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De bakker trok den armen Hector uit den deegbak.
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I
Frits.

Midden in de groote havenstad Rotterdam, op een van de drukste punten, stond het
winkelhuis van de firma F. van Duuren en Zoon, handelaars in banket- en suikerwaren.
Het was een zeer oude zaak, die sinds meer dan tachtig jaren van vader op zoon was
overgegaan. Elken dag, maar vooral Dinsdags en Zaterdags, als er markt was, kwamen
honderden en honderden winkeliers en boeren uit den omtrek naar den winkel van
Van Duuren om er hunne bestellingen en inkoopen te doen.
Dan hadden de knechts handen te kort, om al die zakken koek, banket en suikergoed
af te wegen en in te pakken, dan was de heer van Duuren onophoudelijk in gesprek
met zijn klanten, die hij in een klein kantoor achter den winkel te woord stond.
Dikwijls was de toch al groote winkel geheel gevuld met koopers, en velen moesten
zich een kwartiertje wachten getroosten, aleer zij aan de beurt waren om geholpen
te worden.
De heer van Duuren was een kloeke, flinkgebouwde man van omstreeks
vijf-en-veertig jaar. Een lan-

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

6
ge, zwarte baard gaf hem een deftig voorkomen en ten allen tijde was hij in de puntjes
gekleed. In de zaken werd hij trouw terzijde gestaan door zijn oudsten zoon Harry,
die twintig jaar was en in veel opzichten zijn vader geleek. Nu we toch aan de familie
gekomen zijn, kunnen we tevens vertellen, dat Mevrouw van Duuren een allerliefste
Moeder was, die door al haar huisgenooten werd geacht en bemind en dat het
huishouden verder bestond uit een zestienjarige dochter, die Elizabeth heette, doch
nooit anders dan Bep werd genoemd, en een alleraardigsten kleuter, een ventje van
drie jaar, Frits genaamd.
En aan het veelbewogen leven van dit brave ventje zullen de volgende hoofdstukken
van dit boek zijn gewijd.
Wat was Frits van Duuren eigenlijk voor een jongen?
Ja, dat is zoo maar niet met een paar woorden te zeggen. De familie was het daar
niet recht met elkander over eens.
Zijn vader zei: Een lastig kereltje.
Zijn moeder noemde hem: Een lieve, aardige jongen.
Zijn broer oordeelde: Een kleine aap.
Zijn zuster meende: Een dot, een schat, een verrukkelijk knulletje.
Men ziet, de meeningen verschillen.
Laten we beginnen met te zeggen, dat Fritsje op driejarigen leeftijd in het bezit
was van zilverwit hoofdhaar, dat echter zoo hard was als een borstel en daarom naar
alle kanten tegelijk groeide. Een rond gezichtje had hij, met een heel spits toeloopend
neusje. Dat was allemaal heel gewoon, maar Fritsje had toch ook iets heel bijzonders
en dat waren zijn oogen.
Die waren groot en donker. Aan die oogen kon je zien, of Frits vroolijk was of
niet, of hij iets van plan was dan wel of hij zich heel rustig voelde. Met die oogen
maakte hij, dat niemand gauw kwaad op hem
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werd en zoo kwamen ze hem dikwijls goed van pas.
Frits had een vroolijk karakter.
En een goed hart.
Dit zijn twee heel mooie dingen voor een kind van drie jaar.
Maar er kwam ook nog wat anders bij.
De jongen was altijd buitengewoon kalm en scheen zich over niets te verwonderen...
doch van alles moest hij het fijne te weten komen.
Fritsje trok altijd op onderzoek uit.
Je behoefde hem niets wijs te maken!
En wee dengene, die hem gefopt had! Die kon op wraakneming rekenen.
Zijn vroolijkheid behield hij dag in, dag uit. En verder had Fritsje zich ten doel
gesteld, zijn medemenschen op allerlei wijzen op te vroolijken.
Hij troostte de armen en zwakken, wel op zijn manier, maar het was toch in elk
geval goed bedoeld.
De Spaansche kade was zeker wel een van de drukste handelspunten in Rotterdam.
Tal van schuiten, meest lichters genaamd, lagen aan den wal gemeerd en losten hunne
groote ladingen koopwaar op de kade, waar ze later weer met sleeperswagens werden
weggehaald.
Terwijl aan den walkant ijverige werklieden heen en weer sjouwden met kisten
en zakken, en zware vrachten torsend over de loopplanken van de schuiten gingen,
was er op de keien een druk gerij van handwagens en karren, fietsen en vrachtauto's,
terwijl op het voetpad haastige kooplui en kantoorbedienden voortsnelden.
Aan de overzijde van het water was de Geldersche kade met z'n hotels en cafe's,
waar schippers en handelaars elkander aantroffen, rees hoog boven de omringende
gebouwen het Witte Huis als een Ameri-
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kaansche wolkenkrabber en was 't verkeer al even druk als aan den anderen kant.
Aan de Spaansche kade was de zaak van Van Duuren.
't Was Zaterdagmiddag.
Mevrouw van Duuren had Fritsje beloofd, met hem naar de Diergaarde te zullen
gaan en met het oog daarop kleedde zij zich aan.
Frits, die intusschen door haar reeds geheel was aangekleed, zou in den winkel op
zijn moeder wachten.
De winkelknechts, niettegenstaande zij het op dit oogenblik verbazend druk hadden
en volijverig voor de wachtende boeren en boerinnen groote hoeveelheden koek,
banket- en suikerwaren inpakten, gaven Frits even een knipoogje, want zij mochten
hem allen graag.
Zij hadden echter geen tijd, een praatje met hem te maken, want daarvoor was het
nu veel te druk.
De kleine jongen met de mooie, groote oogen werd door de klanten in den winkel
hartelijk toegesproken en dat vond Fritsje heel prettig en hij wou altijd ook graag,
dat de menschen eveneens plezier van hem hadden.
‘Wel, jou kleine zwartoog,’ zei een dikke, schommelende boerin, ‘wat ben jij
netjes, moet je uit?’
‘Itte altijd wit, itte altijd netjes,’ zei Frits, die daarmee bewees, dat hij nog niet
geheel de Hollandsche taal machtig was.
Wat trouwens voor een driejarigen dreumes volstrekt niet zoo erg is.
De menschen werden aan hunne boodschappen geholpen en verlieten den winkel,
maar onophoudelijk kwamen er nieuwe klanten voor hen in de plaats.
Fritsje bemerkte een troepje arme kinderen, die voor de open deur van den winkel
stonden en begeerig keken naar de groote voorraden suikerwerk en gebak. Die
kinderen waren zeer armoedig
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gekleed en men kon het hun wel aanzien, dat zij nauwelijks genoeg te eten kregen.
De kleine Frits voelde zijn goede hartje voor die arme stumpers kloppen en daar
hij meende, dat zijn

vader en moeder al dat lekkers uit den winkel en het pakhuis toch niet alleen op
konden, nam hij een kistje chocoladereepen, dat op een stapel op den grond lag onder
den arm en liep er mee naar buiten.
‘Dààr!’ zei hij tot de arme kinderen en gaf ze ieder een reep chocola. De kinderen
aten het als brood,
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maar nu was pas Fritsje's lust tot goeddoen opgewekt.
Ieder kind, dat voorbijkwam, kreeg een stuk chocolade. Niemand in den winkel
had opgemerkt, wat de kleine jongen uitvoerde.
Zijn oogen glinsterden van louter weldadigheid en toen hij geen kinderen meer
op straat zag, liep hij met het kistje, waarin wel honderd reepen waren, naar den
walkant, waar de werklieden ijverig aan het laden en lossen waren.
Dadelijk begon hij hier zijn chocolade-uitdeeling voort te zetten.
‘Hier baas, sjoo-la, mag je opeten.’
‘Zoo peuter, ben jij jarig?’
Dat idee vond Frits niet kwaad.
‘Ja, itte jaardig.’
Maar sommige mannen bedankten lachend, ze dachten, dat de heer van Duuren
hen wilde tracteeren ter gelegenheid van den verjaardag van Fritsje en één van hen
zeide toen:
‘We hebben liever een sigaar.’
Fritsje wilde het graag iedereen naar den zin maken, en liep met het half geleegde
kistje weer terug en zette dat weer op den stapel.
Toen liep hij naar den oudsten winkelknecht en zei:
‘Tees, mag ik een siesgaar?’
‘Wat, een schaar?’
‘Nee, een siesgaar!’
‘O, een sigaar? Wacht even.’
Kees opende een enorme stopflesch en haalde daaruit een kolossale
chocolade-sigaar, die hij lachend aan Fritsje overhandigde.
Dadelijk holde het ventje ermee naar buiten en bracht den bootwerker, die er om
gevraagd had, het lekkernijtje.
‘Dáár, baas.’
Met een minachtenden blik bekeek de man de chocolade-sigaar.
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‘Nou ventje, komplement an je vader, en zeg maar, dat ik ze zwaarder rook. Pruim
jij die zelf maar op.’
‘Wil jij niet hebben?’ vroeg Fritsje verontwaardigd.
‘Wel natuurlijk niet, wat heb ik dááraan?’
Fritsje voelde zich geducht beleedigd!
Nu had hij zich zoo uitgesloofd om 's mans verzoek

in te willigen, en nu hij hem inderdaad een sigaar bracht, wilde hij die weer niet
hebben!
Hij besloot daarom zich op te offeren, dat wil zeggen, hij at ze met groote brokken
achter elkaar op, waarbij zijn gezicht merkwaardig veel op een neger ging gelijken.
Groote, bruine chocoladestreepen vertoonden zich op zijn witte matrozenbloese, en
dat vond hij erg mooi.
Inmiddels was het troepje kinderen vóór den winkel grooter geworden, want zij
vertelden telkens aan

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

12
anderen, dat Fritsje zooeven uitdeeling had gehouden.
‘Krijgen wij óók wat?’ vroegen ze hem.
‘Ja!’ zei Frits op stelligen toon en juist wilde hij den winkel weer van een ander
kistje heerlijkheden bevrijden, toen een lange, magere boer opeens uitriep:
‘Zeg eres, dat kissie sukkelade is maar half vol!’
‘Dat kan niet,’ zei de winkelknecht, ‘want ik heb het pas uit 't pakhuis gehaald.’
‘Nou, kijk dan es!’
‘Wel heb ik ooit van mijn leven!’ riep de knecht verbaasd.
‘Met mijn eigen handen haal ik het nog geen tien minuten geleden uit het pakhuis
en met mijn eigen oogen heb ik gezien, dat het vol was. En nu is minstens de helft
er uit! O, is u daar, mijnheer van Duuren? Er gebeuren gekke dingen hier in den
winkel.’
De heer van Duuren kwam uit zijn kantoortje en juist wilde de knecht hem het
heele geval in geuren en kleuren vertellen, toen plots zijn oog viel op Fritsje, die met
bruinen mond en bruinbesmeerden kiel, zeer belangstellend den afloop van het geval
afwachtte.
‘Hola!’ riep de knecht, ‘hier hebben we de oplossing van het raadsel al! Er zijn
minstens vijftig reepen chocolade uit dit kistje verdwenen, mijnheer en nu behoeft
u Fritsje maar aan te zien om te weten, waar die gebleven zijn.’
Frits stond erbij en hoorde aandachtig toe.
Vijftig reepen chocolade in zoo'n korten tijd opeten, wel, daar stelde hij een groote
eer in. Verdacht men hem dáárvan? Kolossaal aardig!
‘Zeg jongen,’ vroeg z'n vader, ‘heb jij die chocolade weggenomen?’
Frits knikte.
‘En waar zijn al die reepen nu?’
‘Opgegeten!’ zei Frits en hij sprak waarheid,
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want de uitgedeelde chocola was in tal van magen verdwenen.
‘Krimmeneele!’ riep de lange magere boer, ‘heit dat kind vijftig reepen sukkela
opgegete? Dan mot ie wel een maag als een os hebbe!’
De heer van Duuren bracht zijn zoontje naar boven.
Mevrouw schrikte, toen zij haar pas met zorg

aangekleede Fritsje zag. Maar toen vader hem eens onderhanden nam, vertelde de
jongen ten slotte, dat hij uit medelijden met de arme, hongerlijdende kinderen hen
van vaders grooten voorraad wat chocola gegeven had. Maar als het niet mocht, zou
hij het heusch nooit weer doen, nooit weer. Als hij later groot was en een suikerwinkel
had, zou hij alle arme
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kinderen zooveel chocolade geven, als ze maar lustten.
Maar aan bootwerkers gaf hij nooit meer wat. En nadat vader hem nog een
vermanend woordje had gezegd, tikte hij Fritsje op de wang en ging weer naar het
kantoor terug.
Mevrouw begon toen, nadat zij haar hoed weer had afgezet en haar handschoenen
uitgetrokken, zelf haar zoontje te reinigen, waarbij Frits herhaaldelijk een zoen van
haar kreeg.
Maar hij beloofde toch, nooit weer iets weg te nemen, waarvoor hij geen
toestemming had gekregen.

II.
Vier Jaar.
Toen Frits zijn vierden verjaardag bereikt had, kreeg hij, behalve een groote
verzameling speelgoed ook nog twee geschenken, waarmee hij bijzonder in zijn schik
was. Het eene was een alleraardigste hond, een mooie, grijze, Weener dog, jong en
speelsch. Hij werd Hector genoemd en Frits was dolblij met zijn nieuwen vriend.
Het dier had een ruim vel, waaraan je zien kon, zei broer Harry, dat het later een
grooten hond zou worden. Zus Bep was nog gekker met den hond dan Frits zelf, en
ze stopte hem dadelijk een heele boterham met suiker toe, wat vader heel verkeerd
vond. Een hond moet je geen boterhammen met suiker te eten geven, maar roggebrood
en karnemelk. Als Frits zijn zin had gekregen, had hij graag den halven
banketvoorraad aan Hector ge-
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geven. De jongen sloot spoedig hechte vriendschap met den hond en nam zich voor,
een massa pret met hem te maken en de menschen, die treurig waren, met hem op
te vroolijken.
Het tweede geschenk, waar Frits zoo bijzonder mee ingenomen was, bestond in
een tricot pakje met de eerste broek!
Een broek, een broek! Hij kreeg een echte, heuschelijke broek, net als de jongens
op straat! En was 't geen fijn pak? Een vuurroode trui met een vuurroode broek en
een boordje van prachtig gekleurde blokjes!
Frits voelde zich bepaald op dien vierden verjaardag een bijzonder gelukkig
mensch.
Hector had het best naar zijn zin bij z'n nieuwe meesters. Hij was pas zes weken
oud en bijzonder dartel. Evenals vele jonge honden beet en knauwde hij graag aan
alles wat er onder zijn bereik kwam.
Pantoffels en schoenen scheen hij bijzonder aantrekkelijk te vinden, want toen hij
tijdens het ontbijt onder de tafel rondwandelde, gaf hij ieder op z'n beurt een knauw
in den schoen, wat natuurlijk den grootsten pret veroorzaakte.
Hij trok zoowaar Harry een pantoffel van den voet en rrrrrrt... vloog hij ermee in
een kring door de kamer.
‘Hier hond!’ riep Harry en hij liep Hector achterna. Maar die vond dat
krijgertje-spelen wel aardig en met de pantoffel in zijn bek holde de hond de kamer
uit en de trap af. Harry hem na. Bep, gierend van 't lachen, er achteraan. Dan snelde
Hector, die een aanval van uitgelaten pret had, den winkel in, liet de pantoffel vallen
en kaapte een groote sucadekoek mee, die op een partij boodschappen op den grond
lag.
‘Héé, héé, héé, jou kleine dief!’ riepen de winkel-
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knechts.
Maar Hector rende de deur uit en de kade op, waar het weer heel druk was van
naar hun werk gaande menschen. Aan den walkant, bij de schepen, legde hij zich
rustig in het zonnetje neer en begon zijn buit te verslinden.
Harry had inmiddels zijn pantoffels weer aangetrokken, terwijl Bep, schaterend
van pret, in den winkel over een kist gevallen was.
Frits besloot, als redder der menschheid op te treden en den hond weer veilig
binnen te brengen.
Maar dat vond zijn vader niet noodig en daarom verbood hij Frits naar buiten te
gaan en zei aan Kees, den knecht, dat hij den hond binnen moest halen.
Geen drie minuten later was Hector weer in de kamer teruggekeerd en werd het
plotseling verstoorde ontbijt wat rustiger voortgezet.
Na afloop daarvan begaf ieder zich aan zijn bezigheden. Vader en Harry gingen
naar het kantoor achter den winkel, Bep ging op haar werkkamer wat schilderen en
Moeder bemoeide zich met het huishouden.
Zij drukte Fritsje op het hart, nu eens zoet en lief met den hond te spelen en vooral
met lastig te zijn.
Frits keek haar met zijn mooie, groote oogen lachend aan, waarop Moeder hem
natuurlijk weer eens geducht knuffelde en zoende en zei, dat hij haar lieve, kleine
schattebout was.
Dat vond Frits ook, en daarom ging hij eens even nadenken, op welke manier hij
nu eens braaf en zoet met den nieuwen kameraad zou spelen.
Toen kwam de gedachte in hem op, dat het wel aardig zou zijn, het personeel in
de bakkerij eens wat op te vroolijken. En terwijl Moeder aan haar
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bezigheden was, bond Frits den hond een touw om den hals en nam hem mede naar
beneden.
De bakkerij was door een binnenplaats gescheiden van kantoor en winkel.
Er waren wel vier groote ovens, en tien bakkers waren voortdurend in de weer,
om de groote voorraden gebak en suikerwerk, die elken dag verzonden werden,
opnieuw aan te vullen.
Groote troggen voor het beslag stonden in een rij

tegen den muur. Aan een andere afdeeling arbeidden de suikerwerkers.
Een broeierige warmte hing in de bakkerij, toen Frits er met Hector binnenstapte.
Dadelijk trok hij weer de aandacht.
‘Kolossaal, Frits, wat ben jij 'n kerel geworden met die broek aan!’
‘Is dat nou je nieuwe hond?’
‘Je bent jarig vandaag, hè?’
‘Zoo, is Frits jarig? Wel gefeliciteerd, baasje!’
Frits ging ze allemaal een hand geven.
Vervolgens liet hij Hector de bakkerij zien. En bij een grooten deegtrog sjouwde
hij den hond op den rand ervan, om hem het deeg eens te laten zien.
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Hector vond daar niets moois aan, hij wou veel liever wat op den grond snuffelen
en spartelde geducht tegen. Daarom liet Frits hem maar weer los, maar ongelukkig
deed hij dat op 't oogenblik, dat de hond met 't grootste deel van zijn lijf aan den
binnenkant van den trog was, en opeens... ploemp!... daar gleed Hector in den bak
en zonk dadelijk in het deeg weg.
De bakkers, die het veel te druk met hun werk hadden, bemerkten het niet eens en
daar Fritsje het liefste maar zichzelf alleen hielp, begon hij pogingen in het werk te
stellen om Hector te redden.
Met eenige inspanning klauterde hij op den rand van den trog en stak doodbedaard
zijn arm tot aan zijn schouder in het deeg.
Daar had hij een hondepoot te pakken.
Hij trok en trok... maar plotseling verloor hij zelf het evenwicht en... pletsch!! daar
ging Fritsje met huid en haar in het zachte, natte koekedeeg.
Hij gaf een schreeuw van schrik en zakte toen ook heelemaal weg in de gele brij!
Dadelijk kwamen een paar bakkersknechts aanhollen en net toen hij precies kopje
onder geweest was, trokken zij hem eruit!
Geheel was hij met koekedeeg overdekt, zelfs zijn gezicht was er heelemaal door
verdwenen!
De bakkers wreven gauw zijn hoofd en aangezicht af en één van hen vroeg: ‘Waar
is de hond?’
‘Ook in de koek!’ zei Frits en wees op den trog.
En zoowaar trok de bakker den armen Hector uit den deegbak.
Toen daverde de heele bakkerij van het lachen der mannen, ze schaterden dat de
tranen hun over de wangen liepen.
O, het was dan ook een dol-komisch gezicht!
Hector proestte en slikte het taaie deeg weg, dat
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hem in den bek zat en hij scheen het nog al lekker te vinden, want toen hij er eenmaal
den smaak van te pakken had, begon hij zijn heele lijf af te likken!
Fritsje werd naar zijn moeder gebracht en Hector in het schuurtje, en met warm
water en zeep ter dege gereinigd.
Mevrouw was boos.
Het nieuwe, mooie pakje van Frits was totaal bedorven en voorloopig zou hij het
niet eens als huis-pakje

kunnen dragen. En moeder mopperde op haar jongen.
Dat vond Fritsje nààr.
Hij had een heel gevoelig hartje en zijn groote zwarte oogen liepen vol met tranen,
toen Moeder zoo op hem bromde. Kon hij 't helpen? Had hij niet Hector willen redden
uit de koekebrij?
En moest hij nu nog standjes krijgen bovendien?
O, hij zou 't wel gauw goedmaken en moeder straks verrassen met iets, waarmee
ze bizonder in haar schik zou zijn!
Zoo althans was zijn voornemen, maar de vier-
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jarige jubilaris wist zoo gauw niet iets te bedenken, waarmede hij zijn lieve Moeder
nu eens een extra groot genoegen kon doen!
's Middags kwam er familie-visite, om den jarige te feliciteeeren.
Moeder en Bep ontvingen de gasten in het salon.
Daar was Grootma met haar dochter, tante Mina, twee zeer deftige dames.
Dan was er nog een magere, spichtige nicht, die Gosewina heette en precies een
gezicht had als een scheurkalender op 31 December, zoo dun. Die nicht hield niet
van kinderen en van honden nog veel minder.
Grootma had zilvergrijs haar. Zij was ondanks haar zeventig jaren zeer opgewekt
van humeur, bijzonder goedig en lief en daarbij hield ze dolveel van kinderen.
Tante Mina, ofschoon twintig jaar jonger, hielp haar in al deze schoone
hoedanigheden.
De dames feliciteerden Fritsje met zijn verjaardag en zoenden hem herhaaldelijk,
wat het ventje niets prettig vond.
Hij tilde Hector van den grond en zei:
‘Geef u hem maar 'n zoen op z'n snoet.’
Daar bedankten ze echter voor.
Er werden gebakjes rondgediend en thee.
Fritsje kreeg een grooten roomhoorn, maar hij had vandaag al zooveel gesnoept,
dat hij graag iets anders wou doen met het gebak, om er het gezelschap wat mee op
te vroolijken.
Vooral nicht Gosewina, die zoo leelijk keek, of ze zoo juist een bitter drankje had
ingenomen.
Wat Fritsje met den roomhoorn gedaan had, bemerkte het gezelschap eenige
oogenblikken later.
Want onverwachts... klets!... kreeg nicht Gosewina een kliek gele room op haar
wang.
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Pats! een kwak room op de tafel.
Klots! op Bep's haar een paar druppels.
‘Frits, kind, ben je niet wijs?’
Maar Frits deed het heusch niet.
Wie dan? Wel, de hond. Want Frits had hem den roomhoorn aan de punt van zijn
staart stevig vastgebonden en toen Hector van blijdschap kwispelstaartte, vloog de
room links en rechts door de kamer. Grootma, tante Mina en Bep gierden van louter
pret! Maar moeder was er erg verlegen mee, vooral om nicht Gosewina, die een plek
room op haar wang had van geef 'm d'r eentje en nijdig met haar zakdoekje over haar
gezichtje wreef.
Bep maakte gauw het gebakje los van Hector's staart, terwijl de tranen van 't lachen
haar over de wangen liepen. En Fritsje vond de vertooning zeer goed geslaagd, maar
betreurde het alleen, dat tante Gosewina niet meelachte. Wat hij erg flauw van haar
vond.

III.
Altijd goed bedoeld.
De kleine Frits trok weldra de aandacht van alle familie-leden en kennissen. Bijna
iedereen vond hem een allerleuksten jongen en het was dan ook inderdaad
opmerkelijk, zóó onuitputtelijk als dit kleine ventje was in het bedenken van allerlei
aardige dingen, om de groote menschen aangenaam bezig te houden.
Dat zijn goede bedoelingen niet altijd uitkwamen zooals hij graag gewild had, en
dat ze ook lang niet door iedereen op hoogen prijs werden gesteld, kon
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hij niet helpen.
Maar hij was nog te jong, om goed te kunnen begrijpen, waarom de menschen het
ééne wel en het andere niet aangenaam vonden.
Hij dacht, dat iedereen wel aardig zou vinden, wat h i j aardig vond, dat een ander
ook wel lachen zou, als hij lachte. Nooit lag het in zijn aard of zijn bedoeling, iemand
met opzet kwaad te doen, daarvoor had hij een veel te goed hart.
Booze en treurige gezichten kon hij slecht verdragen. Hij wilde ieder graag een
vroolijk gezicht zien hebben. Vraag maar aan nicht Gosewina.
Zijn vriend Hector bleef zijn onafscheidelijke speelkameraad en de hond hechtte
zich in korten tijd zóó aan zijn jongen baas, dat hij hem bijna geen oogenblik van
den dag alleen liet.
Frits gaf hem altijd zelf te eten en liet dit nooit aan de meid of een ander over.
Dient je, de dienstbode, vond dit natuurlijk heel best, vooral daar zij niets met honden
op had. Dientje was een kraakzindelijke meid, die niet duldde, dat er een stofje op
haar blinkend keukenfornuis lag of een korreltje zand in de witmarmeren gang.
Hector, die aldus voortdurend bij Frits was en al diens huiselijke avonturen
meemaakte, werd ten slotte net zoo'n grappenmaker als zijn baas.
Het leek wel, of die twee plannetjes met elkaar maakten voor het uithalen van
allerlei streken, of ze met elkander konden spreken en goed ook.
De eerste kunst, die Frits den hond en ook zichzelf leerde, was stilliggen en zich
slapende houden.
Dat ging heel goed.
Op zekeren morgen zouden zijn huisgenooten dat ondervinden.
Tegen twaalf uur kwamen allen in de huiskamer bijeen om koffie te drinken en
daar vonden ze Frits
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en den hond doodstil op den vloer liggen.
In een kring gingen ze er omheen staan en Harry zei:
‘Nou, die slapen ook eventjes.’
‘Ssst...’ zei vader, ‘laat ze stil rusten.’
‘Zeker moe van 't spelen,’ fluisterde Bep.

‘Och, wat 'n aardig spannetje,’ zei moeder zacht.
Maar opeens sprong Frits met 'n schreeuw overeind, onmiddellijk gevolgd door
Hector, die als een razende kefte.
‘Hééé! hóó! hei! Waf! waf!...’
De omstanders stoven verschrikt achteruit!
Wat een ontsteltenis!
‘Wel, jou kleine aap,’ riep Harry, die boos werd.
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‘'t Zijn bengels!’ zei vader, die Frits en den hond als gelijken beschouwde.
‘O, wat een heerlijk stel!’ gierde Bep, en ze liep de boosdoeners na, die de kamer
ontvlucht waren.
In een hoekje van den corridor waren ze saam-gekropen, met belangstelling het
vonnis afwachtend, dat over hen geveld zou worden.
Maar Bep haalde ze allebei aan, gaf ze lieve naampjes en lachte nog eens extra
om de heerlijke grap.
De gunstige afloop van deze vertooning gaf Frits moed, om op den ingeslagen
weg voort te gaan en zich met Hector te oefenen in meerdere schoone kunsten.
Op een keer kwam Frits op de gedachte, dat de huisgenooten het wel aardig zouden
vinden, wanneer ze bijvoorbeeld hun hoed niet konden vinden. Hij dacht, dat ze daar
heel erg om lachen zouden.
En daarom leerde hij Hector elken hoed, dien ze maar ergens zagen, zoo spoedig
mogelijk te laten verdwijnen.
De hond begreep al gauw dit kunststuk zóó goed, dat hij geen hoed kon zien,
zonder er zich meester van te maken en dien veilig op te bergen op een plaats die hij
en Frits alleen wisten.
De gevolgen van deze nuttige oefeningen waren zéér interessant.
‘Wat drommel, vrouw,’ zei de heer van Duuren op zekeren dag, toen hij
noodzakelijk de stad in moest voor zaken, ‘heb je mijn zwarten hoed ook
opgeborgen?’
‘Ik? Wel neen, vader.’
‘Nou, dan begrijp ik er geen jota van. Nog geen vijf minuten geleden leg ik den
hoed hier op dezen stoel.’
‘Fritsje, heb jij papa's hoed weggenomen?’
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‘Nee, mama, heb ik niet gedaan.’
Wat volkomen juist was, want Hector was zoo vriendelijk geweest, pa's hoofddeksel
in verzekerde bewaring te brengen.
‘Wel, dat is toch om tureluursch te worden!’ riep vader, terwijl hij van de eene
kamer naar de andere liep.
‘Neem zoolang je ouden hoed, man,’ zei mevrouw, en tegelijkertijd legde zij een
gedragen grijzen flambard op tafel.
‘Ach, dat ouwe ding, terwijl het nu juist zulk mooi, zonnig weer is!’ mopperde
mijnheer.
In een hoek van de kamer bouwde Fritsje een torenvesting van voetkussens en
stoven, terwijl Hector met begeerige oogen naar de tafel keek, waar pa's oude, grijze
hoed lag.
De heer en mevrouw van Duuren keken alle hoeken en kasten na, en nauwelijks
waren ze beiden even de kamer uit, of de hond sprong op een stoel, die bij de tafel
stond, greep den hoed met zijn bek en rende er mee de gang in.
Hoe vader en moeder ook zochten, de nieuwe hoed was nergens te vinden.
‘Nu, dan zal ik in vredesnaam den ouden maar nemen,’ sprak de heer van Duuren
ontstemd, ‘anders verlies ik te veel tijd. Waar heb je hem gelegd, vrouw?’
‘Op de tafel in de huiskamer.’
‘Wel neen, je vergist je.’
‘Ik weet het zéker, vader.’
‘Nu, kijk dan zelf!’
Inderdaad, er was natuurlijk geen hoed te zien.
‘Daar staat mijn verstand bij stil!’ zei mevrouw. ‘Ik geloof bepaald, dat Fritsje er
meer van weet!’
‘Heb jij mijn hoed, jongen?’ vroeg vader hem.
‘Neen pa. Ik bouw zoo'n mooi fort.’
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‘Ja, erg prachtig. Maar ik wou, dat ik mijn hoed had.’
Dat wou Frits ook wel, maar hij wachtte, tot vader en moeder om de grap begonnen
te lachen.
‘Nu, ik verlies er mijn geduld bij,’ zei vader boos en omdat hij zijn klanten in de
stad niet langer kon laten wachten, zette hij ten einde raad zijn hoogen hoed maar
op, die hem bij zijn kort jasje nogal dwaas stond.
Maar drukke zakenmenschen nemen het zoo nauw niet en vader was al blij, dat
hij tenminste nog een fatsoenlijk hoofddeksel gevonden had en haastig verliet hij het
huis.
Dienzelfden middag misten Harry en Bep hunne hoeden, die van den kapstok in
de gang spoorloos verdwenen waren.
Ze zochten het heele huis door, maar Bep, die de twee deugnieten Frits en Hector
zoo'n beetje had leeren doorgronden, ging de zaak eens voorzichtig onderzoeken.
Ze gebruikte daartoe een list.
Een oude baret legde ze achteloos op een stoel in de huiskamer en daarna verborg
ze zich onder de tafel. Nauwelijks had Hector het voorwerp, waar Frits hem op
gedresseerd had, ontdekt, of hij stoof er op af, nam de baret in zijn bek en holde
ermee de kamer uit.
Bep hem vliegensvlug achterna.
En was bleek nu?
Hector, die naar den zolder gerend was, had daar een heele verzameling oude en
nieuwe hoeden aangelegd in een oude, leege turfkist.
Netjes deponeerde hij de baret erbij.
Inplaats van boos te worden en den hond een bestraffing te geven, vouwde Bep
dubbel van het lachen en ging dadelijk haar moeder roepen.
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‘O, komt u toch eens kijken! Het raadsel is opgelost! O, wat een verrukkelijke streek!
Wat een heerlijk dier!’
‘Wel foei,’ zei mevrouw, ‘op die manier kunnen wij wel aan het zoeken blijven.’
De hoeden werden weer naar beneden gebracht, wat ten gevolge had, dat Hector
tegen Bep opsprong en haar weer eenige van die onmisbare hoofddeksels trachtte te
ontrukken.
Maar ondanks haar lachen hield ze toch stevig vast, op gevaar af, dat Hector de
hoeden zou stuktrekken, want hij ging er met zijn volle gewicht aan hangen.
‘Frits, Frits! roep den hond eens!’
Daar kwam Frits.
‘Hier, Hek, hier!’
Dadelijk gehoorzaamde de hond en likte zijn kleinen baas.
Bep hing de hoeden op en vroeg:
‘Heb jij hem dat moois geleerd?’
Fritsje knikte zelfvoldaan.
‘Ja, ikke. Is 't niet knap?’
‘Vreeselijk knap, lekkere deugniet. Maar pas op, dat hij 't me niet weer doet, hoor!’
Fritsje beloofde, maatregelen te zullen nemen om die hoeden-verovering van
Hector tegen te gaan.
's Middags aan tafel kwam 't verhaal van de hoeden ter sprake en 't einde was, dat
ze er allemaal hartelijk om lachten. Waarmee dus Fritsje volkomen zijn doel bereikt
had.
Niet alleen in het wegbrengen, maar ook in het a p p o r t e e r e n , het terughalen van
verschillende voorwerpen had Fritsje zijn kameraad geoefend.
Hij deed dit op een heel andere en ontegenzeggelijk veel aardiger manier, dan
groote hondendresseurs
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dit doen. Want die leeren maar al te vaak een hond kunstjes door middel van slaag,
zoodat die dieren alleen uit angst hun kunsten vertoonen.
Neen, Frits hield veel te veel van dieren in het algemeen en van zijn Hector in het
bijzonder, om hem te kunnen slaan. Hij had den hond zelfs nog nooit een klap
gegeven.
Frits ging op een leuke manier te werk.
Hij liet Hector goed toekijken. En dan nam hij zijn pantoffeltje, wierp dat in den
versten hoek van de kamer en liep er op handen en voeten naar toe.
Dan nam hij zijn pantoffel tusschen de tanden en droeg die, steeds op handen en
voeten terugloopend, naar Hector. Datzelfde toertje deed hij vier- of vijfmaal.
‘Nu jij, Hek!’
‘Waf, waf!’
Rrrrrt... vloog de pantoffel weg.
Hector bleef kalm zitten, verwachtend, dat zijn baasje weer zoo idioot zou gaan
loopen.
‘Zoek dan!’
Hector snapte 't nog niet.
‘Kom mee!’
Frits greep hem bij den halsband en bracht hem bij de pantoffel.
‘Pak beet, Hek!’
Dat begreep de hond beter, want hij was gewend om de dingen weg te dragen.
Toen liep Frits naar het andere eind van de kamer.
‘Hier brengen!’
Dat lukte best.
En na wat volharding had Hector de kunst gesnapt!
Des namiddags mocht Frits, onder bescherming van Dientje, de meid, den hond
uitlaten. Ze liepen dan met Hector een straatje om en dat mocht Frits
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niet alléén doen, omdat Moeder bang was, dat hij in dat drukke stadsgedeelte een
ongeluk zou krijgen.
Toen Dientje weer eens met Frits en Hector wat rondliep, bleef de hond, die met
den dag grooter en sterker werd, voor een slagerswinkel staan, zooals honden vaak
doen. De slager, wien dit eeuwigdurende hondenbezoek aan zijn winkel begon te
vervelen, wou Hector een schop geven.
Dit deed de man met zulk een geweld, dat de pantoffel hem van den voet vloog
en over de kade heen zeilde. Hector was in de meening, dat hij het ding moest
apporteeren en rende zooals hem geleerd was de pantoffel na.
Maar dit rennen gebeurde al even woest als het schoppen van den slager en daardoor
botste Hector zóó hevig tegen een politie-agent aan, die niet al te vast op zijn beenen
stond, dat de man gauw een lantaarnpaal moest grijpen, om niet op den grond te
vallen.
Dat was zulk een komisch gezicht, dat al de omstanders in een lach schoten.
Maar toen ging Hector de pantoffel halen, die tusschen balen koffie aan den walkant
terechtgekomen was. Een bootwerker, die het oude ding liggen zag, schopte het in
het water, juist toen Hector het grijpen wou.
Wat die pantoffel kan, dat kan ik ook! dacht de hond en plons! ging Hector het
water in.
Maar toen had je Frits moeten hooren!
‘O, o, hij verdrinkt! Hekkie verdrinkt! Haal hem er toch uit! Hekkie, Hekkie,
Hekkie!!’
De hond spartelde lustig in het water rond en zwom naar de pantoffel.
‘Hierheen, hierheen, Hekkie!’ schreeuwde Frits.
Menschen bogen zich over den waterkant, keken naar Hector, die met wist, waar
hij weer op 't droge
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komen moest. Een eindje verder was een steenen trap, die naar het water leidde.
Daarheen liepen Dientje en Frits.
‘Pssst... Kom dan, Hek, kom dan!’
Gelukkig, de hond ontdekte de landingsplaats.
In weinige minuten was hij, druipnat, weer aan wal.
't Eerste, wat hij deed, was zich eens flink uitschudden, waarbij de omstanders een
gratis douche kregen, en ten tweede holde hij, met de pantoffel in den bek, naar den
slager, om hem zijn eigendom terug te bezorgen.
Een en ander bij elkaar genomen, vond de man het geval zoo aardig, dat hij er zelf
hartelijk om lachte en Hector een flinke kluif gaf.
Wat deze heusch wel verdiend had.

IV.
Vijf jaar. - Op zoek naar den hond.
Op zijn vijfde jaar was Frits al een stevige, flinke jongen geworden. En hoe ouder
hij werd, hoe aardiger. Aan dat groeien en flink worden deed Hector dapper mee, en
de hond was nu zoo groot en sterk geworden, dat Frits er geen bezwaar in zag, af en
toe eens op zijn rug paardje te rijden.
Het was allerleukst om te zien, hoe die twee gezellig met elkander omgingen. Nog
altijd waren zij steeds te zamen en Frits behoefde maar een enkel woord te spreken,
of Hector begreep hem.
Op de binnenplaats had de heer van Duuren een
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groot hondenhok laten zetten, waarop met sierlijke, witte letters prijkte:
HECTOR.
Dikwijls ging Frits bij Hek in het hok zitten, bijvoorbeeld als het regenachtig weer
was en dan vertelde hij hem allerlei hondeverhaaltjes, die hij zoo maar verzon.
Hector luisterde meestal heel aandachtig, maar

soms ging 't hem vervelen en dan liet hij zijn baas maar vertellen en viel in slaap. En
omdat Frits Hector dat werk niet alleen wou laten doen, lei hij z'n hoofd op den hond
neer en sliep mee.
Op een avond was Hector plotseling verdwenen.
Niemand had den hond naar buiten zien gaan, trouwens geen mensch had op het
dier gelet.
Frits was ontroostbaar.
Hij had het heele huis doorzocht, tevergeefs!
En nu liep hij met betraande oogen rond, had nergens lust in, riep onophoudelijk
om zijn kameraadje.
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Maar niemand kon hem helpen.
Het baatte niet, of vader en moeder hem al herhaaldelijk zeiden, dat Hector uit
zichzelf wel zou terugkeeren, of ze hem al vertelden, dat het wel meer voorkwam,
dat honden eens een paar dagen wegbleven en dan weer thuiskwamen. Frits was niet
te troosten. Harry beloofde hem zelfs een anderen hond, maar daarvan wou Frits in
het geheel niets weten, de gedachte daaraan alleen al maakte zijn verdriet nog veel
grooter. En of Bep hem al mooie beloften deed en cadeautjes in het vooruitzicht
stelde, alles miste zijn doel.
Dit was de eerste maal sinds jaren, dat de huisgenooten Frits zagen huilen.
In het eerst kon hij er niet van slapen, maar later op den avond kwam Klaas Vaak
hem toch te hulp en drukte zachtjes zijn oogen toe.
Toen moeder een uurtje later boven kwam, om hem nog eens toe te dekken, lag
hij rustig te slapen, terwijl er nog een traan op zijn wang lag.
Dien traan kuste moeder zachtkens weg.
Den volgenden morgen nam Frits een kloek besluit. Zoo klein als hij was begreep
hij heel goed, dat met al dit gehuil en geklaag Hector niet weerom kwam en daarom
besloot hij, den hond zelf te gaan zoeken. Natuurlijk vertelde hij dat aan niemand,
want hij snapte wel, dat moeder hem dan natuurlijk niet zou laten gaan.
Het was een warme, zonnige dag in Juni.
Frits wist op een onbewaakt oogenblik van de huiskamer in den winkel te komen
en een moment later was hij op straat en zette het op een loopen.
Hij keek, toen hij nabij de Nieuwehaven gekomen was, en zijn dollen loop staakte,
naar alle kanten om
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zich heen, hopende op die manier gauw zijn vriendje gevonden te hebben.
Dan liep hij de drukke Hoofdsteeg in, waar natuurlijk bijna niemand op het ventje
lette, dat daar zoo maar zonder pet geheel alleen ronddwaalde.
Kijk, daar had je zoowaar een winkel, waar ze geweren en pistolen verkochten!
Had hij maar zoo'n geweer! En zie eens, daar hingen ook halsbanden voor honden.
Zoo een met koperen knoopjes had Hec ook! Ach, die arme Hec! Waar zou hij toch
zijn?
En weer kwamen de tranen hem in de oogen bij de herinnering aan 't gemis van
zijn lieven vriend.
Komaan, hij zou maar ijverig verder zoeken.
Toen ging hij de Hoogstraat in en bereikte weldra den daar zoo algemeen bekenden
Franschen bazar.
Zou de hond dáár misschien verdwaald zijn?
Je kon nooit weten.
En daarom stapte hij kordaat den bazar binnen.
Het was Dinsdag en daar op dien dag met de markten duizenden boeren uit den
omtrek naar de stad kwamen en vooral de bazars en groote magazijnen bezochten,
was het er enorm druk.
Frits ging natuurlijk binnen met het doel er zijn hond te zoeken, maar nauwelijks
had hij de geweldige voorraden speelgoed gezien, die aan den zolder hingen en op
de tafels waren uitgestald, of hij vergat voor een oogenblik zijn verdriet.
't Gezicht van al dat heerlijks vroolijkte hem wat op.
Och, och, wat een massa speelgoed!
Kijk, hier stonden automobieltjes, die je kon opwinden! Drommen buitenlui
schoven langs hem heen, hier en daar kocht een boerin een stuk speelgoed, zoodat
de winkel juffrouwen de handen vol hadden om de menschen te bedienen.
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Frits nam voor de aardigheid zoo'n zelfloopende auto eens in de hand. Hij wond de
veer op om te zien, of het ding wel in orde was en zette het dan op een groote doos.
De auto rende over de doos, prachtig hoor, en daarna holderdebolder over een partij
speelgoed heen naar den rand van de tafel.
Maar daar kon Fritsje niet bij, want de weg werd hem versperd door de dichte
menschenmassa. En o wee, nu viel het auto-tje op den grond.
Een boer, die daar juist de hobbelpaarden bekeek, zette er bij ongeluk zijn grooten
voet boven op en verpletterde het ding.
De man schrok er zelf van, keek rond, of de juffrouwen het ongeluk ook gezien
hadden en zette het vernielde wagentje stilletjes op de tafel tusschen het andere
speelgoed. Frits, die alles gezien had, vond het erg leelijk van dien boer, om dat
mooie automobieltje zoo te vernielen en daarom zei hij tot de winkeljuffrouw:
‘Die man heeft 'n automobieltje stuk getrapt!’
En hij wees op den boer.
‘Heusch waar?’
‘Ja, heusch waar,’ zei Frits stellig.
De juffrouw wendde zich tot den boer.
‘Heeft u deze auto stukgetrapt?’
De man schrikte.
‘Ikke... ik wou... ik zou... per ongeluk... ikke wist niet... 't lag op den grond.’
‘Ja, maar dan moet u 't betalen.’
‘Nou, 't was niet espres,’ zei de boer.
‘Dat kunt u wel zeggen, en als u niet betalen wilt, zal ik den chef roepen.’
‘Mensch, maak niet zoo'n drukte! Wat kost dat prul?’
‘Dat lor kost vijf en tachtig cents, alstublieft.’
‘Nou hier het-je de centen.’
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‘Wil-u even aan de kassa betalen? Hier is uw bon. U kunt het wagentje nu meenemen.’
Intusschen zette Frits het onderzoek naar Hector met den meesten ijver voort. De
hond zag hij echter niet, wèl een prachtige uitstalling van forten en kanonnen en
soldaten.
Eén fort was bijzonder groot en met de meeste

zorg opgesteld. Ontelbare torens en schietgaten had het, en op de platforms stond
een heel bataljon infanterie, gereed het fort tot den laatsten man te verdedigen. Aan
de voorzijde van die vesting was een losse, houten schietschijf bevestigd en Frits
was erg benieuwd, wat er gebeuren zou, als je met een kanonnetje die schijf raakte.
Hij zou 't alvast maar eens probeeren en aangezien de bediende toch geen erg in hem
had, omdat hij juist een klant aan een doos soldaten hielp, nam Frits een der houten
kanonnen, die onder zijn bereik stonden en loste met be-
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nijdenswaardige juistheid een schot op de schijf.
De uitkomst was bepaald verrassend!
Met een slag vloog het heele fort in de lucht, want de knop van de schijf had een
sterke veer in werking gebracht. Torens, soldaten, stukken muur, alles vloog naar
alle richtingen uiteen en de boeren en boerinnen schrikten er heusch van.
Frits kroop tusschen een paar vrouwen weg en vond, dat het erg dom was van den
winkelbediende, om zoo'n gevaarlijk fort maar onder ieders bereik te zetten.
Intusschen wou hij maar, dat hij zoo'n fort had, maar als hij geweten had, dat hij met
dat eene onnoozele houten kogeltje 't heele prachtding in elkaar zou schieten, had
hij het heusch niet gedaan.
Op 't lawaai kwam de afdeelings-chef toeloopen.
‘Wat is er gebeurd?’
‘'t Fort is gesprongen, beteekent niets,’ zei de bediende, die een kleur had als een
tomaat.
‘Zie je wel, 'k heb je nog zóó gezegd, span de veer niet, als je 't fort opbouwt. Hoe
licht krijgt het ding niet een schok, en dáár heb je 't nu!’
Frits luisterde aandachtig toe bij deze strafpredikatie en ging toen weer verder aan
het snuffelen.
O, heden, kijk eens, daar had je zoowaar muziekdoozen die je kon opwinden. Die
mijnheer daar kocht juist een mooie harmonica. Zoo'n groote muziekdoos als hier
stond, had vader ook. Als je aan dat koperen stokje duwde, begon hij te spelen. Zou
deze dat ook doen? Even probeeren.
En daar klonk opeens een lustig getingeltangel op de wijs van:
Ach mijn lieve Augustijn,
Alles is kort en klein...

Frits keek gauw een anderen kant uit, alsof hij
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van den prins geen kwaad wist, maar de bediende snapte 't wel, kwam op hem toe,
pakte hem bij een oor en zei:
‘Wil jij daar wel eens afblijven? Wat doe je hier?’
‘Au, ik zoek Hekkie.’
‘Hekkie, wie is Hekkie?’
‘Hekkie is Hekkie,’ zei Frits verontwaardigd.
‘Marsch, gauw de deur uit!’
En de man zette Frits dadelijk buiten de deur. Nog even keerde Frits zich om,
hoorde, dat het instrument nog doordraaide en zei op triomfantelijken toon:
‘En toch speelt-ie lekker!’
Voldaan over zijn avonturen in den bazar, maar niet over het vergeefsch zoeken naar
den hond, zette Fritsje zijn wandeling door de stad voort. Hij dwaalde straat in, straat
uit, maar nergens zag hij zijn kameraad. Een vischkoopman, die op den hoek van
een straat zijn kar had neergezet en luidkeels zijn zeebanket aanprees, had geen vijf
passen verder zijn trekhond aan een lantaarnpaal vastgebonden met een lang touw.
Frits wou eens probeeren, of die hond ook zoo gehoorzaam was als zijn Hector. En
daarom stak hij de hand uit, alsof hij het dier iets wou geven. De hond kwam naar
hem toe en daarop liep Frits steeds met uitgestoken hand, zes à zevenmaal om den
lantaarnpaal heen, zoodat het touw zich daar omwond en de hond tenslotte niet meer
verder kon. Dat vond Frits jammer, maar hij had toch gezien, dat het een aardig,
volgzaam dier was. En tevreden vervolgde hij zijn weg.
Toen de koopman zijn hond bemerkte, begon hij te razen op een slagersjongen,
die lachend naar het tooneeltje keek. De jongen liep weg en de koopman moest nu
zelf zesmaal met den hond om den paal
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heen loopen, om het dier te bevrijden. Maar dat had Frits niet meer gezien.
Hij was alweer een heel eind verder in de straat, toen de vischkoopman den hond
weer in normalen toestand had gebracht. Frits zag genoeg honden, maar Hector was
er niet bij.
Toen besloot hij maar naar huis te gaan, want hij kreeg een geweldigen honger.
Ongelukkigerwijze liep hij de verkeerde straat in en nu raakte hij nog veel meer van
huis.
En al verder dwaalde Frits de stad in.
‘Frits, ben je hier?’ riep Moe aan de deur van de kinderkamer.
Mevrouw ging naar binnen. Geen Frits te zien.
Toen naar de keuken.
‘Dientje, heb jij Frits gezien?’
‘Guns nee, mevrouw, de jongen is hier niet geweest.’
‘Ik begrijp maar niet, waar dat kind zit. Hij heeft zich bepaald hier of daar verstopt.
Ik zal eens even zien, of hij misschien bij de heeren op het kantoor is.’
Een oogenblik later - wat nóóit gebeurde - verscheen Moeder op het kantoor.
Vader moest er heusch om lachen en schoof een stoel bij.
‘Ga zitten, moeder, ga zitten. En wat verschaft ons de eer van Uw bezoek?’
Maar mevrouw bleef staan en keek het kantoor rond.
‘Is Frits hier niet?’
‘Hier? Geen kwestie van.’
‘Dan is de jongen weggeloopen,’ riep ze verschrikt uit. ‘Of hij heeft zich ergens
verborgen.’
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‘Dat geloof ik eerder,’ zei vader, ‘'t zou juist iets voor hem zijn, om ons allemaal de
stuipen op het lijf te jagen en dan onverwachts voor den dag te komen.’
Daar kwam Bep het kantoor binnenstuiven.
‘De hond is terecht! Ik heb hem meegebracht!’

‘Waar was hij dan?’
‘Heelemaal bij het Park. Ik fietste daar een uur geleden wat rond en zag hem bij
een grooten troep straathonden. Eerst dacht ik nog, dat het een andere hond was,
maar toen ik floot, kwam hij.’
‘'t Is lang niet netjes voor jongedames, om te fluiten,’ zei Harry.
‘M'n zorg,’ zei Bep, ‘zóó floot ik, kijk!’ En ze stak twee vingers tusschen haar
tanden en liet een
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doordringend schel gefluit hooren, dat een straatjongen er jaloersch van geworden
was.
‘Als de hond er is, zal de jongen ook wel gauw komen,’ meende vader.
Maar mevrouw was daar niet zoo gerust op.
De uren verstreken, maar wie er terugkwam, Frits niet. Toen steeg de onrust tot
angst.
De telefoon werd in werking gesteld, aansluiting gevraagd met de politie-bureaux,
en een oogenblik later wisten bijna alle inspecteurs en agenten van Rotterdam, dat
de vijfjarige Frits van Duuren zoek was.

V.
Weer terecht.
Frits was intusschen gekomen op den Goudschen Singel, waar de weekmarkt
gehouden werd.
Honderden markttentjes, overdekt met zeildoek, waren in vier rijen over de heele
lengte van den breeden weg opgeslagen, en het was daar een oorverdoovend lawaai
van schreeuwende kooplui.
Frits had die marktherrie nog nooit gezien.
Daar stond hij bij een tentje, waar een vrouw met schorre stem haar mooie,
gekleurde linten aanprijsde en daarbij herhaaldelijk riep:
‘Haal maar uit! Haal maar uit! O, wat benne ze mooi! Haal maar uit!’
Dat vond Frits erg aardig van haar. En dadelijk nam hij er een prachtig paars lint
uit, want van die kleur hield hij het meest.
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‘Hee, jij daar, kleine dief! Wil je wel eens gauw dat lint neerleggen!’ schreeuwde de
koopvrouw.
‘Ikke?’ vroeg Frits verbaasd.
‘Ja, natuurlijk jij! Wie anders?’
‘En je zegt: haal maar uit!’ zei Frits zeer terecht.
‘Ja, als je betaalt natuurlijk!’
De vrouw zag wel, dat Frits geen kwade bedoelingen had en daar ze zelf veel van
kinderen hield en plezier had in de mooie, groote oogen van den jongen, kwam ze
naar hem toe, gaf hem een kneepje in de wang en zei:
‘Hoe hiet je, ventje?’
‘Ik hiet Frits.’
‘Zoo, en wou je graag zoo'n mooi lint hebben?’
‘Ja, maar ik heb niet geld.’
‘Nou, omdat jij zoo'n lekkere dot van een jongen bent, mag jij dat paarse lintje
van me hebben! Wat zeg-ie nou?’
‘Dankie juffrouw.’
‘Mooi zoo. En ben je zoo alleen?’
‘Ja juffrouw. Ik zoek Hekkie’
‘Wie is Hekkie?’
‘Hekkie.’
‘Is het je hondje?’
‘Ja, zoo'n groote. Hij kan kunsten.’
‘En is-die weggeloopen?’
De tranen kwamen Frits in de oogen en hij knikte.
‘Och, arm wurm. Nou, zoek hem maar gauw, hoor. Heb je nou je lint, stakker? Je
moet er niet om huilen, hoor, er loopen nog genoeg smerige honden rond.’
‘Hekkie i s niet smerig!’ zei Frits beleedigd.
‘Nou ja, jouw Hekkie niet, maar ik vin honden vuile beesten. Nou, dag broekeman,
de komplemente thuis en zeg an je moesie, dat 'k fijne linte heb voor d'r hoed.’
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Met z'n geschenk stapte Frits getroost verder, altijd maar op zoek naar z'n vriendje
Hector.
Een eindje verder zag hij een lang hijschtouw aan een katrol hangen. Het hing
vanuit het zolderraam van een huis tot op den grond.
Het diende waarschijnlijk om huisraad naar boven te hijschen, want je kon aan de
ramen zien, dat er menschen aan 't verhuizen moesten zijn. Op dit oogenblik echter
was er niemand van hen in de buurt. Hoogstwaarschijnlijk was men juist aan de
achterzijde van de woning bezig.
Frits zag den takel hangen en vond het een reuzenslinger. Sjongen, wat 'n touw,
hè? Hij ging er eens bij staan en schudde het touw zacht heen en weer.
Leuk was dat. Je kon er best een olifant aan ophijschen, zou 't niet?
Nou en hij was lang zoo zwaar niet als een olifant en dus kon hij best er een beetje
aan bengelen.
Frits trok zich een eindje op aan het touw en ging al dadelijk met een vaartje heen
en weer. Met de voeten gaf hij zich telkens een zetje en dan trok hij z'n knieën op en
zeilde een heerlijk eind langs den hoeden- en pettenwinkel, die beneden was.
't Ging wat fijn hoor, en hoe langer hoe harder! De menschen op straat hadden er
schik in.
Maar opeens ging het heelemaal scheef en Fritsje slingerde juist zoo prachtig hard,
dat-ie met een bons tegen de winkelruit kwam. De groote ruit kon dat vrachtje niet
houden en krrràk... ging het.
Een groote ster in het midden van de ruit, de punten van die ster kwamen in alle
hoeken van het winkelraam uit. 't Was bepaald een mooi gezicht.
Frits had gauw het touw losgelaten en vluchtte tusschen de markttentjes. Van hier
had hij, zonder
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zelf gezien te worden, een mooi uitzicht op de plaats des onheils.
Eerst kwam de winkelier naar buiten, die verschrikt naar de ruit keek.
Er kwamen meer en meer menschen bij, die allen

vol bewondering naar de prachtige ster keken, die Frits had gemaakt.
Toen kwam er een politie-agent, die iets in zijn boekje schreef, maar Frits dacht,
dat de man de ster nateekende omdat-ie 'r zoo mooi vond.
Niemand ontdekte den dader van het snood bedrijf en toen Frits er genoeg avontuur
aan beleefd had, zette hij het onderzoek naar Hector met verdubbel-
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den ijver voort.
Steeds verder en verder dwaalde hij van huis.
Daar zag hij, bij het uiteinde van het marktterrein, juist op de hoogte, waar de
zoogenaamde oudroest-markt begint, een grooten, grijzen hond. Het dier leek veel
op zijn hond en in een wip was hij er bij.
Maar neen, 't was zijn kameraad niet, want die had een mooie, witte vlek op zijn
voorhoofd en deze hond was heelemaal donkergrijs. Het dier had een touw om den
nek, dat over den grond sleepte, hij was bepaald hier of daar aan zijn meester ontsnapt.
Frits nam het touw in de hand en wou wat met den vreemden hond rondwandelen.
Maar het beest was zoo verbazend dartel en speelsch, dat het voortdurend rukte en
trok aan het touw.
Dat trok de aandacht van een politieagent.
‘Zeg eens ventje, hoe heet jij?’
‘Ik heet Frits!’
‘Van Duuren?’
‘Ja, agent.’
‘Zoo, ben jij weggeloopen van huis?’
‘Neen, ik zoek Hekkie.’
‘Nou kom dan maar gauw mee.’
De agent nam Frits aan de hand en deze liet den vreemden hond loopen. Als een
boosdoener werd hij door de stad geleid en alle menschen zeiden tot elkaar:
‘Wel foei, zoo'n klein ventje en nu al door de politie opgebracht!’
Frits vond echter 't geval vreeselijk amusant en liet zich gewillig thuisbrengen.
Wat waren de heer en mevrouw van Duuren dankbaar, toen hun jongen veilig en
ongedeerd thuis werd gebracht!
Maar Frits was nog veel dankbaarder, want in een
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hoek van de kamer lag de andere deserteur Hector, van zijn avonturen uit te rusten.
Frits snelde op zijn vriend toe, sloeg beide armen om hem heen en riep:
‘O Hekkie, Hekkie! Ben je daar? Ben je daar?’
En Hector likte zijn baas en beloofde hem, nooit meer weg te loopen.
Frits werd nu dubbel streng bewaakt.
Hij had zijn avonturen in alle geuren en kleuren verteld, waarbij zijn zuster Bep
zich meermalen van het lachen in haar aardappels verslikte.
Zijn moeder echter keek heel bedenkelijk, want als Fritsje reeds op vijfjarigen
leeftijd zulk een lust tot avonturen aan den dag legde, wat moest het dan later wel
worden als de jongen groot was!
Vader en broer Harry waren het met moeder eens.
Alleen vader had wel hoop, dat het met de jaren wel slijten zou, maar Harry zei,
dat ze Frits maar een poosje moesten opsluiten, dan zou hij al die gekke dingen wel
afleeren.
Zus Bep nam het voor Frits op.
Och kom, zoo'n heerlijken dot van een jongen opsluiten? Deed hij kwaad? Welneen,
hij maakte pret en dat zou Harry vroeger ook wel gedaan hebben. En als hij het niet
gedaan had, nou, dan was Harry geen echte, Hollandsche jongen geweest. Zij vond
Frits met zijn hond een verrukkelijk stel. En als 't heelemaal moèst, zou zij wel een
beetje op die twee letten, eens met hen gaan wandelen, spelletjes doen en zoo meer.
Tenminste, inzooverre ze daar tijd voor had, want ze moest hard piano studeeren om
haar diploma te behalen.
Vader, moeder en Harry vonden dit heel mooi van Bep, en daarom werd er met
algemeene stemmen besloten, dat de twee deugnieten Frits en Hector
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voortaan zouden komen onder de speciale leiding en bescherming van Bep.

VI.
Onder leiding van Bep.
Aldus werd zus Bep, die nu één-en-twintig jaar zou worden, in de gelegenheid gesteld,
haar opvoedkundige bekwaamheden eens te toonen ten opzichte van Frits en Hector.
Ze moest nu haar tijd verdeden tusschen haar piano-studie, haar twee pupillen en
haar vriendinnen. Frits was bijzonder met de nieuwe regeling ingenomen, want zijn
zuster had zelf altijd de grootste pret om zijn avonturen met den hond en verzon van
alles om hen daarin aan te moedigen. Nu, aanmoediging had de jongen allerminst
noodig, want hij wist zelf meer dingen te bedenken, dan de menschen wel aangenaam
vonden en dat vader en moeder met die opvoedkundige leiding van Bep eigenlijk
van den wal in de sloot raakten, moge blijken uit de volgende bladzijden.
Bep hield niet van vroeg opstaan.
Als ze des morgens omstreeks acht uur wakker werd, kwam moeder haar een kopje
thee brengen. Want het dient gezegd, moeder verwende haar dochter niet zoo'n klein
beetje.
Mevrouw zette zich op den rand van het bed, en terwijl Bep haar eerste kopje thee
rustig uitdronk, babbelde moeder wat met haar. Wat die twee met elkaar praatten
kan voor jongens niet belangrijk zijn. Als mevrouw dan naar de huiskamer
teruggekeerd
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was, maakte Bep langzamerhand aanstalten, om op te staan. Dat wil zeggen, zij
draaide zich nog eens lekker om en was na twee minuten weer in slaap gevallen.
Ongeveer tegen negen uur opnieuw ontwaakt, kwam zij tot de ontdekking dat het
dag was en er iets gedaan behoorde te worden. Als zij toilet maakte gebruikte zij
daar zulk een bewonderenswaardig aantal fleschjes en potjes en doosjes bij, die alle
op haar waschtafel stonden, dat een apotheker er duizelig van geworden zou zijn.
Om halftien was zij in de huiskamer om te ontbijten en ging daarna een paar uur
piano-studeeren.
Aan dat leventje kwam nu een eind, tenminste er kwam eenige verandering in,
doordat Frits en Hector aan hare goede zorgen waren toevertrouwd.
Frits daarentegen was altijd vroeg in de weer en wel om twee redenen.
De eerste reden was, dat hij 's avonds om zeven uur al naar bed ging en dus des
morgens op den zelfden tijd lang en breed weer wakker was.
De tweede reden bestond hierin, dat Hector des morgens zes uur, als de knechts
in de bakkerij kwamen, kans zag in het woonhuis te komen en dan natuurlijk het
allereerst zijn baasje wekken ging. Meestal deed hij dat, door Frits een likje te geven.
Als dat niet hielp, gaf hij zijn baas een tik met den poot op zijn gezicht. Dit middel
werkte altijd buitengewoon probaat, maar het had alleen dit nadeel, dat Frits er
krabben van op het gezicht kreeg. Daarom verzon Hector er iets anders op en wanneer
hij nu zijn baas ging wekken, trok hij hem eenvoudig met de tanden al het dek van
het lijf en begon daarna de reveille te blaffen.
Bep had nu aan Frits gezegd, dat hij beginnen moest om haar elken morgen half
acht te wekken.
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Zij zouden dan omstreeks negen uur een morgenwandeling gaan maken met den
hond en daarna zou ze wel verder zien, op welke nuttige en aangename wijze zij met
het tweetal den tijd zou besteden.
Natuurlijk had Bep zich des morgens evengoed door Dientje, de meid kunnen
laten roepen, maar zij vond het aardiger, als Frits dit deed.
Den eersten morgen al zorgde Frits ervoor, uitnemend dien plicht te vervullen.
Hij was om half acht al kant en klaar en holde met Hector naar Bep's kamer, die
aan de achterzijde van het huis gelegen was en op de binnenplaats uitkwam.
Eerst trommelde hij met zijn vuisten een soldaten-marsch op de deur, dan opende
hij deze en rolde met den hond de kamer in. Hector sprong maar ineens pardoes
boven op het bed en begon Bep, die door het lawaai wakker schrikte, te likken. Dat
vond Frits vreeselijk lief van zijn kameraadje.
‘Ajakkes, ga je weg, hond!’ riep Bep lachend. ‘Frits, toe roep hem nou!’
‘Hek, Hek!’
De hond sprong weer op den grond.
‘Kom je?’ vroeg Frits zijn zuster.
‘Zeg, nou al?’
‘Ja, 't is half tien.’
‘Dat jok je.’
‘Half negen dan.’
‘Ook niet waar. Half acht.’
‘Ja, half acht. Gaan we wandelen?’
‘Straks om negen uur. Ga nou maar weer weg.’
‘Ga je dan nog meer slapen?’
‘Wel neen, jongen.’
‘Kom er dan uit!’
En Frits trok het kussen onder haar hoofd weg.
Bep lachte.
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‘Geef gauw hier dat kussen!’
‘Kom 't maar halen.’
‘'k Zou je danken, 'k heb er hier nòg een.’

Daar had Frits niet op gerekend.
Toen nam hij het veroverde kussen in de hand en ging er mee in een hoek van de
kamer staan.
‘Als je er niet uitkomt, gooi ik je 't kussen naar je hoofd,’ dreigde hij.
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‘En dan gooi ik je met dit!’ zei Bep, en nam haar tweede kussen in de hand.
‘Doe je toch niet,’ daagde Frits uit.
‘Nou, gooi eens.’
Rrrrt... zeilde het witte kussen door de kamer, precies op Beps hoofd! Ze schaterde
van het lachen en slingerde op haar beurt een projectiel naar Frits.
Hector liep blaffend mee met de zeilende kussens, sprong weer op het bed, rukte
er een deken af en sleepte die door de kamer.
‘Hee, hier Hek! Afblijven!’
Pats! kreeg Frits een kussen op zijn gezicht, dat hij er mee omtuimelde. Hector
stond boven hem, stoeiend en knauwend, blaffend en meejoelend van pret.
Frits gooide 't kussen weer terug, maar owee, dat ging bij ongeluk een verkeerden
kant uit en vloog door 't open raam naar beneden, waar het op 't glazen dak van de
bakkerij-werkplaats bleef liggen.
De kamer van Bep was een ruïne, alles lag op en over elkaar geslingerd, en zij
zelf zat gierend van het lachen te midden van een warboel van lakens en dekens,
waaruit zij zich met moeite kon bevrijden.
Hector stond op zijn achterpooten bij het raam en keek naar het kussen, dat hij
graag wou terughalen.
Onder deze onrustige omstandigheden was voor Bep de kans verkeken, om nog
wat na te dommelen en daarom stond ze op en begon wat orde in den chaos te brengen.
Juist kwam Moeder met de thee.
‘Kinderen, wat gebeurt hier?’
‘Och niets, moeke,’ zei Bep. ‘Frits heeft me gewekt.’
‘Mijn hemel, moet hij daarvoor je heele kamer kort en klein gooien? En waar is
je tweede kussen?’
‘Dáár, moeder!’ wees Frits door het raam.
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‘Foei, Bep, is me dat nu een toestand? Wat een dolle boel.’
‘Och moeke,’ lachte Bep, ‘u had die twee toch eens bezig moeten zien. Vind-u
dat nou geen verrukkelijk stelletje? O, je zou ze allebei platzoenen!’
‘Nu 't is fraai, dat moet ik zeggen.’ Moeder was goedig genoeg, om mee te doen
met de bende, maar om Frits deed ze 't niet.
‘Hier is je thee, kind. En ruim dan den boel wat op hé? Kom mee jullie bengels!’
En goedig Moedertje joeg Frits en Hek de kamer uit, waarna ze zelf volgde, om
die twee een boterham te geven.
Aldus was het begin van Bep's opvoedkundige bemoeiïngen met Frits en Hector.
Terwijl Bep ontbeet en daarna zich voor de wandeling gereed maakte, wachtte Frits
haar op in den winkel, waar hij zich bezig hield met kijken naar de knechts, die ijverig
bussen en doozen en stopflesschen afstoften. Af en toe kwam er al een klant om een
kist koek of een doos chocolade-tabletten.
Toen kwam er een jongen binnen, die een zelfgemaakt wagentje den winkel inreed,
waar hij zijn boodschappen in moest opladen. 't Was eigenlijk maar een gewone kist
met twee latten om voort te duwen en een paar hooge wielen er onder.
Terwijl de jongen zijn bestellingen deed, bestudeerde Frits het povere voertuig.
Door de as van den wagen waren ijzeren pinnetjes gestoken, die de wielen op hun
plaats hielden.
Frits, die veel van proefnemingen hield, dacht ernstig na. De ijzeren pinnetjes
zaten tamelijk los, dat voelde hij wel. En waartoe dienden ze? Wel, om de wielen
tegen te houden natuurlijk. O juist, maar als
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hij nu die pinnetjes er eens uit trok?
't Zou allicht de moeite waard zijn, er eens de proef mee te nemen, want hij was
er bijzonder nieuwsgierig naar, wat dàn wel gebeuren zou. Bleven de wielen toch
op hun plaats, nu, dan waren die pinnetjes ook niet noodig. Rolden ze er af, dat was
dan het klaarste bewijs, dat die pinnen onmisbaar waren. En 't volgende oogenblik
had Frits de staafjes in zijn zak.
Met oplettende belangstelling wachtte hij het resultaat van zijn natuurkundige
proefneming af.
De jongen laadde zijn wagen met pakken koek, doozen chocolade en kistjes
suikerwerk, alles stevig gepakt en gesloten.
En daarna reed hij het wagentje weer naar buiten.
't Ging alles best, want de wielen bleven op hun plaats.
Frits liep den jongen nu achterna om hem te vertellen, dat hij evengoed die ijzeren
pinnen niet in de assen, maar in zijn zak kon steken, toen plotseling tegelijkertijd
beide wielen van de as liepen en 't wagentje plof, rechtstandig op de straat neerkwam,
echter zonder dat er iets uitviel.
De wielen rolden lustig voort.
De vreemde jongen was erg verbaasd, want dit was hem nog nooit overkomen.
Hij keek de assen na, en miste daarbij dadelijk de pinnen.
Frits haastte zich, hem de wielen terug te brengen en vroeg met vriendelijke
belangstelling:
‘Is-ie nu kapot?’
‘Welnee,’ zei de jongen. ‘Maar de pinnen zijn uit de wielen.’
Hij tilde de kist op en schoof de wielen weer op hun plaats.
‘Ik zal eens zoeken,’ zei hij en dadelijk daarop
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liep hij eenige passen terug en inspecteerde het trottoir nauwkeurig. Frits maakte
daarvan handig gebruik om de pinnen weer in de gaatjes te steken en zonder verder
den jongen een woord te zeggen, ging hij weer den winkel in. De proefneming was
uitstekend geslaagd en hij had nu inderdaad gezien, dat wielen onvermijdelijk een
pin noodig hebben, om op hun plaats te blijven. Hij was nu weer een ervaring rijker
en zag tot zijn groote blijdschap, dat Bep, geheel gereed voor de morgenwandeling,
naar beneden kwam met den hond.
‘Ga je mee, Frits?’
Met z'n drieën gingen ze op stap.
Doel van de wandeling was het Park.
't Was helder zomerweer. Buiten de dagelijksche drukte van naar hun kantoor
gaande heeren, ratelende wagens, fluiten van stoombooten en gerammel van kettingen
op de schuiten, die koopmansgoederen losten.
Ze liepen, wat wel de kortste weg was, over de Vier Leeuwenbrug naar de
Boompjes, waar de handelsdrukte al in vollen gang was. Onafzienbare rijen
sleeperswagens, angstig zwaar beladen met kisten en kratten, gingen er de Maasbrug
over, stoomkranen heschen met reuzenkracht enorme ladingen uit de ruimen der
groote zeevaarders, en op de trottoirs was het druk van zeelieden en handelsbedienden.
Het was het gewone, dagelijks terugkeerende straatrumoer, dat Rotterdam zoo ten
allen tijde heeft gekenmerkt en waarom rustige menschen er niet gaarne wonen.
Een eindweegs verder kwam Bep tot de vreeselijke ontdekking, dat zij vergeten
had een snoeperijtje mede te nemen. Zij had gaarne onderweg iets te knabbelen en
als ze dat niet had, wandelde zij niet met plezier.
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Daarom vroeg ze aan Frits, of hij graag chocolaadjes wou hebben en daar zei de
jongen natuurlijk geen ‘neen’ op. Frits wou ze graag zelf koopen in een winkel, en
Bep gaf hem een kwartje.
Maar voor alle zekerheid ging ze toch maar even met hem mee naar binnen.
Het was een klein bakkerszaakje aan het einde van de Boompjes, waar zij
binnentraden.
De bakker had nogal werk gemaakt van zijn uitstalling en op de toonbank prijkte
een prachtige toren van doosjes kattetongen en stukken kwatta.
Het was een aardig bouwwerk van wel een meter hoogte.
Frits zei aan Bep, dat hij 't liefste maar zoo'n doosje kattetongen kreeg, wat zus
goed vond.
De winkelier wilde hem een doosje geven, maar Frits zag er één, dat veel mooier
was, dan de man hem van plan was te geven. Toevallig was dat juist een der onderste
doosjes van den toren en Frits was erg benieuwd, of die hooge toren nog zou blijven
staan, als hij dat doosje er onderuit trok. Er stond zoo'n verschrikkelijk mooi plaatje
op, dat hij wel zoo dom als een ezel moest zijn, om 't doosje van den winkelier aan
te pakken, waarop juist een leelijk prentje was geplakt.
‘Ik neem dit mooie,’ zei Frits en tegelijk trok hij 't onderste doosje uit den stapel
weg.
Maar plotseling kwam de heele toren naar beneden!
Rommelebom... rrrr... klets... bom!
De heele toonbank was met doosjes en kwattareepen overdekt.
Maar Frits had zijn kattetongen met het mooie plaatje.
Bep, die geschrokken was, stamelde duizend verontschuldigingen tot den winkelier.
De man was aardig boos op Frits, want nu moest
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hij den heelen toren weer van voren aan opbouwen.
‘Mag ik een nieuwen toren maken?’ vroeg Frits.
‘Dank je hartelijk,’ zei de man knorrig.
‘Ik kan 't nog veel mooier.’
‘Zoo.’

‘Jij hebt niet eens 'n groote chocoladewinkel,’ hoonde Frits, ‘mijn pa heb 'n veel
grooterder.’
‘Kind, houd toch je mond!’ zei Bep, die moeite had, om het niet uit te proesten
van lachen.
Zij betaalde de kattetongen, maakte nog eens excuses en verliet den winkel met
Frits.
Op straat gierden zij 't echter naar hartelust uit,
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terwijl Frits haar herhaaldelijk vertelde, dat hij 't zeer, zéér dom vond van den
winkelier, om zoo'n gevaarlijken toren op de toonbank te zetten. Hoe licht kon niet
iemand daar een doosje uittrekken en dan sukkelde immers de heele boel in elkander.
't Bewijs daarvoor had hij zooeven geleverd. Die uitlegging van de zaak deed Bep
nog veel meer lachen en daarom was het ook niet te verwonderen, dat de menschen
op straat dat lachend stelletje nakeken en tot elkander zeiden: ‘Wat hebben diè een
pret!’
Zoo kwamen ze in het Park.
Vanuit de Westerlaan bereikten ze al gauw de fraaie Parkvijvers, waar in 't heerlijk
ochtendzonnetje tal van eenden, ganzen en zwanen rondzwommen.
Op het bruggetje stonden kinderen en dienstmeisjes. Ze gooiden brood naar de
eendjes.
't Was leuk om te zien, hoe ineens van verschillende kanten witte, bonte en zwarte
eenden naar zoo'n toegeworpen stukje brood snelden, bijna loopend over 't water, en
hoe ze elkaar de hapjes voor den neus wegkaapten.
Bep moest Hektor aan den ketting hebben, want de hond scheen grooten lust te
hebben, ook voor eendje te gaan spelen.
Frits zag intusschen, hoe een klein meisje een stuk brood verbrokkelde en daarbij
een groot stuk liet vallen.
Hij raapte dat stuk op en grabbelde een touwtje uit zijn zak.
Peinzend keek hij naar de zwemmende eenden.
Toen brak hij het stuk brood in tweeën en bond aan ieder uiteinde van het touw
een korst. Het was een s t e v i g e korst.
Frits wierp daarna dit toestel in het water.
Direct schoten de eenden er op af en dadelijk hadden er twee het brood gulzig
opgeslokt, met het on-
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vermijdelijke gevolg, dat een groote witte gans en een kleine bruine eend met het
touwtje aan elkander verbonden waren. De gans was sterker dan het kleine eendje
en daarom trok die al gauw het touwtje weer uit de keel van den ander.
Het stukje brood zat er nog aan en dadelijk stoof daar de heele bende weer op af.
De kinderen en de groote menschen op het bruggetje lachten, dat de tranen hun
over de wangen liepen en Frits keek met voldoening naar den afloop van de
voorstelling, die zijn onuitputtelijke vindingrijkheid hier georganiseerd had.
Nu was het een grooten, zwarten zwaan gelukt, den broodkorst aan het touwtje te
bemachtigen. Hij zwom er hard mee weg en trok daardoor de gans het brood weer
uit de keel.
De broodkorsten, die erg taai waren, hidden het langen tijd uit, maar nadat ze
eenige malen van de eene keel naar de andere verhuisd waren, ging ten slotte het
touw er af en zagen de toeschouwers al leen nog maar een klein eendje als laatste
veroveraar rondzwemmen, terwijl een lang touw hem uit den snavel hing.
Frits wenschte dat eendje van harte geluk met zijn buit en hoopte, dat het maar
gauw van dat lastige touw mocht bevrijd worden.
Nu wandelden ze met z'n drieën rustig een eindje naast elkander voort. In de
heerlijk groene boomen, waar doorheen de zon gouden licht zeefde en plekjes
schilderde op de paden en 't gras, zongen lijsters en merels. Blauw hing de
zomerhemel boven de boomen, spiegelde helder in de vijvers. Op de bankjes zaten
oude menschen, genietend van 't mooi-groene park, moeders met breikousen, in 't
zand speelden kindertjes.
Door stille laantjes kuierend naast Bep, deed Frits
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allerlei geleerde en ingewikkelde vragen, die zijn zuster met groot geduld
beantwoordde.
‘Waarom zijn die boomen zoo hoog, Beppie?’
‘Wel, die groeien elk jaar en daardoor worden ze zoo groot.’
‘En als ze nou niet zoo groot waren?’
‘Dan waren ze klein.’
‘O, groeien er appels aan?’
‘Welneen, 't zijn geen appelboomen.’
‘Wat zijn het dan voor boomen?’
‘Kastanjes en eiken en lindeboomen.’
‘O, zijn d'r hier ook aardappelboomen?’
‘Neen, aardappels groeien niet aan de boomen.’
‘Waarom niet?’
‘Omdat ze in den grond groeien. Willen we op dat bankje gaan zitten?’
Op een mooi, beschaduwd plekje, onder een reuzenouden eik, namen ze op een
bankje plaats. Er was daar een viersprong, en aan de overzijde was een juffrouw op
een ander bankje gezeten.
De buitenlucht had het goede mensch bepaald te pakken gekregen, want ze was
over haar boek in slaap gevallen.
In de hand hield ze een koord, en aan het uiteinde van dat koord was een heel klein
smoushondje vastgebonden.
Het beest had het voorbeeld van zijn meesteres gevolgd en deed een dutje in 't
zonnetje.
Vreedzaam tafereel op een vreedzaam plekje in 't Park. Bep keek naar 't mooie
boomengroen en de blauwe lucht.
Frits draaide onrustig heen en weer en keek herhaaldelijk naar het slapende tweetal
aan den overkant.
Toen fluisterde hij Bep iets in 't oor, waarop deze begon te giechelen achter haar
zakdoek.
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Voorzichtig, bijna geruischloos op zijn teenen loopend, nam Frits zijn vriend Hector
bij den halsband en begaf zich naar de slapende juffrouw.
Het kleine smoushondje ontwaakte en knorde, maar Frits streelde het dier
geruststellend over den

kop en maakte voorzichtig het koord los, dat hij aan den halsband van Hector bond.
Toen gebood hij Hector stil te liggen en nam het smoushondje in zijn arm mede.
Frits liep zoowat een twintig meters het laantje in en floot toen zijn hond, nadat
hij het smousje op den grond had gezet.
Het resultaat van dit fluiten was bepaald verrassend!

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

60
Hector sprong op en wilde naar zijn baas hollen, maar aangezien de slapende juffrouw
het koord, waaraan hij vastgebonden was, in de hand hield, kreeg zij zulk een
geweldigen ruk, dat het boek op den grond viel en zij verschrikt ontwaakte. De hond
trok haar zelfs een eindje mee.
‘Ho beest... help... ho... ho!’ schreeuwde ze.
Bep, die rustig op het bankje was blijven zitten, snoot haar neus en trachtte op alle
manieren haar onbedwingbaren lachlust te verbergen.
En Hector rukte maar, totdat plots het koord brak en hij, bevrijd van de
schreeuwende juffrouw, naar zijn baas kon hollen, die bij het zien van dit onverwachts
besluit eveneens aan den haal ging.
Het smousje liep keffend naar zijn meesteres terug, die geheel ontdaan, met het
afgebroken koord in de hand, een serie klaagliederen begon aan te heffen tegen Bep,
die met moeite haar ernst bewaarde.
‘O juffrouw!’ riep ze uit, ‘wat een losbandige kinderen benne dat tegenwoordig,
om een fesoenlijk mens zoo maar an een groote hond vas te binde. O ik schrok me
gewoonweg het rimmetiek, juffrouw en hoe vin u dat nou... kom maar mijn lekker
smousje... mijn poedelepoetje, mijn hartelappie... kom maar bij de vrouw... nou
juffrouw ik ben maar dankbaar alsdat ik geen kinders heb, want het ben galgestroppe
wat ik u zeg, en nou u.’
Bep knikte maar toestemmend en zei, dat ze het ook vreeselijk vond. Doch tevens
paste zij er wel voor op om aan de juffrouw te zeggen, dat het háár broertje was.
Ze stond op, groette de juffrouw beleefd en ging twintig passen verder achter een
boschje eens naar hartelust uitlachen. Toen die bui wat gezakt was, ging ze Frits
achterna.
‘Wat ben je toch ondeugend!’ zei ze.
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Frits zag dat absoluut niet in. Want hoe dom was het van die juffrouw, om zoo maar
midden in het Park op een bankje te gaan slapen, met een hond aan een koord. Hoe
licht kon iemand niet een grooten hond daar stilletjes aanbinden en hem vervolgens
fluiten. En dan? Wel, dan had je 't natuurlijk gaande.
En hij zette zijn morgenwandeling met Bep voort in de overtuiging, dat er
verschrikkelijk veel domme menschen in de wereld waren.
Om twaalf uur waren zij weer thuis.
Aan de koffietafel deed Bep, onder voortdurende lachbuien een rijk geïllustreerd
verhaal van hunne avonturen dien morgen en toen reeds kwamen Vader en Moeder
tot de ontdekking, dat zij het paard van Troje hadden binnengehaald, door Frits en
Hector toe te vertrouwen aan de leiding van Bep.

VII.
Zes jaar. - Naar school.
Op de Nieuwehaven stond de school van den heer Schalmeier, algemeen bekend
onder den naam het Jongens-Instituut. De school was ingericht in een vroegere
koopmanswoning, waarvan de zeer ruime kamers tot klassen waren ingericht. Breede
trappen, breede, marmeren gangen en groote muurkasten kwamen goed van pas, en
elke klasse had iets gezelligs, juist omdat ze niet als schoollokaal was gebouwd, maar
als kamer. Mooie wandplaten verhoogden de gezelligheid in ieder lokaal.
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Het woonhuis van den heer Schalmeier bevond zich op zeer korten afstand van de
school. Het was eveneens een zeer groote, ouderwetsche woning, terwijl het groot
aantal kamers den hoofdonderwijzer ruimschoots gelegenheid bood, er kostjongens
op na te houden.
Er waren in het geheel geen meisjes op de school en dus ook geen onderwijzeressen.
Toen Frits van Duuren zes jaar oud was, en de nieuwe April-cursus was
aangevangen, bracht Bep hem voor het eerst naar deze school, waar hij tot zijn
vijftiende jaar zou blijven, teneinde aldaar opgeleid te worden tot een degelijk,
bruikbaar mensch in de maatschappij.
Eer en alvorens het echter zoover met het jongmensch was, zou er nog heel wat
water door de Maas naar zee stroomen.
In elk geval was om te beginnen een einde gekomen aan het huiselijk leventje van
spelen met Hector, wandelen, eten, slapen en grappen uithalen.
De schooltijd had een aanvang genomen en daarmede was een geheel nieuw
tijdperk in het leven van Frits aangebroken, een tijdperk, dat hij met de meeste
nieuwsgierigheid en warme belangstelling tegemoet zag.
Het zou echter nog heel wat moeite en tijd kosten alvorens Frits zich in dat nieuwe
leven wist te schikken.
't Begon den eersten morgen al.
In de aanvangsklasse, waar Frits met een twintigtal andere zesjarigen een plaats
had gekregen, was een zeer jong onderwijzer met de ontwikkeling der kleinen belast.
Het was een vroolijke jongeman, die pas examen had gedaan - heel veel van
kinderen hield, en zèlf dikwijls een grapje maakte. Hij had dadelijk schik in
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Frits, het leuke ventje met de groote, zwarte oogen, die zoo vrijmoedig rondkeken
en al dadelijk bewezen dat hun eigenaar om den drommel geen bedeesd of verlegen
ventje was.
Mijnheer Kooiman - zoo heette de jonge onderwijzer - begon de kennismaking
met zijn klasse door al de namen zijner nieuwe leerlingen keurig netjes in een cahier
te schrijven.
De meeste nieuwe jongens waren nog erg stil en bedrukt.
‘Zoo, en hoe heet jij?’
Een onverstaanbaar gefluister was 't antwoord.
‘Wat zeg je?’
't Gefluister werd een gemompel.
‘Ik kan 't heusch niet verstaan - wat? - Erwtenblazer? - O, zeg je Gerrit Blazer...
mooi... Wie volgt... hoe heet je? Hoe? Pietje Puk? O, Willy Pluck... goed zoo... en
jij?’
‘Ik heet Frits.’
‘Prachtige naam! Verder... Frits Zwartoog?’
‘Nee meneer, Frits van Duuren.’
‘Frits van Duuren, best. Jongen, wat heb jij 'n zwarte oogen, heb je daar inkt op
gesmeerd? Wat dan, schoensmeer?’
Frits schaterde luid, anderen glimlachten.
‘Jij bent een leuke snijboon, geloof ik,’ zei mijnheer, ‘je bent zeker 'n knappe
jongen, hé?’
‘Ja,’ zei Frits nederig, ‘ik kan al tegen den muur op mijn hoofd staan en langs de
leuning van de trap naar beneden glijden en kraaien als een haan. Wil ik het eens
doen? Kukeleku-kuuu!’
‘Wees in vredesnaam stil, jongen,’ schrikte de meester, ‘is me dat schreeuwen!’
‘Ik heb een hond ook,’ vertelde Frits, ‘en Bep kan mooi piano spelen.’
‘Zoo, nu we zullen straks wel eens verder praten,
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hoor.’
Toen de namen opgeschreven waren, noemde meester ze nog eens allemaal op en
dan moest ieder zijn vinger opsteken.
Frits wou dat vingeropsteken goed instudeeren en daarom stak hij wel zesmaal
den zijnen op, als meester een naam noemde.
Zelfs beoefende hij dat nog een keer, toen meester al niets meer vroeg en toen
dacht mijnheer Kooiman, dat Frits wat vragen wou.
‘Wel, wat is er?’
‘Niets.’
‘Nou, steek dan je vinger niet op. Je moet alleen je vinger opsteken als je wat te
vragen hebt.’
Direct stak Frits zijn vinger weer in de hoogte.
‘Wat nu weer?’
‘Ikke... wou... wat vragen,’ zei Frits.
‘Wat dan?’
‘Waarom hebt u een brilletje?’
De meester schoot in een lach.
‘Wat een vraag! Natuurlijk om door te zien.’
‘Mag ik 'm eens opzetten?’
‘Toe Frits, doe nu niet zoo flauw.’
‘Pa heeft ook 'n bril. 'n Gouwen. Die van jou is van blik.’
‘Dan moet je zeggen: die van “u”, Frits. Zeg dat eens.’
‘Die van u, Frits.’
De meester grinnikte, had wel schik in den leuken jongen.
‘Nu stil zijn, Frits, en niet voortdurend praten. Ik ga een verhaaltje vertellen.’
‘Háá, hoerá, hoerá!’ schreeuwde Frits, klapte hard in de handen en viel haast uit
de bank van vreugde.
‘Stil toch, jongen! Luister: ik vertel een verhaal
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van een jongetje, dat voor 't eerst naar school ging.’
‘Dat ben ikke!’ constateerde Frits.
Zonder daar nota van te nemen, vervolgde meester:
‘Zijn vader was schoenmaker... en...’
‘'s Niet... koekebakker!’ riep Frits.
‘Hoor eens,’ zei mijnheer Kooiman, ‘als je nu je mond niet houdt, zet ik je in de
gang.’
‘Dan ga ik naar huis.’
Nu had de meester boos behooren te worden en hij was dat eerst toch ook wel van
plan, maar toen hij in de klare, open oogen van Frits keek, begon hij weer te lachen.
Hij probeerde nu op een andere manier, Frits den mond te snoeren.
‘Hoor eens, vent,’ stelde hij voor. ‘Als je nu stil bent, niets meer zegt en goèd
luistert, krijg je wat van me.’
‘Wat krijg ik dan?’ vroeg Frits.
‘Zal je wel zien.’
‘Hè, doet u toch niet.’
‘Jawel, héusch!’
‘Wat krijg ik dan?’ hield Frits vol.
‘Dan krijg je 'n pen.’
‘Wat voor 'n pen?’
‘'n Schrijfpen,... zóó een.’
‘Phoe... mijn pa heb wel honderd van die pennen.’
‘Zoo... en nu wil ik dat je je mond houdt... Verstaan? Begrepen?’
Meester keek heel, héél erg boos.
Maar Frits keek hem onveranderd met zijn zwarte, eerlijke kijkers aan, hield zijn
hoofd een beetje schuin en vroeg op deelnemenden toon:
‘Ben je nou nijdig?’
Mijnheer Kooiman gaf 't op, om kalm te blijven.
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Hij sloeg een paar malen met de vuist op de bank en riep:
‘Houd je mond! Zwijg zeg ik je! Wees stil!’
En weer daalde zijn vuist met kracht op Frits' bank neer.
Frits keek met nauwkeurige belangstelling, of zijn bank ook in tweeën zou splijten,
en toen dat niet gebeurde, was 't hem blijkbaar een teleurstelling en zei hij vriendelijk:
‘Hij is nog niet kapot.’
Nu verloor de meester zijn laatste restantje geduld. Hij pakte Frits beet, haalde
hem uit de bank en zette hem tegen den muur bij het schoolbord.
Daar bleef Frits, die van deze behandeling niets begreep, heel beteuterd staan.
Maar 't was nu tenminste stil en mijnheer Kooiman kon rustig zijn verhaal vertellen.
Frits echter interesseerde zich meer voor de constructie van het schoolbord.
Eigenlijk waren het twee borden, die aan touwen over katrollen langs elkaar schoven.
Als je het eene bord naar beneden trok, ging het andere naar boven, en omgekeerd.
Frits overdacht het vraagstuk, wat er gebeuren zou, als hij de knoopen van het
touw losmaakte, waarmee het onderste schoolbord was vastgebonden.
Ze waren juist onder zijn bereik.
Terwijl mijnheer Kooiman prachtig vertelde van het jongetje, dat voor het eerst
naar school ging, hield Frits zich met de touwen bezig.
Juist was de meester aan 't mooiste gedeelte van zijn vertelling gekomen, toen
opeens met een donderend geweld het bovenste bord naar beneden viel en met
dreunenden slag op den grond terecht kwam.
Frits schrok er zelf een beetje van. Alle menschen, wat een slag! Hij had nooit
gedacht, dat 't zoo'n lawaai zou maken.
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De heele klasse was in opschudding en meester Kooiman wist zoo gauw niet, hoe 't
ongeluk gebeurd was.
‘'t Bord valt,’ legde Frits hem uit.
‘Ja, dat zie ik! Maar wat doe jij er aan?’
‘Ik kon 't niet helpen.’
‘Maar heb jij dan de touwen losgemaakt?’
‘Ja, per ongeluk... ik wist het niet.’
‘Wat wist je niet?’
‘Dat het vallen zou.’
‘Nou, jij bent een verschrikkelijke leerling, dat vertel ik je. Ga maar gauw weer
in je bank zitten, dan zie ik tenminste wat je uitvoert.’
Dat vond Frits prettiger, dan het staan bij den muur, want daar was hij al een beetje
moe van geworden.
De meester maakte de touwen weer vast, waarbij Frits zijn welwillende
medewerking aanbood, maar waarvan mijnheer Kooiman geen gebruik wenschte te
maken.
Bij de volgende leervakken, bestaande in teekenen en het leeren van de letter o
betoonde Frits zich een vlug-begrijpend leerling.
In de eerste plaats kwam hij dien morgen al tot de ontdekking, dat de schoolklasse
geen huiskamer en ook geen straat is, waar je net zooveel pret kunt maken, als je
zelf wilt.
En in de tweede plaats begreep hij, dat de meester de baas was en hij had te
gehoorzamen.
Dat waren al twee voorname dingen, die Frits dien eersten morgen leerde.
Toen Bep hem om twaalf uur met Hector uit school haalde, begroette hij eerst
recht hartelijk zijn vriendje, door hem bij de voorpooten te vatten en met hem in het
rond te dansen en daarna vertelde hij zijn zuster, wat hij dien morgen op school be-
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leefd had. Oudergewoonte gierde Bep het uit van pret en vond hem als altijd een
heerlijke schat van een jongen.

VIII.
De opvoeding van Frits wordt steeds moeilijker.
De meeste menschen denken, dat een jongen altijd met opzet iets doet, en dan zeggen
ze, dat hij ondeugend is en straf verdient. Zij denken, dat een aardig ventje, die nu
toevallig eens wat levenslustiger en leergieriger van aard is dan andere kinderen,
nooit anders doet dan kattekwaad verzinnen.
Maar lang niet iedereen kan zoo'n bijzonder jongenskarakter als dat van Frits
begrijpen en daarom kreeg hij het wel eens met dezen en gene te kwaad.
Het is niet moeilijk, om onbeduidende, stille en brave kinderen zoet te houden en
te leeren, maar een slim en veelzijdig ventje als Frits precies aan te pakken, zooals
hij dat juist noodig had, was veel grooter kunst.
Frits was nu drie maanden op het instituut Schalmeier.
Die tijd was juist noodig geweest om hem te leeren stilzitten van negen tot twaalf
en van twee tot vier uur.
Daarna begon hij pas met het eigenlijke leeren.
Meester Kooiman was er juist de man naar, om geheel en al den jongen voor zich
te winnen. Inderdaad was Frits van den meester gaan houden, en toch strafte deze
hem wel eens.
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Op een morgen kwam Frits een kwartier te laat, wat feitelijk zijn eigen schuld was,
maar dat hij toch niet met opzet deed.
Mijnheer Kooiman was zeer verbaasd, toen Frits kwart over negen de klasse
binnentrad.
Hij twijfelde er echter niet aan, of Frits had daarvoor een zeer gegronde reden.
‘Wel jongen, waar kom jij vandaan?’
‘Dag mijnheer.’
‘Dag Frits. Waar kom jij vandaan?’
‘Ik kom van huis.’
‘Ben je te laat opgestaan?’
‘Ik sta nooit te laat op. Ik heb onderweg staan kijken.’
‘Zoo, en waar heb jij naar gekeken?
‘Naar een man.’
Frits hield van nauwkeurige, afgepaste antwoorden. Hij zei niets te veel.
‘En wat deed die man?’ vroeg meester geduldig.
‘Hij stond te visschen.’
‘En toen?’
‘Hij had zijn hengel neergelegd aan den waterkant en toen viel zijn pet in 't water.’
‘Deed jij dat?’
‘Wel neen, mijnheer.’
‘En wat gebeurde er toen?’
‘Toen wou hij zijn pet grijpen en sprong zelf ook in de haven. Het kan ook wel,
dat hij erin viel, dat weet ik niet precies.’
‘Heb je toen om hulp geroepen?’
‘Ja, maar ik moest eerst zien, wat de man deed.’
‘En wat deed hij?’
‘Hij begon te schreeuwen en “help” te roepen. Er kwamen wel honderd menschen
en toen hebben ze hem er met een bootje uitgehaald. Hij was verschrikkelijk nat. Ik
heb hem nog gevraagd of het
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water erg koud was.’
Meester Kooiman snoot zijn neus en zei:
‘Ga zitten, Frits, en laat net nooit weer gebeuren, dat je te laat op school komt,
anders krijg je straf.’
Frits was zeer benieuwd, waarin die straf zou bestaan.
‘Wat krijg ik dan, meester?’
‘Stràf!’ was 't korte antwoord.
‘Moet ik dan schoolblijven?’
‘Ja, en houd nu alsjeblieft je mond, hè?’
Schoolblijven was iets, dat Frits nog niet had meegemaakt, maar dat hij bijzonder
interessant vond.
Vaak had hij al gehoord, dat jongens van de hoogere klassen soms heel lang
moesten schoolblijven en dan stapels strafwerk maakten. Dus leek hem schoolblijven
iets toe, waarvoor je groot en knap moest wezen.
En daarom zei hij tot Willy Pluck, het jongetje, dat met hem dezelfde bank deelde:
‘Willen wij eens schoolblijven?’
‘Ikke niet. Doe jij 't,’ zei Willy.
‘Durf je niet?’
‘Ik wil niet.’
‘Stil jongens,’ vermaande meester.
Ze schreven eenvoudige letters in hun schrift, op, neer, op, neer.
Frits deed er heel erg zijn best op.
Met de tong tusschen de tanden geklemd kneep hij zijn potlood angstvallig vast.
Als er een regel vol was wachtte hij.
Zijn potlood liet hij spelend tusschen de vingers heen en weer slingeren. Dan dacht
hij opeens aan meesters stemvork. Dat was een leuk ding.
Als meester met de klasse een liedje ging zingen, nam hij eerst de stemvork en
tikte daarmee op de bank. Ting!! hoorde je, en dan zong meester áááá...
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fies... déééé...
Frits was erg benieuwd of zijn potlood ook zoo'n mooien toon zou geven en daarom
gaf hij er een flinken tik mee op het hoofd van Willy Pluck. Daarna hield hij het
potlood bij zijn oor, maar hij hoorde niets.
Wel voelde hij wat, want Willy Pluck was een driftig opvliegend ventje en gaf
Frits een pats om zijn oor, die niet mis was.
Frits dacht oogenblikkelijk aan de spreekwijze: ‘Voor wat hoort wat’ en daarom
greep hij met beide handen in Willy Pluck's haarbos, waarbij hij tevens tot de
ontdekking kwam, dat deze lang nog geen pruik droeg.
‘Wel foei,’ zei mijnheer Kooiman, ‘wat zullen we nu beleven?’
‘Hij slaat me,’ klaagde Pluck.
‘Hij mij ook,’ zei Frits. ‘Ik wou alleen maar hooren, of mijn potlood ook geluid
gaf, als je ermee tikte.’
‘Ja, maar hij tikt ermee op mijn hoofd,’ jammerde Pluck.
Frits keek hem met zijn groote, zwarte kijkers meelijdend aan.
‘Om twaalf uur moet jij eens blijven zitten,’ sprak de meester tot Frits.
‘Moet ik school blijven?’
‘Ja.’
Met een triomfantelijken blik zag Frits naar zijn buurman en zei op verheugden
toon:
‘Ik mag lekker schoolblijven en jij niet.’
Een paar dagen later, kwam Frits tot de overtuiging, dat het voor een jongetje, dat
pas naar school gaat, heel moeilijk is zich thuis in vrije uren aangenaam en nuttig
bezig te houden.
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De dingen, die zijn moeder en Bep voor hem verzonnen, konden nauwelijks een half
uurtje zijn belangstelling gaande houden.
En op haar beurt kwamen die twee tot de ontdekking, dat het heel moeilijk was
om voor Frits iets aardigs te verzinnen, waarmee hij in de kamer rustig kon bezig
zijn.
Eerst had Bep bouwplaten voor hem medegebracht.
Toen Frits met haar hulp er een van in elkaar gezet had - het was een kerkgebouwtje
- wou hij er een brandend kaarsje in zetten om de ramen te verlichten, maar behalve
het kaarsje ging ook de kerk aan 't branden en uit was de pret.
Toen verschafte moeder hem een bal en een racket om in de gang te tennissen.
Dat was eerst wel een aardig spelletje, maar toen hij de meid het theeblad uit de
handen getennisd had en eens zelfs den winkel als tennisbaan had gebruikt, waarbij
de glasscherven over de toonbank vlogen, was dit speelgoed hem weer ontnomen.
Het liefste hield Frits zich bezig met het nasnuffelen van allerlei gereedschap en
werktuigen, waaraan de zolder en de bakkerij nog al rijk waren.
En ijverig zette hij dan zijn proefnemingen voort.
Op zekeren dag had hij een inderdaad vernuftig toestel uitgevonden.
Het was zeer eenvoudig.
Over de geheele lengte van de trap liep naar de keuken het ijzerdraad van de
huisbel.
Frits had daar een dunnen, maar sterken, zwarten draad aan gebonden, die tot aan
de leuning van de trap kwam.
En nu was hij heel nieuwsgierig naar de oplossing van het vraagstuk, tot hoeveel
malen Dientje, de meid, de voordeur zou openen als er werd gescheld.
Frits ging daartoe met Hector in de gang spelen.
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Hij holde een paar malen met het dier heen en weer, liet hem een prop papier naloopen
en trok toen aan den draad.
Ringeling! ging het in de keuken.
Dientje kwam naar de trap, trok aan het touw en open ging de deur.
Geen mensch te zien.
‘Wie daar?’ vroeg Dientje.
Frits speelde met den hond rustig door.
Dientje mopperde wat en ging naar beneden, om de deur weer te sluiten.
‘Zoek dan, Hek,’ riep Frits. ‘Zoek dan!’
Dientje ging weer in de keuken en zette haar arbeid, het schillen van aardappelen
ijverig voort.
Tingeling!
‘Wel alle menschen,’ zuchtte ze. ‘Die is bepaald daar straks weggegaan en nu
teruggekomen.’
En opnieuw ging zij de deur opentrekken.
Frits lag met Hector in de gang te rollebollen.
‘Wie is daar?’ riep Dientje.
Geen sterveling.
Wederom ging zij de trappen af en keek nu eens naar buiten, waar ze echter
niemand ontdekte, die haar dat kooltje kon gestoofd hebben.
Wel zag ze op korten afstand een agent.
Kordaat ging ze naar den diender toe.
‘Och agent, zou je niet eens even op onze huisdeur willen letten? Er belt
herhaaldelijk een kwajongen aan.’
‘Zeker, beste meid,’ zei de agent, ‘ik zal wel 's uitkijken.’
Dientje keek nog eens om zich heen en trok daarna de deur stijf toe. - Dan ging
ze weer naar de keuken, nam haar mesje op en een aardappel en begon...
Tingeling!
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‘Wel heb ik ooit van mijn leven!’ riep ze en vloog nu de keuken uit naar de trap.
Frits amuseerde zich met den hond en ze dacht niet aan die twee.
Ze schoot als een torpedo de trap af, rukte de deur open en zag... den agent, die
rustig voor de woning stond.
‘Zoo beste meid,’ zei die, ‘ben je daar weer?’
‘Zeg agent, wie belde hier nou?’
‘Wel geen mensch.’
‘Geen mensch? En d'r wordt an de bel getrokken!’
‘Dat heb je mis meissie. Hier heeft geen mensch an jouw bel getrokken.’
‘Zeg, als je me nou... ik hoor 't toch secuur... ik zal toch zeker niet hooren bellen,
als er niet gebeld wordt, je moet niet denken, dat ik gek ben.’
‘Ik zou d'r haast aan beginnen te gelooven,’ lachte de diender. ‘Maar het is, zooals
ik je zeg, h i e r heeft niemand aan de schel getrokken.’
Driftig trok Dientje de deur achter zich toe.
Maar toen ze boven aan de trap kwam, kreeg ze opeens - ze wist zelf niet hoe sterk vermoeden op Frits.
Ze keek hem eens goed aan, maar Frits keek toevallig een anderen kant uit en had
groote pret met Hector.
In de keuken gekomen, sloot Dientje eerst de deur, nam den sleutel er af en keek
door 't sleutelgat in de gang.
En al gauw zag ze, hoe Frits bij 't heen en weer hollen telkens zijn arm uitstak naar
iets, dat hij niet zoo gauw grijpen kon. Maar eindelijk scheen hij 't beet te hebben,
want hij trok en daarna...
Tingeling!
‘Juist,’ mompelde Dientje, ‘nu is het raadsel opgelost. We zullen dat grapje Frits
eens betaald zet-
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ten.’
Ze bleef natuurlijk rustig in de keuken, niettegenstaande er nu herhaalde malen
achtereen werd gebeld.
Maar opeens stond ze op en opende de deur.
‘Wat wordt er toch dikwijls gebeld, Frits,’ zei ze.
‘Ja,’ zei Frits, ‘dat komt, omdat er beneden iemand aan de bel trekt.’
‘Zou je denken? Och toe, wil jij dan eens even gaan kijken, lieve jongen?’
Van dien kant had Frits de zaak nog niet bekeken.
Maar om zijn eer te redden ging hij inderdaad naar beneden en toen hij daar was,
kwam Dientje de trap af.
Frits opende de deur.
‘Er is niemand, Dientje.’
‘Zoo Frits, dan zal ik 't jou eens vertellen.’
En opeens pakte ze Frits bij den arm en gaf hem aan den agent.
‘Hier agent, hier is de belletrekker. Hij had boven een draad aan de bel gebonden.
Brengt u hem maar even hiernaast in den winkel, daar is zijn vader.’
De politieman was welwillend genoeg, om dat verzoek in te willigen. Hij bracht
Frits door den winkel naar het kantoor en leverde hem daar aan de gestrengheid van
zijn vader over.
Dit was de tweede maal, dat Frits van Duuren met de politie in aanraking kwam!
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IX.
Een middag in de Rotterdamsche Diergaarde.
Toen Frits acht jaar telde, was hij al bijzonder vlug en handig voor zijn leeftijd. Hij
begon al mee te praten over voetbalclubs en zwemwedstrijden, over wielrennen en
hardloopen.
Zijn zuster Bep, die eens een diabolo voor hem meebracht, had daar ook al bitter
weinig succès mede.
Frits gooide met het touw de diabolo op een zeer druk trottoir en liep toen door,
omdat hij bang was, het ding op zijn hoofd te krijgen. De diabolo suisde een kolossaal
eind omhoog en kwam toen, net als de aviateurs zeggen, vol-piqué naar beneden,
precies in een mandje met eieren van een boer, die juist passeerde.
Er waren een paar eieren kapot, want de dooiers spatten een heel eind in het rond,
maar de diabolo bleef er tusschen liggen. Frits was het ding meteen kwijt, maar hij
hoopte, dat de diabolo een kleine vergoeding zou wezen voor de schade, die de boer
leed.
Hij interesseerde zich trouwens veel meer voor de edele voetbalsport en maakte
van elke gelegenheid gebruik, zich in die schoone lichaamsbeweging verder te
bekwamen.
Langzamerhand ook was hij vertrouwd geraakt met de groote stadsdrukte. Hij
ging al reeds lang alleen naar school en mocht nu zelfs, onder voorwaarde van héél
voorzichtig te zullen zijn, met een paar vriendjes des Woensdags- en
Zaterdagsmiddags wandelen en spelen.
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Gingen ze niet naar een of ander voetbalveld, dan was de Rotterdamsche Diergaarde
een verzamelplaats van schooljongens, waar je de grootste pret kon beleven.
Zooals bekend is, hield Frits veel van dieren. Zijn

Hector, nu reeds jaren zijn kameraad, kon dat getuigen.
En daarom was de Diergaarde voor hem een groote aantrekkelijkheid. Hij ging er
meest heen met zijn schoolkameraden Willy Pluck en Hans Woesting.
Op een Zaterdagmiddag - 't was Meimaand en mooi weer, schoon wat winderig trok Frits er met Hans en Willy heen. Laat de aandachtige lezer er van verzekerd
zijn, dat deze vrienden van Frits
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ook een paar vroolijke Fransjes waren, twee Rotterdamsche jongens, die hun handen
wisten te gebruiken en in het geheel niet op hun mondje waren gevallen.
Frits zei tot deze brave heeren, dat hij erg benieuwd was, of de portier van de
Diergaarde hen voor vreemde jongens zou aanzien, wanneer zij het hek passeerden..
De portiers namelijk kennen de gezichten van de leden op een prik.
Maar Frits wou er toch eens de proef mee nemen.
De drie snuiters staken de hoofden bijeen en hielden krijgsraad.
Het resultaat daarvan was, dat Frits met de pet achterste voren, de handen in de
zakken en een paar scheele oogen, alsof hij in geen week iets gegeten had, het hek
doorging. De portier, die wel een zekeren Frits van Duuren kende, maar het
voorhistorisch creatuur, dat nu binnen kwam stappen, nog nooit gezien had, stoomde
naar hem toe en zei:
‘Wie ben jij?’
Frits haalde de handen uit de zakken, zette eerst zijn pet en toen zijn oogen recht
en antwoordde:
‘Frits van Duuren, portier.’
De man schoot in een lach en zei: ‘Maak dat je weg komt, deugniet.’
Nu kwamen Hans en Willy aanstappen.
Zij hadden hun petten geruild, zoodat Hans een veel te klein en Willy een veel te
groot hoofddeksel had. Willy liep met de voeten naar buiten gekeerd en Hans trok
een scheeven nek en zette zijn rug op.
Die exemplaren had de portier ook nog nooit gezien en omdat hij 't zaakje niet al
te best vertrouwde, vroeg hij ook hun namen.
Hans en Willy namen hun oorspronkelijke gedaan-
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te weer aan en maakten zich bekend.
De portier werd een beetje boos.
‘Zeg, als jullie denken, dat ik mij voor den gek laat houden, dan heb je het mis,
hoor. Als je dat nog eens probeert, kom je nooit meer in de Diergaarde.’
Intusschen was Frits door deze proefneming tot het besef gekomen, dat men heel
gemakkelijk zijn

voorkomen kan veranderen, en ook dat iemand, die lid van de Diergaarde is, geen
ander gezicht moet zetten als hij er binnen gaat.
Na deze wijsgeerige overpeinzing begaf het drietal zich naar den Apenkooi, steeds
het eerste doel van het bezoek aan den tuin.
Het Apenhuis was zoodanig gebouwd, dat de apen zich zoowel binnen- als
buitenshuis konden bewegen.
Buiten waren dan hooge kooien, waarin stevig bevestigde boomtakken den dieren
gelegenheid boden tot klimmen en klauteren.
Er stond juist een heele familie met jongens en meisjes bij een der kooien, waar
zich tamelijk groote apen in bevonden.
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‘Pas op,’ zei de vader tot de kinderen, ‘kom er niet te dicht bij, want die eene aap
pakt je pet van je hoofd, als hij er kans toe ziet.’
Het woord was nog ternauwernood gesproken of een windstoot rukte aan de pet
van Frits. Om afwaaien te voorkomen greep hij snel naar zijn hoofddeksel maar gaf
daarbij een duw tegen het hoofd van Hans, zoodat die dicht bij de tralies kwam. Snel
als de wind stak de aap zijn poot uit en greep Hans de pet van 't hoofd.
‘Dat is gemeen!’ riep Hans tot Willy die er vlak bij stond en hij rukte uit wraak
hem de pet van zijn knikker en wierp die den aap toe.
De aap was zeer dankbaar voor deze welwillende bijdrage en begon aandachtig
beide petten te ontleden.
Intusschen rolden Hans en Willy vechtende over het grint, terwijl Frits met
toenemende belangstelling den uitslag van dezen onverwachten, maar niet minder
bezienswaardigen worstelwedstrijd tegemoet zag.
Toen beide vechtersbazen elkander in voldoende mate hadden gestompt en
geslagen, stonden zij op en sloegen hun kleeren af.
Toen zei Frits: ‘Waarom vochten jullie eigenlijk?’
‘Wel!’ hijgde Hans, ‘hij haalt den flauwen streek uit om mijn hoofd naar het hek
te drukken en zoo pakte de aap mijn pet.’
‘Dat is niet waar!’ riep Willy. ‘Maar jij hebt mijn pet in 't hok gegooid.’.
‘Hoor eens,’ zei Frits tot Hans, ‘je hebt het mis. Ik heb duidelijk gezien dat Willy
het niet deed.’
‘O, had dat eerder gezegd,’ zei Hans.
‘Ja, dat wilde ik ook doen, maar ik kon niet aan 't woord komen, omdat jij Willy
lag te bewerken met je vuisten.’
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‘En met dat al zijn we onze petten kwijt,’ klaagde Willy.
‘Nou, da's minder,’ vond Hans, ‘de mijne was heel oud en de jouwe was ook niet
veel zaaks.’
Ze wierpen nog een weemoedigen blik op hunne totaal vernielde hoofddeksels en
de aap leek wel te knipoogen tegen hen, alsof hij zeggen wilde: ‘Saluut en bedankt,
ik houd me gerecommandeerd.’
Frits was zeer tevreden met de uitkomst van het geval. En ernstig nam hij zich
voor, steeds voorzichtig te zijn en nimmer te dicht met zijn hoofd bij de tralies te
komen.
In vrede en vriendschap zetten de drie kameraden hun wandeling door den
dierentuin voort en kwamen na eenigen tijd bij het olifantenhuis.
Twee kolossale Afrikaansche olifanten plomp-stapten daar rond, bewaakt door
hun oppasser.
Kinderen wierpen de reusachtige dieren koekjes en kaakjes toe en het was aardig
te zien, met welk een nauwkeurigheid die enorme beesten de kleine snoeperijtjes
van den grond wisten te rapen.
Zelfs wisten ze een cent te grijpen, die ze dan in een bak wierpen. Telkens, als er
een cent in den bak kwam, trokken de olifanten aan een bel.
Nu was er een mijnheer, die de olifanten eens plagen wou, niettegenstaande dat
streng verboden was en de oppasser er dan ook ernstig tegen waakte.
Die mijnheer droeg een hoogen hoed, waar hij erg grootsch op scheen te zijn, want
de jongens hadden al een paar malen gezien, hoe hij een zakspiegeltje te voorschijn
haalde en zich dan telkens even bekeek en zijn hoogen hoed recht zette.
Nu had die heer toevallig zijn sigaar opgerookt, en omdat de kinderen allerlei
snoepgoed in den slurf van de olifanten stopten, wou hij ook eens aardig
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wezen en duwde het laatste eindje van de brandende sigaar erin.
De olifant blies het er dadelijk uit, hief zijn slurf omhoog en gaf den dierenplaag
zulk een geweldigen slag op zijn hoogen hoed, dat die als een valscherm tot aan de
schouders over zijn hoofd gleed.
Zoo stevig zat de hoed, dat de man dien er met beide handen niet kon afkrijgen.
Frits, Hans en Willy rolden van het lachen haast omver, ook de oppasser schaterde
het uit en alle omstanders lachten dapper mee.
Het was dan ook een buitengewoon komisch gezicht!
Een man zonder hoofd met een hoogen hoed!
Niemand stak een hand uit, om den dierenplaag van zijn hoofddeksel te bevrijden
en zelf was de man er niet toe in staat.
‘Ja mijnheer,’ riep de oppasser hem toe, ‘dat komt ervan, als men de olifanten
plaagt. U moogt nog heel blij zijn, dat ik U niet bekeur. Ik moet er zoo om lachen,
dat ik u niet eens wil beboeten. Hahahaha!’
Het heertje stampvoette van kwaadheid en men hoorde hem onder den hoed
mopperen en razen.
‘Trek dien hoed van mijn kop... ik... ik... stik!’
‘We zullen hem helpen, jongens,’ zei Frits. ‘Kom mijnheer, als u even bukken
wilt, zullen we den hoed van uw hoofd halen.’
Dankbaar voor die welwillend aangeboden medewerking bukte het heertje en nu
begonnen Frits en Hans aan den rand van den hoed te rukken.
Na tien seconden hadden zij den rand in hunne handen, maar de rest van den hoed
zat nog onveranderd op 's mans arm hoofd.
Met vereende krachten gingen zij nu dat gedeelte
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bewerken; het heertje zelf rukte en trok dapper mee, en opeens schoot de hoed los,
zoodat mijnheer met een vaart achteruit vloog en op zijn rug in het zand terecht
kwam.
Opnieuw gejuich van de talrijke omstanders, wier

aantal op dat drukke middaguur zeer was toegenomen.
Mijnheer de dierenplager maakte gauw dat hij weg kwam, terwijl Frits, Hans en
Willy de treurige overblijfselen van den modernen hoogen hoed aan ieder ter
bezichtiging boden.
Er waren dien middag drie hoofddeksels gesneuveld, wat niet wegnam, dat er pret
genoeg door beleefd was, en nietwaar, de hoeden- en pettenwinkelier moet ook leven!
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X.
Frits gaat op visite bij tante Eufemia.
Een enkele maal gebeurde het, dat Frits een bezoek bracht aan Grootma en tante
Mina, die een deftig huis bewoonden aan den Schiedamschen Singel. Frits mocht er
wel graag zijn, want het was een kolossaal ruim huis met gangen, waar je heerlijk
kon rolschaatsen. Zoo'n paar rolschaatsen had tante Mina hem onlangs cadeau gedaan,
op voorwaarde, dat hij er zich alleen binnenshuis mee zou vermaken. Zoowel zijn
grootmoeder als tante Mina hielden veel van hem en beiden luisterden met graagte
naar zijn verhalen over den meester en de jongens.
Toen Frits zag, dat de oude dames zooveel pret hadden om zijn avonturen, begon
hij er al langer hoe meer te vertellen, waarbij hij wel wat kon overdrijven en soms
erg opsneed. Op een regenachtigen Woensdagmiddag was hij weer naar het groote
huis op den Schiedamschen Singel gegaan, om daar zichzelf en de dames wat afleiding
te bezorgen. Bij 't aanschellen kondigde hij tevens zijn komst aan, door de brievenbus
een paar honderd maal te laten klapperen, wat altijd ten gevolge had, dat de dienstmeid
tweemaal harder dan gewoonlijk naar de voordeur liep, om dat lawaai te doen
ophouden.
‘Zoo, lawaaimaker!’ verwelkomde zij hem.
‘Dag keukenmajoor,’ zei Frits. ‘Is tante Mina thuis en Grootma ook?’
‘Ik geloof het wel, maar doe mij nu een plezier als je weer komt, en rammel niet
zoo met de bus.’
‘Nou Grietje, hoe kan je dan hooren, dat i k er ben?’
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‘O, dat behoef ik niet vooruit te weten.’
‘Zal 'k dan voortaan maar wat harder bellen, en dan een heelen tijd achter elkaar?’
‘Ben je niet wijs, jongen, dank je lekker!’
‘Zeg Grietje, weet jij het verschil tusschen jou en een aap?’
‘Neen, dat weet ik niet.’
‘Zoo, dan moet je maar nooit in den spiegel kijken, anders weet je niet, of je een
aap ziet of je eigen. Dag Grietje.’
Na deze woorden stapte hij de kamer binnen, waar Grootmoeder en tante Mina
hem hartelijk verwelkomden.
Frits was al dadelijk op zijn praatstoel.
Nadat hij van tante een kopje thee en een paar koekjes had gekregen, begon hij
zijn avonturen van dien morgen te vertellen.
Ja, hij was natuurlijk naar school geweest, dat begrijpt u. Al heel vroeg waren
Willy Pluck en Hans Woesting hem komen halen en daardoor hadden ze tijd genoeg
om nog even een straatje om te wandelen.
Ze kwamen in een van de dwarsstraten tusschen Nieuwehaven en Haringvliet
voorbij een klein kruideniers-winkeltje, waar voor het raam onder andere ook
stopflesschen met pepermunt stonden. O, verschillende soorten lekkere pepermunt.
Eerst groote, ronde witte, dan van die kleine, gekleurde suikerpepermuntjes, waarvan
je telkens een mond vol kon nemen. Als je ze een poosje in je mond gehouden had
en je liet ze dan zien, had je wel honderd kleuren op je tong! Fijn, tante! En dan
waren er van die lange pepermuntstokken met gekleurde slingerslanger-strepen er
op, die waren duur, want één zoo'n pepermuntstok kostte twee centen.
Nu had Frits gezegd tot Willy en Hans: ‘Waar-
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om wed je dat ik hier voor niks pepermunt krijg?’ en ze hadden geantwoord: ‘om
tien knikkers.’ Best, aangenomen, en de twee vrienden mochten aan den overkant
gaan staan om het feit met eigen oogen te aanschouwen.
Frits begon met eenige malen langzaam voorbij het winkeltje te loopen, waarbij
hij leelijke gezichten trok en kreunde, alsof hij pijn had. Hij stak beide handen in de
zijden en liep een beetje voorover, telkens heen en weer, steeds maar kreunend: ‘O,
o, au, au!’
Toen hij weer voorbij 't openstaande winkeldeurtje kwam, zakte hij bij de deurpost
ineen en riep, met zijn hoofd in den winkel gericht: ‘O, o, mijn buik, o, au!’
De winkelier kwam naar voren gesneld.
‘Wel jongen, wat mankeert jou?’
‘O, o, mijn buik.’
‘Wat is er dan mee?’
‘O, zoo'n pijn.’
‘Ben je dan gevallen, heb je je zeer gedaan?’
‘Och nee... o... 't is buikpijn... O o o...’
‘Kom, je kunt daar niet zoo blijven liggen, vent. Sta eens op. Wacht, ik zal je
helpen.’
‘O, o...’
‘Wel, is de buikpijn zóó erg? Ga dan maar gauw naar huis. Wil je wat drinken?’
‘O nee... o nee... had ik maar een pepermuntje. Dan zou 't wel overgaan.’
‘Pepermunt? Wel, da's waar ook, jongen. Daar kan ik je wel aan helpen. Hier hoor,
brave vent, ik zal er wat voor je in een zakje doen en steek deze groote maar vast in
je mond.’
‘O, o... mijn buik... dank u wel... dank u wel.’
En gewapend met het zakje pepermunt ging Frits
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naar zijn makkers aan den overkant, om hun 't bewijs te leveren, dat hij de
weddenschap gewonnen had.
De winkelier keek hem nog even meelijdend na, maar toen hij zag, dat de drie
knapen den buit

lachend deelden, gooide hij met een slag zijn winkeldeur dicht en riep:
‘Wel alle menschen, wat een apen!’
Grootmoeder en tante Mina lachten om dit verhaal, dat haar de tranen over de wangen
liepen en de eerste zei:
‘Jongen, waar haal-je toch al die onzin vandaan?’
‘Onzin, grootma?’
‘Ja, en hoe durf je 't te doen?’
‘Is niks aan te durven,’ zei Frits. ‘Als je buik-
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pijn hebt en een pepermuntje vraagt, doe je toch geen kwaad?’
‘Maar als die man je nu eens achterna geloopen had?’
Frits haalde zijn schouders op en knabbelde rustig zijn elfde koekje. Die
veronderstelling was hem niet eens de moeite waard om er over te denken. Phoe, als
zoo'n man je naliep, wel, dan maakte hij 't zich erg moeilijk, want krijgen deed-ie je
immers toch niet? En de pepermunt was fijn, tante. En of.
Maar een eindweegs verder hadden Willy en Hans toch bijna ruzie gekregen met
Frits.
Wat was het geval?
Wel, er stond een vuilniswagen met een paard ervoor op de straat.
De vuilnisman haalde de bakken met vuil van de huizen en ledigde die dan in den
wagen. Telkens riep hij tot het paard: ‘vort’ en dan weer ‘ho.’
Zoo ging het straat in, straat uit.
Frits beweerde, dat het paard den wagen voorttrok aan het gareel, dat zijn de beide
boomen, waartusschen het dier liep.
Willy Pluck en Hans Woesting daarentegen zeiden: ‘Welneen, het paard trekt aan
den ijzeren beugel, die met het touw aan zijn borst vastzit. Die ijzeren beugel haakt
in een oog van den wagen, en zóó trekt het paard.’
‘Nietwaar,’ zei Frits, ‘het paard trekt aan de boomen.’
Frits dacht eens ernstig over dit belangwekkende vraagstuk na. Als het paard aan
de boomen den wagen voorttrekt, zoo peinsde hij, dan geeft het ook niet, als iemand
den ijzeren beugel uit den haak wipt. Trekt het paard n i e t aan de boomen, en wél
aan den beugel, nu, dan is het omgekeerde waar.
Het beste was dus maar, er even de proef mee te
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nemen.
En toen de vuilnisman weer ‘ho!’ had geroepen en een paar huizen terugliep, om
vandaar een vuilnisbak en een emmer op te halen, wipte Frits den beugel uit den
haak en wachtte met zijn kameraden op eenigen afstand het resultaat van zijn proef
af.
De man gooide het vuilnis in den wagen, keerde terug om bak en emmer op hun
plaats te zetten en riep: - ‘Vort!’
Het paard was zeer gehoorzaam en stapte verder. Maar de riemen gleden van de
boomen af en het paard liep al op zes meters afstand van den wagen, toen de
vuilnisman er pas erg in kreeg.
‘Hóó, hó bonk!’
't Paard bleef staan en werd door den man een oogenblik later weer voor den wagen
gezet.
Woedend keek de man om zich heen, maar hij kon den dader van dit snood bedrijf
niet ontdekken, omdat Frits na het aanschouwen van het voortwandelen van het paard
zonder den wagen, wijselijk met Hans en Willy naar school was gegaan.
Intusschen had hij alweer de nuttige levenservaring opgedaan, dat een paard niet
aan de boomen een wagen voorttrekt, doch aan de riemen of touwen. En zeer tevreden
over het succès van zijn proefneming was hij de school binnengestapt.
Ook dit verhaal hoorden Grootmoeder en tante Mina met de meest warme
belangstelling aan en toen Frits zag, dat hij onder 't vertellen de heele trommel koekjes
leeggegeten had en tante Mina geen aanstalten maakte, om den voorraad aan te vullen,
vond hij, dat de visite lang genoeg geduurd had.
Grootmoeder zei hem, dat hij nu ook eens lief moest wezen voor tante Eufemia,
die in de Boomgaardstraat woonde.
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Frits moest haar ook eens gaan opzoeken en wat opvroolijken met zijn verhalen. Ja,
dat vond tante Mina ook, haar zuster Eufemia zou 't bepaald hartelijk van den jongen
vinden.
Frits had daar niet veel ooren naar.
Tante Eufemia, die over het algemeen niet van kinderen hield, was een zeer
eenzelvig en stil mensch, die met een oude dienstbode en een dito papegaai een
ouderwetsch benedenhuis bewoonde. Een enkele maal, en dan nog alleen in
gezelschap van zijn moeder en Bep, was Frits er geweest, maar om er geheel alleen
naar toe te gaan, dat vond hij minder aantrekkelijk.
De dames hielden echter zóó lang aan, dat Frits toegaf en met lood in de schoenen
en een bezwaard hart naar de Boomgaardstraat wandelde, om zijn belofte te
volbrengen.
Om ook de oude dienstbode van tante Eufemia voor te bereiden op zijn komst,
begon hij na 't aanschellen lustig met de brievenbus te klepperen.
De bejaarde Koosje deed open en zei verontwaardigd:
‘Wil jij wel eens ophouden, rekel!’
‘Dag Koosje,’ zei Frits minzaam, ‘is tante thuis?’
‘Neen, maar ze komt straks! Waarom maak jij zulk een geweld met die brievenbus?’
‘Dan kan je hooren, dat ik 't ben, Koosje. Thuis doen we 't ook altijd, ik heb het
van Bep geleerd.’
‘Zoo, maar hier laat je die herrie maar achterwege, hoor. Ga maar zoolang in de
kamer, tot je tante komt.’
Frits werd op een stoel neergeplant en keek om zich heen. Ouderwetsche meubels,
portretten, schilderijen, zwarte gordijnen, die de kamers half donker maakten. Stoelen
kaarsrecht tegen de muren; in de aangrenzende kamer, waarvan de deuren half open
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waren, witte hoezen over de meubels.
't Was hier doodstil.
Er stond geen piano, geen orgel, zelfs geen gramofoon.
Frits zuchtte, draaide zijn pet in zijn handen.
In een hoek van de nevenkamer een groote koperen kooi, met een papegaai er in.

‘Lorretje kaporretje kapoe!’ riep het beest.
Frits ging er naar toe, begon met het dier te praten.
Toen hoorde hij met een sleutel de buitendeur openen en sluiten.
Tante Eufemia kwam thuis.
Omdat Frits haar in opdracht van Grootmoe en tante Mina eens wou opvroolijken,
verborg hij zich achter een gordijn in de onmiddellijke nabijheid van de papegaai.
Tante Eufemia, die niet wist, dat er iemand in de kamer was, zette allereerst den
stoel recht, waarop
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Frits gezeten had en ontdeed zich toen van hoed en mantel.
Frits zag, hoe zij een flesch limonade uitpakte en die op de tafel zette.
Toen riep de papegaai:
‘Dàg vrrrow... dag vrrróuw!’
‘Dag lieve lorre,’ zei tante Eufemia.
‘Lorretje kaporretje kapoe!’ zei het beest.
Tante herhaalde het letterlijk en kwam het dier even over den kop streelen.
‘Zoete lorre, hoor,’ zei ze. ‘Och, wat is hij weer lief, och, wat is hij weer zoet...
o... een engel, ja, je bent een engel. Je bent mijn lief, klein lorretje-kaporretje, mijn
viegelevogeltje, ja, jij krijgt lekkers, hoor.’
‘Lekkerrrr!’ zei Lorre.
Tante Eufemia ging weer naar de andere kamer, wou de flesch limonade in de kast
opbergen, toen opeens een zonderlinge neusstem riep:
‘Ik lust ook limonade!’
Tante bleef stokstijf staan, de flesch trilde in haar hand.
Met wijd opengesperde oogen keek zij naar den papegaai, die knipoogend op z'n
stok zat.
Ze wist niet hoe ze het had! Riep Lorre dat? Ja natuurlijk, wie anders?
Tante zette werktuigelijk de flesch op de plank en deed, bevend nog, een stap in
de richting van de kooi.
‘Wat... zegt... Lorre?’ vroeg ze angstig.
‘Ik lust ook frrrrrambozen-limonade!’ klonk het weer.
Tante werd wit.
Zóó had zij Lorre nog nooit hooren praten... wie had hem dat ooit voorgezegd?
En weer klonk het uit de andere kamer:
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‘Limonade en een koekie, tante! Koekie-koekie-koekie!’
Het werd tante Eufemia te machtig.
Zóó iets bovennatuurlijks had zij nog nooit meegemaakt! Een papegaai, die uit
zichzelf begon te spreken!
Uit angst, dat er iets geheimzinnigs gebeuren zou, durfde zij de kooi niet naderen.
Integendeel ging ze langzaam achterwaarts naar de deur, gereed om zoo noodig direct
de vlucht te kunnen nemen.
En toen hoorde zij zeer duidelijk:
‘'k H e b z o o ' n d o r s t . . . g e e f n o u l i m o n a d e ! ’
Met een ruk was de deur open en tante de kamer uit. Ze vluchtte naar boven, naar
haar slaapkamer.
Frits wachtte tien minuten.
Er kwam niemand.
Toen begon hij 't vervelend te vinden en zonder verder iets aan de meid te zeggen,
verliet hij het huis.
De deur sloeg achter hem dicht.
Dat hoorde tante Eufemia en nu dacht ze, dat Koosje de deur uit ging.
Daar de oude dienstbode echter nimmer het huis verliet, al was het maar om een
boodschap, zonder haar meesteres even te waarschuwen, werd tante steeds ongeruster.
Wie verliet daar het huis?
Kom, dacht ze ten slotte, moed gevat! Laat ik toch niet zoo kinderachtig zijn. Ik
wil eens zien of Koosje in de keuken is.
En voorzichtig ging tante Eufemia de trap af.
Koosje zat rustig boontjes te doppen.
‘Gunst, Koosje, ik dacht, dat je uit was. Wie ging daar de deur uit?’
‘Weet ik niet, juffrouw. O, 't zal uw neefje Frits
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geweest zijn.’
‘Wat? Mijn neefje Frits?’
‘Ja juffrouw, Frits van Duuren. U hebt hem toch gezien?’
‘Mijn neefje Frits gezien? Waar? Hier in huis?’
‘Ja zeker, juffrouw! Ik heb hem zelf in de kamer gelaten en een stoel gegeven.
Was hij er dan niet?’
‘Welneen, er was niemand.’
‘Dat is vreemd.’
Tante dacht eens even na.
Nu ging haar een licht op en zonder verder over de zaak te spreken, verliet ze de
keuken.
‘'t Zou Fritsje natuurlijk wel geweest zijn, zoo'n bengel!’ En gerustgesteld ging
tante Eufemia weer naar de papegaai en zei: ‘Lorretje is zoet, hè? Lorretje zegt niet
Limonade, hè?’
Maar nu kende de papegaai het woord ook.
‘Lorre limonade! Lorre limonade!’ riep hij.
Toen begreep tante er niets meer van.
En tot op dezen dag is het haar nooit duidelijk geworden, wat er eigenlijk was
gebeurd.

XI.
Frits bij de brandweer. - Luchtballonnen en Veldkanonnen.
Onder de meeste jongens te Rotterdam bestond groote liefhebberij voor de brandweer.
In Amsterdam en andere plaatsen worden de branden gebluscht door stoom- en
handspuiten, die door gemeente-werklieden worden bediend, maar in Rotterdam had
men
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nog altijd de Vrijwillige Brandweer, die door gewone burgers werd waargenomen.
Elke stadswijk had zijn hand-brandspuit en als er alarm geblazen werd, liepen de
winkeliers en burgers, die spuitgasten waren, uit hun werk om de spuit naar den
brand te rijden en zoo noodig dien te blusschen.
Behalve die gewone kleine brandspuiten had de gemeente dan ook nog enkele
stoomspuiten en zelfs een autospuit, die echter alleen bij belangrijke branden uitrukten
en die altijd gereed stonden.
Het uitrijden van zoo'n handspuit, een eenvoudige zuig-perspomp op kleine,
geweldig ratelende wielen, bracht een drukke stadswijk altijd in rep en roer.
Aan een lang, dik touw trokken de burgers-brandweerlieden de rammelende spuit
voort, en geen Rotterdamsche jongen kon over zijn hart verkrijgen niet het touw mee
te grijpen en dapper te helpen voorttrekken.
Ook onze Frits was op negenjarigen leeftijd reeds een enthousiast medewerker
van de vrijwillige brandweer.
Hij was natuurlijk nog veel te jong om als spuitgast ingeschreven te worden, maar
hij deed toch al zijn best om de eer van zijn wijkspuit zoo hoog mogelijk te houden.
De heer van Duuren vond het lang niet netjes, dat zijn zoontje altijd maar meeliep
met de brandspuit en als een dolleman aan het touw voortholde, maar verbieden deed
hij het den jongen toch niet.
Het mooiste van dat spuitgastje-spelen vond Frits wel het blazen op een brandfluit.
Hij wist net zoo lang stuivertjes en centen op te sparen, tot hij in de Fransche Bazar
zulk een blinkend brandsignaal kon koopen.
En toen hij eenmaal in het bezit was van dat apparaat en zich op den zolder in het
blazen daarop
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ijverig geoefend had, meende hij nu ook eens de proef ermee te moeten nemen. Willy
Pluck en Hans Woesting zouden daarbij hun vriendschappelijke medewerking
verleenen.
Om zijn moeder en Bep geen onnoodigen last te veroorzaken, koos Frits een
Zaterdagmiddag uit, waarop die twee altijd een wandeling door de stad maakten. Dat
was wel de meest geschikte gelegenheid om eens te probeeren, of hij door middel
van de signaalfluit de brandspuit niet eens voor de deur kon krijgen. In elk geval zou
de proefneming de deugdelijkheid van zijn brandfluit bewijzen.
Ten einde tegenover de spuitgasten geen slecht figuur te maken, besloot Frits in
het kleine zijkamertje, aan de voorzijde van de straat, een kleinen brand na te bootsen.
Het kamertje werd nooit gebruikt en niemand zou er erg in hebben of nadeel van
ondervinden.
En 't was voor zijn proefneming nu eenmaal noodzakelijk, dat men van de straat
af meenen zou, dat er inderdaad brand in het huis was.
Daartoe ging Frits als volgt te werk.
Hij maakte het kleine kacheltje aan en stopte het toen vol met natte turf. Nadat het
vuur goed doorgetrokken was, sloot hij den schoorsteenklep, zoodat de rook geen
anderen uitweg vond dan door het half openstaande kacheldeurtje.
Vervolgens opende hij het raam op een kiertje, sloot de deur van het kamertje en
wachtte, tot het oogenblik aangekomen zou zijn, dat hij de brandspuit in werking
kon stellen.
De natte turf smeulde verschrikkelijk en verspreidde weldra zulk een dikken rook
in het kamertje, dat het heele vertrek blauw leek en de rook in wolkjes door het kiertje
van 't raam naar buiten pufte.
Toen Frits zag dat het onschuldige namaak-brand-
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je in zooverre geslaagd was, ging hij met zijn makkers de straat op en eenmaal aan
de Nieuwehaven gekomen, begonnen zij te hollen en Frits blies als een razende op
zijn signaalfluit.
Willy Pluck liep bij een schoenmaker-spuitgast binnen en riep:
‘Brand bij van Duuren op de Spaansche kade, baas!’
Angstig klonk op straat het schrille geluid van het brandsignaal.
De schoenmaker, die een ijverig brandgast was, vloog van zijn stoel overeind,
smeet zijn voorschoot

weg, greep een pet van den muur en holde naar het spuithuisje.
Inmiddels was Hans Woesting - volgens afspraak - bij een aardappelenhandelaar
binnengestormd.
‘Brand op de Spaansche kade bij van Duuren!’ schreeuwde hij den man toe, die
er zoo van schrikte, dat hij den schepel aardappelen, dien hij juist in de hand had, op
den grond liet vallen.
Meer spuitgasten kwamen op de been, sommigen bliezen ook op brandfluiten,
zoodat in twee minuten tijds de heele buurt overeind stond.
Brandmeesters met den groenen band om hun hoed, kwamen op het appèl en bij
het gerucht: ‘brand bij van Duuren’ spoedde een groote menigte, alsook eenige
politieagenten, zich naar de dichtbij gelegen Spaansche kade.
Weinige oogenblikken later kwam de eerste brand-
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spuit aanrollen, spoedig gevolgd door een tweede en een derde.
De winkelknechts hadden met stijgende verbazing den grooten volksoploop voor
het huis gezien, en het duurde dan ook niet lang, of zij bemerkten, wat de oorzaak
was van dit tumult.
De heer van Duuren en zijn zoon Harry werden door het personeel gewaarschuwd,
dat er waarschijnlijk brand in het bovenhuis was.
Dadelijk lieten die twee hunne kantoorboeken in den steek en vlogen de trap op.
Daar kwamen ook een paar brandmeesters naar boven.
De heer van Duuren keek in voor- en achterkamer, maar ontdekte niets. 't Rook
alleen een beetje naar smeulende turf.
Toen openden zij de deur van het zijkamertje.
Daar stond het dik van rook.
Papa gooide dadelijk het raam open, zoodat de benauwde turfdamp in wolken naar
buiten trok.
En toen inspecteerde hij het kacheltje.
Al gauw was de oorzaak van den dikken rook ontdekt. Papa opende de klep van
den kachelpijp en dadelijk hield het verschrikkelijke dampen op. De rook trok nu
door den schoorsteen.
‘Wel, ik begrijp het al,’ sprak de heer van Duuren. ‘Mijn dochter zal hier in 't
kamertje gezeten hebben en toen ze is uitgegaan, heeft zij de kachel willen aanhouden
en er wat natte turf opgelegd. En doordat de schuif dicht was, kon de rook niet door
den schoorsteen.’
De brandmeesters begrepen het, en daar ze verder niets bijzonders in het huis
ontdekten, gingen ze onverrichterzake terug en gaven order om de spuiten weer te
laten inrukken.
Frits was zoo verstandig, zich de eerste uren niet
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te laten zien. Natuurlijk wist Bep niets van een aanmaken van 't kacheltje op de
zijkamer, nog minder van natte turf.
Maar vóór de familie aan tafel ging, werd Frits even onder handen genomen.
Papa was boos, Moeder schudde het hoofd, Harry zei, dat ze Frits naar een strenge
kostschool moesten sturen en Bep kreeg een lachbui, die een kwartier duurde.
Frits betuigde zijn vader herhaaldelijk, dat hij 't heusch alleen maar had gedaan
om zijn brandfluit te probeeren. En 't was toch fijn gegaan, hè pa? Sjongen, wat een
volk, hè? En papa beet zich op de lip en sneed het vleesch.
Ofschoon Frits nimmer kwade bedoelingen had met zijn dwaasheden en
proefnemingen, veroorzaakte hij zijn moeder toch heel veel last. Er ging geen week
voorbij, of de jongen had eenige malen het huis op stelten gezet met de een of andere
grap. Juist die dingen waren het nu altijd niet, die moeder het meeste ongerief
veroorzaakten, maar Frits bleek hoe langer hoe moeilijker te regeeren. Een goed
woord vond bij hem altijd een goede plaats en vaak beloofde hij zijn moedertje, dat
hij, om haar plezier te doen, nu eens ernstig en kalm zou worden, maar het duurde
niet lang, of het werd hem te machtig en dan kon hij zich weer niet bedwingen, de
een of andere dwaasheid uit te halen.
Frits werd ondeugender.
Niet met opzet, maar 't ging vanzelf.
Hij werd met den dag vrijmoediger in zijn optreden, was veel meer op straat dan
wel noodig en goed voor hem was en vond, dat de wereld er nog al aardig uitzag en
je maar zooveel mogelijk pret moest maken.
Tevens ging hij voort om proeven te nemen met
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dingen, die je eigenlijk wel op je vingers kon uittellen, maar waarvan hij toch liever
het bewijs zag.
Zoo had hij eens van Bep een fonkelnieuw zakmesje gekregen; het was zoo scherp
dat je er de haartjes van je hand gemakkelijk mee kon afscheren.
Op zekeren dag kwam voor de deur van den winkel

op de Spaansche kade een koopman met gekleurde ballonnen.
Een dame, die daar juist met een tweetal kinderen passeerde, kocht voor ieder kind
zoo'n ballonnetje.
Frits ging er bij staan.
De man trok de ballonnen naar omlaag en nam er twee af. Terwijl hij daar voor
de kinderen een langen draad aan bond, hield hij het touw van de ballonnen onder
zijn arm.
Frits was zeer benieuwd, of al deze ballonnen om-
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hoog zouden gaan, als de man het touw losliet of iemand dat bijvoorbeeld doorknipte.
Wel, hij kon er immers de proef mee nemen? En vlug als de wind knipte hij zijn
mesje open en sneed het touw door.

Poetsch! gingen de ballonnen omhoog.
‘Wel alle duivels!’ schreeuwde de koopman, ‘doe jij dat, aap?’
‘Ik wou eens zien, of ze de lucht in gingen,’ zei Frits. ‘Kijk, zij zijn al heelemaal
boven de huizen.’
‘Jou leelijke kwajongen!’ schreeuwde de koopman en hij gaf Frits een draai om
de ooren.
Op dat tumult kwamen een paar knechts uit den winkel loopen.
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‘Zeg, waarom sla jij dat ventje?’
‘Waarom? Omdat-ie mijn heele negotie in de lucht heeft laten vliegen! De rakker
heeft het touw doorgesneden.’
De voorbijgangers keken naar de lucht.
Daar - heel in de hoogte - dreef een bosje ballonnen, als een gekleurde tros druiven,
rood en paars en wit, naar de wolken. Frits vond het jammer, dat hij dat reisje niet
mee kon maken. De man klaagde zijn nood aan de winkelknechts. 't Was de eenigste
broodwinning voor vandaag, zei hij.
‘Kom maar eens binnen,’ zei de oudste knecht.
En op het kantoor van den heer van Duuren deed de man het verhaal nog eens van
voren af aan, terwijl Frits er als een arme zondaar bij stond.
Papa wist er raad op.
‘Hoeveel ballonnen waren er?’ vroeg hij den man.
‘Vijf en twintig,’ was het antwoord.
‘En wat kosten ze per stuk?’
‘Een dubbeltje.’
‘In orde. Hier is een rijksdaalder.’
‘Dank u wel, mijnheer, dank u wel. En straft u den jongen nu maar niet al te erg.’
‘Dat is mijn zaak. Goeden dag.’
En de man vertrok getroost.
Vertoornd wendde de vader zich tot Frits.
‘Wanneer zal jij eens ophouden, ondeugende rakker, je ouders allerlei verdriet en
last aan te doen? Hoe lang zal ik nog elken dag weer mij boos moeten maken op jou?
Begrijp je dan niet, hoe je moeder en mij daarmee verdrietig maakt? Nu, zeg eens
wat.’
‘Och vader,’ zei Frits, en hij keek met zijn groote zwarte oogen zijn papa vrijmoedig
aan, ‘ik heb het heusch niet gedaan om u boos te maken. Maar ik wou zoo graag
weten, of die luchtballonnetjes alle-
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maal de hoogte in zouden gaan, als het touw kapot was.’
‘Maar domoor, dat weet iedereen toch vooruit.’
‘Neen vader, want Willy Pluck z'n zusje had laatst zoo'n ballon, en die wou niet
eens meer de hoogte in. En nu wou ik alleen maar even zien of ze nog goed waren.’
Papa schudde het hoofd en beet op z'n penhouder.
‘In elk geval verbied ik je, vanmiddag buiten te spelen. Je wordt voor straf den
heelen middag, tot etenstijd, op den zolder opgesloten.’
Dat vond Frits allesbehalve prettig, maar er was niets aan te doen.
Vijf minuten later was hij opgesloten.
Ruimte had hij genoeg, maar 't was hier vreeselijk doodsch.
Nadat hij dan ook de eerste vijf minuten als een berouwvol misdadiger over zijn
zonden had nagedacht en zich heilig en ernstig voornam, nooit meer het touw van
een ballonnenkoopman door te snijden, begon hij eens om zich heen te kijken.
Er waren twee kleine ramen op den zeer grooten zolder. 't Voorste raam gaf een
prachtig uitzicht op de haven en de kade, waar 't drukke handelsgewoel in vollen
gang was, het achterste bood het gezicht op tuintjes en binnenplaatsen van de
omwonende buren.
Toen Frits van beide panorama's voldoende genoten had, ging hij den zolder eens
inspecteeren.
Er lag heel wat oude rommel.
Frits zette wat droogstokken in een driehoek op den grond tegen elkaar en bond
die met een touw aan elkander vast. Een oud gordijn sloeg hij er overheen en nu had
hij een tent. Precies een rooverstent.
Nu moest hij zorgen voor wapens en ammunitie.
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Op een zolder vind-je van alles, dus ook dàt.
Een kachelpijp bond hij op het onderstel van een afgedankt wagentje, nu had hij
al een kanon.
In het kolenhok lagen plenty eierkolen.
Dat waren kogels.
Hij begon eenige kogels door het kanon heen te gooien.
Dat ging leuk.
Toen kreeg hij opeens een lumineus idee!
Wanneer hij zijn kanon eens voor het zolderraam zette, dan zag hij op de kade
mikpunten genoeg en

't zou aardig zijn, om de menschen op straat eens te laten zien, hoe Frits in geval van
oorlog zijn huis zou weten te verdedigen.
Hij sleepte het kanon naar het raam en bracht zijn geschut in stelling.
Nadat hij het op zijn plaats had gebracht, keek hij eens door den loop en zag
daardoorheen juist den wagen van een koopman in augurken en zuur. Open vaatjes
en flesschen en potten met uien en augurkjes en komkommers in 't zuur waren er
opgeladen. Soms kochten bootwerkers iets van den koopman.
Frits slingerde het projectiel door zijn kanon en volgde met belangstelling de
uitwerking.
Het eierkooltje gleed door de kachelpijp en daar
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het noodzakelijk naar beneden moest vallen, kwam het in een der zuurpotten van
den koopman terecht. ‘Plons!’

Dadelijk trok Frits zijn kanon in de loopgraaf terug en keek, zèlf verdekt opgesteld,
naar de beweging van den vijand.
De koopman, die juist met den rug naar den wagen gekeerd stond, hoorde niet
eens wat er ge-
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beurde, waarschijnlijk door het ratelende rumoer van wagens en karren om hem heen.
Af en toe liet hij een eentonig geroep hooren:
‘'n Cent een bom! Cent een bom! Cent een bom!’
Frits kwam tot de overtuiging, dat z'n eerste granaat weinig uitwerking had.
Voor de tweede maal bracht hij zijn veldgeschut in stelling, richtte het weer op
den wagen... gaf vuur en nu rolde den koopman het projectiel voor de voeten.
Ditmaal merkte de man wel, dat er op hem gevuurd werd en met booze oogen
keek hij om zich heen, zonder evenwel iemand te ontdekken, wien hij van dezen
aanval kon beschuldigen.
Een oogenblik later riep hij weer:
‘'n Cent een bom! 'n Cent een...’
Bom! kwam een volgende eierkool vertellen, die midden op zijn wagen, tusschen
de potten en vaatjes terecht kwam.
‘'k Waarschouw je, hoor!’ schreeuwde de koopman, maar hij wist zelf niet, tegen
wien hij dat riep, want de schutter bleef onzichtbaar. Toen vond de man het veiliger,
om een andere standplaats te zoeken en daarom reed hij zijn kar een eind verder.
Dat vond Frits heel jammer, want nu zag hij zoo gauw geen ander geschikt mikpunt.
Hij veranderde nu de richting van het kanon, keek er nog eens door en zag precies,
hoe een schippersvrouw bij de roef van haar schuit, die aan den wal gemeerd lag,
aan de waschtobbe stond.
Het volgende oogenblik vuurde Frits zijn geschut af.
‘Ploemp!’ precies in de tobbe.
Het zeepsop spatte de vrouw in 't gezicht.
Vol verbazing keek ze naar de voetgangers op de kade en toen, heelemaal
onwillekeurig, naar de huizen.
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Of Frits nu zich bewogen had of dat hij niet voorzichtig genoeg was, is moeilijk uit
te maken, maar opeens ontdekte de schippersvrouw zijn plotseling verdwijnend,
lachend gezicht. Kordaat droogde zij haar handen af, ging de loopplank over en stapte
regelrecht den winkel binnen.
‘En u, juffrouw?’ vroeg de knecht.
‘Zeg eres,’ begon de vrouw, ‘jullie mogen dat lieve jongetje van jullie wel eens
verbieden, want

die gooit uit het zolderraam ik weet niet wat naar beneden. Hij zou een mensch
morsdood kenne gooien.’
‘Hee, doet Frits dat weer?’
‘Weet ik hoe die aap heet? Maar 'k waarschouw je maar, anders zal ik de politie
er bij halen.’
‘Niet noodig, juffrouw, we zullen hem wel eens onder handen nemen.’
De oudste knecht spoedde zich naar den zolder.
Frits, die de nadering van het gevaar begreep, zat rustig aan den anderen kant van
den zolder - kanon en tent waren verdwenen.
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‘Zeg Frits, wat voer jij hier uit?’
‘Ik zit hier,’ zei Frits, ‘ik mag niet uit. Ik verveel me half dood.’
‘Zoo, maar daarom behoef je niet naar de schuiten te gooien.’
‘Gooi ik?’ vroeg Frits.
‘Dat wil zeggen, je hebt gegooid! Ik behoef alleen maar naar je handen te kijken,
om te weten, waarmee jij gegooid hebt. Ik waarschuw je nog maar Frits, want als ik
het aan je vader vertel, gebeuren er veel erger dingen met je.’
‘Ik zal het niet weer doen, hoor,’ zei Frits. ‘Maar ik verveel mij zoo.’
‘Moet je maar zorgen, geen straf te krijgen,’ zei de winkelknecht. ‘Wees nu
verstandig, Frits, en houd je kalm.’
Door de goedheid van den knecht kwam Papa aldus niets ter oore van Fritsje's
artilleriegevecht.
Gelukkig hield hij zich stil tot etenstijd en mocht toen weer beneden komen.

XII.
Tien jaar. - Arme Hector.
Toen zijn zuster Bep examen had gedaan en pianoleerares was geworden, kreeg zij
het zóó druk met lessen geven, dat zij nu zoowat in het geheel geen tijd meer had,
zich met Frits te bemoeien. Nu had hij alleen nog maar zijn hond en zijn
boezemvrienden Willy Pluck en Hans Woesting, om den tijd aangenaam te passeeren.
Maar Hector was den laatsten tijd zoo dartel en
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speelsch niet meer als vroeger en Frits had weinig succès meer met nieuwe kunsten.
Toch hield de jongen evenveel van zijn viervoetigen kameraad, dien hij door een
noodlottig ongeluk zou verliezen.
Het was Zondag en prachtig wandelweer.
's Middags ging de familie van Duuren een wandeling maken naar het westelijk
gedeelte der stad, waar zooveel nieuwe avenue's en plantsoenen en singels aangelegd
werden.
Mevrouw liep met Bep een eindje vooruit, Papa volgde met Frits, en Hector
snuffelde zoowat overal rond.
Op zeker oogenblik liep Hector nabij de rails van de tram op den Eendrachtsweg,
toen de electrische tram naderde.
Frits floot den hond, die dadelijk naar hem toekwam. De electrische tram reed
ongehinderd door, maar van de andere zijde kwam er een rijtuig, met twee paarden
bespannen.
't Gebeurde in twee seconden... Hector kreeg een trap van een der paarden, viel
om en 't volgende oogenblik kreeg de arme hond de wielen over het lichaam.
Bep gilde van angst en ontzetting, Frits gaf een schreeuw van schrik en holde naar
zijn armen hond, die kreunend en jankend op de straat bleef liggen.
Dadelijk was er een massa menschen om den armen hond geschaard. Het stomme
dier keek zoo pijnlijk zijn baasje aan, dat Frits de tranen in de oogen sprongen. Hij
streelde Hector en sprak hem snikkend toe.
Ieder der omstanders wist wat te zeggen.
‘Z'n ribben zijn bepaald gebroken,’ zei er een.
‘Dat beest gaat toch dood.’
‘Woont hier geen veearts in de buurt?’
‘Och wat, daar is immers toch niets aan te doen?’
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‘Gooit hem maar in het water, mijnheer.’
Mijnheer van Duuren wist niet wat hij er mee beginnen moest.
Den armen hond hier laten liggen, dat wilde hij niet.
Hem zèlf naar huis dragen al evenmin.
Gelukkig was een der omstanders bereid, dat voor een belooning te doen.
Papa sprak nu met mevrouw en Bep af, dat zij rustig met Frits zouden
doorwandelen. Maar Frits wou met alle geweld met Hector en pa mee.
‘Neen, dat gaat nu niet,’ sprak zijn vader. ‘Ik zal een veearts opzoeken en als je
thuis komt zal Hector weer beter zijn.’
Maar half getroost door deze woorden liet Frits zich door zijn moeder en zuster
meenemen. Zij trachtten hem op allerlei manieren af te leiden, maar de jongen zag
telkens weer in gedachten, hoe het rijtuig over den armen Hector reed.
Het was wèl een treurige wandeling dien Zondag.
Mijnheer van Duuren wist op de Nieuwehaven een bekend veearts te wonen, die
Bakker heette.
Deze bekeek en betastte den armen, overreden Hector, hoorde het verhaal van het
ongeluk aan en schudde meewarig het hoofd.
‘Daar zal weinig aan te doen zijn, mijnheer. Het beest is inwendig heel zwaar
gewond en 't beste is maar, dat u hem thuis aan een fleschje laat ruiken, dat ik u
meegeven zal.’
‘Verdooft dat de pijn?’
De veearts knikte.
‘Ja, en voor goed, voor altijd. 't Is de eenige manier, om den stakkerd uit zijn lijden
te helpen, want de pijn, die dit dier lijdt, moet inderdaad verschrikkelijk zijn.’
De veearts gaf daarop den heer van Duuren een
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klein fleschje mede en daarop liet deze Hector naar huis brengen.
In de keuken legde hij het ongelukkige dier op een matje.
‘Arme hond,’ zei papa, ‘ik zal je wel van die pijn afhelpen.’
Dankbaar keek Hector hem aan, alsof hij zeggen wilde: ‘ga je gang maar, baas,
er is toch niets meer aan te doen.’
Toen opende mijnheer de stop van het fleschje en hield het onder Hector's neus.
Ja, de pijn verdween meer en meer, het verdoovend middel werkte; nog even
opende hij de oogen.
‘Dank je wel, baas,’ zeiden die oogen.
Hector voelde geen pijn meer, hij strekte zich op het matje uit en zijn oogen sloten
zich voor altijd.
Hector was dood.
Toen Frits met Moeder en Bep thuiskwam, wilde hij dadelijk naar zijn vriendje
gaan zien.
Maar zijn vader hield hem tegen.
‘Ho jongen, zachtjes aan. Wat wou je doen?’
‘Naar Hekkie gaan, vader.’
In de keuken lag de arme hond stijf en stil.
Frits bukte zich en streelde hem zachtjes.
‘O vader... wat is hij koud... en stijf!... O... hij is dood!’
‘Ja jongen, en dat was het beste voor hem. Nu heeft hij geen pijn meer en er was
toch heusch niets aan te doen!’
Frits was wanhopig.
Hij liet zich echter door vader meenemen naar de kamer, waar hij stil in een hoek
bleef weenen om zijn lieven vriend.
Frits kon en wilde dien dag niet meer eten en diep ongelukkig ging hij 's avonds
naar bed.
Den volgenden morgen was Hector verdwenen,
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vader had hem stilletjes laten begraven.
De eerste dagen na dit ongeluk, den armen Hector overkomen, was Frits troosteloos.
Nòch zijn moeder, nòch Bep, nòch zijn vrienden konden hem het geleden verlies
doen vergeten.
Maar de tijd heelt alle wonden en ofschoon Frits steeds met weemoed aan zijn lief
vriendje bleef denken, werd hij toch langzamerhand weer de oude.
Het zal misschien een dag of zes na dien noodlottigen Zondag geweest zijn, toen
Frits op een avond, terwijl hij van het Park huiswaarts keerde, in de Westerstraat een
rijtuig naderen zag, met twee paarden bespannen.
Het was, alsof hij een electrischen schok kreeg.... want onmiddellijk herkende hij
zoowel den koetsier als het heele span!
Dàt was het rijtuig, dàt waren de paarden, dàt was de koetsier, en zij hadden hem
van zijn lieven Hector beroofd!
Bliksemsnel gingen die gedachten door zijn hoofd en dadelijk was zijn besluit
genomen.
Als een pijl uit den boog rende hij het rijtuig na en sprong er achter op.
Het was nimmer Frits' gewoonte, om zich op die manier kosteloos te laten
vervoeren, maar nood breekt wetten en ditmaal kon hij op geen andere manier zijn
doel bereiken.
Hij wilde weten, wie de stalhouder was.
Het rijtuig reed de halve stad door en hield eindelijk stil voor een stalhouderij aan
den Coolsingel.
‘Mooi,’ mompelde Frits, terwijl hij er afsprong, ‘nu weet ik meteen, wie mijn
armen bond vermoord heeft. Die man zal plezier van mij beleven. Koetsier nummer
veertien. Dat zal ik onthouden.
Dienzelfden avond werd de stalhouder opgebeld,
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wat natuurlijk voortdurend gebeurde.
‘Hallo... Stalhouderij Vliegwiel.’
‘U spreekt met Van Mierenstein, Blommerdijksche laan, 476.’

‘Jawel, mijnheer.’
‘Heeft u een grooten open wagen, een Jan Plezier?’
‘Jawel. Wij hebben er een voor twaalf, een voor twintig en een voor acht en twintig
personen.’
‘Heel goed. Wilt u dan met den grootsten wagen komen Zaterdag-middag om twee
uur aan mijn huis?’
‘Heel best, mijnheer. Voor hoe lang zal het zijn?’
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‘O, tot 's avonds acht uur. Wat is de prijs?’
‘Vier gulden per uur, mijnheer.’
‘Best, al was het vijf. Ik reken er op, Zaterdagmiddag twee uur Blommerdijksche
laan 476, Van Mierenstein.’
‘Ik zal 't noteeren, mijnheer.’
‘O ja, en dan nog iets. Ik wil alleen koetsier nummer veertien hebben.’
‘Ook goed, dat is Bikkers, nietwaar?’
‘Juist, nummer veertien is Bikkers. Dank u wel. Dag mijnheer.’
De stalhouder legde de telefoon op de haken en wreef zijn handen van plezier.
Sapperloot, dat was een buitenkansje! Vier gulden per uur van twee tot acht.
Verbazend jammer, dat ik niet vijf gulden gezegd heb, dat was ook goed geweest.
‘Zeg, Bikkers.’
‘Ja baas?’
‘Morgenmiddag om twee uur met den grooten open wagen voorkomen bij Van
Mierenstein, Blommerdijksche laan. Ken je die lui?’
‘Nooit van gehoord.’
‘Nou afijn, ze moesten juist jou hebben.’
‘M'n zorg. 't Is me een pretje met die groote kast te moeten rijden. Een bok, daar
je van aftuimelt als je over een put rijdt.’
De baas bekreunde zich daar niet om en ging tevreden in zijn kantoortje.
Dien Zaterdagmiddag gingen Frits met Willy Pluck en Hans Woesting per tram naar
de Blommerdijksche laan. De twee vrienden waren door Frits geheel op de hoogte
gebracht met den stand van zaken, en alle drie verlangden ze naar het oogenblik, dat
het buitengewone rijtuig voor acht en twintig personen in aantocht was.
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In de laan gekomen gingen de jongens daar wat rondwandelen, waarbij Frits tevens
tot de ontdekking kwam, dat nummer 476 in het geheel niet bestond.
De klok sloeg twee uur.
Daar naderde van verre de groote Jan Plezier en koetsier nummer veertien zat op
den ongemakkelijken, hoogen bok. Steeds meer naderde het rijtuig, maar de jongens
deden of zij er niet eens bijzonder op letten.
Zoekend reed de koetsier langs de villa's.
De nummers liepen tot vierhonderd en dan begon een heel andere weg.
De man hield de paarden in en keek aarzelend rond.
Daar kwam een dienstbode aanloopen.
‘Beste meid,’ zei de koetsier, ‘woont hier ergens Van Mierenstein?’
‘Nooit van gehoord,’ zei het meisje.
‘En waar is nummer 476?’
‘Dat bestaat niet. 't Hoogste nommer is 400.’
‘Wel alle deksels.’
De koetsier deed het rijtuig wenden en zocht nog eens terdege alle villa's en
woonhuizen af.
Toen kwam er een brievenbesteller.
‘Als d i e het niet weet, dan weet niemand het,’ dacht de koetsier en daarop vroeg
hij aan den postbode:
‘Weet je ook, waar hier ergens Van Mierenstein woont?’
‘Van Mierenstein... Van Mierenstein...’ peinsde de man, ‘nee, dien ken ik niet. Ik
bezorg hier al meer dan vijf jaar de brieven, maar den naam Van Mierenstein heb ik
nooit gehoord.’
Nu kwam Frits aanloopen en vol belangstelling keek hij naar den plezierwagen.
‘Jochie,’ zei de koetsier, ‘weet jij hier ook een
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Van Mierenstein te wonen?’
Frits keek naar 't nummer 14, dat op 's mans kraag blonk en hij dacht aan zijn
armen hond.
‘Wat zegt u?’ vroeg hij.
‘Of je ook Van Mierenstein weet te wonen?’

‘Neen, wel Bikkers, en die heeft verleden Zondag een hond doodgereden op den
Westersingel.’
En na deze woorden stapte Frits verder.
Toen kwam Hans Woesting aan wandelen en die zei tot den koetsier, zonder dat
deze iets vroeg:
‘Van Mierenstein woont hier niet, wel Bikkers, en die heeft een hond doodgereden
op den Westersingel.’
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De koetsier zette een paar oogen op, alsof hij spoken zag. Hij klom op den bok en
reed naar de stad terug.
De patroon was ten hoogste verbaasd en teleurgesteld toen hij 't verhaal van
nummer 14 aanhoorde. Maar de zaak werd hem pas duidelijk, toen er een uur later
getelefoneerd werd.
‘Hallo...’ riep een stem... ‘is u daar, meneer Vliegwiel? Ik kom u bedanken voor
't rijtuig... we hebben er veel pret om gehad. U moet weten, dat uw koetsier met uw
rijtuig verleden Zondag mijn hond heeft doodgereden... en nu verdient u lekker geen
zesmaal vier gulden. Dag meneer Vliegwiel... de complimenten van meneer Van
Mierenstein, Blommerdijksche Laan nommer 476.’
En weg was Van Mierenstein.
Stalhouder Vliegwiel smeet de telefoon neer en had een boozen avond.

XIII.
De verjaardag van den heer Schalmeier.
Op den 15en October vierde de heer Schalmeier, het hoofd van het Jongens-Instituut,
zijn verjaardag op feestelijke wijze met de geheele school.
Dien dag was het voor alle leerlingen feest.
's Morgens kwamen allen in de twee grootste klassen - die door het openzetten
der deuren tot één lokaal gevormd werden - bijeen en zongen den Jarige een huldelied
toe. Dan werden de geschenken aangeboden, toespraken gehouden en daarna trok
de
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heele school in klassen naar de Oude Plantage, waar tot 1 uur gespeeld werd.
Vervolgens ging het naar een zaal in de stad, waar de jongelui stevig onthaald en
getracteerd werden en tegen 3 uur was het feest geëindigd.
Dagen, zelfs weken van te voren waren onderwijzers en leerlingen voor den
komenden feestdag in de weer.
Ook Frits besloot, zich ditmaal niet onbetuigd te laten en van harte zijn welwillende
medewerking bij het feest te verleenen.
In de eerste plaats wou hij een gedicht op den directeur van de school maken en
hem dat op het feest aanbieden.
Hij verwachtte, dat mijnheer Schalmeier er veel pret om zou hebben, want hij zou
het verschrikkelijk grappig maken, om den Jarige wat op te vroolijken.
Om te beginnen zette Frits zich vol ijver aan dezen arbeid en na eenige uren had
hij zijn kunststuk klaar.
Het gedicht klonk aldus:
Geachte heer Schalmeier,
Ik was hoe langer hoe blijer,
Toen uw verjaardag aan ging breken,
Dat was voor ons een vroolijk teeken.
En nu die dag is daar,
Alweer voorbij een jaar!
Wil ik ook niet mankeeren,
U wel te feliciteeren.
Ik heb op uwe school
Altijd veel pret en jool,
En daarom zeg ik maar:
Nog menig prettig jaar!
Ik weet, dat U niet karig zijt,
Vooral, wanneer u jarig zijt!
Eerst komen wij beneden,
Zeer vroolijk en tevreden
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Met allen bij elkaar,
Wij wenschen u voorwaar,
En zingen u een lied,
Maar mooi vindt u het niet.
Veel mooier is, naar 'k denk,
Voor u ons verjaarsgeschenk;
Dan gaan de meesters praten,
Wij zitten als soldaten,
Hoewel we in stilte hopen:
Was 't nu maar afgeloopen!
En dan gaat elke klas,
Van harte in zijn sas,
Naar de Plantage henen,
We gooien daar met steenen,
We klimmen op een hek,
En breken onzen... hals
Dan gaan we naar de zaal,
We eten allemaal,
Als hongerige paardjes
Een stuk of twintig taartjes!
We trekken aan het belletje,
We spelen dan een spelletje,
En slaat de klok drie uur,
Dan zegt u heel secuur:
Ziezoo, het is gedaan
Je kunt naar huis toe gaan.
Dan zeggen wij, dat 't feest
Zoo prettig is geweest.
En daarom, o mijnheer,
Wensch ik u nog een keer,
Zeer hartelijk geluk,
Heb 't nog maar jaren druk,
Om ons erg te doen leeren,
Met al de andre heeren.
En tot slot roep ik luid
Met al mijn makkers uit
Al langer hoe blijer,
Leve mijnheer Schalmeier!
Frits van Duuren.
Oud 10 jaar.
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Frits had den avond te voren dit ontroerend schoon gedicht op een groot vel papier
geschreven met bijzonder fraaie letters, en hij was voornemens, het bij de officieele
plechtigheid voor te lezen en daarna den jarigen hoofdonderwijzer te overhandigen.
't Was stampvol in de twee benedenlokalen van de school en geen wonder ook, want
meer dan tweehonderd leerlingen en onderwijzers waren bijeen in een ruimte, waar
anders hoogstens tachtig jongens zaten.
Toch was er nog voldoende ruimte overgebleven voor een klein podium, waarop
de jarige kon plaats nemen en waar ook het groote cadeau van de school, verborgen
onder een wit laken, was neergezet.
Dit geschenk van alle leerlingen en meesters werd altijd op plechtige wijze onthuld.
Het witte laken werd dan aan een touwtje omhoog geheschen en daartoe was een
katrolletje aan het plafond aangebracht.
De meesters stonden vóór en achter de klasse.
De zangonderwijzer liet allen nog eens het feestliedje zingen.
En toen kwam iemand zeggen dat de heer Schalmeier in aantocht was.
't Werd stil.
Een pad was vrijgehouden van de deur naar het podium en toen trad de jarige, aan
den arm van zijn vrouw, het lokaal binnen.
Beiden hadden een afschrift van het feestlied in de hand.
Dan tikte de zangonderwijzer met zijn stokje en uit tweehonderd frissche
jongenskelen weerklonk het Verjaringslied.
Nauwelijks was dit ten einde en wilde de oudste onderwijzer een woordje tot den
jarige richten,
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toen opeens tot aller schrik en verbazing het witte laken met een vaart omhoog schoot,
en onverwachts en ontijdig het cadeau, een groote leuningstoel, te zien kwam!
De meesters schoten dadelijk toe om het laken weer over den stoel te hangen en
meester Kooiman had dadelijk Frits te pakken.
‘Waarom trok jij aan het touw, deugniet?’
‘O meester, dat kan ik heusch niet helpen, want ik wou alleen maar zien, of het
touw niet naast het wieltje van de katrol zat. En dan had u straks het cadeau niet
kunnen onthullen. En daarom wou ik maar even probeeren, ziet u.’
't Was gelukkig voor Frits, dat het meester Kooiman was, anders was het misschien
minder goed afgeloopen.
Intusschen hadden ze allemaal mooi het land, omdat mijnheer en mevrouw
Schalmeier het cadeau veel te vroeg gezien hadden. Dit nam echter niet weg, dat de
plechtigheid werd voortgezet.
Allereerst werd nu de jarige namens de geheele school en meesters geluk gewenscht
door den oudsten onderwijzer en daarna kwam een van de jongens der hoogste klasse
nog een wensch uitspreken.
Vervolgens bood een andere meester het cadeau aan en toen vroeg Frits meester
Kooiman, of hij nu zijn wensch mocht voorlezen.
Meester Kooiman bracht dat verzoek aan den hoofdonderwijzer over.
‘Wel zeker, Frits van Duuren,’ sprak de heer Schalmeier, ‘en zelfs heel graag,
hoor.’
Vrijmoedig trad Frits uit de bank en klom op het podium, met het gezicht naar den
jarige.
Hij ontrolde het papier en las met heldere stem het gedicht voor.
Al dadelijk begonnen de meesters te glimlachen en
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de jongens grinnikten, en hoe verder Frits zijn vers voorlas, hoe erger dat lachen
werd. Na het einde klapte de hoofdonderwijzer lachend in de handen en de heele
school klapte mee, zoodat Frits dus tevreden kon zijn met zijn succès.
Hij sprong van het podium en keek met zegevierenden blik om zich heen, alsof
hij zeggen wilde: en wat zeggen jullie daar nu wel van?
Nu begon de jarige zijn onderwijzers en leerlingen toe te spreken, waarbij hij ook
hen allen hartelijk bedankte en opmerkte, dat hij elken avond een uurtje in dezen
stoel wenschte uit te rusten na den volbrachten arbeid.
Vervolgens gingen de jongens in klassen naar de Oude Plantage. Dit aardige,
kleine bosch, half plantsoen, half wildernis, dat zoo gezellig gelegen is aan de rivier
de Maas, was een aantrekkingspunt voor de Rotterdammers, die gaarne een paar
uurtjes het stadsgewoel ontvluchtten. Op gewone dagen was het er meestal stil, alleen
na schooltijd kwamen er wat kinderen spelen, maar des Zondags kon het bij mooi
weer daar zóó druk zijn, dat er geen bankje onbezet was.
De plantage had tal van smalle, dichtbegroeide laantjes, waarin het heerlijk
wandelen was, maar die ook uitnemend geschikt waren om er levendige spelletjes
te doen, bijvoorbeeld roover en reiziger.
Nauwelijks waren de klassen daar aangekomen, of de jongens verdeelden zich in
clubjes.
Hier speelde men met den bal, ginds werd een snelwandelwedstrijd gehouden,
daar werd het springen beoefend. Anderen weer speelden verstoppertje en de kleinste
jongens werden met allerlei kalme spelletjes beziggehouden.
Frits deed mede aan een wedstrijd in het hardloopen. Daar was hij heusch niet
zoo'n held in en hij

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

123
voelde weinig lust, om in gesterkten draf om de heele Oude Plantage heen te hollen.
De anderen waren hem dan ook gauw een eind vooruit en daarom staakte Frits zijn
hardlooperij maar.
Er kwam een boertje aanloopen en die vroeg aan Frits:

‘Waar loopen die jongens zoo hard naar toe?’
Frits begreep niet, dat de man zóó dom kon zijn om niet te zien, dat het een
wedstrijd was.
En daarom wou hij den man eens foppen.
‘Ik denk,’ zei Frits, ‘dat een koe daarginds een ei heeft gelegd.’
‘Zoo, zoo,’ zei 't boertje. ‘Heeft daar een koe een ei gelegd? Dan komt er zeker
net zoo'n kalf uit, als
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jij bent.’
En lachend ging het boertje verder.
Frits keek scheel, de slag was raak en hij had ondervonden, dat wie kaatst, ook
den bal moet verwachten.
Tot twaalf uur bleven de jongens spelen en daarna wandelden ze terug naar de
stad.
Op den Haringvliet was een zaaltje, Caledonia geheeten, en daar verzamelden de
feestelingen zich voor het onthaal. Achter een groot kamerschut stond een tafel,
beladen met kolossale schotels vol taartjes en glazen limonade.
Frits rammelde van den honger en trok zijn kameraden Willy Pluck en Hans
Woesting achter 't scherm.
In de zaal waren allen gezeten en luisterden naar een der meesters, die een aardige
voordracht hield.
Niemand bemerkte de afwezigheid der drie vrienden.
Deze deden zich inmiddels tegoed en bij de tractatie kwamen er ruim veertig
taartjes te kort, wat niemand begreep. Maar de voorraad werd spoedig aangevuld.
Tot drie uur bleef het gezelschap vroolijk bijeen, maar drie der feestelingen waren
niet recht meer in de stemming. Zij waren zoo wit als een doek en voelden zich ver
van prettig... Toch was het een heerlijk feest geweest, tot het eind toe, iets anders
wilden Frits en zijn kornuiten tenminste niet toegeven.
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XIV.
Stads-avonturen.
‘Frits, Frits,’ zei Mevrouw van Duuren tot haar jongsten zoon, ‘waar moet dat toch
met jou heen? Ik maak mij er werkelijk ongerust over, jongen.’
Frits keek met treurige, teleurgestelde oogen naar een hoop scherven op den grond
van de huiskamer.
‘Hoe kan je nu toch zoo ondeugend zijn?’ vroeg moeder.
‘Och moeder,’ zei Frits, en hij keek haar met zijn groote, zwarte oogen eerlijk aan,
‘het is de schuld van den meester.’
‘De schuld van - den meester?’
‘Ja, moeder.’
‘Daar begrijp ik niets van!’
‘Ja, de meester heeft ons dat geleerd!’
‘Ben je niet wijs, Frits? Heeft de meester jullie geleerd, om het blad van de tafel
te trekken en zoodoende het heele theeservies aan gruis te gooien?’
‘Neen moeder, dat niet. Maar vanmorgen bij de natuurkunde-les zei meester, dat
de dingen altijd op hun plaats willen blijven. Hij zei, dat is de wet van de traagheid.
En toen nam meester een glas en legde daar een briefkaart op. Boven op de briefkaart
legde hij een cent en toen schoot hij met vinger en duim de kaart weg. Heusch moeder,
en toen viel de cent in het glas.’
‘Ja, dat kunstje ken ik ook. Maar toèn?’
‘Nou moeder, en toen dacht ik: als ik nou heel vlug het tafelkleed onder het
theeservies vandaan trek, dan blijft het theeblad ook wel staan, want dat is de wet
van de traagheid.’
‘Ik zou eerder zeggen, dat het de wet van de dom-
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heid was,’ zei moeder. ‘Doe mij een plezier en ga je nu ergens anders wat vermaken,
dan zal ik dien rommel laten opruimen. Je bezorgt me bepaald hoofdpijn, kind.’
Als je het eene breekt, dan breek je gauw het tweede ook, zeggen sommige
huisvrouwen en dat bleek ook aan Frits.
Voor hij wegging, wilde hij nog even zijn brandglas meenemen, dat hij, naar hij
meende, in de huiskamerkast had gelegd. Het was er ook inderdaad. Het lag achter
vaders groote bierglas, en toen hij dat op zij schoof, viel het van de plank en met een
slag op den grond.
Het was in vier groote stukken gebroken.
Haastig stak Frits die stukken in zijn zak en maakte dat hij wegkwam.
Veiligheidshalve wilde hij echter eerst zijn vader met het gebeurde in kennis stellen
en liep daarom even het kantoor binnen.
‘Vader.’
‘Wel Frits, wat is er?’
‘Als u jarig bent, vader, zal ik u een mooi bierglas geven.’
‘Maar ik heb toch al een bierglas?’
‘Jawel, maar dat heb ik daareven gebroken.’
Vader bedwong den glimlach, die hem om den mond kwam.
‘Wel jou rakker, heb jij mijn bierglas gebroken?’
‘Ja pa, maar niet expres. Het viel op den grond.’
‘O, viel het op den grond. Ik dacht dat het tegen het plafond viel. Nu zal je spaarpot
er aan moeten gelooven. Ik zal blij zijn, Frits, als je groot bent. Tenminste als je dan
ook maar wat verstandiger geworden zult zijn. En snij nu asjeblieft uit, want we
hebben het erg druk.’
Frits verliet het kantoor.
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Buiten gekomen gooide hij de stukken van het bierglas in het water. En daarop ging
hij zich in de buurt wat vermaken.
Hij liep langs de Oosterkade, waar vele tuinhekken zijn, en zag Willy, die daar
woonde, aan z'n tafel zitten.
Toen haalde hij z'n brandfluit uit den zak en gaf er een stoot op. Willy keek naar
buiten.
‘Hallo!’ deed-ie met z'n hand.
‘Ga je mee?’ telegrafeerde Frits draadloos.
‘Waarheen?’ was de Marconische wedervraag.
Frits wees naar de havens.
‘Zijn ze beneden in de achterkamer?’ seinde Willy met gebaren. Frits keek in de
tuinkamer. Geen mensch te zien.
En dat telegrafeerde hij naar boven.
Er was een steile, ijzeren brandladder langs de achterzijde van het huis aangebracht,
van het dak tot den grond. En die brandladder liep langs het raam van Willy's kamer.
Willy greep z'n pet, schoof het raam hooger en seinde naar Frits:
‘Fluit als je iemand in de kamer ziet.’
Daarop klom hij uit het raam en langzaam den brandladder af. Toen met een vaartje
den tuin door en 't hek uit.
‘Kom mee, zeg.’
Rrrrt... vlogen ze langs de tuinen. Bij de Leeuwenbrug hielden ze pas hun vaart
in.
‘Zeg, mocht je niet uit?’ vroeg Frits.
‘Ben je besausnegerd, Ik moest eerst m'n sommen maken, maar ik was al haast
klaar.’
‘Hoeveel had je er dan al?’
‘Twee.’
‘O, dan ben je er gauw. Gaan we Hans halen?’
‘Neen, die ligt in bed,’ zei Willy.
‘Ligt-ie in bed. Waarom?’
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‘Hij heeft zijn been gebroken. Hij deed met zijn broertje, wie 't hardste van de trap
naar beneden kon loopen, en toen heeft hij 't gewonnen.’
‘Wat 'n domoor, is-t-ie zes weken mooi mee,’ zei Frits. ‘Nou, dan gaan we samen,
hè?’
‘Ol rijt kokkie; zeg, wat is dat voor een vlag?’
‘Welke vlag bedoel je?’
‘Die daar, nee... dáár. Zie je daar dien dronken kerel in de Maas zwemmen?’
‘Nee.’
‘Ik ook niet, maar zie je daar die witte stoomboot. Nou, en wat is dat voor een
vlag op die witte boot?’
‘D'r staat geen vlag op die stoomboot.’
‘Nou, dan is het immers heelemaal géén vlag?’
‘Zeg, wat ben jij lollig vandaag,’ zei Frits.
‘Ja, dat zei mijn broer vanmiddag ook, toen ik zijn fietsbanden had laten
leegloopen.’
‘Flauwe streek., zeg. Daar is niets aan te durven. En wat heb je daar nu aan?’
‘Pfff... maak maar niet zoo'n drukte. Jij bent ook zoo'n lieverdje niet.’
‘Nou ja, maar stuur jij nou bijvoorbeeld dien agent eens dien winkel in.’
‘Ga weg, dat doet-ie immers toch niet?’
‘Als ik het doe, dan wèl!’ zei Frits.
‘Dat zou ik eerst moeten zien,’ oordeelde Willy.
‘Nou, dan zál je 't zien. Let op.’
Frits ging met den rug voor de winkeldeur staan, trok die even open en weer dicht
en ging naar den diender.
‘Agent,’ zei Frits beleefd en hij wees op den sigarenwinkel, ‘mijn vader vraagt,
of u even bij hem wilt komen.’
‘Zeker, beste jongen,’ zei de agent en stapte meteen den winkel in.
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Frits en Willy gluurden door de ruit naar binnen.
‘Goeienmiddag,’ zei de winkelier.
‘Goeienmiddag,’ zei de agent.

‘En wat belieft u?’
‘Wat ik belief?’ vroeg de agent. ‘Ik kom juist vragen wat u belieft.’
‘Wat i k belief?’ was de wedervraag. ‘Wel, nou nog mooier.’
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‘En u laat mij toch roepen?’
‘Laat ik jou roepen, agent? Door wien?’
‘Wel, door uw zoontje.’
‘Mijn zoontje! Nooit van gehoord. Heb ik een zoontje? Man, je bent verkeerd, ik
heb nooit iets in mijn bezit gehad, wat je een zoontje noemt.’
‘Wat deksel, dan is het een jongensstreek!’
De agent liep kwaad den winkel uit en kon nog net zien, hoe Willy en Frits beenen
maakten.
De jongens liepen nu de Maasbrug over, vervolgens door de van der Takstraat, en
over de Koningsbrug kwamen ze bij de Hull-booten.
‘Willen we er eens op gaan?’ stelde Frits voor.
‘Ja, vooruit dan maar.’
Ze gingen over de loopplank naar het schip. Niemand hield hen tegen. Vrijmoedig
liepen ze over het schip en de daar werkende havenarbeiders dachten, dat het zoontjes
of neefjes van den kapitein waren. Ze scharrelden overal rond, liepen zelfs de hutten
van de stuurlieden binnen en bekeken alles op hun gemak.
‘Nu hier nog,’ zei Willy en deed de deur van de kajuit open. Toen ze allebei binnen
waren, zagen ze iemand aan een tafeltje zitten.
Het was de kapitein van de Hull-boot.
‘Good bye!’ sprak hij. ‘What 's the matter?’
De jongens stonden pàf - verstonden er niets van.
De kapitein lachte en de jongens zagen een prettig gezicht voor zich met mooie,
witte tanden.
Dat vroolijke lachende gezicht gaf den jongens moed.
‘Ik... ik... we kwamen maar 's kijken,’ zei Frits.
‘Ja, alleen maar kijken,’ bevestigde Willy.
‘O yes, you kom kaike, very aardig! How's your
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name... how do you heet?’
‘'t Is hier heelemaal niet heet,’ vond Frits.
De kapitein was een goedlachs man, hij schaterde.
‘Oh no, I mean your naam, yes?’
‘O, ik heet Frits van Duuren, meneer.’
‘Fred fan During, yes, and you?’
‘Willy Pluck, meneer.’
‘Willy Pluk, quite English name! Wie heb you gebracht op the boat?’
‘Geen mensch, mijnheer. Wij zijn er maar op gegaan.’
‘Oh yes, you ben op kekaan yourself. Hahaha... very brutaal, yes. But I like that.’
De goedhartige kapitein, die veel van jongens hield, had schik in het geval en
schonk zijn ongenoode gasten ieder een glas heerlijke limonade in.
‘That 's for you. Very lekker, yes.’
Frits en Willy hadden het bèst naar hun zin.
Wat een leuke kapitein!
Toen liet de zeeman hun een boek vol prachtige platen zien uit verre landen. En
de verhalen, die de kapitein daarbij deed, waren, alleraardigst.
Het eene verhaal volgde na het andere. Ze kregen nog een glas limonade en
bedankten daarop den kapitein hartelijk voor alles.
‘Yes, yes,’ lachte de kapitein, ‘when you ben groot, you must ook kaan to the zee,
yes! Good bye, my boys!’
Voldaan over den middag stapten de vrienden huiswaarts.
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XV.
Een opsnijder gestraft.
Het mag waar zijn, dat Frits van Duuren nu niet bepaald tot de brave Hendrikken
gerekend kan worden, maar aan den anderen kant deed hij zijn jongensstreken toch
niet met het doel, zijn vader en moeder verdriet aan te doen.
Soms, als hij voor het een of ander gestraft was met het schrijven van eindelooze
taaloefeningen of sommen kon hij heel ernstig over zijn eigen gedrag nadenken.
Wat ben ik toch eigenlijk een rare snijboon, dacht hij dan bij zichzelven. Daar zit
ik nu weer mijn vingers blauw te pennen aan strafwerk, terwijl mijn vrienden op het
voetbalveld zijn of ergens in de stad de grootste pret hebben. Ik zou wel eens willen
weten, hoe het komt, dat ik altijd op een andere manier plezier moet maken dan mijn
schoolmakkers. Daar heb je nu bijvoorbeeld Hans Woesting, dat is toch een leuke
baas en die krijgt haast nooit straf. Enfin, als dit strafwerk af is, begin ik een nieuw
leven en dan zal alles anders worden.
Maar och heden, er was nog geen uur na het eindigen van zijn strafwerk verstreken,
of Fritsje was zijn goede voornemens al weer vergeten.
Op zekeren keer vond hij het noodig, een der schooljongens, die naar den naam Jan
Rogmans luisterde, eens te genezen van zijn verregaande opsnijderij.
Jan Rogmans had tot gewoonte, de kleinste gebeurtenissen tot een vreeselijk
avontuur op te blazen en dan meestal zichzelf als een eersten held voor te stellen.
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Op een mooien dag liep Jan Rogmans, die om zijn gefantaseerde lawaai-verhalen,
door de jongens reeds lang met den bijnaam ‘Jan Pochhans’ gedoopt was, langs een
der Singelgrachten.
Hij zag aan den kant van het water een jongen, die zijn pet uit de gracht wilde
halen. Daarbij boog die jongen zich te veel voorover, en plonsde in het

water. Maar aan den kant was de Singel zeer ondiep en de jongen stond dan ook
nauwelijks tot aan zijn middel in het nat.
Jan Rogmans, die toevallig daar dichtbij was, stak den jongen een hand toe en
deze sprong er daarna vlug weer uit, zette zijn pet op en zei: dankie. Daarmee was
de heele zaak afgeloopen.
Voor Jan Rogmans echter niet.
Hij verzamelde voor de schooldeur zijn kameraden om zich heen en deed het
volgende verslag van zijn
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menschlievende redding.
‘Ik liep op den Schiedamschen Singel en zag een jongen, die zijn pet uit het water
wilde halen. Ineens viel hij erin, en eer ik goed wist, wat er gebeurde, was hij in de
diepte verdwenen. Eén-twee-drie trok ik mijn jas en mijn schoenen uit en sprong
hem na.’
De jongens stootten elkaar aan en lachten.
‘Ja, lach er maar om,’ vertelde Jan Pochhans, ‘maar ik verzeker je, dat ik op dat
oogenblik heelemaal

niet lachte. Ik dook en dook nog eens... en gelukkig kon ik den drenkeling grijpen.
Wel tweehonderd menschen stonden aan den kant en toen ik den bewusteloozen
jongen aan wal had gebracht, riep iedereen hard: hoera! Och, ik gaf daar niet veel
om, want het was natuurlijk mijn plicht om hem te redden, nietwaar?’
‘Is dat allemaal waar, Jan Pochhans?’ vroeg Frits.
‘Als je scheldt, geef ik je geen antwoord.’
‘'t Is toch allemaal gelogen,’ zei een ander.
‘Ik geloof er tenminste niets van,’ sprak Willy Pluck.
‘Zeg, je bent niet eens nat!’ riep er een.
‘Neen, natuurlijk nu niet meer,’ zei Jan Rogmans, die een kleur had als een
gekookte kreeft. ‘Ik ben
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natuurlijk eerst naar huis gegaan, om mij te verkleeden.’
‘Hoe laat gebeurde dat vanmorgen?’ vroeg Frits.
‘Ik denk: kwart over acht,’ zei Jan.
‘Zoo, dan heb je zeker hard gewerkt om dat alles in dien tijd klaar te krijgen. Kwart
over acht duik je één-, tweemaal in den Schiedamschen Singel, redt een jongen uit
het water, gaat naar huis, verkleedje, en om kwart voor negen sta je hier kurkdroog
voor de school op de Nieuwehaven!’
‘Dat is zéker knap!’ lachten de anderen.
Maar Jan liep boos de school in, omdat niemand hem wou gelooven.
En Frits kwam toen op de gedachte, of hij niet eens probeeren kon, dien Jan
Pochhans van zijn groote opsnijderij te genezen.
Hij bedacht daartoe een plannetje, waarbij de telefoon hem weer te hulp moest
komen.
Jan Rogmans had thuis, hoewel in minder geuren en kleuren, ook een kolossaal
verhaal opgedischt van zijn heldendaad. Zijn moeder kende hem echter ook langer
dan sinds gisteren en had ongeloovig het hoofd geschud.
's Avonds zat hij rustig bij haar in de kamer zijn huiswerk te maken, toen opeens
de telefoonschel overging.
Daar er 's avonds bijna nooit getelefoneerd werd, gaf dit wel eenige verbazing.
‘Wie zou dat wezen?’ vroeg Jan.
‘Hoor jij maar eens even, vent,’ zei moeder.
Jan liep naar het telefoontoestel, dat in de gang hing, nam de microfoon van den
haak en zei:
‘Met Rogmans.’
‘O... is u Mevrouw Rogmans?’ klonk een stem van de andere zijde, en die stem
leek wel van een ouden man, want het klonk erg brommerig.
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‘Neen, ik ben het zoontje van mevrouw Rogmans.’
‘Juist... u spreekt met den Hoofd-commissaris van Politie...’
‘Met den Hoofdcom...’
Jan bleef steken... de telefoon trilde in zijn bevende vingers en hij werd wit van
zenuwachtigheid.
‘Ja, ik heb gehoord van uw menschlievende dapperheid. Een van mijn
politieagenten was vanmorgen op den Schiedamschen Singel, toen u een jongen uit
het water redde.’
‘O... mijnheer...’
‘Juist jongeheer, u zag den jongen in de diepte verdwijnen, nietwaar?’
‘Ja mijnheer, eh, dat wil zeggen... niet verdwijnen, maarre...’
‘Wat dan... verschijnen?’
‘Neen mijnheer, ook niet verschijnen en ook niet verdwijnen, maarre... hij zonk...
ziet u...’
‘Wat zong hij?’
‘Neen, hij zong niet, hij zonk, zonk met een k... jawel...’
‘En heeft u zich toen uitgekleed?’
‘Jawel.’
‘Heel flink van u. De agent heeft het gezien en deze agent spreekt altijd de
waarheid, net als u. En toen is u in het water gevallen... gesprongen, meen ik? U kan
goed zwemmen, jongeheer Pochmans.’
‘Rogmans, mijnheer. Rogmans.’
O juist Rogmans. Dus u dook naar de diepte? De agent zegt, dat u viermaal gedoken
hebt, nietwaar?’
‘Viermaal? O, dat kan wel... ik dacht tweemaal...’ zei Jan, die zoo trotsch als een
pauw was en nu zelf ook begon te gelooven, dat hij inderdaad dien morgen te water
was geweest.
‘Nu ja, tweemaal of viermaal, het kan ook zijn,
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dat de agent alles tweemaal zag. En toen heeft u met bovenmenschelijke inspanning
den knaap aan wal gebracht, is het niet? Men heeft mij verteld, dat er een daverend
hoera opging, toen u den drenkeling gered had? Is dat zoo?’
‘Jawel, de menschen schreeuwden erg hoera,’ zei Jan, die nog niet begreep waarop
het spel moest uitdraaien.
‘Juist, waren uw kleeren niet erg nat, toen u uit het water kwam?’
‘Ja natuurlijk, mijnheer de hoofdcommissaris, erg nat.’
‘En u zei daareven, dat u zich uitgekleed had?’
Jan meende aan den anderen kant te hooren lachen, maar dat kon ook wel
verbeelding geweest zijn.
‘Uitgekleed... niet heelemaal... alleen mijn jas en mijn schoenen... ziet u.’
‘Neen... ik zie ze niet... maar dat is minder. Welnu, jongenheer Poch... Rogmans...
de burgemeester heeft mij opgedragen u voor deze vreeselijke redding te beloonen.’
‘Maar mijnheer...’
‘Stil, valt u asjeblieft mij niet in de rails... in de rede... wil ik zeggen... Wij hebben
hier op het bureau een medaille... uitgeloofd door den burgemeester van Rotterdam
aan drenkers van reddelingen...’
‘Aan wie?’ vroeg Jan.
‘Aan redders van drenkelingen, wil ik zeggen. Wilt u de medaille aannemen?’
‘O mijnheer, heel graag.’
‘Zeer goed. Maar wilt u de medaille in goud, in zilver of in meerschuim? De laatste
kunt u ook als cigarettepijp gebruiken en doorrooken.’
‘Dan maar het liefst in goud, mijnheer de commissaris.’
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‘Hóófdcommissaris alstublieft. Welnu jongeheer, komt u dan morgenmiddag om
half één aan het Hoofdbureau van Politie aan het Haagsche Veer en daar vraagt u
naar mij, dan zal ik u de medaille op de borst spelden. Goedenavond!’
Jan meende nog even te hooren lachen, maar lette daar niet zoozeer op, en eer hij
van zijn verbazing bekomen was hoorde hij al niets meer.
Toen legde hij het toestel neer en begon te begrijpen, welk een kolossale eer hem
morgen zou te beurt vallen!
‘Wel jongen,’ zei moeder, toen hij weer in de kamer was teruggekeerd, ‘dat was
een langdurig gesprek! Zeker één van je schoolvrienden, die over huiswerk sprak?’
‘Neen moeder, het was... het was...’
‘Nu?’
‘Raadt u eens?’
‘Dat is mij niet mogelijk. Ik ken ternauwernood de namen van je schoolkameraden,
want je spreekt mij nooit over hen en ik heb nog nooit gezien, dat je één van hen
mee naar huis bracht. Dus zeg mij maar, wie er was.’
‘De Hoofdcommissaris van Politie, moeder.’
‘Hemel, wat heb je dan uitgevoerd?’
‘Niets kwaads, moeder, het was over dien jongen, dien ik vanmorgen uit het water
gehaald heb.’
‘En wat had de Hoofdcommissaris te vertellen?’
‘Hij wist precies, hoe alles gebeurd was. Hij zei, dat een agent alles gezien had,
maar dat geloof ik niet, want er was vanmorgen geen agent te zien.’
‘Maar hoe kan de commissaris dan alles zoo goed weten?’
‘Wel moeder, ik heb het vanmorgen aan de jongens op school verteld, en Piet Bak
z'n vader is inspecteur van politie. Ik denk, dat Piet het aan zijn
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vader verteld heeft en die weer aan den Hoofdcommissaris.’
‘Zoo zoo, en verder?’
‘Toen zei de commissaris, dat ik morgen om half één aan het Hoofdbureau moest
komen, dan kreeg ik een medaille!’
‘Een medaille... waarvoor?’
‘Wel moeder, natuurlijk voor het redden van dien jongen.’
Mevrouw Rogmans keek haar jongen aan, maar ze begreep er weinig van.
Ongeloovig haalde ze de schouders op en dacht er het hare van.
Jan Rogmans bleef den heelen avond opgewonden van blijdschap.
Was het maar morgen!
O, nu zou hij den jongens eens toonen, dat hij inderdaad iemand uit het water had
gered!
Jan geloofde bepaald, dat Piet Bak, het zoontje van den inspecteur, het verhaal
zoo letterlijk aan zijn vader had oververteld, en dat hij dus aan hèm die medaille te
danken had.
En Jan lachte in zijn vuistje om de gouden medaille, die hij morgen aan de jongens
zou laten zien.
Nauwelijks had Jan Rogmans dien volgenden morgen om twaalf uur de
schooldeuren achter zich, of hij ging naar het Hoofdbureau van Politie.
Hij zag echter niet, dat drie jongens, Frits van Duuren, Willy Pluck en Hans
Woesting hem op eenigen afstand volgden. Wat hadden die drie een pret!
Toen Jan Rogmans het groote gebouw bereikt had, keek hij met eenig ontzag naar
de groote pilaren en de steenen trappen. Maar denkend aan de eer, die hem zou te
beurt vallen, stapte hij moedig de vestibule in. Nauwelijks was hij daar, of de als
portier dienstdoende veldwachter kwam op hem af.
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‘Wel jongen?’
‘Ik wou den Hoofdcommissaris spreken.’
‘Die is er niet.’
‘Is die er niet? En ik moest hier komen?’
‘Waarvoor?’
‘Wel, voor de medaille.’
‘Voor de medaille? Niets van bekend! Wat is dat voor een medaille?’
‘Wel, ik heb gisteren een jongen uit het water gered, en daarvoor krijg ik nu een
medaille!’
‘Jongen, wie heeft jou dat wijs gemaakt?’
‘De Hoofdcommissaris zelf. Hij heeft gisteravond mij getelefoneerd.’
‘Gisteravond? Onmogelijk! De Hoofdcommissaris is met vacantie en komt
overmorgen pas terug. Ik geloof, ventje, dat ze jou leelijk voor den gek gehouden
hebben, dat zeg ik.’
Nu begon Jan dat ook te gelooven.
En teleurgesteld verliet hij het Hoofdbureau.
‘Dag Jan,’ zei Frits vriendelijk, ‘en wat zei de Hoofdcommissaris? Heb je nu geen
medaille?’
Plotseling begreep Jan alles.
Woedend riep hij uit: ‘Misselijke knullen, dat hebt jullie mij geleverd! Maar ik
zal het je betaald zetten!’ En onder 't schaterend gelach van de drie vrienden liep
Jantje Pochhans nijdig naar huis.
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XVI.
Goede voornemens en een onrustige nacht.
Met Fritsje werd het er heusch niet beter op! Er ging tegenwoordig bijna geen dag
voorbij, of moeder moest hem voor het een of andere misdrijf onderhanden nemen.
En intusschen werd Frits wel ouder, maar nog weinig wijzer en ofschoon hij op
school in het leeren lang niet de minste was, kon hij zijn zucht tot het uithalen van
allerhande dwaasheden maar niet afleeren.
Wie het meeste daaronder te lijden had, was zijn moeder.
Mevrouw van Duuren, die in den laatsten tijd toch al sukkelende was met de
gezondheid werd er door de onophoudelijke guitenstreken van Frits, die zij even
zoovele malen straffen moest, niet sterker op.
De woeligheid van den jongen vergde teveel van haar zenuwen en nu kon vader
den jongen wel eens meer onder handen nemen, maar die had het zoo vreeselijk druk
met zijn zaken, dat hem geen tijd overbleef zich bovendien nog te bemoeien met de
huishouding en de opvoeding van Frits. Broer Harry was heel eenzelvig, die kwam
hoogstens alleen in de huiskamer om te eten, en voor de rest was hij op het kantoor
of uit. Bep had ook weer haar eigen bezigheden, liep van de eene leerling naar de
andere en had al evenmin tijd om zich met Frits te bemoeien.
Zoo was dus moeder de eenige, die op hem letten kon, die met hem praatte over
school en vrienden, die hem hielp bij zijn huiswerk en helaas meer dan haar lief was,
hem moest bestraffen.
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Ondanks dat alles bleef Frits altijd vriendelijk en lief voor haar.
‘Frits,’ zei ze weer op zekeren avond tot hem, ‘laat ik je nu heusch voor het laatst
waarschuwen, dat vader jou naar een kostschool stuurt, als je je leven niet betert.
Den eenen dag krijgen we door jou toedoen politie aan de deur, den anderen dag
wordje door den een of anderen man thuis gebracht en vanavond is de kruidenier
hier een standje komen maken, omdat je met Hans en Willy een papier op zijn deur
hebt geplakt, waarop jullie had geschreven: “Hier wordt vandaag alles cadeau
gegeven.” Het is te begrijpen dat de man natuurlijk veel moeite gehad heeft met de
menschen, die zijn koffie, thee en suiker voor niets wilden hebben. Wel foei, zulke
dingen komen niet meer te pas, vooral daar je nu reeds twaalf jaar geworden bent.
Je zult me nog doodziek maken door je ondeugendheid!’
Frits ging naar zijn moeder toe en sloeg de armen om haar hals.
‘Niet boos zijn, moedertje,’ vleide hij. ‘Die kruidenier is ook zoo'n echte krent,
want wij halen wel eens een zakje pepermunt of peerdrups bij hem, en dan geeft hij
den eenen keer net zooveel voor tien cent als den anderen voor vijf. En laatst heeft
hij een zuurtje doormidden gebroken, om het juiste gewicht te krijgen. Vindt u dat
nou niet krenterig?’
‘Nu ja, Frits, maar daarom mag je niet zoo ondeugend zijn, om den man te plagen
en last te veroorzaken. Maar komaan, het is al bijna half tien, dus bedtijd voor je. Ga
nu rustig slapen en begin morgen nu eens een brave, ijverige jongen te zijn.’
‘Goed moedertje, ik zal het doen!’ beloofde Frits en na haar hartelijk omhelsd te
hebben, ging hij naar zijn slaapkamertje.
Het kamertje van Frits was gelegen aan de ach-
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terzijde van het huis en gaf dus ook het uitzicht op de binnenplaats en het glazen dak
van de bakkerij.
Frits kwam er alleen maar om te slapen, want het was maar een heel klein vertrekje,
waar behalve zijn bed en waschtafel slechts een paar stoelen stonden.

Frits stak een kaars aan, ontkleedde zich en kroop in bed.
Nadat hij de kaars had uitgeblazen, bleef hij nog wat wakker liggen.
Ja, moeder had wel gelijk. Hij was nu twaalf jaar en het werd zachtjesaan tijd, dat
hij eens wat verstandiger werd. O, hij had het zich al zoo dikwijls voorgenomen, en
ook wel geprobeerd. Maar juist als hij bezig was om een nieuw en beter leven te
beginnen, zag hij plotseling een mooie gelegenheid, om
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eens iets grappigs te doen of om ergens de proef mee te nemen. En het einde was
altijd een standje aan de deur of thuisgebracht worden door een politieagent.
Dat was heel verdrietig, want op die manier moest hij altijd weer van voren aan
beginnen. Maar nu zou het uit wezen met de grappen en hij zou zijn ouders eens
laten zien, welk een voorbeeldig zoon hij vanaf morgenochtend zou worden.
Het was volle maan en een breede bundel heldere lichtstralen viel door het raam
van zijn kamertje op den grond.
Frits was juist van plan in slaap te vallen, toen hij onder zijn bed iets hoorde
ritselen.
Hij hield den adem in.
Wat was dàt?
Heel stil bleef hij luisteren.
Hoor! daar was het weer!
Triptriptrip... triptriptrip... ging het nu over den vloer. En in 't heldere maanlicht
zag Frits een muisje loopen.
‘Komaan,’ dacht hij, ‘krijg ik visite? We zullen dien sinjeur eens even zien te
vangen.
Frits sprong uit bed en rrrt!... weg was demuis.
‘Wacht maar, vrind,’ mompelde Frits, ‘we zullen mekaar wel nader spreken!’
Hij ging nu op den grond liggen en keek onder het ledikant.
't Was te donker daaronder om er iets te kunnen ontdekken.
Daarom streek hij een lucifer aan en keek nòg eens.
Ja, daar zat de muis.
Toen stond Frits op, tilde het ledikant een eind omhoog en liet het weer neervallen.
Dat herhaalde hij eenige malen, totdat de muis er bang van werd
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en vlug onder de waschtafel schoot.
Was Frits nu maar kalm gebleven, dan had hij misschien met voorzichtigheid en
beleid de muis wel gekregen, maar hij vloog met zulk een onbesuisde vaart tegen de
waschtafel aan, dat hij dat nuttige

meubel met alles, wat er op stond, onderstboven gooide.
't Was een gerinkel en gekletter en geplas om van te schrikken! Het huis dreunde
ervan!
Het eerste oogenblik wist Frits niet wat hij doen moest, maar direct daarop besloot
hij in bed te springen en te gaan slapen.
Een minuut later was Bep op zijn kamertje.
‘Frits, wat gebeurt hier?’
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Frits snurkte als een os.
‘Frits! slaap je?’
‘Ja natuurlijk,’ zei Frits, terwijl hij overeind kwam.
‘Wat heb je hier toch uitgevoerd, kind! Heb je de waschtafel omgegooid? Alles
ligt kort en klein op den grond.’
‘Hee,’ zei Frits, ‘heb ik de waschtafel omgegooid? O ja, wacht eens, het kan toch.
Er was een muis in de buurt en die wou ik vangen. Ik geloof, dat ik een beetje te wild
was en toen de waschtafel omkieperde. Maar 't kan ook wel, dat de muis het gedaan
heeft.’
‘Jongen, wat ben je toch lastig!’ zei Bep. ‘Ik zal Dientje sturen om dien morsboel
wat op te ruimen. Maar ga dan ook gauw slapen, hè, smeerpoets?’
‘Dag Beppie! Zeg, waar moet ik me nou morgenochtend wasschen?’
‘Nou, voor dezen keer mag je 't dan aan mijn waschtafel doen, maar geen grappen,
hoor.’
‘Ik beloof het je. Dag Nel, slaap wel!’
Nadat Dientje mopperend den rommel opgeruimd en de scherven meegenomen had,
keerde de rust op het kamertje van Frits weer.
Hij viel spoedig in slaap en droomde een zonderlingen droom.
Frits droomde dat hij in een straat liep van ènkel winkels.
Honderden menschen verdrongen zich voor iederen winkel en 't leek wel, of de
menschen bang waren, dat er een uur later niets meer te koop was.
Toen ontdekte hij plotseling een papier op de ruit van een magazijn, en daarop
herkende hij zijn eigen handschrift: ‘hier wordt vandaag alles cadeau gegeven.’
Op de tweede winkelruit las hij hetzelfde en zoo

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

147
ook op de derde, de vierde, enz.
Heel de winkelstraat was beplakt met zulke papieren, en die had hij allemaal
geschreven!
Toen riep een man:
‘Daar heb je den kwajongen!’
En daarop begonnen alle menschen Frits na te loopen.
‘Houdt hem, houdt hem!’

Frits liep als een razende door de drukke straat, maar de man, die hem het eerst gezien
had, kreeg hem te pakken. Maar Frits gaf zich zoo gauw niet gewonnen, hij begon
met den kerel te worstelen en spande al zijn krachten in om te ontkomen. Nu eens
lag hij met den rug op den grond, dan weer boven op den man en zoo rolden zij om
en om.
Al droomende rolde Frits, alsof hij inderdaad aan het vechten was, door zijn bed.
Hij hield zijn kussen stijf omklemd en draaide en wentelde in het rond, zoodat hij
tenslotte in de lakens en dekens verward raakte en uit het ledikant op den grond viel.
Bons!
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En toen was hij ineens wakker.
Hij keek dwaas om zich heen en dacht na.
Waar was die vent nu? En waar was hij zelf?
O, hij was op z'n kamertje... en... en...
Het lijkt precies of ik uit mijn bed gevallen ben, dacht hij, en nu ik goed kijk, is
het ook wel zoo. Wel, dat is aardig. Ik zit naast mijn bed. Ik moet gezellig aan het
rollebollen geweest zijn, want alle dekens en lakens heb ik meegenomen.
Bep, die onder zijn kamertje sliep, riep naar boven: ‘Klop je, Frits?’
‘Wat?’
‘Of je klopt?’
‘Loop naar de pomp, zeg, ik val uit bed.’
Een schaterlach klonk van beneden.
‘Kruip er maar weer gauw in, Frits.’
‘Ja, als ik maar kon, de heele boel zit in den knoop.’
‘Losknoopen dan maar. Wel te rusten en hou je asjeblieft een beetje koest.’
Frits krabbelde overeind en maakte zijn bed weer zoo goed en zoo kwaad dat ging,
in orde.
Twee minuten later lag hij er weer in, dacht ernstig na over het evenwicht der
lichamen en wou juist voor de derde maal in slaap vallen, toen hij buiten kattenmuziek
hoorde.
‘Miauw-wauw-wauw! Miauw-wauw-wauw!’
En een andere dakhaas antwoordde:
‘Mouwouw-Mouwouw!’
Frits draaide zich om. ‘Weer wat anders,’ mopperde hij.
‘Miauw-wauw-wauw. Mouwouw mouwouw...’
Dat ging zoo wel een kwartier lang.
‘Goeie genade,’ riep Frits wanhopig, ‘dat houd ik niet uit. Ik kan geen oog
dichtdoen met dat geschreeuw. Waar zouden die lawaaimakers zitten?’
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Hij gleed uit bed en liep naar het raam.
Twee katten zaten in de dakgoot van de bakkerij beneden hem, dreigend elkaar
aan te blazen.
‘Mauw-wauw-pgggggg! Mouwouw!’
Frits schoof het raam op.
‘Kssssss!’ riep hij. ‘Vort jullie!’
De twee katten keken met katterige minachting naar den jongen achter 't raam en
zetten dan hun kattenduet voort.

Frits zag, dat zijn roepen vergeefs was en ook was hij bang, dat hij daardoor al de
huisgenooten in hun slaap zou storen. Dat wilde hij in geen geval, want hij had zich
voorgenomen, om niemand meer eenigen overlast aan te doen.
Hij wilde dus op rustiger en afdoender wijze de twee onruststokers verjagen.
Maar hij kon geen geschikt middel daartoe vinden, en al dien tijd hield het
kattengejammer aan.
Ongeduldig en driftig geworden door dat tergende, onophoudelijke geschreeuw
nam Frits zijn laars en

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

150
smeet die naar de katten.
Tenminste - dat was zijn bedoeling.
Maar door zijn onbesuisde drift vloog de laars verder dan hij bedoeld had en
kletterde met een oorverdoovend geweld door het glazen dak van de bakkerij.
Het was een leven als een oordeel in den stillen nacht en Frits bedacht met
leedwezen, dat verscheidene omwonende buren nu wel wakker zouden zijn.
De katten waren intusschen vertrokken en gingen in een rustiger oord hunne studiën
voortzetten.
Frits hoorde nog verscheidene ramen openschuiven en omdat hij bang was dat het
daardoor in zijn kamertje zou gaan tochten, deed hij het zijne dicht en kroop in bed.
Na vijf minuten sliep hij als een roos, terwijl minstens twintig huisgezinnen in de
omgeving op de been waren en naar gebroken ruiten en zelfs naar inbrekers zochten.
Aldus begon Frits een nieuw en beter leven, maar hij kon er heusch niets aan doen,
heusch niet!

XVII.
Hoe Frits het verder op school maakte.
Hoewel meester Nagel, de onderwijzer uit de vijfde klasse, het best met de jongens
kon vinden, kon hij zich soms ook wel vreeselijk boos op hen maken. De man meende
het niet zoo kwaad, maar hij was wat ongeduldig.
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Domme jongens kon hij niet uitstaan en dat kwam waarschijnlijk, omdat meester
Nagel zelf zoo geleerd was. Hij had ook geen geduld om den jongens op een langzame
manier iets duidelijk te maken. Als hij iets uitgelegd had, moesten ze het allemaal
maar begrijpen.
Hij droeg echter al zijn leerlingen een goed hart toe en de meesten hielden ook
wel van hem, wat niet wegnam, dat zij hem toch den naam van ‘Vaatje Buskruit’
gegeven hadden. 't Mooiste was, dat meester Nagel dien naam wist en 't zelfs heel
begrijpelijk vond, dat de jongens hem zoo noemden.
Niettegenstaande Frits vrij goed zijn best deed en alleen maar in enkele vakken,
zooals taal en geschiedenis, een haantje de voorste was, kon hij zijn lust tot grappen
maken maar steeds niet bedwingen.
Zijn voorliefde voor de Nederlandsche taal uitte hij in het maken van aardige
opstellen, die soms wel verhalen leken. De vaderlandsche geschiedenis trok hem
altijd bijzonder aan en wanneer Frits een opstel moest schrijven over een persoon of
een tijdperk der vaderlandsche historie had hij er zelden een boek bij noodig en
schreef er uit z'n hoofd een prettige vertelling over.
Nu gebeurde het op zekeren dag, dat bij de behandeling van Europa, een der
jongens totaal zijn les niet kende.
Die jongen was Willy Pluck en men kende hem als een verstokt hater van alles,
wat maar eenigszins op aardrijkskunde leek.
Meester wees eenige belangrijke punten op de kaart van Europa aan.
Willy Pluck moest ze dan opnoemen.
Langzaam gleed meesters aanwijsstok langs den Rijn.
Pluck wist er net zooveel van als zijn kat.
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Toen fluisterde Frits hem in het oor:
‘De Maas.’
Willy zei het dadelijk hardop na.
‘Mis, de Rijn!’ zei meester.
Willy Pluck stak zijn vuist uit tegen Frits, die grinnikte.
‘Waarom doe je dat?’ vroeg meester Nagel.
‘Hij zegt het mij verkeerd voor,’ zei Willy.
‘Heb jij gezegd: de Maas, Frits?’
‘Ja, meneer.’
‘Mag ik je dan beleefd verzoeken, je mond dicht te houden?’
Toen ging het verder. Meester wees de stad Parijs.
‘Wat is dat, Pluck?’
Willy dacht ijverig na.
Maar Frits zei toevallig op dat oogenblik tot een anderen jongen, die aan den kant
van Willy zat:
‘Geef mij je potlood eens.’
‘Frits van Duuren, je hebt straf. Je zegt wéér wat voor.’
‘Ik zeg 't hem niet voor, meneer.’
‘Houdt je mond, je hebt straf.’
‘Maar ik...’
‘Zwijg!’
‘Maar ik vroeg hem om 'n potlood!’
‘Wil je nu je mond houden? Ik verzwaar je straf omdat je mij niet gehoorzaamt!’
Frits zweeg mokkend, voelde zich heel erg in het ongelijk gesteld.
Na afloop van den middagschooltijd kreeg hij tot straftaak het maken van een
opstel over Claudius Civilis. Hij mocht het des avonds thuis afschrijven.
Frits vond, dat hij onrechtvaardig was gestraft. Hij had ditmaal Willy n i e t
voorgezegd en derhalve de straf ook niet verdiend.
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Mopperend zette hij zich thuis aan den arbeid en schreef uit wraak op den meester
een opstel, dat als droog zand aan elkaar hing van onzin.
Toen het af was, luidde het aldus:
CLAUDIUS CIVILIS.
Een poosje geleden was er een man die Claudius Civilis heette. Hij was
heel sterk en had een gespierd lichaam. omdat hij veel deed aan voetballen
en worstelen en fietsen. Op een dag was Claudius Civilis een nieuwe
motorfiets aan 't probeeren, toen hij een stel Batavieren tegenkwam. Zeg,
stap jij eens af, zeiden de Batavieren en dadelijk stopte Claudius.
Wat moeten jullie van me? vroeg hij.
Dat zullen we je zoo meteen vertellen, zeien ze, maar zeg ons eerst eens,
hoe het hier heet.
Hier ben je op de Wageningsche berg.’ zei Claudius en als je goed kijkt,
zie je daar ginds den toren van Rotterdam. De klok staat net op kwart voor
tienen, als ik me niet vergis.
Nou, jij hebt goeie oogen, zei een Batavier, die door een verrekijker
gluurde. Ik zie niet eens een toren, dus een wijzerplaat heelemaal niet.
Dat komt, zei Claudius, omdat er nog geen Rotterdam bestaat en de klokken
worden ook pas later uitgevonden. Maar wat willen jullie nou eigenlijk
van me?
Wel, zei een Batavier, die een wit vest aan had, we zoeken een nieuwen
hoofdman.
Zoo, zoo, zei Claudius. Een nieuwen hoofdman. Dan zal het maar het beste
zijn, dat jullie een advertentie plaatsen in de krant.
Welke krant dunkt u het beste? vroeg een andere Batavier, die een hoogen
hoed op had.
Nou, zei Claudius, ik denk de Nieuwe Rotterdammer of het Handelsblad.
Daar heb ik nooit van gehoord.
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Dat kan best, zei Claudius, want de drukkunst moet nog uitgevonden
worden.
Zou u geen zin hebben om hoofdman bij ons te worden? vroeg de
hoofdman met het witte vest.
Wat verdien ik er mee?’ vroeg Claudius.
Nou, laten we zeggen zes weken in de gulden.
Best, top, goed, in orde, aangenomen, zei Claudius.
En toen namen ze Claudius mee naar het Batavierenkamp. Claudius Civilis
huurde een bovenhuis en beneden begon hij een zaakje in pijlen en bogen
en rijwiel-onderdeelen. Zijn huiskamer had hij op de derde verdieping.
Toen begon Claudius Civilus de Batavieren te regeeren.
Op een goeien dag zat hij voor het raam een sigaret te rooken, toen hij in
de verte een stofwolk zag naderen.
Kijk eens vrouw, zei Claudius, wie zouden daar aankomen?
Dat moeten bepaald Romeinen zijn, zei z'n vrouw, terwijl ze een kop thee
voor hem klaarzette.
Gunst, zei Claudius, die komen bepaald ons een beetje veroveren. Ik moet
er dadelijk heen.
Drink eerst je thee uit, zei z'n vrouw, maar Claudius was al weg, greep z'n
auto en stoof de Romeinen tegemoet.
Zeg Claudius, riep een veldwachter, wil jij wel eens niet zoo hard rijden!
In een oogenblik was Claudius bij de Romeinen.
Zeg, wat komen jullie hier doen? vroeg hij. En waar is jullie hoofdman?
Die ben ik, riep er een, die op een wit paard zat. Mag ik me even
voorstellen, mijn naam is Julius Caesar.
Aangenaam, zei Claudius, ik heet Claudius Civilis.
O, zei Julius Caesar, dan is u zeker een zoon van den ouden Civilis? Was
die niet indertijd portier aan de bioscoop te Rome?
Dat zal dan mijn zuster geweest zijn, sprak Claudius, want mijn vader was
chauffeur op een taxi-auto te Veenhuizen. Maar wat kwam u eigenlijk hier
doen?
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O, wij maken alleen het Romeinsche rijk een beetje grooter, zei Julius
Caesar. En we wilden graag het land der Batavieren erbij hebben.
Op je oogen, zei Claudius en toen draaide hij gauw de auto om en reed
hard naar huis.
En toen zei Claudius tegen zijn generaals: jullie moet dadelijk de heele
militie en landweer laten opkomen, want het is oorlog.
En toen begonnen de Batavieren tegen de Romeinen te vechten, maar
Julius zei tegen Claudius: man, maak je niet druk en laten we goeie
vrienden zijn. We zullen samen een kopje koffie drinken en
bondgenootschap sluiten.
Dat doe ik met je! zei Claudius en zoo werden de Romeinen en Batavieren
bondgenooten.
Dit opstel over Claudius Civilis werd gemaakt door
FRITS VAN DUUREN.
Meester Nagel had dit stuk proza van Frits in ontvangst genomen en in den zak
gestoken met het doel, het thuis na te lezen en te corrigeeren.
Toen de heer Nagel dan ook op zijn kamer aan de koffietafel zat en al etende begon
te lezen, zette hij om te beginnen een paar groote oogen op. Daarna kwam er een
lach om zijn mond, vervolgens lachten zijn oogen, neus en ooren mee, en toen hij
een teug koffie nam en tegelijkertijd las, dat Claudius Civilis een zaakje in pijlen,
bogen en rijwielonderdeelen begon, verslikte hij zich zoo geweldig in lachen èn
koffie, dat hij opstond en met zijn zakdoek voor den mond stond te hoesten en te
snikken en te proesten, dat hij geen raad wist.
Maar ten slotte kwam de heer Nagel geleidelijk weer tot kalmte en las, hoewel
voortdurend lachende, het opstel uit.
Maar wat moest hij nu met den grappenmaker
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doen, die hem dit onzinnige opstel in handen had gestopt?
Het werk goedkeuren, dat kon niet.
Frits opnieuw straffen was wel wat hard, omdat meester er juist zoo'n pret om had
gehad.
Wat dan?

Toen besloot meester Nagel, om het opstel n i e t goed te keuren en Frits excuus te
laten vragen voor zijn ondeugendheid.
En zoo geschiedde.
Maar dienzelfden middag gebeurde er iets in de klasse, waarvan Frits nog langen
tijd spijt heeft gehad.
Het was onder de rekenles.
Meester Nagel behandelde een som, zooals er zoo velen telkens weer door de
jongens gemaakt werden.
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‘Een vat loopt leeg door drie kranen, A, B en C. De inhoud bedraagt 100 liter. Als
de kraan A in 1 seconde ⅓ d.L., kraan B ¼ d.L. en kraan C d.L. doorlaat, in hoeveel
tijd is dan het vat leeg?’
Frits maakte er grapjes mee, natuurlijk, hij kon er den lust weer niet toe bedwingen.
En in vroolijken overmoed zei hij tot zijn buurman, terwijl hij deed, alsof hij de
som voorlas:
‘Een kat loopt weg met drie hanen.. de..’
‘Frits van Duuren, wat zeg je daar?’
Frits schrok op en zweeg.
‘Zeg op, wat zei je daar?’
‘Niets, meneer.’
‘Zei je niets? Willy Pluck, zei hij iets tegen je?’
‘Ik weet niet,’ hielp Willy.
‘Wel, nu nog mooier?’
Meester Nagel wond zich spoedig op.
‘Zeg op, zeg op, jongen! Wat zei je?’
‘Och... niets!’
Pats! daar kreeg Frits een draai om de ooren. De meester had er eigenlijk direkt
zelf spijt van, maar opééns laaide en gloeide een kokende drift in Frits op, en zonder
nadenken greep hij zijn houten koker met potlooden en pennen van de bank en smeet
dien in de richting van meester Nagel.
‘Wel jou brutale kwajongen!’ riep meester, die nu evenmin zijn driftige woede
wist te beheerschen, ‘wàt durf jij te doen, hè, wat wáág jij? De bank uit! Als je niet
dadelijk uit de bank gaat, roep ik mijnheer Schalmeier!’
Frits, bevend van drift, keek hem aan.
‘Als mijnheer Schalmeier komt, zal ik uit de bank gaan!’ riep hij.
Meester Nagel trok, rukte, dreigde, sloeg... Frits bleef hardnekkig volharden in
zijn blinde ongehoorzaamheid.
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Op dat tumult kwam eindelijk de directeur van het instituut binnen.
‘Wat is hier aan de hand?’ vroeg hij verbaasd.
Meester Nagel, bevend van drift en boosheid, wees op Frits.
‘Van Duuren weigert alle gehoorzaamheid!’ stootte hij er uit, ‘ik wil dat hij uit de
bank zal komen en hij doet het niet.’
‘Kom eens hier, Frits,’ zei de heer Schalmeier rustig.
Dadelijk kwam Frits naar den directeur.
‘Waarom ben je zoo koppig en ongehoorzaam?’
‘Omdat mijnheer Nagel mij een slag in mijn gezicht gaf. Hij heeft me geslagen
en gerukt en geknepen. Ik ben geen hond! Ik wil niet mishandeld worden!’ riep Frits
woedend uit.
‘Kalm, kàlm!’ vermaande de directeur. ‘Niet zulke groote woorden asjeblieft! Hier
wordt niemand mishandeld. Kom jij voorloopig maar eens met me mee.’
De heer Schalmeier wisselde fluisterend eenige woorden met meester Nagel en
nam daarop Frits mede naar zijn kamertje.

XVIII.
Nieuwe plannen. - Uit logeeren. - Meerhuizer kermis.
En wat was het eind van 't liedje?
Och, na vele en velerlei gesprekken met zijn ouders ging Frits twee dagen later
weer naar den heer Schalmeier en vroeg in de eerste plaats excuus voor
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zijn drift, in de tweede plaats, of hij zijn schoolbank in de klas weer in gebruik mocht
nemen.
De heer Schalmeier was zeer verheugd over dezen uitslag en na Frits nog eenige
vermanende woorden te hebben toegevoegd, bracht hij hem zelf weer in de klas
terug.
Het scheen wel, dat ook meester Nagel in zijn schik was, dat Frits weer terug was,
want het was twee dagen lang een saaie boel geweest in de klas.
Toch wou koppige Frits zich niet h e e l e m a a l gewonnen geven. Toen alle
leerlingen om twaalf uur naar huis waren en meester Nagel nog een kort gesprek met
Frits had, vroeg hij hem:
‘En Frits, je zult nu zeker voortaan niet meer zoo onbesuisd en hardhandig zijn?’
‘Ik meester? O, ik vraag u wel excuus daarvoor... ik had het niet mogen doen...
zeker niet...’
‘Heel goed, zóó mag ik het hooren,’ zei meester tevreden.
‘Ja,’ zei Frits peinzend, ‘maar als u me weer zóó'n slag in het gezicht geeft... dan...
dan doe ik het weer.’
De meester deed er het zwijgen toe en liep een eindje met Frits mee, zonder echter
verder over de zaak te praten.
De groote vacantie was aangebroken.
De heer van Duuren, die met het oog op de zwakte zijner vrouw en zijn eigen
drukke bezigheden weinig lust had, gedurende de zes weken van de vacantie zijn
zoon Frits voortdurend te moeten controleeren, schreef een brief naar zijn broeder,
die notaris was te Meerhuizen.
En in dien brief verzocht vader hem en zijn vrouw, of ze ook voor eenigen tijd
Frits gastvrij-
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heid wilden verkenen en reeds den volgenden dag kwam het antwoord: ‘Graag, we
zullen neef met alle liefde ontvangen.’
Notaris van Duuren en zijn vrouw, ui de familie bekend onder den naam Oom
Johan en Tante Leentje, bewoonden een zeer ruim, geriefelijk ingericht huis aan de
Oude Haven te Meerhuizen. Het waren een paar alleraardigste menschen, die veel
van vroolijkheid hielden en dit heusch niet onder stoelen of banken staken.
Zij hadden meer dan eens vernomen, welk een grappenmaker Frits was, en eenige
malen bij een bezoek te Rotterdam, waren zij in de gelegenheid geweest, eenige
voorstellingen van hun neefje bij te wonen. Zij mochten den jongen wel, en omdat
zij zèlf geen kinderen hadden, hoopten zij, dat Frits het toch recht naar zijn zin zou
hebben.
Omdat Oom drukke bezigheden had, ging tante Leentje Frits van den trein halen.
Frits, die door het uitstapje en het vooruitzicht van een serie heerlijke dagen te
Meerhuizen, heel den dag al in een opgewekte stemming was, sjouwde een
zwaar-gepakten koffer door de contrôle en zei tot den conducteur, die zijn kaartje
aan het hek in ontvangst nam:
‘Mag u houden. Kunt u vanavond mee naar de bioscoop.’
Dan zette hij den koffer neer, gaf tante een hand en groette haar hartelijk.
‘Wel Frits,’ zei tante, ‘wat zie je er best uit, jongen! Maken ze het thuis goed?’
‘Lekker als kip,’ zei Frits.
‘Gelukkig. Zeg vent, we zullen je koffer wel thuis laten brengen, hoor.’
Tante droeg dat karweitje op aan een kruier en samen wandelden zij - Frits en
tante natuurlijk -
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de stad in.
't Was heerlijk zomerweer, gezellig keuvelend stapten ze voort, Frits zijn arm door
dien van tante gestoken.
‘En een goeie reis gehad?’ vroeg tante Leentje.
‘Best Tante. Ik heb het erg gezellig gehad onderweg. In Rotterdam moest de trein
nog wegrijden, toen er een verschrikkelijk dikke boer in mijn coupé stapte. 't Was
een doorloopende wagen, weet u, en toen vroeg die man aan mij: moet ik hier
instappen voor Den Haag? Ik heb toen gezegd: dan moet u hiernaast gaan zitten! En
heusch, hij dééd het. Dank je wel, zei-die nog. Nou, ik was veel te bang dat hij naast
mij wou komen zitten. Als ik ooit nog eens zoo dik word, laat ik een extra trein voor
mij rijden.’
Tante had schik in den jongen.
‘Ik kreeg toen nog een juffrouw en twee kindertjes bij mij,’ vertelde Frits verder,
‘en die waren onderweg heel gezellig.’
De juffrouw opende haar tasch en haalde er kaakjes uit, met gekleurde suiker er
op. Ik houd niet van dien rommel, tante, en daarom schrikte ik geweldig, toen ze mij
er ook een gaf. Eet maar lekker op, zei ze. Maar daar bedankte ik even lekker voor
en deed, of ik het in mijn mond stak. Natuurlijk liet ik het stiekum in mijn zak glijden.
Omdat de juffrouw de tasch liet openstaan en ik bang was dat er nog meer lekkers
uit zou komen, zei ik: juffrouw, doet u toch die tasch dicht, want het tocht hier zoo.’
‘En dééd ze 't?’ lachte tante.
‘Ja, natuurlijk, tante. Houdt u van pretmaken?’
‘Ik heb altijd pret,’ zei tante Leentje.
‘Ik ook,’ viel Frits haar bij.
‘Nu Frits, dan zullen wij 't in Meerhuizen ook wel met elkander kunnen vinden,
nietwaar?’.
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‘Zal wel gaan, tante. Kent u dien meneer, die daar aankomt? O, dan zal ik hem den
hoed eens voor u laten afnemen.’
‘Jongen, ben je dol!’
‘Een beetje wel.’
De vreemde heer kwam aanloopen en Frits nam met een buiging de pet voor hem
af. Oogenblikkelijk zwaaide ook de heer zijn hoed met een sierlijke beweging af en
boog even voor tante, die niet minder beleefd kon wezen en dus eveneens groette.
Twee passen verder proestte ze 't uit.
‘Jongen, wat ben je toch 'n duvel! Dat mag je niet meer doen, hoor.’
‘Och tante, 'n kleine beoefening van 't beleefd zijn. Af en toe doe ik dat zoo eens,
als ik op straat loop.’
‘Om je in 't groeten te oefenen?’ lachte tante.
‘Ja, en om onderweg wat te doen te hebben.’
Zoo, onder veel malligheid gingen ze lachend naar de Oude Haven, waar de
koffietafel lokkend wachtte.
Het duurde niet lang, of Oom Jan kwam van zijn kantoor. Hij begroette Frits niet
minder hartelijk en hoopte, dat hij het hier bij twee kinderlooze menschen niet
vervelend zou vinden.
Oom Jan was al net zoo'n vroolijk, prettig gehumeurd mensch als tante Leentje,
maar tante was toch de drukste van die twee, praatte en lachte veel en was voortdurend
opgewekt.
Frits deed nog eens een omstandig verhaal over zijn reis in den trein en vertelde
er nog bij, dat hij bij ongeluk een dame op de teenen had getrapt. De dame had
gezegd: het lijkt wel, of er een olifant op trapt, en toen had Frits geantwoord: ik kan
niet helpen, dat u zulke groote voeten hebt.
Onder gezellig gebabbel verliep de koffiemaaltijd en daarna werd besloten, dat
Oom Jan ter eere van
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zijn gast dezen middag vrijaf zou nemen.
Met hun drieën zouden ze dan naar de Meerhuizer kermis gaan, die zoo juist een
dag te voren was begonnen.
Vacantie en prachtig weer zijn twee omstandigheden,

die het op een kermis verbazend druk kunnen maken.
En zoo was het ook hier het geval.
Poffertjestenten en wafelkramen, ontelbare kleinere kraampjes, waar gebak,
speelgoed, eet- en drinkwaren te bekomen waren, mallemolens, een stoomcaroussel,
een bioscoop... 't Was alles aanwezig.
Een groote menigte ouders en kinderen gingen tusschen de tenten en kramen door
en alle kermis-
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reizigers maakten goede zaken! Dan was er ook nog een auto-baan, waarvan de
wagens over rails liepen, die in den vorm van een ingedeukten 8 waren gebouwd.
En al die spelen en vermaken veroorzaakten een leven, vermengd met het gelach
en gepraat der menschenmenigte, dat alleen de gillende fluit van den stoomcaroussel
er boven uitkwam.
En dan... overal muziek.
Het eene deuntje dwars tegen het andere in, een derde er weer overheen... 't klonk
pràchtig. Maar iedereen had schik. Kermis is nu eenmaal kermis en daar moet men
het met de muziek zoo nauw niet nemen.
Frits wou het liefste maar het allereerst een bezoek gaan brengen aan de autobaan.
Deze vermakelijkheid trok verbazend veel publiek.
De zwaargebouwde autowagens rolden van een tamelijk sterke helling naar beneden
in steeds toenemende vaart, waardoor zij telkens genoeg hadden om ook weer tegen
de hoogte op te rijden; was de helft van de 8-baan afgelegd, dan ging het weer, steeds
sneller en sneller, naar beneden, om ten slotte op het beginpunt weer uit te komen.
Frits had gezien, dat de mannen van de baan slechts met den voet een ijzeren rem
wegdrukten, als een wagen vol was en vertrekken kon. Die rem zat bij de plaats van
vertrek in de rails en hield de voorste wielen tegen.
Wagen na wagen vertrok, gleed met rammelend, suizend geluid over de baan en
kwam na twee minuten weer terug.
Eindelijk was het de beurt van Frits.
Er was alleen nog maar één juffrouw ingestapt, toen Frits voor proef eens op de
rem ging staan waardoor de wagen plotseling aan het rijden ging.
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De mannen waren er te laat bij, omdat zij juist al hun aandacht besteedden aan een
man, die beweerde, veel te veel betaald te hebben.
De juffrouw - de eenige passagier van den losgebroken

wagen, stak haar beide armen in de hoogte en schreeuwde al maar:
‘Ho... hóó... hóóó!’
In die houding, die erg grappig was, volbracht zij de heele reis.
Alle toeschouwers lachten zich tranen met tuiten en ook oom en tante stonden
bijna te huilen van het lachen.
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Vroolijk stapten ze met hun drieën in de gereedstaande auto.
Roetsch! daar ging het heen!
Alle deksels, wat een vaart!
In enkele oogenblikken was de rit afgeloopen en zeer tevreden verliet Frits met
oom en tante de autobaan.
Toen naar een schiettent. Er waren verschillende beweegbare figuren, maar Frits
schoot veel liever een stuk of tien pijpen stuk en ook nog loste hij een raak schot op
een spiegeltje, dat waarschijnlijk niet tot de mikpunten behoorden, want de juffrouw
van de tent was zoo nijdig als een spin.
De stoomcaroussel bood een nieuwe bron van vermaak. Frits ging in een draaistoel
zitten, maar toen hij de rit had volbracht, was hij zoo wit als een doek en had een
gevoel, of hij tien bordjes poffertjes en zes wafels met slagroom had gegeten.
Ze bleven een paar uur lang op de kermis rondzwerven, overal eens inwippend,
totdat ze voldaan waren en er genoeg van hadden.
Gelukkig zakte Frits' draaierigheid weer gauw, zoodat hij kon meedoen aan 't
besluit van den leuken middag: een bezoek aan de poffertjeskraam.

XIX.
Frits verlaat het ouderlijk huis. - De heer Valkoog.
Die eerste middag bij Oom en Tante te Meerhuizen had voor de heele vacantie een
band van hechte genegenheid bij alle drie jegens elkander ge-
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legd. Oom Jan had nog zelden in zijn leven op één dag zóóveel gelachen en tante
Leentje voelde zich kameraad met Frits.
's Avonds was het al even gezellig.
De ramen stonden wijd open - 't was een verrukkelijke zomeravond.
Tante Leentje, die zeer muzikaal was, speelde haar mooiste stukken op de piano,
die tevens Pianola was. Frits vond dit laatste wel de gemakkelijkste manier om piano
te spelen en tante gaf hem dan ook een paar inlichtingen, zoodat hij er binnen korten
tijd al aardig den slag van had.
Dan dronken ze een kopje geurige thee en 't duurde niet lang of Frits was weer
aan het vertellen van zijn merkwaardige school-en stadsavonturen, waarbij oom en
tante zich herhaaldelijk de tranen van de wangen moesten afwisschen.
Het heeft, met het oog op het verdere verloop van dit verhaal, geen doel, alle
uitstapjes en wandelingen te beschrijven, die Frits gedurende drie weken met zijn
oom en tante maakte. De eene dag was nog gezelliger dan de andere en alle drie
waren ze graag nog wat bij elkaar gebleven. Maar tante kreeg eenige nieuwe logé's
en dus moest Frits het veld ruimen.
Weer in Rotterdam teruggekeerd verveelde Frits zich buitengewoon. Willy Pluck
logeerde met zijn familie op Scheveningen, Hans Woesting bracht de heele vacantie
door te Arnhem en met de andere jongens had hij nimmer bijzondere vriendschap
gehad.
In eenzaamheid bracht hij de eerste dagen door.
Moeder was er den laatsten tijd niet op vooruit gegaan en klaagde voortdurend
over zwakte en hoofdpijn.
En daarom moest Frits in huis altijd heel kalm en stil zijn, wat hij natuurlijk voor
zijn lieve Moeder
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gaarne deed.
Zijn vader maakte zich dikwijls bezorgd over hem.
Als moeder door haar ziekelijkheid niet meer in staat was voor Frits' verdere
opvoeding te zorgen, wie moest dat dan doen?
Binnenkort werd de jongen dertien jaar en als hij niet naar de H.B.S. wilde gaan,
dan moest er wat voor hem gevonden worden.
Maar de heer van Duuren was een man, die van aanpakken hield. Zelf was hij al
heel jong bij zijn vader in de zaak gekomen, waarvan hij nu patroon was, en ook
Frits moest over een paar jaren maar de handen uit de mouwen steken.
Langzamerhand zou de jongen dan met de kantoorwerkzaamheden vertrouwd
gemaakt worden, broer Harry zou Vaders plaats geleidelijk kunnen innemen en zoo
waren dan ten slotte de grootste moeilijkheden wel uit den weg geruimd.
Maar - wat te beginnen met den jongen, zoolang hij nog die paar jaren moest
studeeren?
Vader schreef er eens over aan oom Jan, en vroeg hem of die er niet raad op wist.
Oom Jan trok eens op onderzoek uit en schreef zijn broeder kort daarop het
volgende antwoord:
Waarde broer Frederik!
Dadelijk na de ontvangst van je brief, waarin je mij vroeg, of ik je ook
eenigen raad kon geven inzake je zoon Frits, ben ik eens inlichtingen gaan
inwinnen bij een onzer kennissen, den leeraar Valkoog. Ik heb hem verteld,
dat je den jongen misschien wel gaarne onder kundige en beproefde leiding
zoudt willen stellen en hij verklaarde zich bereid, Frits verder op te leiden
en voor den handel te bekwamen. De heer Valkoog is directeur
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van een handelscursus voor jongelui, welke cursus drie jaren duurt. En
het mooiste is, hij en zijn vrouw, die beiden rustige, ernstige en misschien
wat ouderwetsche mensenen zijn, willen Frits zoo noodig ook wel ‘en
pension’ nemen.
Indien hun voorstel je geschikt lijkt, kom dan een dag over, dan zullen we
die zaak meteen in orde maken.
Van harte beterschap toegewenscht aan je vrouw, moge zij spoedig weer
geheel hersteld zijn.
Onze hartelijke groeten van huis tot huis.
Je toegenegen broeder,
Jan.
De heer van Duuren was zeer in zijn schik, toen hij dezen brief gelezen had. In den
loop van dezelfde week trok hij naar Meerhuizen, verkwikte zich aan de vroolijke
gesprekken van zijn broer en schoonzuster en lachte nu zelf om de koddige verhalen,
die er omtrent Frits gedaan werden.
En 's middags bezochten zij den heer Valkoog met het resultaat, dat alles in orde
werd gemaakt en Frits met den 1en September zijn intrede in de Meerhuizer
leeraarswoning zou doen.
Frits had er eerst niet veel zin in.
Wanneer je als ècht Rotterdamsche jongen gewend bent, te leven te midden der
havens, waar enorme zeevaarders dagelijks in- en uitvaren, wanneer je graag veel
menschen om je heen ziet en drukke straten met vroolijke, groote winkels, wanneer
je heel zoo'n stad beschouwt als je eigendom, waar je kunt loopen en spelen, waar
je zoo ontzettend veel hebt te zien en te beleven... en je hoort dàn, dat je ingekwartierd
wordt bij een ouderwet-
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schen leeraar en een ouderwetsche echtgenoote ergens in Meerhuizen... dan kijk je
sip.
En hoe meer het einde van de groote vacantie naderde en het tijdstip van zijn
vertrek aanbrak, des te meer zag hij tegen de toekomst op.
Voor het laatst ging hij nog eens langs de schepen. door de straten, waar hij zooveel
heerlijke dwaasheden had uitgehaald... en na die afscheidswandeling hielp hij moeder
en Bep bij het pakken van zijn koffers.
Op den 1en September vertrok hij.
Moeder en Bep moesten telkens eventjes huilen, want ze zouden den vroolijken
grappenmaker verschrikkelijk missen.
Het zou wel vier maanden duren, eer hij voor het eerst weer zou thuiskomen. Vier
maanden - een heelen tijd, en Frits dacht, dat hij het onmogelijk zóó lang zou kunnen
uithouden.
Met hun drieën brachten zij hem naar het station; hij was groot genoeg om alleen
de reis te maken.
Vader gaf hem een goed plaatsje in een tweedeklas-coupé en drukte hem nog eens
op het hart, zijn best te doen.
‘Blijf veel aan ons denken, jongen,’ sprak de heer van Duuren, en zijn stem trilde,
‘al ben je in werkelijkheid niet thuis, wij zullen je in gedachten steeds bij ons hebben.
Weest vriendelijk en gehoorzaam tegenover den heer Valkoog en zijn vrouw, maak
geen moeilijkheden met hen. Zondags kan je zoo eens bij Oom Jan en Tante Leentje
aanloopen, dat zal je nog een aardige afleiding bezorgen. Studeer zooveel je kunt,
het zou kunnen zijn, dat ik je geen drie volle jaren meer kan missen en ik je dus
eerder op mijn kantoor moet plaatsen. Het ga je goed, Frits, dag mijn jongen.’
Vader gaf hem een hand en wendde zich af. Hij
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wilde zijn jongen niet laten zien, dat hij weende.
Moeder omhelsde haar vroolijken Frits, die nu zoo stil was.
‘Lieve Frits,’ zei ze, ‘schrijf me elke week, doe je?’
‘Ik beloof 't u, moeder,’ zei Frits verdrietig.
Bep was heelemaal van streek.
‘O jongen,’ snikte ze, ‘dat je nu weggaat... ik kan het me niet indenken. Och, wat
een saaie, vervelende boel zal het nu thuis worden! Eerst Hekkie weg, dat gaf al
zoo'n stilte, en nu jijzèlf! Ik denk, dat ik maar een of ander straatschooiertje in huis
neem om wat pret en kabaal mee te maken.’
Frits glimlachte flauwtjes.
Een laatste groet... de trein vertrok.
Het allerlaatste, wat Frits dezen morgen van hen zag, waren drie wuivende
zakdoeken, heel in de verte, toen de trein al lang buiten het station was.
De heer Valkoog was aan het perron te Meerhuizen. Hij was een lang en schraal
man, steeds gekleed in een zeer lange, zwarte jas, tot aan den hals dichtgeknoopt.
Een ernstig mensch, zooals oom Jan beweerd had, en zeer geleerd. Heel zijn leven
had hij temidden van studieboeken en lessen en leerlingen doorgebracht, tusschen
stapels correctiewerk, inktpotten en blauwe potlooden. Hij lachte nooit, omdat hij
dit niet noodig vond. Er was geen vroolijkheid in zijn leven geweest, omdat hij altijd
tusschen geleerde boeken, binnen de vier muren van zijn studeerkamer, had geleefd.
En nu hij Frits van den trein haalde, deed hij dat omdat hij het als een beleefdheid
beschouwde tegenover den vader van den nieuwen leerling, en heusch niet om den
jongen zelf.
De heer Valkoog, die den alléénreizenden jongen
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al spoedig had opgemerkt, stak hem de hand toe en zei op vaderlijken toon:
‘Jongmensch, gij zijt zeker Frits van Duuren?’
Frits keek op - - ja, zóó had hij zich zijn nieuwen leeraar precies voorgesteld...
lange, zwarte jas, bleek gezicht, gouden bril, stijve, ronde hoed.
‘Ikke... o jawel, mijnheer,’ stamelde hij, nog niet erg op zijn gemak.
‘Juist, ik begreep zulks,’ was het antwoord van den heer Valkoog, die gaarne in
nette, keurige woorden zijn gedachten uitte. - ‘Ik ben de heer Valkoog, uw nieuwe
leeraar, aan wiens zorgen gij zijt toevertrouwd. Komt, laten wij het station verlaten
en ons stadwaarts begeven.’
Frits leefde nog teveel met zijn gedachten in de omgeving, die hij voor langen tijd
verlaten had en lette ternauwernood op de nette Nederlandsche taal, die zijn leeraar
sprak. Anders zou hij er misschien om gelachen hebben, maar nu had hij nog geen
lust tot lachen.
Met de paardetram reden ze de stad in.
Frits begreep, dat hij iets zeggen moest om niet onbeleefd te lijken.
‘Het is mooi weer,’ zei hij, omdat hij niets anders wist.
‘Het is zelfs zeer schoon,’ vond de heer Valkoog.
‘Gisteren heeft het geregend,’ constateerde Frits verder.
‘Het zou nog veel meer geregend kunnen hebben, als de wind niet van richting
veranderd was,’ zei de leeraar.
De tram passeerde de kerk.
‘Een oud gebouw,’ vond Frits, om weer wat te zeggen.
‘Een zeer oud gebouw,’ doceerde zijn geleider, zich half omwendende. ‘Het is de
Groote of Sint
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Laurenskerk, herbouwd tusschen de jaren 1470 en 1520, nadat de ingestorte toren
der vorige kerk groote verwoestingen had veroorzaakt. Zij is gebouwd in Gotischen
stijl, de tegenwoordige toren is van hout en voorzien van klokkenspel. Het orgel in
de kerk is een der grootste uit ons land. Het koorhek en dat van de doopkapel zijn
zeer schoon. Er is een witte zerk, waaronder het lijk van Floris V moet hebben gerust.’
Frits dacht niet meer aan Rotterdam.
Het begon hem inwendig te kriewelen, en graag had hij nu opeens 's hardop
gelachen, zonder zèlf te weten, waarom.
Was het de schok van den plotselingen overgang?
Hij voelde opkomen een neiging om vroolijk te wezen en pret te maken. We weten,
dat Frits in die buien zijn neus voorbij praatte en alles maar hardop dacht. En opeens
verlangde hij ernaar, het strakke gezicht van den heer Valkoog tot een glimlach te
bewegen.
‘Mijnheer,’ fluisterde hij hem vertrouwelijk toe, ‘menschen zijn net apen, ze doen
altijd mekaar na.’
De wenkbrauwen van den heer Valkoog gingen merkwaardig opwaarts en vol
verbazing keek hij Frits aan.
‘Zal ik het u laten zien?’ vroeg Frits verder. ‘Hoe laat is het?’
De heer Valkoog nam zeer zorgvuldig zijn gouden horloge uit den vestzak, knipte
de kast open, tuurde een oogenblik naar de wijzerplaat en zei langzaam en nauwkeurig:
‘Het is tien en een halve minuut voor half twaalf.’
Nauwelijks had de leeraar dit gezegd of een heer, die tegenover hem zat, keek ook
op zijn horloge en een jongmensch in den hoek van de tram eveneens.
Frits stootte amicaal den heer Valkoog aan, wees
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op de twee heeren en fluisterde:
‘Ziet u wel, net apen, doen alles na.’
De heer Valkoog keek strak voor zich uit, geen spier bewoog aan zijn gelaat. Dat
vond Frits vreemd.
Halverwege de Langestraat stapte de heer Valkoog uit. Frits, die hem volgde,
vroeg aan den conducteur:
‘Verkoop je dat tremmetje? Ik heb een hond gekocht en nou ben ik om een
hondekar verlegen. Dag conducteur, val er maar niet af.’
De heer Valkoog bewoonde de vrije etage boven een winkel, waar piano's, violen,
mandolinen en vele andere muziek-instrumenten werden verkocht.
‘Hier zijn wij...’
‘Op de plaats des onheils,’ vulde Frits aan.
‘Op de plaats onzer bestemming,’ verbeterde de leeraar, terwijl hij met zijn
huissleutel de deur opende. - ‘Wees zoo vriendelijk, uwe voeten op deze mat te
reinigen, want mijne echtgenoote is zeer bezorgd voor hare tapijten.’
Frits veegde z'n voeten, alsof hij het leer van zijn schoenen ermee wilde verslijten
en grinnikte: ‘afdeeling gemeentereiniging.’ Een paar oogenblikken later stond hij
in de keurige, kraakzindelijke, maar zeer ouderwetsche kamer, waar het rook naar
kamfer en eau de cologne.
De vrouw van den leeraar, even ernstig en in het zwart gekleed als haar man,
hoewel geen van beiden in den rouw waren, ontving den nieuwen gast vriendelijk.
Zij had klaarblijkelijk van haar man les gehad in de uitspraak, de verbuiging en de
vervoeging der woorden, want zoo mogelijk deed zij nog méér haar best, om zeer
deftig te spreken, dan de leeraar zelf.
‘Wij heeten u van harte welkom in ons huis,’ sprak zij.
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‘Dank u,’ zei Frits, en onhandig voegde hij er bij: ‘ik u ook.’
‘Wenscht gij na de reis een glas melk te gebruiken, of geeft gij den voorkeur aan
een glas limonade?’
't Krieuwelde Frits weer heel erg van binnen, maar hij hield zich keurig netjes,
voegde zich naar zijn nieuwe omgeving en antwoordde, ook op deftigen toon:
‘Ik geef den voorkeur aan een kop koffie.’
Beide echtgenooten herhaalden dit vreeselijke woord met zichtbare ontsteltenis:
‘Koffie!’
De heer Valkoog, die juist was gaan zitten, stond weer op, stak een wijsvinger
waarschuwend op en zei:
‘Het gebruik van koffie is zeer schadelijk voor den mensch, in het bijzonder voor
jonge menschen. Het veelvuldige gebruik daarvan heeft reeds vaak tot
caffeïne-vergiftiging geleid. Hier in huis wordt geen koffie geschonken, evenmin als
thee, dewelke zeer nadeelig op het zenuwgestel werkt.’
Komaan, dacht Frits, het is hier een verbazend gezellige boel. Ik wou, dat ik maar
weer bij Vaatje Buskruit zat. Intusschen koos hij de limonade, die hem heerlijk
smaakte.
En met stille berusting wachtte hij de komende dingen af.
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XX.
Hetwelk tevens het laatste blijkt.
De koffietafel - of liever gezegd de melktafel - was ruim voorzien. Er was
klaarblijkelijk gerekend op een jongen gast met een maag als een bootwerker en dat
was maar goed ook.
‘Ge zult wel eetlust hebben, denk ik,’ zei de leeraarsvrouw.
‘Ja Mevrouw, ik ben uitgerammeld, zei Frits openhartig.
De gastvrouw fronste de wenkbrauwen.
‘Beviel het u goed op de school van den heer Schalmeier?’ vroeg de leeraar, terwijl
hij een broodje smeerde.
‘O ja, meneer, best. 't Was er dikwijls een lollige pàn’ - De leeraar keek zijn pupil
verwonderd aan.
Gij zijt geloof ik, een weinig humoristisch in uwe zegswijze,’ sprak hij. ‘Gij drukt
u vaak eigenaardig uit, hetgeen wij met medewerking van uwen goeden wil zullen
trachten te corrigeeren.’
Frits kon het heusch niet helpen, dat hij zich zoo vreeselijk in zijn melk verslikte
en dat die melk hem daarbij uit alle onderdeelen van zijn gezicht spoot. Maar zijn
zakdoek en een vervaarlijk neusgesnuit redden hem toch van een lach-aanval.
Gelukkig bracht hij den maaltijd tot een behoorlijk einde en daarna werd hem zijn
kamer gewezen. Deze was eenvoudig en netjes, zindelijk tot in de puntjes en
verschrikkelijk wit. Witte gordijnen aan de ramen, wit behangsel, witte gordijnen,
stijf-gestreken, voor zijn ledikant.
‘Als hier de zon in schijnt des morgens voor elf

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

177
uur, is het hier zéér licht,’ verklaarde de leeraar.
Frits was bang, dat hij dan een oogontsteking zou krijgen, maar hij hield dat maar
voor zich.
Dien middag werd besteed aan een wandeling naar de Handelsschool van den heer
Valkoog. Ze bestond uit drie lokalen, elke klasse had een leeraar, die met zijne
leerlingen overging, zoodat de jongens gedurende den heelen cursus denzelfden
onderwijzer hielden. Na het bezichtigen van de school ging de heer Valkoog in zijn
studeerkamer de gedichten van Homerus behandelen en Frits mocht wat lezen of een
bezoek brengen aan zijn Oom en Tante. - Hij koos het laatste. Twee jaren zijn voorbijgegaan.
Twee jaren van studie had Frits doorgebracht, en het dient ter eere van hem gezegd,
dat hij zijn tijd niet nutteloos had laten voorbijgaan.
Wel had het hem, vooral in de eerste weken, ontzettend veel moeite gekost, om
zich aan zijn nieuwe omgeving en levenswijze te wennen, maar toen hij eenmaal had
ingezien, dat de Valkoogs toch door en door goede menschen waren, die het wèl met
hem meenden, och, toen wist hij zich weer te schikken, en dat leidde tot een goeden
uitslag.
Toch lag hij nog dikwijls met de inzichten en manieren van mevrouw Valkoog
overhoop. O ja, heel dikwijls.
Frits zou nu over eenige maanden zestien jaar worden, was lid van de Meerhuizer
Voetbalclub, van een Tooneelvereeniging en den Wielrijdersbond.
De Valkoogs vonden die dingen zeer overbodig, maar beletten hem toch niet eraan
deel te nemen, omdat hij ijverig zijn vakken Handelsrekenen, Boekhouden en
Buitenlandsche Handels-Correspondentie bestudeerde.
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Frits deed het in het begin alleen met de gedachte, dat flink werken hem spoedig een
plaats op het kantoor van zijn vader zou verschaffen, doch hoe meer vorderingen hij
maakte, hoe meer plezier hij erin kreeg en ten slotte was het boekhouden voor hem
iets, wat hij gaarne deed.
Zijn vroolijkheid en aangeboren zin voor humor bleef hij behouden.
Elke week schreef hij een brief naar huis en de heer Valkoog leverde elke maand
rapport in aan den heer van Duuren omtrent het gedrag en de vorderingen van zijn
zoon. Die rapporten waren meestal zeer gunstig; zoodat Vader nimmer spijt had van
den genomen maatregel.
Natuurlijk bracht Frits de vacanties in Rotterdam door en dan waren zijn ouders
met Harry en Bep in de gelegenheid, te zien, hoe flink hij vooruitging en welk een
echt heertje hij was geworden.
Wel zeker, als je bijna zestien jaar bent, lid van een Tooneelvereeniging, een
Voetbalclub en den Wielrijdersbond, nu, dan ben je toch zeker geen kind meer, zelfs
geen ‘jongen’, want dan zeggen de menschen, tenminste als je een langen broek aan
hebt, ‘mijnheer’ tegen je. Frits was dus in het tijdperk gekomen, dat men zoo
langzamerhand ‘mijnheer’ tegen hem begon te zeggen. Hij kreeg van mevrouw
Valkoog een huissleutel, wat gemakkelijker voor beiden was.
Op een middag - er was geen les - lag onze Hansdelsstudent, onder het rooken van
een cigarette, met de beenen op de vensterbank een Duitsch handelsboek te
bestudeeren, toen mevrouw Valkoog binnentrad, met de boodschap, dat er bezoek
voor hem was.
Frits haastte zich zijn onderdanen weer op hun
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plaats te brengen en nam het kaartje aan, dat mevrouw hem overreikte.
‘Willy Pluck!’ riep hij uit. ‘Laat maar binnenkomen, mevrouw.’

Twee minuten later stond zijn schoolmakker in de kamer. Keurig in 't pak, hoog
boord en zwierige das, was hij een vroolijke, krachtige jongeman.
‘Ouwe jongen, hoe gáát het je?’ riep hij Frits toe.
‘Wel Plukkie, kerel, jij hier, dat is aardig. Zeg, hoe maak jij het tegenwoordig?’
‘Patent, Frits, patent. Ik ben hier een paar dagen gelogeerd om kaas te koopen.’
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‘Káás te koopen? Verkoopen ze dat dan tegenwoordig in Rotterdam niet meer?’
‘Och kerel, je snapt het niet. Ik ben kaashandelaar geworden, bij papa in de zaak.
Toen ik vanmorgen op reis ging, ben ik nog even bij je ouwelui aangeweest en heb
je adres gevraagd. Je moet hun hartelijke groeten hebben.’
‘Dank je Willy, was alles wel thuis?’
‘Puik, hoor. Tusschen ons gezegd, ik had nog even een gesprek met je vader: ik
denk wel, dat jij den langsten tijd hier bent geweest.’
‘Ik...? waarom?’
‘Wel, toen ik hem vertelde, dat ik al een jaar bij mijn vader in den kaashandel was,
zei hij me, dat hij ook gaarne jou bij zich wilde hebben en er sterk over dacht, om
langzamerhand de zaken maar aan Harry en jou over te laten. Maar je weet van niets,
hoor je.’
Frits stelde hem daaromtrent gerust.
‘En wat voer jij hier alzoo uit, zeg?’ vroeg Willy.
‘Ik volg den Handelscursus, zooals je weet. Ik heb nog al liefhebberij in de
boekhouding en denk dan ook volgend jaar examen te doen.
‘Verbazend, wat een plannen. En voetbal jij?’
‘Ook al.’
‘Zeker met kazen. Wat is dat?’ wees hij op een foto aan den muur.
‘Onze Tooneelclub. O ja, zeg, dat is waar ook,’ en opeens ging Frits snuffelen in
een stapel papieren en aanteekeningen op zijn werktafel. - ‘Er is van avond uitvoering
met bal na. Ik zou je kunnen introduceeren, tenminste als je lust hebt, om mee te
gaan.’
‘Tooneeluitvoering en bal, neemaar, ik ben van de partij, hoor.’
‘In orde, willen we nu een eindje oploopen? Je
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kunt, als je er genoegen mee neemt, bij mij wel slapen, dat is wèl zoo gezellig. Twee
schoolkameraden zooals wij, moeten zoo'n korten tijd van samenzijn goed besteden,
nietwaar? Je blijft dus hier eten en slapen.’
Frits kleedde zich voor de wandeling en daarna

gingen ze op stap. Ze zagen er keurig, iets fatterig zelfs, uit, die twee aanstaande
nuttige leden van de maatschappij, die twee geachte patroons in den dop!
Stampvol was de zaal, waar de Tooneelvereeniging haar uitvoering gaf. Het
programma bestond uit een paar kleine tooneelstukjes, muziek en voordrachten.
Frits, die veel liefhebberij had in voordragen en tooneelspelen, was den heelen
avond druk in de weer.
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Er waren heel wat Meerhuizensche families vertegenwoordigd en Oom Jan ontbrak
met tante Leentje al evenmin.
Frits had ook den heer Valkoog met zijn vrouw uitgenoodigd, maar die hadden
bedankt.
Toen om twaalf uur in den nacht de tooneelvoorstelling pas was afgeloopen, begon
het bal.
Het orkest zat in een hoek van de zaal achter planten verborgen, de stoelen waren
verwijderd en het dansen begon.
Vroolijk zweefden de paren door de danszaal, lustig weerklonk de eene wals na
de andere en men dacht niet aan heengaan.
Maar langzamerhand werden de beenen vermoeid en de oogen slaperig, en
geleidelijk verdween de een na den ander.
Het was intusschen reeds drie uur in den morgen geworden en Frits en Willy
behoorden tot de laatsten die huiswaarts gingen.
De zon ging alweer zoetjesaan op en buiten was het licht. De straten waren stil en
verlaten, hier en daar spoedde zich nog een late feestganger naar huis of stapte een
diender over het trottoir met breede, langzame passen.
‘Zeg, heb jij slaap?’ vroeg Willy.
‘Ik heelemaal niet,’ betuigde Frits, ‘ik ben totaal over m'n slaap heen. Ik zou nog
wel een beetje langer willen feestvieren en dansen.’
‘Nou, om je de waarheid te zeggen, ik ook!’
‘Zeg, Plukkie, lees dat eens!’ en Frits wees op een bordje, dat achter een winkelruit
hing en waarop te lezen stond:
‘Hier kan een nette bediende geplaatst worden.’
‘Nou, wat zou dat?’
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‘Wel, ik moet hier even wezen,’ en dadelijk daarop trok Frits aan de huisschel. 't
Duurde lang, want Frits moest nog wel vier maal hard bellen, toen er een raam
opgeschoven werd en een slaapmuts met een hoofd eraan naar buiten kwam.
‘Wat mot je?’ vroeg het hoofd.

‘Ik mot niks,’ zei Frits, ‘maar jij mot.’
‘Wat mot ik dan?’ vroeg 't hoofd nijdig.
‘Jij mot een nette bediende hebben.’
‘En mot jij mij daarvoor uit mijn bed bellen?’
‘Man, wat ben jij mottig! Mot nou de mot in je schoenwinkel komen? Ik wil hier
bediende worden.’
Pats! het raam sloeg dicht.
‘Weer niet goed,’ zei Frits, ‘ik had nogal gedacht de betrekking te krijgen.’
Voor de huisdeur gekomen, miste Frits tot zijn grooten schrik den huissleutel!
‘O wee, Plukkie, daar heb ik den sleutel in mijn andere broek laten zitten. Wat
nou?’
‘Bellen dan maar.’
‘Jawel, maar dan moeten de Valkoogs uit hun bed komen.’
‘Nou, ga jij dan hier op de stoep liggen slapen, maar ik ga een hotel zoeken.’
‘Kom, wees nou niet flauw, Plukkie.’
‘Bel dan, anders ga 'k weg.’
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En Frits belde - eenmaal - tweemaal - driemaal. Daar schoof een raam open.
Naar buiten stak het nachthoofd van de leeraarsvrouw, doorvlochten met papiertjes
en witte lapjes, de gelaatstrekken verwrongen van ontsteltenis over dit aanhoudend
gebel.
Toen Willy Pluck dat hoofd zag, meende hij een verschijning uit de onderwereld
te zien en greep een lantaarnpaal om niet van lachen om te vallen.
‘Houd je toch koest,’ vermaande Frits.
‘Wat is er... wat is er?’ was de angstroep van boven.
‘Och mevrouw, ik heb den sleutel vergeten. Wilt u alstublieft den uwen even naar
beneden gooien?’
't Nachthoofd verdween... een enkele hand keerde weder, liet den sleutel vallen.
In 't portaal trokken ze, om geen leven te maken, hun schoenen uit en droegen die
in de hand. Boven aan de trap liet Willy de zijne bij ongeluk vallen, zoodat ze met
bonzend geweld de trap afdaverden.
Willy barstte in een schaterend lachen uit en dook neer in den bovenhoek van de
trap, zich hevig op de knieën slaande.
‘Houd toch je gezicht!’ riep Frits hem op gedempten toon toe. ‘Stil toch!’
Maar Willy bleef met zijn armen in de lucht zwaaien, waarbij hij ongelukkiger
wijze Frits' schoenen raakte, zoodat hij ze hem uit de hand sloeg en de voetbekleedsels
hun collega's achterna holderdebolderden!
Nu bezweek Frits ook van het lachen en hij liet zich boven op zijn vriend vallen.
‘Hahahaha! O o! haha.. hou me vast... hou me vast... hahahaha!...’
Toen opeens... hoe 't gebeurde, wisten ze zelf niet... verloren ze het evenwicht en
rolden allebei
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de trap af, hun schoenen achterna.
En snikkend en brullend van 't lachen zaten ze beneden broederlijk naast de
schoenen.
Toen kwam een stem van boven:
‘Zouden de heeren niet een weinig stil willen zijn?’

Die stem kalmeerde de gemoederen.
Voorzichtig, elke lachbui bedwingend, gingen ze naar boven, ditmaal met beter
succès.
Willy Pluck had waarheid gesproken.
Een paar dagen later schreef de heer van Duuren aan zijn zoon Frits, dat hij zich
langzamerhand uit de zaken wilde terugtrekken en gaarne zou zien, dat de jongen
naar Rotterdam terugkeerde.
Frits wenschte niets liever dan dat.
Daar de tweede cursus juist geëindigd was, bleek dit een geschikt tijdstip om de
studie bij den heer Valkoog vaarwel te zeggen.
Het afscheid was hartelijk en hij beloofde, zijn braven leeraar en diens vrouw
nimmer te vergeten.
Een week later was hij als jongste boekhouder en correspondent op het kantoor
van zijn vader geplaatst.
En Frits bleef zijn best doen, zóódanig, dat broer Harry er zich vaak over
verwonderde, dat er uit dien lastigen, ondeugenden knaap van vroeger zulk een
degelijk en bruikbaar mensch gegroeid was.
De oude heer van Duuren kon met vertrouwen de
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toekomst tegemoet zien. Alles was ten slotte nog terecht gekomen.
‘Ja jongen,’ sprak hij, ‘ik wil je wel bekennen, dat ik mij vroeger meermalen
ongerust over je heb gemaakt. Maar je maakte het dan ook soms wel wat bont!’
‘Vindt-u, vader?’ antwoordde Frits lachend. ‘Maar u hebt er toch zelf vaak om
moeten lachen, al wou u het dan ook niet laten merken. Ik heb er geen spijt van, dat
ik zóó ben geweest en niet anders.’
Einde.

Chr. van Abkoude, Frits van Duuren

