonder opgave van nadere verblijfplaats sinds
Donderdagmiddag spoorloos was verdwenen! Verder
hadden ze foto’s machtig weten te worden van mr.
Stanley, van commissaris Fleischmann en van Hans.
En die prijkten nu, met mooie randjes er omheen, tus
sen de opzienbarende artikelen! Om één uur ’s nachts
hadden ze mr. Stanley nog eens duchtig geinterviewd
en ze hadden gehoord, dat de levende beelden in de
televisor weldra ook zouden kunnen spreken!
Om twee uur hadden ze nog een onderhoud gehad
met den commissaris, en die had ze geduldig nog eens
alles verteld, wat hij wist.
Zo waren de extra-edities je dat geworden!
Heel Amsterdam verslond ze!
En de Marstelevisor van mr. Stanley was op slag
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beroemd! Zó beroemd, dat mr. Stanley vóór twaalven
al vijf vertegenwoordigers van grote radiofabrieken bij
zich had, die alle vijf zijn uitvinding voor fabelachtige
prijzen wilden kopen!

Hans glom, toen hij de ochtendbladen gelezen had!
En met hem glommen alle Lippianen, Antje incluis!
En ook al z’n H.B.S.-vrienden en vriendinnen.
Toen hij om twaalf uur thuis kwam, stond er een
groot pakket voor hem op de tafel.
Daar zat in: een prachtige electro-dynamische luid
spreker, een geschenk van meneer Vanderzand, die
even later zelf binnen kwam stappen, om Hans nóg
eens te bedanken!
’n Klank, dat hij had! Bijna volmaakt!
’s Avonds om tien uur kwamen nog eens de twee
journalisten, om de televisie-uitzending van meneer
Stanley met eigen ogen te zien!
Ze stonden verstomd!
Wéér hoorde Amsterdam de fluittoon!
Maar nu liep niemand er meer in. En zij, die ’t hardst:
„Mars! Mars!” geroepen hadden, lachten nu ’t luidst.
Mars had afgedaan!
De Marstelevisor was favoriet!
’t Is een paar dagen later.
Wéér is er een groot gezelschap bijeen in de grote
achterkamer van de familie Lippe.
Wéér is ’t de commissaris, die ’t woord neemt. Hij
vertelt, dat er, niettegenstaande de scherpste onder
zoekingen, geen spoor meer van Pierre de Bruyne ge
vonden is.

b

■

f
*

238

„Geen nood,” zegt meneer Vanderzand. „Hij zal hier
z’n vingers niet voor de tweede maal branden!”
In de voorkamer staat Hans’ nieuwe luidspreker.
Vier jongens en vier meisjes, vrienden en vriendinnen
van Hans, zitten er omheen. Gespannen luisteren ze
naar ’t Hilversumse orkest, dat de bekende „Notenkraker-suite” van Tschaikofsky speelt.
Opeens gaat de deur open en binnen komt: meneer
Boom, die Zaterdag niet op school was en tóch graag
eventjes met Hans had willen praten.
„Hallo!” davert hij. „Waar is onze radioman?”
Een van de meisjes, de ogen dicht, fluistert dromerig:
„St... stil
Tschaikofsky
”
Meneer Boom staat een ogenblik verbaasd.
Dan davert hij: „Wel nou nog mooier! Is die dan
altijd aan het woord?”
Het meisje schrikt. En de anderen lachen!
„Ja meneer Boom,” zegt Moeder. „Een mens maakt
wat mee. En vooral met zo’n radio.”
Hans geeft z’n moeder een knipoogje.
Vol blijdschap bekijkt hij z’n mooie luidspreker.
Even denkt hij na over alles wat er gebeurd is.
„Jaja,” zegt hij dan. „En dat zit ’m nou allemaal in...”
Nieuwsgierig kijken de anderen hem aan.
„Waarin?” vragen ze.
Hans lacht: „
in de drie, die een vijf had
moeten zijn!”
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