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I - Een nieuwe vriendschap
Deze vriendschap van Geertjan Smedema en Han de Vreugd was helemaal vanzelf
ontstaan. Er was geen afspraak gemaakt, zo van: Jô, laten wij vrienden zijn; neen,
toen Han de school voor het eerst was binnengestapt, had Geertjan het onmiddellijk
gevoeld: dát is een fijne vent.
Je kunt dat zo hebben. Jarenlang ga je met een hele massa jongens om, je voetbalt
met ze, speelt haasje-over en bok-bokherrie en al die dingen meer, maar er is bij dat
hele stel eigenlijk niet één waarvan je nu echt kunt zeggen: dát is mijn vriend. Zo'n
knaap, met wie je door dik en dun gaat, aan wie je je lek en gebrek vertelt omdat je
hem kunt vertrouwen tot en met. Neen, zo'n jongen zit er niet tussen.
Misschien merk je het zelf niet eens. Alles gaat immers heel best en heel
vriendschappelijk en je weet niet beter of het hoort zo.
En dan ineens, dan komt er een nieuwe jongen bij je in de buurt wonen of er komt
er een bij je op school en plotseling, zonder dat je er zelf dadelijk erg in hebt, ís die
echte vriendschap er.
Meestal gaat zo'n werkelijke vriendschap ook nooit meer helemaal verloren.
Zelfs als je groot bent geworden en je elkaar in geen jaren hebt gezien, als je allebei
je eigen weg bent gegaan, de één in Amerika en de ander in Australië is
terechtgekomen, dan nóg blijven er als het ware onzichtbare draden bestaan en als
je elkaar dan na heel lang weer terugziet, dan ben je echt blij. Dan ga je oude
herinneringen ophalen, want dan denk je terug aan de heerlijke jeugdjaren die je
samen hebt doorgebracht. Jaren, waarin je met z'n tweetjes zoveel plezier hebt gemaakt
en waarin je zo geweldig veel aan elkaar hebt gehad.
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Geertjan zat in de tweede klas van de H.B.S., op de eerste bank en dus kon hij de
nieuwe, - dat was Han de Vreugd - goed opnemen, toen die voor het eerst op school
kwam en meneer Van der Laan, de directeur, hem heel officieel aan zijn aanstaande
medeleerlingen en die aan hem, stond voor te stellen.
Van zoiets maakte meneer Van der Laan altijd een hele ceremonie.
Hij hield dan een lange toespraak, waarin hij de hoop uitsprak dat de nieuwe
leerling spoedig in de vriendenkring zou worden opgenomen, dat de oude leerlingen,
voor zover dat nodig mocht blijken de nieuweling met raad en daad terzijde zouden
staan en dat zij...
Nu ja, allemaal gepraat eigenlijk, dat zowel de klas als de nieuweling
onparlementair gesproken ‘aan hun laars lapten’.
Ze luisterden er nauwelijks naar.
De klas bepaalde zich ertoe de nieuweling terdege op te nemen en te raden wat ze
aan hem konden hebben.
Was hij een ‘slome’ of een echte? Een heilig boontje of één met durf? Kon-ie
voetballen? Zou je hem ‘aan kunnen’ als het eens op ruzie uitdraaide? Was hij knap
en kon hij je helpen met je huiswerk of was hij een sufferd en moest je hem
voorzeggen?
Allemaal heel belangrijke dingen.
En de nieuweling stond daar voor de klas, zag allemaal vreemde gezichten:
spottende, nieuwsgierige, onverschillige en brutale.
Hij wist eigenlijk niet goed, waar hij moest kijken, voelde zich, eerlijk gezegd,
een beetje ‘opgelaten’.
En in de rij van de meisjes zat er een stel aan hun haren te frunniken, zeker om de
aandacht te trekken.
Neen, hij bepaalde zich maar liever tot de twee rijen die alleen door jongens waren
bezet.
En toen was daar ineens dat lollige snoet van een jongen op de eerste bank, dat
zijn aandacht trok.
Die jongen was Geertjan Smedema, maar die naam hoorde Han natuurlijk pas
later.
Geertjan zag dadelijk dat deze nieuwe een geschikte knul was.
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Dat zie je met één oogopslag. Aan zijn ogen of aan zijn handen of aan zijn kleren...
je weet het zélf niet, maar je ziet het en daarmee uit.
En Han was een leuke naam ook, vond Geertjan.
Een jongen die Han heet, kon alleen maar een geschikte vent zijn, meende hij,
eerlijk, flink, recht door zee en zonder draaiommetjes.
't Was natuurlijk onzin, maar dat was nu eenmaal zo'n idee van Geertjan.
De ogen van de twee jongens ontmoetten elkaar en... de vriendschap was geboren!
Zo, ineens: bom!
Daar was geen speld, laat staan een andere jongen meer tussen te krijgen.
Han voelde zo'n beetje hetzelfde als Geertjan.
Geertjan vertrok zijn gezicht en kneep één oog dicht in de richting van meneer
Van der Laan en Han las uit deze mimiek, zo duidelijk alsof die jongen daar op de
eerste bank het hardop had gezegd:
- Laat maar zwammen, jô, dat hoort er nu eenmaal zo bij. Wij zullen het heus zélf
wel uitzoeken. Wat jij?
Even nog trok Han een tikje hautain en met een uitdrukking van: wat heb ik
eigenlijk met je te maken, zijn wenkbrauwen op, want hij was nu eenmaal een jongen
die zich niet zo héél gauw liet inpalmen en hij had al geleerd dat je voorzichtig moet
zijn met mensen die zo héél gauw naar je gunsten dingen. Maar dit optrekken van
de wenkbrauwen duurde ook maar even. Misschien keek Geertjan er niet eens naar
of verstond hij er heel iets anders uit.
In ieder geval liet Han die zware, donkere wenkbrauwen weer zakken en om zijn
mond kwam een glimlach.
Dat was alles.
Maar toch een heleboel.
Want om twaalf uur, toen de school uitging, stapten Geertjan Smedema en Han
de Vreugd samen op. Dat ging helemaal vanzelf.
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Geertjan zei gewoon:
- Moet je ook die kant op?
En Han de Vreugd antwoordde:
- Ja, jij ook?
Onderweg kwam Geertjan te weten dat meneer de Vreugd - Han's vader - bij de
Posterijen was, dat hij tot voor kort in een klein provincieplaatsje had gezeten, maar
dat hij nu was overgeplaatst naar hier, aan welke overplaatsing een flinke promotie
vastzat. Meneer de Vreugd was nu chef.
Geertjan vroeg, of Han's vader nu ook nog méér, iets hogers kon worden.
- Ja, vertelde Han, als hij tot postdirecteur wordt benoemd, maar dan zal hij
waarschijnlijk wel weer overgeplaatst worden.
- Dat zou jammer zijn, vond Geertjan, want dit is een moorddadige stad.
Han moest lachen om zoveel enthousiasme.
Natuurlijk ging Geertjan op zijn beurt vertellen over zijn vader, die bedrijfsleider
was van een machinefabriek.
Zo kwamen de jongens, in het kwartiertje dat zij samen opliepen, al dadelijk een
heleboel van elkaar te weten en als vanzelf kwam Han om half twee zijn nieuwe
vriend van huis halen, om samen naar school te gaan.
En vóór Han veertien dagen op school was, bestond er tussen de twee jongens een
vriendschap, zó hecht, dat het was of ze al met elkaar in de box hadden gespeeld!
En op een vrije middag hadden zij samen een wandeling ondernomen langs de
rivier die dwars door het stadje stroomde, de rivier, waaraan de plaats zijn naam had
ontleend en waarop de inwoners bár trots waren, omdat het een mooie rivier was,
die druk werd bevaren door allerlei binnenvaartschepen, die de handel met het
buitenland onderhielden.
Dit laatste was ook wel de oorzaak dat het stadje, dat Geertjan zo geestdriftig een
moorddadige stad had genoemd, een zéér welvarende plaats was, met veel industrie
en handel.
De verschillende industrieën die het stadje rijk was, waren
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allemaal gevestigd aan de oever van de rivier, die gedeeltelijk gekanaliseerd was.
Ook de machinefabriek, waar meneer Smedema bedrijfsleider was, lag aan deze
rivier.
Geertjan had zijn vader gevraagd of hij met zijn nieuwe vriend een kijkje in de
werkplaatsen mocht komen nemen en meneer Smedema had daar niets op tegen
gehad.
- 't Is dik aan tussen die nieuwe en jou, geloof ik, hè? had hij gevraagd en zijn
zoon had geantwoord:
-Ja, vader, Han is een fijne vent. Ik ben blij dat hij mijn vriend is.
- Dat vind ik prachtig, had vader Smedema toen gezegd en hij had er op laten
volgen: jullie komen maar, hoor. Je weet de weg.
Han, die nog nooit in zo'n grote fabriek was geweest, keek zijn ogen uit.
Geertjan leidde hem overal rond: in de bankwerkerij en in de draaierij, in de
smederij en in de plaatwerkerij. Hij wist over alles wat te vertellen, was precies op
de hoogte van het doel van alle machines en gereedschappen, wist op een prik te
vertellen hoeveel P.K. die motor bezat en welk hefvermogen die kraan.
Door de arbeiders werd hij vriendschappelijk gegroet, die kenden hem allemaal.
Geertjan was hier thuis.
Han werd overweldigd door het enorme lawaai in de verschillende werkplaatsen.
Zijn oren tuitten bij de pneumatische ponsmachine die ik weet niet hoeveel gaten
in tijd van een minuut sloeg in dikke stalen platen; Geertjan wist dat aantal natuurlijk
op zijn duimpje!
De koude griezels liepen hem over de ruggegraat bij het schrille snerpen van de
fraisebank: net of er een reus met een reuzenmes over een reuzenbord knerpte. Een
vreselijk geluid, maar Geertjan glimlachte er alleen maar om.
In de smederij knipperde Han met zijn ogen, iedere keer als de smid zijn moker
op het witgloeiende ijzer deed neerkomen en hij sprong verschrikt terug voor de
wegspattende vonken; Geertjan bleef er natuurlijk héél rustig bij staan.
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Maar hoe vreemd en angstaanjagend dit alles soms ook was, toch genoot Han van
deze rondleiding.
Maar het mooist vond hij toch wel de montageafdeling.
Daar heerste niet zo'n heidens kabaal. Daar ging alles rustig in zijn werk.
Daar zag hij, hoe uit de glimmend gepolijste werkstukken een pracht van een
machine werd opgebouwd. Een wonder was het, dat alles zo precies paste, dat geen
enkel onderdeeltje ook maar een honderdste millimeter te klein of te groot was
uitgevallen.
Dat was vakwerk, waarvoor je grote bewondering moest hebben.
Toen de twee jongens later op de middag het terrein van de fabriek hadden verlaten
en zij langzaam langs de rivier terugliepen, vroeg Han:
- Zeg, als jij van school komt, dan ga je zeker ook in het bedrijf van je vader
werken, hè?
- Ik weet nog niet, was het antwoord, ja, ik zal natuurlijk ook wel die kant uitgaan.
Vader wil tenminste graag dat ik naar Delft ga.
- Ingenieur worden, begreep Han.
Geertjan knikte.
- Ja, antwoordde hij, vader heeft ook in Delft gestudeerd.
- Heb je er zin in? vroeg Han.
- Weet ik eigenlijk nog niet precies, weifelde Geertjan, ik voel wel veel voor de
techniek, maar of ik nu, net als mijn vader altijd aan zo'n machinefabriek verbonden
zou willen zijn... nee.
- Maar je vader zit toch zeker niet iedere dag in de fabriek, veronderstelde Han.
- Nee, dat niet. Hij moet heel vaak op reis. Soms naar Duitsland of naar Zwitserland
of naar Engeland en het vorige jaar is hij zelfs naar Amerika en Canada geweest.
- Nou, dat lijkt me geweldig, dan zie je tenminste nog eens wat van de wereld,
meende Han.
- Ja, dat wel, gaf Geertjan toe.
- Zeg, toen je vader naar Amerika is geweest, is hij toen met de boot gegaan? vroeg
Han.
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- Ben je mal, deed Geertjan geringschattend, dat duurt immers veel te lang.
- Dus met een vliegtuig?
- Natuurlijk, vader vliegt altijd, als hij op reis gaat.
- Hoe vindt hij het vliegen? vroeg Han verder.
Geertjan haalde zijn schouders op.
- O, gewoon, geloof ik, zei hij, ik weet niet. Hij praat er nooit zoveel over. Voor
vader is het reizen per vliegtuig even gewoon als voor een ander het reizen per boot
of per trein.
- Heb jij wel eens gevlogen?
- Nee, ik niet. Jij?
- Ja, één keer.
- Ga weg!
- Echt waar. Nou ja, eventjes maar, hoor! Alleen een rondvlucht boven Amsterdam,
weet je wel? Ik wilde dat altijd zo graag en toen heb ik die rondvlucht eens voor mijn
verjaardag gekregen.
- Hoe was het? vroeg Geertjan.
- Geweldig, jô. Dat moet je meemaken. Als je nog nooit hebt gevlogen, dan kun
je je gewoon niet voorstellen, wat het is. Net of je... of je lós van alles bent, of je
helemaal ánders wordt...
Han zweeg een poosje en tuurde naar de blauwe lucht.
Geertjan begon ineens te lachen.
- Hé, zeg, loop je er nu nóg van te dromen? vroeg hij.
- Watte? O... nou ja, het is ook zó fijn. Er bestaat niets fijners.
- Dan zou ik maar piloot worden, als ik jou was, gekscheerde Geertjan.
- Dat doe ik ook, gaf Han ernstig ten antwoord.
En die woorden werden met zoveel zekerheid gesproken, dat Geertjan er van
opkeek.
- Meen je het echt? vroeg hij.
- Natuurlijk, wat dacht je dan?
- En vinden je ouders het goed?
- Waarom zouden ze het niet goed vinden? Als ik dat nou graag wil. Het is toch
een prachtig beroep?
- Ja, gaf Geertjan toe, dat is het zeker, maar er komt, geloof ik,
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wel héél wat voor kijken. Piloot, dat ben je maar niet zo één, twee drie, denk ik.
- Ingenieur soms wel? vroeg Han plagend.
Geertjan keek zijn vriend aan.
- Nee, natuurlijk niet, dat is zo. Maar het klinkt zo gek, hè, als je zegt: ik word
piloot. Net of je maar wat opschept of zo. Net als Bob Leeflang uit de eerste, weet
je wel, dat papjoch, die zegt altijd: ik word professor!
- Dat is onzin, oordeelde Han. Dat kun je niet zeggen van jezelf. Maar piloot,
vlieger, dat is een ambacht, een... vak, dat kun je worden, als je wilt.
De twee jongens liepen een poosje zwijgend naast elkander voort.
- Verdraaid, dacht Geertjan, is me dát even wat? Daar wordt er één piloot. Die
vliegt straks rond de wereld. Die ontbijt dan eventjes in Amsterdam en slaapt diezelfde
avond in New-York. En... en daar loop ik nu naast. En later, dan kan ik misschien
eens zeggen: over wie hebben jullie het? Over Han de Vreugd, die bekende vlieger?
O, dat is mijn beste vriend. Of nee, hij wordt misschien nog eens beroemd. Dan staat
er een foto in de krant, net genomen toen hij van een heel lange en belangrijke vlucht
terugkwam en... en op diezelfde foto sta ik ook. Zo, met mijn hand op de schouder
van Han. En dan zegt iemand: hé, die vent daar naast De Vreugd, die lijkt wel een
beetje op Geertjan Smedema. Ja, zegt een ander dan, dat is hem ook. Wist je niet dat
die twee altijd boezemvrienden zijn geweest? O ja, al van de H.B.S. af...
- Ik ruik ineens chocola! riep Han eensklaps, hevig snuivend.
- Watte? schrok Geertjan uit zijn toekomstdroom op, o, chocola! Dat kan. Het
ruikt hier altijd zo. Aan de overkant van het water is een cacaofabriek. Soms ligt er
een schuit met cacaobonen. Die dingen smaken lekker, jô. Zullen we eens overvaren?
Een eindje verder was een pontje. Een gewoon, klein roeibootje. Maar dat was
juist leuk, want dan duurde de overtocht zoveel te langer.
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‘Ik wou dat ik er in zat,’ zei Han (blz. 13)

Ze gingen op het bankje achter in de boot zitten. De veerman roeide langzaam.
Die had nooit haast. De riemen piepten rythmisch in de dollen. Het was heerlijk
rustig op de rivier.
Toen ze de overkant hadden bereikt, betaalden de twee jongens ieder drie centen
en sprongen van het schommelende bootje op de wallekant. Toen wandelden ze op
hun gemak in de richting van de chocoladefabriek.
Op de betonnen steiger vóór het fabrieksgebouw lagen enige balen opgestapeld.
- Daar zitten cacaobonen in, zei Geertjan deskundig, terwijl hij met zijn vlakke
hand op één van de zakken klopte, even kijken of ik er een paar te pakken kan
krijgen...
Hij peuterde wat aan de sluiting van een zak en toverde zowaar een handjevol
cacaobonen te voorschijn.
- Mag dat nu wel? vroeg de eerlijke Han.
- Gerust, hoor, antwoordde Geertjan, als er hier werklui bezig zijn, krijgen we er
ook altijd wel een paar.
- Ik vind ze eigenlijk helemaal niet lekker, zei Han.
Hij had zo'n bruin boontje stukgeknabbeld en trok een verschrikkelijk vies gezicht.
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- Lekker bitter! meende Geertjan.
Maar zijn gezicht was toch niet zó, dat een ander zou zeggen: Gut, kijk díé jongen
eens lopen smullen!
Han vond zijn vriend wel flink, omdat hij die nare, bittere dingen écht lekker
scheen te vinden. Zelf werkte hij met veel moeite één enkele boon naar binnen. Toen
rilde hij van afschuw en stak de rest tersluiks in zijn zak.
Even later wees hij Geertjan op een groot vliegtuig, dat rustig door de stille lucht
zweefde.
- Mooi, hè, zei hij, ik wou dat ik er in zat. Je hoort de motor haast niet eens. Het
lijkt wel, of het alleen maar op de wind drijft.
- Als ze dat nog eens uitvonden zou het vliegen volmaakt zijn, meende Geertjan.
- Dat hoeft niet uitgevonden te worden. Je hebt toch wel eens van zweefvliegtuigen
gehoord?
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- Ja, dat is ook zo, herinnerde Geertjan zich. Maar met zo'n ding kun je natuurlijk
geen lange tochten maken.
- Nee, tenminste niet naar Engeland of naar Amerika, gaf Han toe. - Zeg, liet hij
er op volgen, wordt er hier in de stad niet aan modelzweefvliegen gedaan?
- Aan wát? vroeg Geertjan verbaasd.
- Aan modélzweefvliegen. Zijn er hier geen modelzweefvliegclubs?
Geertjan haalde zijn schouders op.
- Ik weet er niets van, hoor, bekende hij, maar het kan best zijn. Wat zijn dat
eigenlijk voor clubs?
- Nou de leden van zo'n club bouwen gezamenlijk modelzweefvliegtuigen en dan
organiseren ze wedstrijden.
- O, nu weet ik wat je bedoelt, zei Geertjan, dat zijn van die kleine vliegmachientjes
die ze in de lucht gooien en die dan een klein eindje blijven vliegen, is het niet? Ja,
ik heb hier wel eens jongens met zulke dingen zien lopen, maar of ze clubs hebben,
weet ik niet. Het lijkt me eerlijk gezegd nogal een kinderachtig gedoe. Waarom vraag
je dat? Daar doe jij toch zeker niet aan mee? Ik denk zo, als je al eens in een echt
vliegtuig hebt gezeten en als je piloot wilt worden...
Nu was Han in zijn eer getast.
- Jô, je weet niet waar je het over hebt, zei hij, laat ik je maar even vertellen, dat
het een fijne sport is en natuurlijk doe ik er aan. Heb jij wel eens zo'n model in je
handen gehad? En heb je zo'n model wel eens zien vliegen?
- Ikke niet, hoor! schamperde Geertjan.
- Dan kan je er ook niet over oordelen. Je moet maar eens bij mij thuis komen
kijken. Ik ben juist aan een nieuw model bezig.
- Maak je die dan zelf?
- Ja, dat is juist het leukste. Je kunt ze natuurlijk ook wel kant en klaar kopen, maar
daar is geen aardigheid aan. Nee, zelf bouwen en er dan net zo lang aan prutsen tot
je model de beste resultaten oplevert. En dan wedstrijdvliegen met anderen, die ook
zelf hun modellen hebben gemaakt. Er zit een reuze spanning in. Als
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je er nooit aan hebt gedaan, weet je niet wat het is. Dat zie je nu aan jezelf. Ik weet
zeker dat jij het ook leuk zult vinden. Je moet het ook doen, jô. Als je wilt, zal ik je
wel helpen er een te bouwen.
- Nou... ja... zal nog wel eens zien... antwoordde Geertjan ontwijkend.
- Dat kan leuk worden, want misschien kunnen we dan nog wel meer jongens
vinden die er iets voor voelen. Dan kunnen we hier ook een club oprichten. Op school
of zo, ging Han verder.
Geertjan gaf niet veel antwoord meer.
Eerlijk gezegd vond hij het maar bár tegenvallen dat zijn nieuwe vriend zich met
zulke kinderachtige liefhebberijen ophield.
Met speelgoedvliegmachinetjes knoeien, als jongen van veertien jaar!
Nee, dan wist hij wel leuker dingen om je mee te amuseren. Zwemmen,
tafeltennissen, roeien, fietsen, zeilen.
Hij kon niet vermoeden, dat Han de Vreugd mét zijn zweefvliegtuig iets ging doen
voor hém, iets ging veranderen in zíjn leven, waarvoor hij hem later dankbaar zou
zijn.
En dat wist Han zelf natuurlijk ook nog niet.
En nog veel minder kon één van beiden ook maar in de verste verte vermoeden,
dat de chocoladefabriek die zij nu achter zich hadden gelaten en waar ze zo hadden
‘gesmuld’ van de cacaobonen, hierbij een belangrijke rol zou spelen!
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II - O p z o e k n a a r e e n i d e e
Op het kantoor van die cacaofabriek werd, op dezelfde middag, waarop Geertjan en
Han een wandeling langs de rivier maakten, een zeer belangrijke vergadering
gehouden.
Het was met Kolthof's cacaofabriek een beetje vreemd gesteld.
De repen chocolade die er werden gefabriceerd, waren niet beter dan die van andere
fabrieken. Maar niet slechter ook. En toch werden er lang niet zoveel van verkocht
als van andere merken. Dat kwam, doordat de mensen Kolthof's chocoladerepen
nauwelijks kenden. De oudere mensen wel, maar de jongere generatie niet.
Daar was natuurlijk een reden voor, zoals er voor alles een reden bestaat. En die
reden was in dit geval de volgende:
De firma Kolthof bestond al heel lang. De vader van de tegenwoordige meneer
Kolthof had de fabriek destijds opgericht en als je weet, dat de tegenwoordige meneer
Kolthof al tweeënzeventig jaar was, dan kun je zelf wel zo'n beetje nagaan hoe oud
Kolthof's cacaofabriek al was.
Vroeger, een halve eeuw of zo geleden, waren er nog niet zoveel verschillende
merken chocolade en toen kende iedereen Kolthof's repen. Maar geleidelijk aan
waren er nieuwe fabrieken opgericht die allerlei lekkere soorten chocolade in de
handel brachten. Melk, bitter, met nootjes en gevuld, van alles. En die verschillende
fabrieken maakten natuurlijk een enorme reclame voor hun producten. In de kranten
verschenen grote advertenties, die soms wel een hele pagina besloegen. Er werden
reclames geschilderd op borden en muren en er kwamen lichtreclames.
En aan al die reclame deed de heer Kolthof niet mee.
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Meneer Kolthof dacht:
- Iedereen kent mijn repen. Iedereen weet dat ze lekker smaken. Iedereen weet dat
ze voedzaam en gezond zijn en iedereen weet ook, dat ik geen rommel, maar p r i m a
producten verkoop. Waarom zou ik dan nog eens duizenden guldens aan reclame
gaan uitgeven? Allemaal overbodig.
- Goede wijn behoeft geen krans, zei de heer Kolthof en hij glimlachte tevreden.
Maar de redenering van meneer Kolthof was heel kortzichtig.
Hij had moeten begrijpen, dat voor ieder product dat door veel mensen moet
worden gekocht, onophoudelijk reclame moet worden gemaakt. Ook al is het nóg
zo goed en al kopen nóg zoveel mensen het regelmatig.
Zo is dat nu eenmaal.
En zo kon het dan ook gebeuren, dat Kolthof's chocolade een beetje in het
vergeetboek geraakte en alleen nog werd gekocht door mensen die nu eenmaal aan
die chocolade gewend waren, maar niet door jongere mensen, die steeds de daverende
reclames van andere merken onder de neus geduwd kregen.
Natuurlijk bemerkte meneer Kolthof op de duur wel, dat zijn omzet achteruit liep.
Zoiets ontgaat de eigenaar van een bedrijf niet. Maar toch vertikte die oude heer het
om, net als zijn concurrenten, ook reclame te gaan maken. Die verbluffende reclames
met cadeaustelsels en prijsvragen en slagzinnen en rijmpjes, daar trok meneer Kolthof
zijn neus voor op.
- Dat is beneden de waardigheid van onze honderdjarige firma. Mijn vader zou
het ook nooit hebben gedaan, meende hij.
Och, meneer Kolthof ging eenvoudig niet met zijn tijd mee, zoals men dat noemt.
Hij vergat, dat de twintigste eeuw nu eenmaal een andere is dan de negentiende en
dat er in honderd jaar veel verandert, niet alleen aan de wereld, maar ook aan de
mensen en hun behoeften en verlangens.
En toen... toen kwam er ineens een neef van meneer Kolthof op het toneel.
Die neef, August van Meeteren, had jarenlang in Indië ge-

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

18
woond en gewerkt. Maar door alle gebeurtenissen en verwikkelingen daar in het
verre Oosten, vond meneer Van Meeteren het daar niet prettig meer. Hij had een
heleboel geld verdiend en hij besloot om naar Nederland terug te keren.
Nu had hij gemakkelijk zijn verdere leven van dat geld kunnen leven, zonder nog
maar een vinger uit te steken, maar dat was niets voor August van Meeteren. Hij was
nog betrekkelijk jong en aan stilzitten had hij, ronduit gezegd, een broertje dood.
Op een goede dag ging hij eens met zijn oom Kolthof praten. Hij bekeek de zaken,
snuffelde in de boeken en zag al heel gauw, dat het scheef ging met de oude, solide
firma. Hij stelde zijn oom toen voor, hem als mededirecteur in de firma op te nemen.
Dat deed Van Meeteren natuurlijk niet omdat hij zijn oom zo'n beste, aardige kerel
vond, maar alleen omdat hij er van overtuigd was dat er met hard werken van de
fabriek weer een bloeiend bedrijf gemaakt kon worden.
Eerst voelde meneer Kolthof maar een bedroefd beetje voor het idee van zijn neef.
Hij was altijd gewend geweest zijn zaakjes zelf en alleen op te knappen en het leek
hem helemaal niet aanlokkelijk een vreemde snoeshaan naast zich te hebben om hem
op zijn vingers te kijken. Bovendien had hij er zo'n flauw idee van, dat zijn neef wel
eens iemand kon zijn met allerlei moderne ideeën, waarvan hij nu eenmaal niets
moest hebben.
Maar aan de andere kant... er móest nodig worden verbouwd en er móesten ook
nieuwe machines komen en het bedrijfskapitaal was écht niet meer zo geweldig groot.
Dus hapte meneer Kolthof tenslotte zuchtend en vertwijfeld en met een bang hart
toe. Ook al, omdat er toch ééns een opvolger zou moeten komen, om de zaak voort
te zetten als hij er eens niet meer zou zijn.
August van Meeteren deed dus zijn intrede in het bedrijf.
En toen had je het lieve leven gaande!
Nauwelijks zat hij op zijn directeurszetel of het begon te stormen.
Dít moest veranderd worden en dát verbeterd. Híer moest gemoderniseerd worden
en dáár gereorganiseerd. Dié man was te oud
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en moest met pensioen gezonden worden en dáár moest een actiever kerel de leiding
krijgen.
Meneer Kolthof zat te bibberen op zijn ouderwetse draaistoel en kermde:
- Wat ben ik begonnen...
Maar neeflief, die een heleboel geld in de zaak had gestoken, ging rustig zijn gang.
Reclame moest er gemaakt worden!
Reclame!
De naam: ‘Kolthof's chocolade’ moest op ieders lippen komen.
Maar hoe kon dát bereikt worden?
Kijk, om daar eens over te praten was voor die bewuste middag de
bedrijfsvergadering uitgeschreven.
De oude meneer Kolthof zat er maar een beetje zieligjes bij, terwijl zijn neef het
woord voerde.
- Mijne heren, zei deze, er moet een nieuwe, frisse wind door het bedrijf gaan
waaien. Er moet weer leven in de brouwerij komen, willen wij de fabriek niet alleen
draaiende houden, maar ook uitbouwen.
Hij vertelde de geschrokken employés onomwonden, dat het bestaan van allen die
aan het bedrijf verbonden waren, op het spel stond.
- Als het zo blijft doorgaan, dan zullen we op een gegeven ogenblik genoodzaakt
zijn te likwideren en dan staat u allemaal op straat! Nu wil ik iets nieuws gaan
brengen. Die oude Kolthof's bittere dessertchocolade is hopeloos uit de tijd. Niemand
kiest er meer een reep chocolade voor dessert, als men dat vroeger ooit gedaan heeft.
Men eet repen chocolade op de fiets, bij sport en spel, op een bank in het park en
overal. Om te beginnen ga ik drie nieuwe chocoladerepen op de markt brengen. Ten
eerste: een bittere reep. Ten tweede: een melkreep. Ten derde: een gevulde reep.
Deze repen, mijne heren, mogen niet duur zijn. Ze moeten ook door de jeugd, van
het zakgeld kunnen worden gekocht. Daarvoor zijn de tegenwoordige chocoladerepen
te kostbaar. Als de
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omzet behoorlijk is, dan kan ik een reep chocolade maken voor een dubbeltje. Dat
is niet te duur. En die grote omzet moeten wij bereiken, door een grote
reclamecampagne te voeren. En nu vraag ik u, mijne heren, mij aan een goed idee
voor zo'n reclamecampagne te helpen. Mijn bedoeling is, dat die drie repen een
pakkende familienaam krijgen en elke reep afzonderlijk een goede eigen naam. Het
moeten namen zijn, die spreken tot de fantasie. Dat is punt één. Punt twee is een
reclamestunt, waardoor de naam van ons nieuwe product in een ieder's gedachten
wordt gehamerd. Aan u, mijne heren, is nu het woord. Wie heeft er een gezond en
sprankelend idee? Ik wacht af...
Ja, daar zaten ze nu met z'n allen. Zij keken elkaar en meneer Van Meeteren aan.
Stamp daar zo één, twee, drie maar eens een goed idee uit je brein!
Er werden wel wat schuchtere voorstellen gedaan, maar daar was niets bij waarvan
je kon zeggen:
- Ja, dat is het, dát zal inslaan bij het publiek.
Ze waren ook veel te weinig origineel.
Slagzinwedstrijden. Beloningen voor vierregelige rijmpjes. Een cadeau bij het
inzenden van zóveel omslagen. Op iedere honderd repen een gemerkt omslag, dat
recht gaf op een gratis reep...
Allemaal erg aardig, maar al honderd keer door andere firma's vertoond.
Dat was het helemaal niet, wat August van Meeteren bedoelde. Daarom maakte
hij een einde aan de discussie met te zeggen, dat het er niet op een dag op aankwam.
Veertien dagen gaf hij zijn medewerkers de tijd om met een goed voorstel voor de
draad te komen. En hij beloofde hem, wiens voorstel zou worden aangenomen, een
behoorlijke beloning in de vorm van een promotie.
De vergadering werd gesloten.
Ze konden het ermee doen.
Veertien dagen je hersens pijnigen om een kans op promotie te maken. Het wás
de moeite waard.
Verschillende lui konden er die nacht niet van slapen. Zij lagen te woelen en te
draaien, maar de ideeën gaven: niet thuis!
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Tot die woelers en wakkerliggers behoorde ook Frans Koning, een knaap die eerst
sinds de komst van meneer Van Meeteren bij Kolthof in dienst was.
Deze Frans Koning was een jongen met een vlotte pen. Hij schreef gezellig en
boeiend, hij kon verdraaid aardig tekenen, hij had een levendige fantasie en wist ook
zo het een en ander af van reclame. Daarom had meneer Van Meeteren hem
aangenomen en hem geplaatst op de afdeling: propaganda, een afdeling, die eigenlijk
nog niet bestond en die voorlopig ook nog niet veel om handen zou hebben, omdat
de reorganisatie van het bedrijf eerst in kannen en kruiken moest zijn, voor men aan
propaganda toe was.
Frans Koning was enige jaren journalist geweest, maar zijn levendige en ongedurige
natuur had zich verzet tegen het vrij eentonige bureauwerk op de redactie van een
provinciaal blad en toen hij had gehoord van de reorganisatie bij Kolthof's
cacaofabriek, was hij eens gaan praten met de nieuwe directeur.
Het gevolg was geweest, dat meneer Van Meeteren hem had aangenomen.
Nu redeneerde Frans Koning, na de bedrijfsvergadering zo:
- Als ik een goed idee vind voor die nieuwe repen, een idee, waarvoor meneer
Van Meeteren warm loopt, een idee dat inslaat, dan maak ik promotie ter beloning.
Goed. En wat kan promotie voor mij anders betekenen, dan dat ik wordt aangesteld
als reclamechef? En als ik dát word, dan bén ik er, dan is mijn kostje gekocht. Want
ik heb wel door, dat deze meneer Van Meeteren een dóórzetter is, een pientere
zakenman die, wat hij eenmaal begint ook tot een goed einde brengt. Als hij van
mening is dat Kolthof's cacaofabriek tot een bloeiend bedrijf kan worden gemaakt,
dan ís dat zo en als ik het breng tot reclamechef van een bloeiend bedrijf, dan is mijn
toekomst verzekerd. Dus, redeneerde Frans verder, dus moet ik het goede idee vinden,
waarop gewacht wordt, dat ben ik, aan mijzelf, aan Kittie, mijn vrouw en aan de zaak
waarbij ik in dienst ben, verplicht. Dit is eenvoudig een kwestie van ‘to be or not to
be’ voor alles en iedereen.
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Toen Frans die middag thuiskwam zei hij tegen Kittie:
- Nu moet je eens goed naar mij luisteren. Jij moet, van dit ogenblik af héél stil
zijn, want ik moet denken. Heel lang en ernstig denken. Begrijp je...?
Kittie zei geen woord.
Toen werd Frans nijdig.
- Nou? Nou? voer hij uit, ik vraag of je het begrepen hebt. Waarom zeg je nu niets?
- Maar lieve jongen, antwoordde Kittie bedaard, je zei toch zelf dat ik, van dat
ogenblik van daarnet af, heel, héél stil moest zijn?
- Nou ja... zei Frans verbouwereerd, nou ja...
Want zó had hij het natuurlijk óók weer niet bedoeld.
- Geef mij drie boterhammen met suiker, als je wilt, vroeg hij toen.
Hij kreeg ze, want Kittie was er al aan gewend, dat Frans soms heel vreemde
invallen kon hebben.
Frans vond dit helemaal niet vreemd.
Hij at zijn drie boterhammen met suiker op, want, beweerde hij altijd, suiker is
het enige wat een mens nodig heeft. Van suiker krijg je niet alleen sterke spieren,
maar als je veel suiker eet, dan kan je ook veel beter nadenken. Suiker maakt je
hersens schoon.
Toen de drie boterhammen met suiker in zijn maag zaten, ging Frans naar zijn
kamer, legde een schoon vel papier voor zich op zijn schrijftafel, haalde zijn vulpen
te voorschijn, trok diepe, ernstige rimpels in zijn voorhoofd en... begon poppetjes te
tekenen. Poppetjes, zonder enige reden of doel.
Ja, als je een vel papier voor je hebt liggen en je hebt een vulpen in je handen, dan
moet je er toch iets mee dóén ook en zolang er geen schitterende ideeën in je hersens
worden geboren die je op het papier kunt uitwerken, zolang teken je maar wat
poppetjes.
Allerlei gekke poppetjes werden het, met lange harkarmen en bezembenen, met
bossen dik haar, met kogelronde buikjes, met
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spleetoogjes en met pupillen als tennisballen. En na een uur peinzen en ernstig
nadenken en zuchten en steunen, was het papier vol. En Frans keek er enige
ogenblikken héél tevreden naar. Maar toen bedacht hij plotseling, dat meneer Van
Meeteren maar bitter weinig zou hebben aan deze volksstammen van allervreemdste
creaturen.
Die nacht had Frans allerlei vreemde en benauwde dromen.
Hij zag meneer Van Meeteren paardrijden op een enorme chocoladereep. En
meneer Van Meeteren was verschrikkelijk kwaad. Hij sloeg wild met zijn rijzweep
in het rond en hij schreeuwde:
- Het moeten er drie worden! Wie helpt mij aan drie paarden?
En toen bemerkte Frans ineens dat hijzelf die reep chocolade was, waarop meneer
Van Meeteren aan het paardrijden was. Meneer Van Meeteren joeg hem voort, hoe
langer hoe sneller moest hij.
Er was een grote lichtreclame die telkens aan- en uitflitste.
Die lichtreclame vertoonde achtereenvolgens de woorden:
KIESKEURIGE
KENNERS
KOPEN:
KOLTHOF'S
KEUR...
Keur-r e e p moest het worden, maar het tweede deel van dat laatste woord, dat was
Frans zelf. Hij moest er voor zorgen precies op tijd achter het woord: k e u r te komen,
maar het gelukte hem niet, want telkens als hij bijna op zijn plaats was, flitste de
lichtreclame net uit. En dan moest hij weer heel snel naar het begin terug om de race
opnieuw te beginnen.
Drijfnat van het transpireren werd Frans wakker, omdat Kittie hem heen en weer
schudde en angstig vroeg:
- Frans... Frans..., wat mankeert je toch? Wat lig je toch gek in bed rond te springen.
Je lijkt wel een paard!
- Hè...? Hè...?, vroeg Frans slaapdronken en met grote, ver-
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schrikte paniekogen, ik... een paard...? Nee, ik ben een reep... laat me... ik moet er
toch op tijd zijn... maar ik kan het niet halen... het gaat zo snel...
Kittie haalde haar schouders op.
- Je droomt en je praat wartaal, zei ze, sta eens even op en drink wat en vertel me
dan eens rustig waarom je je eigenlijk zo druk maakt.
Frans dronk een glas koud water en daar knapte hij helemaal van op. Rillend kroop
hij weer onder de dekens en toen vertelde hij Kittie wat er aan de hand was.
Daarna gingen ze met z'n tweeën diep zitten nadenken, midden in de nacht.
- Als ik het goed begrijp, zei Kittie, dan moeten die namen iets te maken hebben
met een begrip, waarvoor ieder en speciaal de jeugd warm loopt. Een soort Hollandse
Roem Reep of Hollandse Glorie Reep.
- Ja, knikte Frans, zoiets.
- Goed, ging Kittie verder, wat is nu de roem van Nederland?
- Tja, deed Frans diepzinnig, tja, dáár heb je het nu juist: wát is de roem van ons
land?
- De Zuiderzeewerken, stelde Kittie vast.
- Ja, lieve kind, dat heb je prachtig bedacht, antwoordde Frans, maar ik zie geen
mogelijkheid om dat in verband te brengen met een reep chocola.
- Zou het niet kúnnen... weifelde Kittie.
- Onzin. Dan zou het worden... eh... la's kijken... Kolthof's droogleggingsreep. De
bittere noemen we Baggermolen, de melkreep: Afsluitdijk en de gevulde:
Kleidelicatesse... Wáánzin! Aan jouw voorstellen heb ik ook niet veel.
Frans keerde zich boos om, trok de dekens over zijn hoofd en probeerde te slapen.
Maar het idee van Hollands Roem liet hem toch niet los.
Plotseling schoot hij rechtovereind in zijn bed en trok hij zó onverhoeds het licht
aan, dat Kittie, die net weer was ingedoezeld zich een hoedje schrok.
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- Zeg, Kit, wat zou je denken van sport! gilde Frans opgewonden.
- 'k Schrik me wild, verklaarde Kittie bleek, maar zij herstelde zich snel omdat zij
begreep dat Frans met een groot probleem aan het worstelen was, een probleem,
waar hun toekomst van afhing.
- 't Lijkt me niet zo gek. Voor sport heeft bijna iedereen belangstelling, dacht ze.
- Juist. Dus: Kolthof's Sportchocolade, stelde Frans voldaan vast. Dat klinkt lang
niet gek. En dan nog de namen voor de afzonderlijke repen... eh...
- Drie takken van sport, stelde Kittie voor. Bijvoorbeeld... eh... een voetbalreep...
- En een tennisreep... vulde Frans aan.
- En een zwemreep! besloot Kittie.
Tja...
Het wás ontegenzeggelijk iets, maar toch voelden ze allebei, dat het niet je dát
was...
Ze piekerden er nog wat op door, doezelden af en toe weg en werden dan weer
wakker, omdat één van tweeën iets meende te hebben gevonden. Het begon al licht
te worden, toen Frans ineens een lumineus idee kreeg.
- Ik geef elke reep de naam van een sportheld! zei hij. De bittere noem ik ABE.
De melkreep FANNY en de gevulde noem ik KEES!
- Wie is Kees? wilde Kittie weten.
- Kees Broekman natuurlijk! Dat snapt iedereen toch zo! deed Frans
verontwaardigd.
- O ja... 't is niet gek... zei Kittie peinzend maar niet zo érg enthousiast.
- Niet gék? 't Is geweldig! zei Frans, die het een prachtvondst vond. En nu moet
ik nog overdenken hoe ik daaraan een reclamestunt vastknoop. Maar dat is minder.
Dat vind ik wel.
Toen gingen ze nog een uurtje slapen en 's morgens gingen ze weer aan hun werk.
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Maar toen Frans 's middags thuiskwam, vond hij Kittie met een bedrukt gezicht in
een stoel zitten.
- Ik heb er nog eens over nagedacht, Frans, zei ze, maar dat van die sporthelden
is toch niet goed.
Frans stoof op.
- Niet goed? Niet goed? Wat mankeert er dan aan? Dat zou ik wel eens willen
weten. Het zijn drie namen die heel Nederland kent. Drie verschillende takken van
sport met veel supporters. De voetballiefhebbers kopen natuurlijk Abe. De
athletiekenthousiasten zullen zwéren bij hun Fannyreep en de schaatsliefhebbers
kopen natuurlijk alleen maar Kees-chocolade. Leer mij sportliefhebbers kennen.
Kittie knikte.
- Je hebt gelijk, zei ze.
- Nou... nou... wat is er dan niet goed..., vroeg Frans een beetje onzeker, omdat
Kittie hem zo grif gelijk gaf.
- Je vergeet, lieve jongen, was het antwoord, dat jouw chocoladerepen het langer
zullen moeten uithouden dan die sporthelden.
- Je bedoelt..., aarzelde Frans, nattigheid voelende.
- Ik bedoel, ging Kittie voort, dat Abe Lenstra over een jaar, zeg over twee, zeg
dríé jaar, niet meer voetbalt. Zijn roem taant, zijn naam raakt in het vergeetboek en
niemand koopt nog jouw Abereep. En met Fanny Blankers...
- Hou maar op... zei Frans dof, je hebt gelijk. Er is niets, wat zo snel vergaat als
sportroem... Verdraaid, stom dat ik daar niet aan heb gedacht. En ik vond het net
zo'n prachtig idee.
Hij zakte in een stoel en steunde zijn hoofd in zijn handen: een toonbeeld van
wanhoop.
- Kom, je vindt gemakkelijk iets anders, probeerde Kittie hem op te monteren.
Maar Frans schudde zijn hoofd.
- 't Is verloren, mompelde hij, natuurlijk komt er morgen één met een
stómeenvoudig prachtidee bij meneer Van Meeteren.
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Dat viel gelukkig nogal mee. De anderen hadden óók hun hoofd gek geprakkizeerd
maar niets gevonden.
En toen...
Toen wilde het toeval, dat mevrouw Smedema, die Kittie goed kende van een
vereniging, opbelde en vroeg of zij en Frans weer eens een avondje kwamen om wat
te babbelen. Ze waren in zo lang niet geweest!
Kittie maakte een afspraak, hoewel Frans er helemaal geen lust in had. Niet dat
hij de Smedema's niet mocht. O nee, hij kon héél goed met Ingenieur Smedema
opschieten en speelde dikwijls een spelletje schaak met hem. Maar hij zat op het
ogenblik nu eenmaal met het probleem van die reclame en zijn hoofd stond helemaal
niet naar visite.
Hij mopperde en foeterde.
Maar soms moet je nu eenmaal wel eens dingen doen, waarin je eigenlijk geen
zin hebt.
Nu weet een mens nooit iets van te voren. Nee, want áls Frans Koning had geweten,
dat in huize Smedema de oplossing van zijn probleem als het ware kant en klaar op
hem lag te wachten, dan had hij de visite vast geen úúr meer uitgesteld!
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III - E e n v l i e g t u i g e n e e n b e z o e k e r d i e e r g v r e e m d
doet
Mam, vroeg Geertjan, vindt U het goed dat Han vanavond bij mij komt om huiswerk
te maken?
- Dat is best, hoor, antwoordde mevrouw Smedema, vader en ik zijn ook wel
nieuwsgierig naar je nieuwe vriend. Je praat zó dikwijls over hem, dat wij graag eens
nader kennis willen maken.
- U hebt hem toch wel gezien, mam, eergisteren, toen hij mij kwam halen?
- Jawel, ik heb hem al een paar keer gezien, maar dat was op een afstand. Wij
willen hem ook wel eens van dichtbij meemaken. O, wacht eens even... viel zij
zichzelf in de rede, daar schiet mij wat te binnen. Wij krijgen vanavond nog meer
visite.
- Jasses, reageerde Geertjan meer eerlijk dan vriendelijk, wie komen er dan, mam?
- Meneer en mevrouw Koning, was het antwoord.
Geertjans gezicht klaarde weer op.
- O, zei hij, dat vind ik wel leuk. Dat zijn aardige mensen.
- Hè, gelukkig, deed mevrouw Smedema kwasi opgelucht, ik was al bang, dat het
bezoek de goedkeuring van de Heer Junior niet zou kunnen wegdragen.
- Nou ja... antwoordde Geertjan een beetje verlegen door de reprimande die
duidelijk in moeder's scherts lag opgesloten, soms komen er toch écht wel eens
vervelende mensen op bezoek. Dat vindt u zelf óók wel eens, mam, want laatst zei
u nog, toen...
- Hou je mond, vlegel, viel mevrouw Smedema haar zoon lachend in de rede, jij
mag mij niet herinneren aan de keren dat ik zo dom was om in jouw bijzijn mijn
mond voorbij te praten!
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- U is een schat, mam! zei Geertjan.
- O, tóch, vroeg zijn moeder en zij voegde er aan toe: maar dat slaat nou net precies
nérgens op!
Maar de zoon was de deur al uit.
Die avond belde Han om half acht aan bij de familie Smedema. Geertjan deed zelf
de deur voor zijn vriend open.
- Hallo! groette Han, terwijl hij een groot pak voor zich uit de gang in duwde.
- Grote grutten, riep Geertjan uit, wat sleep je nú allemaal mee? Is dat je huiswerk?
- Precies geraden, was het antwoord. Ik ben van plan om vanavond hard te gaan
studeren en daarom heb ik alle wetenschap in boekvorm die ik thuis kon vinden
meegesjouwd.
- Nee, maar zonder dollen, wat heb je daar? vroeg Geertjan nieuwsgierig, terwijl
hij het pak betastte.
- Niet zo ongeduldig, berispte Han uit de hoogte, kalm je beurt afwachten. Je zult
het gauw genoeg weten.
- Kom, zei Geertjan, ga mee naar de huiskamer, vader en moeder willen je graag
zien en straks komt er visite. Laten we maken dat we op mijn kamer zitten voor die
komt. Moet je dat pak mee naar binnen sjouwen?
- Bewaar me, nee, je vader zou denken dat ik een helse machine zijn huis
binnensmokkelde. Kan ik het hier ergens neerzetten, dan nemen we het straks mee
naar je kamer.
- O ja, plak maar neer, onder die kapstok, daar, was het antwoord.
- Vader, moeder, dit is nu Han de Vreugd, stelde Geertjan zijn nieuwe vriend voor
terwijl hij hem, niet helemaal volgens de regelen der etiquette voor zich uit de
huiskamer binnenduwde.
Smedema waren echt van die mensen bij wie je je dadelijk op je gemak voelde.
Je kunt het soms hebben, wanneer je voor het eerst bij iemand op bezoek bent, dat
je je verplicht voelt zo netjes recht op een stoel te blijven zitten, of je een bezemsteel
hebt
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ingeslikt, maar daar had je bij de familie Smedema helemaal geen last van.
De ouders van Geertjan waren nog betrekkelijk jonge mensen. Zij hielden allebei
veel van sport, zeilden en tennisten veel en meneer Smedema sloeg, als zijn werk
het toeliet, geen enkele interland voetbalwedstrijd over, sinds hij zelf niet meer
voetbalde.
Han zag onmiddellijk het grote verschil tussen meneer Smedema en zijn eigen
vader.
Het was natuurlijk ook wel begrijpelijk dat die, door zijn werk als ambtenaar op
een postkantoor een heel andere figuur was dan meneer Smedema, die een druk,
levendig en afwisselend beroep had, veel moest reizen en met veel en velerlei mensen
in aanraking kwam.
Han's vader was bedaagder, stiller, heel erg precies in allerlei dingen en een tikje
stug.
O, natuurlijk achtte Han zijn vader heel hoog. Dat wel. Hij hield veel van hem en
hij had een diep respect voor hem, omdat hij wist dat zijn vader door hard werken,
door plichtsbetrachting en ijverig studeren, het van eenvoudig klerkje had weten te
brengen tot chef. Maar Han miste in zijn vader wel eens de vertrouwde, oudere vriend
die Geertjan ongetwijfeld in zíjn vader wel bezat.
Het kwam dan ook uit de grond van zijn hart toen hij, eenmaal met zijn vriend
alleen, zei:
- Wat een fíjne lui zijn jouw ouders, zeg!
- Ja, hè? beaamde Geertjan gretig en zijn ogen glinsterden bij de lof van zijn vriend.
Hijzelf vond ook, dat hij de beste vader en moeder van de hele wereld had!
Han bewonderde de kamer van zijn vriend en stak die bewondering niet onder
stoelen of banken.
- Heb jij geen eigen kamer? vroeg Geertjan.
- Jawel, was het antwoord, maar lang niet zo'n mooie als deze. Ik heb een
zolderkamer. Wij hebben niet zo'n heel groot huis. Het heeft mijn vader al moeite
genoeg gekost om hier een geschikt huis te vinden. Wij moesten natuurlijk ruilen en
dan heb je niet veel keus.
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- Tja... ik heb nooit anders gekend dan dit huis. Ik ben hier geboren. Ik weet niet
beter. Ik kan het ook niet helpen, meende Geertjan zich te moeten verontschuldigen
omdat hij zo bevoordeeld was.
Han schoot ervan in een lach.
- Ik gun jou je mooie kamer wel, hoor! zei hij.
- Van een zolderkamer kun je vaak best wat leuks maken, meende Geertjan.
- Ja, en óf! bevestigde Han, ik heb er ook een verdraaid leuke kamer van gemaakt.
- En kom nu eens voor de draad met je bagage. Ik brand van nieuwsgierigheid,
spoorde Geertjan zijn vriend aan.
Han opende het pak en toen riep Geertjan verrast uit:
- Verhip...! Een vliegtuig! Wat een lollig ding, zeg. Geef eens op, mag ik hem
vasthouden?
- Natuurlijk, daar heb ik hem voor meegebracht, pak maar aan.
- Wat is dat ding licht. 't Lijkt wel een veertje, verbaasde Geertjan zich, terwijl hij
het vliegtuigje met zijn hand op en neer bewoog. Daar zit natuurlijk geen motor in,
hè?
- Nee, verklaarde Han, dit is een model zweefvliegtuig.
- En heb je die zelf gemaakt? vroeg Geertjan.
- Ja, twee jaar geleden. Ik was toen nog maar een beginneling, hoor. Het was het
eerste model dat ik maakte. Maar ik moet erbij zeggen, dat dit model het niet zo best
doet. Ik kreeg toen een bouwtekening en wat materialen voor mijn verjaardag. Ik
wist van niets en ik dacht dat het allemaal niet zo heel erg nauw stak. Ik was dolblij
met mijn cadeau en ging veel te haastig aan het werk. Het resultaat was natuurlijk,
dat het ding niet zuiver uitgebalanceerd was en dat er aan de afwerking nogal wat
mankeerde. Het zwaartepunt lag niet goed. Later heb ik er nog wel wat aan
bijgeknoeid, maar ideaal is het nooit geworden. Ik had veel precieser moeten werken.
- Luistert dat dan allemaal zó nauw?
- Man, nog veel nauwer dan je denkt. Als je een werktekening hebt, dan moet je
beginnen met die heel lang en grondig te be-
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studeren, vóór je aan het werk gaat. Alles moet tot op de milimeter nauwkeurig
gemaakt worden zoals het op de tekening staat aangegeven want anders mislukt de
hele zaak en krijg je je model nooit meer helemaal goed. Dat heb ik ondervonden.
Wat ik kreeg was een vliegtuig dat eigenlijk helemaal niet deugde.
- Jammer, vond Geertjan.
- Ja, natuurlijk is het jammer. Maar van schade en schande word je wijs en een
volgende keer ben ik nauwkeuriger te werk gegaan.
- Heb je later weer een nieuwe gemaakt?
- Ik ben nu al aan mijn vierde bezig en ik heb ook andere jongens dikwijls geholpen
met bouwen.
- Toch vind ik dit wel een fijn ding.
- Jawel, om te zien is hij wel aardig maar wat heb je eraan als hij niet goed kan
vliegen?
- Doet dit model het dan helemaal niet?
- Jawel, maar niet zoals ik het wil hebben.
- Maar als je hem in de lucht gooit, dan zeilt hij toch wel een eindje voort?
Han begon te lachen.
- Ik kan wel horen dat je je nog nooit voor zweefvliegen hebt geïnteresseerd, zei
hij, wat een uitdrukkingen: in de lucht gooien en een eindje voortzeilen. Wil je wel
geloven, dat een enthousiaste modelbouwer bij zulke uitdrukkingen de koude griezels
over zijn ruggegraat voelt lopen?
Geertjan grinnikte.
- Nu ja, misschien zeg ik het niet mooi genoeg naar jouw zin, maar als je het goed
bekijkt, dan komt het daar toch wel op neer?
Han schudde verongelijkt zijn hoofd.
- Je hebt er geen flauw idee van, zei hij, dat in de lucht gooien zoals jij het noemt,
heet starten en dat is heus niet zó maar in de lucht gooien. Dat moet héél nauwkeurig
gebeuren. Je moet precies weten hoe je je model moet vasthouden. Om maar wat te
noemen: even achter het zwaartepunt en dan moet de neus een beetje naar beneden
gericht worden. Verder moet je recht tegen
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de wind in starten zodat je eerst heel goed moet nagaan van welke kant de wind komt.
- Dat is natuurlijk gemakkelijk genoeg, meende Geertjan, je kijkt maar in welke
richting de wolken drijven of... of welke kant de rook uit een schoorsteen uitgaat.
- Dan ben je al mis! lachte Han.
- Mis? vroeg Geertjan, heb jij de wolken of de rook dan wel eens tegen de wind
in zien drijven?
- Nee, niet tegen de wind in, die op die hoogte waait, natuurlijk niet, maar die wind
is heus niet altijd dezelfde als de wind die een paar meter boven de grond waait.
- Ga nou!
- Nee, echt niet. Dat scheelt soms stukken.
- Goed, maar je model komt toch zeker niet zó hoog, veronderstelde Geertjan.
- Daar zou je van staan te kijken. Dertig tot vijftig meter hoogte is geen
zeldzaamheid!
- Zó hoog?
- Ja, zeker. En als er veel thermiek is, dan komt een model daar nog wel bovenuit
ook.
- Thermiek! O ja, daarover heb ik wel eens gehoord, over de radio. Ze zeggen dan:
berichten voor zweefvliegers, geen of weinig thermiek.
Geertjan was blij dat er nu eindelijk iets was, waarover hij wel eens had gehoord.
Hij wist alleen niet goed wat het woord betekende en daarom zei hij aarzelend:
- Wat... eh... wat bedoelen ze nu eigenlijk precies met thermiek? Ik weet het wel
zo'n beetje, maar...
- Thermiek, verklaarde Han, dat is eigenlijk niet anders dan opstijgende warme
lucht, snap je?
- Ja... natuurlijk... maar...
Eerlijk gezegd snapte hij er niets van, maar het kwam zijn eer te na dat ronduit te
bekennen.
- Kijk, legde Han uit, als de zon de hele dag op een... laten We zeggen op een
heideveld heeft staan branden, dan neemt de
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grond al die zonnewarmte op. Maar op een gegeven ogenblik geeft die grond de
opgespaarde warmte weer terug.
- Als die grond het te warm krijgt? grapjaste Geertjan.
- Ja, zoiets, knikte Han. De lucht bóven die grond wordt op die manier dan
verwarmd. Er ontstaat een soort bel van warme lucht.
- Net of de grond aan het bellenblazen is?
- Ja. En op een moment laat die bel los en stijgt omhoog.
- O, is dát nu thermiek? begreep Geertjan.
- Ja en als je model nu in zo'n opstijgende luchtbel terechtkomt, dan gaat het mee
omhoog, snap je?
Geertjan knikte. Hij begon het inderdaad een beetje te snappen. Eigenlijk was het
heel eenvoudig. Maar hij bewonderde zijn vriend wel, omdat die dat allemaal zo
precies wist en er zo duidelijk over kon praten.
- Nu loop je natuurlijk de kans, ging Han verder, dat je model op die manier heel
hoog en in snel bewegende luchtlagen terechtkomt. Het drijft dan af...
- En je vliegtuigje raakt foetsie! vulde Geertjan aan.
Han knikte.
- Precies, beaamde hij. Ik ben op die manier eens een mooi, nieuw model
kwijtgeraakt.
- Jammer.
- Ja en daarom is het ook goed en dat had ik toen verzuimd, om je naam en je adres
op het model te vermelden. Ergens komt het ding wel weer op de begane grond en
als het dan door een eerlijke vent wordt gevonden dan krijg je het meestal wel weer
teruggestuurd of je ontvangt een kaart waarop staat waar je je vliegtuigje kunt
terughalen.
Geertjan bekeek het vliegtuigje dat hij in zijn hand hield nu ineens met heel andere
ogen. Eerst had hij het gezien als een leuk ding: ‘net echt’. Een aardig stuk speelgoed,
waar je wel even plezier mee kon hebben maar dat toch eigenlijk een beetje te
kinderachtig was voor jongens van zijn leeftijd. Maar door de verschillende dingen
die Han hem vertelde, begon hij te begrij-
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pen dat een modelzweefvliegtuig toch nog wel iets méér was dan een stukje
kinderspeelgoed.
- En is het nu moeilijk, zo'n ding te maken? vroeg hij.
Han haalde zijn schouders op.
- Och, zei hij, gemakkelijk is het natuurlijk niet. Er komt heel wat meer bij kijken
dan je zo op het eerste gezicht denkt. Er zijn jongens die nooit van z'n leven een
behoorlijk model in elkaar krijgen. Maar als je een beetje handig bent en met
gereedschappen kunt omgaan, dan is het heus geen heksentoer.
- Met gereedschappen kan ik wel omgaan, zei Geertjan. Wij hebben achter het
huis een grote schuur. Daar heeft mijn vader een werkbank staan met een bankschroef
en er zijn vijlen en hamers en tangen en alles wat je maar nodig hebt. Natuurlijk pruts
ik daar dikwijls.
- Ja, de techniek zit jou zeker wel in het bloed, lachte Han. Het zou al heel gek
zijn als de zoon van een ingenieur geen stuk gereedschap zou kunnen vasthouden.
- Vader heeft mij heel wat geleerd over gereedschappen en zo.
- Kan je figuurzagen? informeerde Han.
- Ja, in hout en in metaal! antwoordde Geertjan trots.
- En heb je ook een soldeerbout?
- Reken maar. Een práchtstuk!
- Een electrische?
- Wat dacht je dan?
- O, een gasbout is ook best, hoor. Maar een electrische wordt niet zo gauw vuil.
Maar als je al die gereedschappen hebt en er mee om kunt gaan, dan ben je immers
klaar. Als je ook een model wilt maken, dan help ik je graag. Of heb je er geen zin
in?
- Ja... 't lijkt me nu wel leuk. Ik dacht altijd dat het maar een kinderachtig gedoetje
was, maar nu zie ik wel dat er méér in zit. Toch zou ik eerst zo'n ding wel eens willen
zien vliegen.
- Dat kan! zei Han, blij dat zijn vriend ook iets begon te voelen voor zijn hobby.
Maar niet dit model. Daar heb je niets aan. Je moet dan ook een góéd model zien
vliegen. Ik ben wel gauw klaar met het model waar ik nu mee bezig ben. Als ik ga
proef-
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vliegen, ga je mee en als je het leuk vindt en natuurlijk vind je het leuk, dan ga jij er
ook een maken.
- Als jij me helpt.
- Natuurlijk. We zijn toch vrienden.
- O ja, wat ik nog vragen wilde. Heb je erg veel materialen nodig? Het is maar,
met het oog op mijn portemonnaie, zei Geertjan.
- Ja, dat begrijp ik, maar dat valt heus wel mee. In de eerste plaats heb je natuurlijk
wat hout nodig. Balsa is het beste, maar ik weet niet, of je dat hier kunt krijgen en
het is ook niet zo héél goedkoop. Ik gebruik Spruce, dat is even goed.
- Spruce? vroeg Geertjan, wat is dat? Daar heb ik nog nooit van gehoord.
- Dat is het echte vliegtuighout, vertelde Han. Maar je kunt ook best Populierenof Lindenhout gebruiken. Vooral voor zo'n eerste model behoef je niet dadelijk het
allerbeste te gebruiken. En dan moet je bamboe hebben, voor de gebogen delen.
- En de bekleding? vroeg Geertjan, met zijn vingers over het model strijkend. Waar
is die van?
- Dit model is met papier bespannen. Japans papier. Het is bestreken met
Nitro-spanlak. Daarom staat het zo strak. Die lak beveiligt het papier ook tegen de
invloed van het weer.
- Wordt er altijd papier gebruikt? Het lijkt mij zo onsterk.
- O, het is sterk genoeg, vooral als het met die lak is bewerkt. Maar je kunt ook
iets anders gebruiken voor bespanning. Japanse zijde bijvoorbeeld, dat is prachtig,
maar dát kost ook centjes! En ik zou je aanraden om aan je eerste model niet onnodig
veel geld te besteden. Je moet het eigenlijk beschouwen als een soort proef. Later
ga je betere modellen bouwen en dan kun je er altijd wat meer geld aan spenderen.
- En, wat is er nog meer nodig?
- Lijm. En wat metaal, zoals koperdraad en blik enne... kleine stukjes aluminium.
- Mooi, dát kost me niets, want op de fabriek van vader is afval genoeg, lachte
Geertjan.
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- Ja, dat voordeel heb jij natuurlijk.
- En jij ook, want als je iets nodig hebt, dan geef je maar een gil. Die kleine stukjes
afval worden anders toch maar weggegooid.
- Aan die belofte hoop ik je te houden!
- Kun je gerust doen.
- Fijn. Vast bedankt! Je zult eens zien, jô, wat een plezier je aan je model beleeft.
Eerst al aan het bouwen. Je knutselt toch graag?
- Ja, daar houd ik wel van.
- En dan de spanning, of je model het goed zal doen. Je eerste vlucht. Je zult zien,
als je er eenmaal mee bent begonnen, dan kun je er niet meer mee ophouden. Dan
wil je steeds mooier en betere modellen maken. Bij ons op school was het gewoon
een rage!
- Maar hier op school doet niemand er aan.
- O, dat komt wel, let maar op. Eén of twee moeten de eerste stoot geven. Je zult
eens zien hoe gauw de anderen er ook aan gaan beginnen als zij weten dat wij er mee
bezig zijn en als ze onze modellen in de lucht hebben gezien.
- Best mogelijk. Als er veel komen moeten we maar een club oprichten, meende
Geertjan.
- Die komt er vanzelf.
- Dan moet jij leider worden, want geen mens bij ons weet er iets van.
Han maakte een schouderbeweging.
- Nee, zei hij, om bouwleider te zijn moet je er meer van weten dan ik.
- Wees niet zo bescheiden! Als ik je er zo over hoor praten... lachte Geertjan.
- Ja, dan lijkt het voor jou heel wat. In het land van de blinden is éénoog nu eenmaal
koning.
Toen werd er geklopt en de man die zijn hoofd om de deur stak was niemand
anders dan Frans Koning.
- Hallo, jongens, mag ik binnenkomen? vroeg hij.
- Ha, meneer Koning! riep Geertjan verrast, natuurlijk! Komt u er maar in. Dit is
mijn vriend, Han de Vreugd.
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- Hoe maak je het, Han? Alle mensen, Geertjan, wat heb je dáár? Een Constellation?
- Dat is een modelzweefvliegtuig, legde Geertjan uit. Het is van Han. Han heeft
het zelf gebouwd en nu gaat hij mij helpen er ook een te bouwen.
Frans Koning bekeek het vliegtuigje aandachtig.
- Han heeft in de plaats waar hij vroeger woonde aan wedstrijden meegedaan.
- Zo... zo... tja, dat is leuk werk..., zei Frans peinzend.
- En alle jongens maakten hun modellen zelf, ging Geertjan voort. Ik vond het
eerst erg kinderachtig, maar Han heeft me verteld wat er allemaal vastzit aan die
modelbouwerij en het lijkt me nu wel leuk. We gaan proberen hier ook een club op
te richten en dan kunnen wij ook wedstrijden onder elkaar houden. Niet, Han?
Maar voor Han antwoord kon geven, stiet Frans Koning een eigenaardige kreet
uit, tot grote verbazing van de twee vrienden.
- Tjéééiiii... riep hij en toen zei hij plotseling, alsof hij vreselijk kwaad op iemand
was:
- Sufferd! Stommeling! Rund dat je bent! Natuurlijk. Dat je dáár nou niet eerder
aan hebt gedacht. Dit is toch zo klaar als een klontje? Dit ís het! Ik héb het!
- Wat... begon Geertjan.
Maar Frans Koning luisterde niet eens.
- Saluut, jongens, tot kijk! Jullie horen nog wel van mij! riep hij en wég was Frans
Koning, de beide jongens in stomme verbazing achterlatend.
- Nou... moe... stotterde Geertjan.
- Wat... wat heeft... díe nou...? vroeg Han geschrokken.
- Ik snap er geen láárs van, dáár, besliste Geertjan. 't Lijkt wel, of hij ineens een
klap van de mallemolen heeft.
- Wie is die snoeshaan eigenlijk? vroeg Han oneerbiedig.
- Frans Koning, antwoordde Geertjan, maar toen wist zijn vriend nóg niets.
- Hij is een vriend van vader, verduidelijkte Geertjan, en zijn
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‘Zo... zo... tja, dat is leuk werk...’ zei Frans peinzend

vrouw is een vriendin van moeder. Moeder en zij zitten samen in een vereniging die
goeie dingen doet... of wil doen... weet niet precies.
- Is hij bij je vader in de zaak? vroeg Han.
- Nee, was het antwoord, hij is journalist en hij schrijft ook boeken en hij tekent.
- Ken je hem goed?
- Hij komt hier vaak.
- Doet hij dan altijd zo vreemd?
- Welnee, jô! O, gekke invallen heeft hij genoeg. Je kunt wel met hem lachen.
Maar wat hem nú toch mankeert mag Joost weten! verklaarde Geertjan.
Hij zuchtte en haalde toen zijn schouders op.
- 't Gaat ons ook eigenlijk niets aan, meende hij, meneer Koning
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zal er zijn reden wel voor hebben. Misschien heeft hij iets vergeten en schoot hem
dat nu juist te binnen.
- Weet je wat ik dacht, lachte Han, dat het kwam door mijn model!
- Welnee, dat denk ik niet, zei Geertjan en hij liet er op volgen:
- Zullen we nu maar niet eens aan ons huiswerk beginnen? We hebben onze tijd
lelijk verkletst met dat zweefvliegtuig van jou!
- Heb je er spijt van?
- Nee, jô, helemaal niet, dat weet je best, maar we hebben nog een hele hoop te
doen, en ik heb geen zin om morgen met mijn mond vol tanden te staan.
- Je hebt nog gelijk ook, beaamde Han.
Even later zaten de twee vrienden gebogen over boeken en cahiers en waren zij
de modelzweefvliegerij en Frans Koning voor een poosje vergeten.
Frans Koning, intussen, was naar beneden gestormd, de trap af, de huiskamer binnen,
waar meneer en mevrouw Smedema en Kittie rustig zaten te praten.
- Edo... Emmie... zei Frans ademloos, tegen Geertjan's vader en moeder, het spijt
me als ik misschien onbeleefd ben, maar ik moet subiet weg!
Het drietal keek hem verbaasd aan.
- Wèg? Maar wat... begon meneer Smedema.
Frans Koning weerde echter af, met heftige gebaren.
- Vraag niets. Vraag niets. 't Kan geen minúút uitgesteld worden. Ik móét weg.
Adieu, tot ziens... nee, blijf maar zitten, ik kom er wel uit...!
Weg was hij. Maar ineens kwam zijn hoofd weer om de hoek van de deur en hij
zei:
- O ja, Kittie... ik vergat jou... neem me niet kwalijk... ik zag niet zo gauw dat je
hier ook was. Ik heb het, Kittie... Ik héb het!!
Toen was hij verdwenen. De drie hoorden de deur dichtslaan.
Kittie zuchtte.
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- Ik zal ook weg moeten, lui, zei ze berustend.
- Maar wát... begon meneer Smedema opnieuw.
Maar ook Kittie deed raar.
- Vraag maar liever niets, zei ze, hij zegt, dat hij het heeft. Wát hij heeft weet ik
ook niet. Hoewel... ik vermoed iets... Maar in ieder geval zal hij boterhammen met
suiker moeten hebben en sterke koffie. Ik moet erbij zijn. Hij is soms nog net een
kleine jongen. Adieu... nee, blijf maar zitten, ik kom er wel uit...
Toen de deur voor de tweede maal dichtsloeg kreeg meneer Smedema zijn spraak
pas terug.
- Nee... van zó'n stel heb ik toch écht niet terug... verzuchtte hij.
- En wat hebben die boterhammen met suiker in vredesnaam te betekenen? vroeg
mevrouw hoofdschuddend.
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IV - M e n e e r v a n M e e t e r e n w o r d t i n z i j n s l a a p
gestoord
Als een opgejaagd paard galoppeerde Frans Koning naar huis. Zijn handen had hij
in zijn zakken en zijn vuisten kneep hij krampachtig dicht alsof hij iets te pakken
had wat hij niet graag zou verliezen.
Hij sprong op het voorbalcon van een tram en maakte de bestuurder doodnerveus.
- Ik heb haast, bestuurder, zei hij, kunt u gauw wegrijden bij iedere halte?
- Ja, meneer... dat is te zeggen... antwoordde de bestuurder, ik moet natuurlijk
wachten tot de conducteur, mijn collega, zogezegd, afbelt want anders gebeuren er
ongelukken.
- Lieve help, ja, bedacht Frans te laat, ik heb natuurlijk weer een grote stommiteit
begaan, door op het vóórbalcon te gaan staan. Ik had op het achterbalcon moeten
springen, bij de conducteur.
Hij trappelde van ongeduld.
- Moet meneer de trein halen? vroeg de bestuurder.
- Nee, niet de trein... dat is te zeggen... viel Frans zichzelf in de rede, já, natuurlijk
de trein! En als ik die trein niet haal, dan gebeurt er iets héél ergs, bestuurder.
Het was een goed idee om het tóch maar op die trein te gooien, want voor het
halen van treinen tonen bestuurders en conducteurs van trams zich doorgaans zéér
gevoelig.
- We zullen doen wat we kunnen, meneer, beloofde de bestuurder trouwhartig.
Maar nog nooit had enige tram ter wereld zo als een slak door de straten gekrópen
als deze, althans, in Frans' verbeelding.
Dat dit idee, dit práchtige idee nu niet eerder in zijn gedach-
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ten was gekomen. En het was eigenlijk zo simpel, zo doodeenvoudig en zo vlak voor
de hand liggend. Zó simpel, bedacht Frans nu wanhopig, dat het niet anders kon of
een ander was er al opgekomen.
Natuurlijk. Je zou het zien. Gisteren, of misschien eergisteren had een ander lid
van het personeel dit prachtidee al gekregen. Die vent zat zijn idee nu natuurlijk
rustig uit te werken. Misschien was hij er al wel helemaal mee klaar. Misschien...
nee, zéker zou die knaap morgen om negen uur al op privé bij meneer Van Meteren
zitten en met een nonchalant gebaar van:
- Voila, meneer, het ei van Columbus!, zijn uitgewerkte plannen op het bureau
van de directeur leggen.
En dan zou die zeggen:
- Prachtig! Dát is het. Jij bent mijn man, Jansen, of Pietersen, of hoe de geluksvogel
ook mocht heten, jou benoem ik tot reclamechef en dat prul van een Koning, die man
die niets kan bedenken, gaat er subiet uit.
Zó zou het beslist gaan.
Het koude angstzweet brak Frans uit.
Dan zou hij thuiskomen en Kittie moeten bekennen dat hij had gefaald, dat het
hem aan fantasie had ontbroken, dat hij niet deugde voor dit werk. En dat was wel
het ergste wat Frans kon overkomen.
Maar al die sombere gedachten konden toch niet verhinderen, dat hij thuis dadelijk
naar zijn werkkamer ging, papier, inkt, tekenbord, tekenpapier, potloden, verf, liniaal
en weet ik wat nog meer voor teken- en schrijfbehoeften voor zich opstapelde en aan
het werk sloeg met een ijver en een toewijding of hij bezig was een middel te
fabriceren waarmee de hele wereld, de mensheid incluis de eerste honderd jaar
volmaakt gelukkig zou zijn.
Kittie kwam even later thuis.
Zij hóórde de stilte en begreep, dat Frans ingespannen aan de arbeid was. Zij hield
zich als een muisje, maakte geruisloos de beruchte en onontbeerlijke boterhammen
met
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suiker en de sterke koffie klaar en zette dat alles bij Frans neer.
Frans mérkte het niet eens.
Frans wérkte.
Toen zij even later een tweede kop koffie wilde brengen, waren de boterhammen
op, maar stond de koffie nog onaangeroerd. Frans keek met een verwezen blik van
zijn vrouw naar de koffie en van de koffie naar zijn vrouw en zei dromerig:
- Nee... geen koffie... Ditmaal chocolademelk... alleen maar chocola... voor de
inspiratie...
En hij kreeg zijn chocola.
Het werd elf uur...
Frans werkte.
Het werd twaalf uur...
Frans werkte...
Het werd één uur... twee uur... Kittie was in een fauteuil in slaap gevallen, met
een boek op haar schoot... het werd drie uur... vier uur...
Frans werkte nog steeds.
Maar om half vijf begon hij ineens heel hard te lachen.
- Nu is het kláár, Frans, zei hij, kláár! Snap je eigenlijk wel wat dat betekent? Hé,
ouwe jongen... kom eens tot jezelf. Ben je in slaap gesukkeld? O, ben je nog wakker?
Valt me mee. Je bent kláár. Je hebt het hem geleverd.
Dolblij rende hij naar beneden met al zijn papieren en tekeningen onder zijn arm.
Hij wilde juichend de kamer binnenvallen, zo van:
- Hallo, Kittie! 't Is klaar. Hoeraa!!
En toen vond hij zijn vrouw slapende in een stoel.
En zij zag er zó lief en klein en onschuldig en een beetje... móé uit, dat Frans zich
ineens ging staan schamen, omdat hij besefte dat hij helemaal niet aan haar, maar
alleen maar aan zichzelf en zijn idee had gedacht.
Zorgvuldig dekte hij Kittie toe met een dikke, wollen plaid. Zijn tekeningen en
papieren deed hij in een map en toen verliet hij, op zijn tenen, het huis.
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Het was nog erg stil op straat, maar dat viel Frans niet op, zózeer was hij vervuld
van zijn eigen reclameplan.
En dat hij nu door twee gewone schooljongens op dit idee was gebracht.
- Het leven hangt toch van toevalligheden aan elkaar, dacht hij wijsgerig.
Terwijl hij voortstapte overdacht hij de hele zaak nog eens, van begin tot eind en
opnieuw moest hij tot de slotsom komen, dat zijn idee er mocht zijn.
En meneer Van Meeteren?
Frans glimlachte.
Die zou hem zonder mankeren om zijn hals vallen van blijdschap, bij wijze van
spreken natuurlijk.
Maar dát pakte toch wel een beetje anders uit.
Want in zijn grote geestdrift had Frans helemaal verzuimd eens even op zijn horloge
te kijken. Had hij dit wel gedaan, dan zou hij heus wel hebben begrepen dat het te
gek was om nú al bij meneer Van Meeteren aan te komen.
Het was nog geen half zes, maar dat bemerkte hij pas toen hij al op de stoep van
meneer Van Meeteren's huis stond. En toen was het te laat om nog terug te keren,
want hij had al energiek op de bel gedrukt.
Verwezen staarde Frans naar de torenklok die hem zojuist vermanend tot de
werkelijkheid had teruggeroepen.
Half zes!
Vermoedelijk lag meneer Van Meeteren nog te slapen.
Er klonk enig gerucht in het huis. Even flitste het door Frans' gedachten dat hij
zich nog kon redden door op dit moment heel hard weg te lopen... Maar nee, dat zou
toch wel zo verschrikkelijk kinderachtig en laf zijn.
Daar ging de deur al open en meneer Van Meeteren in eigen persoon keek
slaapdronken door een kier. De man had de vorige avond een bespreking gehad,
waarbij het nogal laat was geworden en als je dan om half zes in de ochtend uit je
bed wordt gebeld, dan is dat echt niet iets om dodelijk verrukt van te zijn.
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Frans staarde zijn baas aan en was niet in staat iets te zeggen.
- Nou? Wat móet dat, voor de drommel? blafte meneer Van Meeteren hem toe.
Frans kuchte, begon een excuse te stamelen, wat hem slecht afging en probeerde
toen het doel van zijn komst te verklaren. Maar zijn gewone welsprekendheid liet
hem hopeloos in de steek, nu hij begreep dat hij in zijn enthousiasme een tikje te ver
was gegaan.
Meneer Van Meeteren luisterde gramstorig naar het enigszins verwarde verhaal.
- En... moest dat dan bepááld mídden in de nácht gebeuren? Kón dat dan niet tot
kantóórtijd wachten...? Hè??!! vroeg hij, nóg tamelijk beheerst.
- Jawel, meneer..., maar ik dacht... als een ander... u begrijpt..., probeerde Frans
uit te leggen.
Maar meneer Van Meeteren begreep helemaal niet en scheen ook vast niet van
plan het te willen begrijpen.
- Loop naar de pómp, vent! was het enige bescheid dat Frans kreeg, waarna de
deur met een smak voor zijn neus werd dichtgegooid.
De toekomstige reclamechef droop af als een geslagen hond.
Hij liep niet naar de pomp, maar zocht zijn toevlucht tot een bank die ergens onder
een boom stond. Met een diepe zucht liet hij zich op het harde hout neervallen. Hij
huiverde, want het was nog aardig koud, zo vroeg. En hij had zichzelf wel kunnen
sláán.
- Nu heb ik alles op het laatste moment nog verprutst! was het enige wat hij wist.
Het mooie plan, de prachtige ontwerpen... Hij kon ze met een gerust geweten in
de vuilnisbak deponeren, want bij meneer Van Meeteren zou hij er stellig niet meer
mee behoeven aan te komen, gesteld dat deze hem nog op kantoor zou dulden, wat
zeer de vraag was...
Nu was alles verloren...
Verl...??!!
Plotseling schoot Frans overeind.
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Waar was de map? De map met tekeningen en plannen? Die hád hij niet meer! Weg!
Verloren...?
Nee!!
Ineens wist Frans waar de map was: die had meneer Van Meeteren! Ja! Toen die
hem beval: loop naar de pomp, vent, had hij hem gelijk de map uit de handen gegrist.
Op dát moment was het Frans ontgaan, maar nú drong het eensklaps tot hem door.
En hierdoor kwam het, dat Frans véél hoopvoller gestemd de bank verliet dan hij die
had opgezocht, want... zijn doel had hij immers bereikt: zijn plannen waren in handen
van meneer Van Meeteren, dus op de plaats waar ze moesten zijn!
Wat kon hij nog meer verlangen?
Twee dingen stonden nu vast:
Nummer één: dat meneer Van Meeteren spinnijdig was.
Nummer twee: dat hij de plannen zou bestuderen, nu hij ze eenmaal in zijn bezit
had.
Misschien niet onmiddellijk. O nee, wellicht zou hij beginnen met de hele
papierrommel in een hoek te smijten, maar later zou hij ze vast weer opzoeken. Alles
wás dus nog niet verloren. Alles kón nog heel goed in orde komen.
Van nieuwe hoop vervuld, trok Frans Koning op huis aan.
Meneer Van Meeteren was inderdaad spinnijdig.
Dat betrof punt één, en dat klopte dus precies met Frans' vermoedens.
Maar in punt twee vergiste Frans zich wel een beetje.
Meneer Van Meeteren gooide de papierrommel namelijk niet in een hoek. Daarvoor
was hij teveel zakenman. Ondanks het feit dat hij eenvoudig wild was van kwaadheid,
brandde de map hem in de vingers. Hijzelf had dagenlang lopen broeden op een plan
en bovendien had hij elke dag een voorstel van één zijner medewerkers verwacht,
maar zijn broeden had geen resultaat gehad en niemand was met iets behoorlijks
komen opdagen.
En nu, ineens, dít...
Hij hád op het punt gestaan de brutale nachtbraker van de
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deur te schoppen, maar de dikke map in diens handen had hem eenvoudig
gefascineerd. En dat was dan ook de reden geweest, waarom hij die map met een
snauw naar zich toe had getrokken.
Hij opende, nog wel steeds foeterende, de map en zag... zag een paar fraai gekleurde
ontwerpen die zijn hart sneller deden kloppen.
Meneer Van Meeteren ging zijn werkkamer binnen, knipte zijn bureaulamp aan
en ontstak de gashaard. Toen ging hij zitten en haalde de papieren één voor één te
voorschijn.
Hij bekeek... en keurde... en las... en dacht na...
En af en toe zei hij een kernachtig woord. En soms sloeg hij met de vlakke hand
op de tafel.
- Verdraaid... daar zit wat ín...
Hij hield de tekeningen op een afstand... Dit was góéd!
‘KOLTHOF'S LUCHTVAARTCHOCOLADE’
Luchtvaart.
De toekomst. De glorie van dit kleine landje. Pioniers op luchtvaartgebied had
Nederland opgeleverd. Héél het Nederlandse volk liep warm voor zijn luchtvaart.
En zéker de jeugd. Waren mensen als Viruly en Smirnoff en Parmentier en Veenendaal
niet de helden van deze tijd? Wilde iedere jongen niet graag piloot, ieder meisje niet
graag stewardess worden?
Luchtvaartchocolade, dát zou ínslaan.
En hier waren de ontwerpen voor de omslagen van de drie repen die zijn fabriek
zou gaan produceren:
‘PILOOT’, de bittere. Fors. Mannelijk. Stoer.
‘CONSTELLATION’, de melkreep. Je proefde de fijne, zoete smaak, bij het
uitspreken van dit woord en bij het zien van de afbeelding van het slanke, soepele
vliegtuig.
‘STEWARDESS’, de gevulde reep. Verfijnd. Verzorgd. Smakelijk.
Meneer Van Meeteren leunde achterover in zijn bureaustoel. Dat had die knaap,
die nachtbraker, die burengeruchtveroorzaker niet gek bekeken!
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En och, nu hij er over nadacht, kon hij ook best begrijpen, dat die Frans Koning geen
uur, geen minuut meer had kunnen wachten, toen hij zijn ontwerpen eenmaal gereed
had. Die jongen had natuurlijk ook gezien, dat dit idee prima was en, vanzelfsprekend,
was hij er helemaal vól van geweest.
Verdraaid nog toe, daar zat pít in die vent. Hij mócht die enthousiastelingen wel.
Die had hij juist nodig bij de reorganisatie van het bedrijf. Wat drommel, waren het
niet júíst de enthousiastelingen, die de wereld deden draaien? Wat had je tenslotte
aan de slome duikelaars, de weifelaars, de kat-uit-deboom-kijkers? Ze brachten je
nooit in vervoering en ook nooit tot razernij.
Goed, zulke lui als deze Frans Koning, die ‘heet-van-de-naald’ te werk gingen,
sloegen wel eens blunders, grepen wel eens mis, schoten wel eens bokken als jonge
olifanten. Toegegeven. Maar aan de andere kant wisten zíj dan ook op een gegeven
ogenblik met een geniale vondst of een sprankelend idee hun fouten nonchalant van
de tafel te vegen.
Meneer Van Meeteren knikte een paar keer tevreden. Hij had het nog niet zo gek
bekeken, toen hij deze jongeman in dienst nam. Hij had dadelijk gezien: dit is een
jongen waar wat in zit en hij moet een kans hebben. Wel, en die kans had de knaap
gegrepen. En daar zou hij plezier aan beleven.
Maar wat nu precies de bedoeling was van die reclamecampagne, dat snapte hij
nog niet helemaal. Iets van een wedstrijd tussen namaakvliegtuigen. Leek niet zo
gek. Zou zéker iets goeds zijn. Maar dat moest die jongen hem de volgende dag dan
maar eens haarfijn uitleggen.
Meneer Van Meeteren was zijn verstoorde nachtrust glansrijk vergeten. Wat
betekent tenslotte een uurtje slaap langer of korter, als het gaat om een goed
reclameobject voor een nieuw idee?
Toen Frans om negen uur precies op kantoor kwam en hoorde dat hij onmiddellijk
bij de directie moest komen, verschoot hij van kleur en voelde hij zijn maag raar
draaien.
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- Daar ga je, Frans, zei hij tegen zichzelf, terwijl hij zich met knikkende knieën
voortbewoog in de richting van meneer Van Meeterens privékantoor. De baas is
natuurlijk des duivels! Hij heeft geen oog meer dicht gedaan na half zes en zit daar
achter zijn bureau als een briesende leeuw. Zodra jij binnenstapt, begint die leeuw
te brullen en te klauwen en over vijf minuten, hoogstens een kwartier kom jij, Frans
Koning, uit die kamer als het kleinste en onooglijkste mannetje dat een mens zich
maar kan voorstellen. Zo naar en klein en platgeslagen ben je dan, dat ze je met
gemak bij Kittie door de brievenbus naar binnen kunnen schuiven...
Maar dát viel hem mee!
- Ga zitten, beste kerel... Sigaar?... Liever een sigaret?... Ga je gang... Weinig
geslapen vannacht? We moeten samen eens praten...
Zo was de ontvangst en na een minuut of wat zaten ze allergezelligst te praten en
te roken. Meneer Van Meeteren sprak met geen woord over de vreemde scène van
die ochtend en Frans wachtte zich natuurlijk wel dat pijnlijke onderwerp aan te roeren.
Hij sprak alleen maar over zijn reclameontwerp en deed dat met zoveel vuur en
enthousiasme en liefde, dat het meneer Van Meeteren vermaakte en... verblijdde,
omdat hij hierdoor de volle zekerheid kreeg, dat Frans Koning als reclamechef ‘the
right man in the right place’ zou blijken te zijn.
- A propos, Koning, viel hij Frans plotseling in de rede, vertel eens, ben je in het
bezit van een auto?
- Een... wát...? vroeg Frans verbouwereerd door deze onverwachte vraag.
- Een auto, weet je niet, zo'n ding op vier wielen met een motor erin!
Frans begon te lachen.
- Wat zou ik met een auto moeten doen? vroeg hij.
- Heb je je rijbewijs?
- Ja, kortgeleden gehaald, maar ik rijd al van mijn vijftiende jaar af, verzekerde
Frans.
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- Dat dacht ik wel. Koop er vandaag dan nog een, zei meneer Van Meeteren, alsof
hij Frans opdroeg even een paar broodjes pekelvlees te gaan halen.
Frans keek zijn directeur niet bijster intelligent aan.
- U bedoelt... dat... dat ik... hakkelde hij.
- Ja, was het antwoord, ik bedoel, dat je vandaag nog een auto moet gaan kopen.
Voor de zaak natuurlijk. Ja, kijk eens hier, het hoeft natuurlijk geen zes persoons
limousine te zijn. Een klein wagentje, dat zuinig rijdt.
Frans' hartslag was nog niet helemaal normaal toen hij vroeg:
- Meent u dat nou, of...
Meneer Van Meeteren keek hem verbaasd aan.
- Ja, wis en zeker meen ik dat. Ik zit hier geen grapjes te verkopen. Of dacht jij
misschien dat ik kapitalen ging besteden aan treinreizen en hotelkosten? We moeten
het geld niet over de balk gooien, jongeman!
- O, nee... natuurlijk niet, zei Frans, die van een dergelijke spaarzaamheid geen
kaas had gegeten.
- Kijk eens hier, hernam meneer Van Meeteren, zoals jij je die reclame voorstelt,
met die wedstrijden en het inschakelen van jeugdverenigingen en scholen en al die
dingen meer, zul je heel Nederland moeten afreizen, beste vriend. Natuurlijk kun je
een heleboel schriftelijk afdoen. Dat spreekt. Daarvoor zul je een geschikte
secretaresse nodig hebben. Maar je zult daarnaast talloze bezoeken moeten afleggen
en besprekingen moeten voeren in alle delen van het land. Want dit moet allemaal
goed worden georganiseerd. Er mag niets rammelen. Heb je je dat wel goed
gerealiseerd?
- O ja... jaja, dat wel, antwoordde Frans, die zich in werkelijkheid nog geen pijn
in zijn hoofd had gemaakt over de organisatie.
- Goed zo, besloot meneer Van Meeteren en, op zijn polshorloge kijkend, zei hij
verschrikt:
- Alle mensen, 't is al half elf! Ik heb om elf uur een bespreking. Dus, je weet het,
punt één: een auto kopen. Punt twee: een secretaresse aannemen. Bespreek dat laatste
met de personeels-
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chef. En verder, je plannen tot in de finesses uitwerken. Niets vergeten. Niets over
het hoofd zien. Schiet op en kom mij van tijd tot tijd op de hoogte houden van je
vorderingen. Bonjour!
Frans stond buiten de kamer vóór hij er goed en wel erg in had. Hij tuimelde als
een dronken matroos door de gang. Was hij nu werkelijk wakker of was dit allemaal
maar een prettige, komische droom?
Maar toen hij een ogenblik later, bij een hoek van de gang tegen een juffrouw
opbotste die heel voorzichtig een blad met koppen gloeiendhete chocolademelk
droeg, wist hij het drommels goed! Van dat ogenblik af was alles plotseling échte
werkelijkheid.
Maar die ochtend kon Frans het op kantoor niet meer uithouden. Alles was hem
in dit gebouw te klein en te bekrompen en te benauwd. Hij móést er uit, de vrije lucht
in.
En dat deed hij. En hij deed nog meer. Dit succes moest hij vieren, op een
buitengewone manier.
In een banketbakkerswinkel kocht hij een enorme taart en in een bloemenwinkel
een boeket bloemen. Bij een goudsmid zocht hij een ring uit, die Kittie vást mooi
zou vinden en in een sigarenwinkel kocht hij een doosje extra lekkere sigaretten.
En zo beladen kwam hij thuis, bij Kittie, die alles dadelijk begreep en tranen in
haar ogen kreeg van blijdschap, omdat háár Frans dit succes had geboekt.
Zij vierden samen feest en gingen die avond naar een prácht van een film!
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V - Frans Koning tracteert op milk-cocktails
Ze hadden getafeltennist, Geertjan en Han, in het gymnastieklokaal van de H.B.S.
waar de jongens iedere Woensdagmiddag hun krachten konden beproeven op het
springerige celluloid balletje. De twee vrienden liepen nog na te praten over de
partijtjes die zij die middag hadden gespeeld en hadden zien spelen.
- Ik weet niet, zei Han, terwijl hij felle schijnbewegingen in de lucht maakte, ik
weet niet, maar die back-hand kan ik maar niet te pakken krijgen.
- Je houdt je pols te stijf, leraarde Geertjan, dat heb ik je al vaker gezegd. Kijk, zo
moet je doen... zó... zó...
Ze bleven staan en Han bestudeerde aandachtig de bewegingen van Geertjan's
hand. Hij probeerde die losse bewegingen na te doen, want Geertjan stond er op
school voor bekend dat hij een verduiveld gemene backhand had en Han voelde er
alles voor zich die ook eigen te maken.
- Nee, weet je wie een belabberde ‘serve’ over zich heeft, zei Geertjan toen de
jongens hun weg vervolgden.
- Karel Lamsweerd zeker?
Geertjan maakte een beweging van: ‘ga nou gauw!’.
- Karel Lamsweerd, antwoordde hij smalend, die serveert altijd gelijk. In het
uiterste hoekje van de tafel. Daar kun je zó op rekenen. Nee, dat is niets.
- Wie dan?
- Dolf Haarman.
- O, die uit de derde klas?
- Ja. Een effect dat die aan de bal geeft. Altijd even onbereken-
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baar. Als je denkt dat-ie links komt, dan drijft-ie over naar rechts en dan moet je heel
snel en heel hard reageren, anders sla je de bal in het net of naast de tafel.
- Kijk, daar staat een goeie kennis van je, zei Han ineens.
- Wie? Waar?
- Dáár, voor dat stoplicht... nee, jô, aan de andere kant, in die kleine, groene auto.
Geertjan tuurde in de aangewezen richting.
- Verhip... zei hij toen, dat is meneer Koning.
- Dat dacht ik ook.
- Wat doet die nu in een auto? verwonderde Geertjan zich.
- Nou, rijden denk ik, spotte Han.
- Leuk ben je, maar hij heeft nog nooit van z'n leven een auto gehad.
- Dan heeft hij er nu een.
- Dat blijkt, maar ik zou wel eens willen weten... bleef Geertjan zich verbazen.
Intussen had Frans Koning de twee vrienden ook ontdekt en hij ging aan het
zwaaien en wenken van: ‘kom hierheen’.
- Hij roept ons, stelde Han vast.
- Kom mee, 't is een leuke vent, misschien brengt hij ons thuis in zijn wagentje.
- Dat zou niet gek zijn.
De twee jongens zetten er de pas in.
Het stoplicht was intussen op groen gesprongen, het wagentje van Frans Koning
was doorgereden maar stopte even verder aan de rand van het trottoir.
- Hallo! begroette de journalist-reclamechef de jongens.
- Dag, meneer Koning, groetten die terug.
- Dat is óók toevallig, zeg, zei Frans, ik heb al zó dikwijls naar jullie uitgekeken,
maar jullie leken wel van de aardbodem verdwenen te zijn.
- We wandelden er toch nog steeds op rond, hoor, lachte Geertjan. Of dacht u soms
dat we met een ruimteschip vertrokken waren voor een reisje naar de Maan?
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- Dat zou wat zijn, zeg! Zouden jullie durven? Als ze plompverloren aan je vroegen
om mee te gaan, naar Mars of naar Venus?
Gekke vraag, waarop de twee jongens zo dadelijk geen antwoord wisten te geven.
Ze lachten maar wat om het idee.
- Kom, lui, stap in, dan rijden we een eindje en dan fuif ik jullie op iets lekkers.
Dat hebben jullie namelijk nog van mij tegoed, inviteerde Frans Koning.
Dat lieten de twee jongens zich niet nóg eens vragen, maar terwijl ze instapten,
vroeg Geertjan:
- Hoe komt u nu ineens aan een auto, meneer Koning? U hebt er toch nooit eerder
een gehad?
- Lekker karretje, wat? deed Frans glunder, spiksplinternieuw. En lopen! Geweldig.
En zuinig! Eén op zestien!
- Mmmm... deden de vrienden waarderend, terwijl Frans startte.
- En hoe ik er aan kom? ging de nieuwbakken chauffeur voort, dat is een heel lang
verhaal, dat ik jullie misschien later eens van haver tot gort zal vertellen. Maar één
ding staat vast en dat is, dat ik dit karretje aan jullie te danken heb.
De jongens schoten in een lach.
- Aan óns? vroeg Geertjan, maar daar is ons toch echt niets van bekend, hoor!
Weet jij er iets van, Han?
Han schudde lachend zijn hoofd.
- En tóch is het zo en daarom heb ik al een hele tijd naar jullie uitgekeken en
dáárom ga ik jullie tracteren op iets héél lekkers. Ra, ra, ra, knobbel het nu maar uit.
De jongens keken elkaar aan en haalden hun schouders op.
Meneer Koning scheen het nog te ménen ook.
- Ik snap er geen laars van, bekende Geertjan.
En Han dacht:
- Ik vind die meneer Koning maar een rare snuiter!
Hij herinnerde zich die avond bij Geertjan thuis, toen diezelfde meneer Koning
plotseling zo vreemd was gaan doen. Na die ene keer had Han de goeie man nooit
meer ontmoet. En nu wéér
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zoiets vreemds. Geertjan mocht meneer Koning dan een leuke vent vinden, maar hij
was een beetje huiverig voor hem. Die gekke invallen!
Han werd in zijn overpeinzing gestoord door zijn vriend, die zei:
- Nee, meneer Koning, maar nu zonder gekheid, wij weten niet wat u bedoelt. Hoe
kunnen wij er nu voor hebben gezorgd, dat u een auto kreeg? Wij hebben nooit over
een auto gepraat en over een auto voor u in ieder geval niet.
- Er voor gezorgd hebben jullie ook niet, bevestigde Frans, grinnikend omdat de
twee jongens er niets van begrepen, maar jullie zijn wel de aanleiding geweest. Jullie
hebben mij namelijk op een idee gebracht. En dat idee was op dat moment goud
waard en leverde mij een auto op.
Het werd hoe langer hoe duisterder en onbegrijpelijker.
- Maar op wát voor idee hebben wij u dan gebracht? vroeg Han.
Frans Koning lachte.
- Hebben jullie wel eens milk-cocktail geproefd? vroeg hij.
Nee, dat hadden ze niet, maar wat dát er nu weer mee te maken had, begrepen ze
niet.
- Dat is toch zó iets lekkers, jongens, daar eet je je lepel bij op, als je niet oppast.
We gaan naar Reuven's milk-bar om die lekkernij te proeven! besliste Frans Koning.
Natuurlijk konden de vrienden daar niets op tegen hebben en vijf minuten later
zaten ze op hoge krukken aan een rond tafeltje op één poot en hadden zij ieder een
enorm glas voor zich, waarin alle mogelijke lekkere dingen zaten: yoghurt met
verschillende soorten ijs en limonadesiroop en vruchten en nootjes en daar bovenop
een kwak slagroom die je het uitzicht belemmerde.
Het zag er bést uit en je wist bijkans niet hoe je er aan moest beginnen. Er staken
rietjes en een lepel uit: je kon zuigen en happen, naar verkiezing. Iets fantastisch
gewoon.
- Eet smakelijk, wenste Frans en hij liet zijn lepel duiken.
De twee vrienden volgden zijn voorbeeld en een poos lang zaten ze met z'n drietjes
heerlijk te smullen.
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Toen de glazen leeg waren en de drie behaaglijk hun lippen afveegden, vroeg Geertjan:
- En wat was het nu voor een idee, meneer Koning, waaraan u een auto en wij een
milk-cocktail te danken hebben. Of mogen we dat misschien niet weten?
Toen werd Frans Koning ineens ernstig en hij zei:
- Ja, jongens, jullie mogen het wèl weten. En nu ga ik jullie iets laten zien, wat je
eigenlijk nog niet zien mag. Over een poosje mag, nee, móét iedereen het zien, maar
op het ogenblik is het nog een groot geheim. Maar omdat jullie het zijn, die mij op
dat idee hebben gebracht, laat ik het jullie zien. Jullie alleen. En... op één voorwaarde.
- En die voorwaarde is? vroeg Han nieuwsgierig.
- Die voorwaarde is, vervolgde Frans, dat ik op jullie kan vertrouwen als op kérels
en dat je er dus tegen niemand ook maar met één woord over kikt. Kan ik daarvan
opaan?
Natuurlijk kon hij dat. De vrienden verzekerden hem dat nadrukkelijk. Dit
geheimzinnige gedoe van Frans Koning maakte hen dodelijk nieuwsgierig. Het
onderhoud kreeg ineens iets van een samenzwering en onwillekeurig schoven ze een
beetje dichter naar elkander toe en bogen zij het hoofd wat dieper over de tafel.
Frans Koning haalde een paar vellen papier uit zijn actetas en legde die met een
plechtig gebaar voor de jongens neer. Zijn gezicht stond ernstig en geheimzinnig.
- Dít ís hét... sprak hij.
- Wat? zei Han.
- Het geheim.
- Van uw auto?
- Ja, indirect wel, maar...
- Zulke vieze velletjes? vroeg Geertjan ongelovig.
- Wacht maar tot je het gelezen hebt.
Het waren drukproeven, vers van de drukkerij. De twee vrienden bogen zich over
het papier en lazen:
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De twee vrienden hadden zwijgend en met stijgende belangstelling de
‘Luchtvaartkrant’ gelezen.
Frans Koning keek hen glimlachend aan, toen ze tegelijk het hoofd ophieven.
- Wel? vroeg hij, maar dat was niet nodig, want aan de gezichten zag hij wel hoe
de jongens erover dachten.
- Dat is geweldig! riep Han uit en hij gaf zijn vriend Geertjan een daverende klap
op de schouder.
- Met een ontwrichte schouder kan ik natuurlijk geen modelvliegtuig bouwen,
merkte de getroffene droogjes op.
- Ach jô, klets, vind je het geen móórdplan? ging Han onverdroten verder.
- Ja, het kan verdraaid leuk worden, met zo'n stel jongens. Hoeveel zouden er wel
meedoen, meneer Koning? vroeg Geertjan.
- Ik heb geen flauw idee, bekende Frans Koning, ik hoop van tienduizend of zo,
maar als het de helft is, vind ik het ook al prachtig.
Han dacht na.
- Hoeveel lui zouden er in ons land aan modelvliegtuigsport doen? vroeg hij.
- Daarover heb ik mij laten inlichten, vertelde Frans Koning. Er zijn een kleine
drieduizend beoefenaars die geregistreerd zijn door de K.N.V.v.L., dat is de
Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart, maar dat zijn alleen leden van
die vereniging. Daarnaast zijn er zeker nog wel net zoveel, die geen lid zijn, maar
die de sport zo'n beetje voor zichzelf beoefenen of in kleiner clubverband, de
Padvinderij, bijvoorbeeld of andere jeugdorganisaties.
- Alle mensen, als die dan allemaal meedoen, dan wordt het een volksoploop!
lachte Geertjan.
- Maar die doen lang niet allemaal mee, ging Frans Koning voort. De
modelvliegtuigsport telt verschillende categorieën. Daar heb je de zogenaamde
vrijvliegende zweefmodellen, dat zijn dan de modellen zoals jij, Han, die hebt
gemaakt...
- En ik ook! viel Geertjan hem in de rede.
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- Zo, jij ook al? Dat wist ik nog niet! Maar dan heb je verder ook de modellen met
ingebouwde motor. En dan heb je de lui, die alleen maar modellen op schaal maken,
die dus niet echt vliegen. En je hebt de verzamelaars van foto's. En nu is het de
bedoeling, dat alleen de eenvoudige zweefmodellen aan deze wedstrijd mogen
deelnemen.
- Waarom de anderen niet? vroeg Han.
- Omdat we de wedstrijden dan in allerlei onderdelen zouden moeten splitsen.
Voor ieder model een aparte wedstrijd met aparte prijzen en zo.
- O ja, natuurlijk, anders zou het niet eerlijk gaan, begreep Geertjan.
- Precies. En dan is het bovendien onze bedoeling om ook en voorál de beginners,
de jongens die nog maar pas aan deze sport doen, en zij die er nog nooit aan hebben
gedaan een kans te geven en, wat meer zegt, warm te maken voor deze sport, die een
onderdeel vormt - en géén onbelangrijk onderdeel, dat moet je goed begrijpen! - van
onze nationale roem: de luchtvaart, waarnaar Kolthof zijn nieuwe chocoladereep
heeft genoemd.
- Ik begrijp niet goed wat die fabriek daar voor belang bij heeft... bekende Han.
- Tja... zei Frans Koning, daarvoor moet je onze nieuwe directeur, de heer Van
Meeteren eigenlijk kennen. Hij is een prima zakenman, met een inzicht en een
vooruitziende blik, waar je verstomd van staat. Maar, en nu vertel ik jullie een
geheimpje, die meneer Van Meeteren is ook een all-round sportsman. Ik ben een
paar dagen met hem op reis geweest. Wij hebben verschillende mensen bezocht die
goed bekend zijn op luchtvaartgebied en ik kan jullie wel vertellen, dat hij, door alles
wat hij heeft gehoord en gezien over de modelvliegerij, zelf er hoe langer hoe
enthousiaster voor wordt.
Als je het mij vraagt, geloof ik zelfs dat hij er veel voor zou voelen zelf nog een
model te gaan bouwen om aan die wedstrijd mee te doen. En nu praat hij zo: hoe
meer mensen er enthousiast worden gemaakt voor de luchtvaart en hoe meer mensen
er over
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gaan praten, hoe meer mensen ook mijn nieuwe chocoladerepen gaan kopen. Snap
je?
- Dat moet wel, want van die paar duizend jongens die straks drie repen van een
dubbeltje gaan kopen, zal die meneer Van Meeteren niet rijk worden, spotte Han.
- Natuurlijk niet, beaamde Frans Koning, deze reclame kost honderdmaal meer
dan hij aan onmiddellijke verkoop oplevert.
- Maar zo is het altijd met reclame, wist Geertjan en deftig citeerde hij: ‘De cost
gaet voor de baet uyt!’
- Zo is het, bevestigde Frans. Zo bekijkt iedere zakenman het.
Han gaf een klap op de tafel.
- Maar of die meneer Van Meeteren nu rijk wordt of failliet gaat aan deze reclame,
dat kan mij uiteindelijk weinig bommen. Eén ding staat in ieder geval voor mij vast:
ík doe aan die wedstrijd mee en ik win die vliegtocht naar Brussel! zei hij vastbesloten.
- Goed bekeken, lachte Frans Koning.
Maar Geertjan temperde de voortvarendheid van zijn vriend een beetje met te
zeggen:
- Ho, ho... niet te voorbarig. Ik ben er óók nog. Tenslotte héb jij al eens gevlogen
en ik nog nooit. Ik doe óók mee aan die wedstrijd en ík win de prijs!
- Jij? vroeg Han.
- Ja, zeker. Ik...
Geertjan weifelde even. Hij dacht plotseling aan het eerste modelletje dat hij had
gemaakt... nu ja... Toen hij Han's ‘Torenkraai’ had zien vliegen, had hij in stille
bewondering toegekeken. Een prachtig gezicht was dat geweest. Net een vogel die
daar rustig dreef op de wind. Zó mooi had hij het gevonden dat er in hem plotseling
een laaiend enthousiasme voor de modelzweefvliegerij was geboren. Met ongeduld
was hij aan het bouwen gegaan, natuurlijk wel onder leiding van Han, maar zijn
verlangen naar het ogenblik waarop hij zijn eigen model frank en vrij in de lucht zou
zien zweven was zó groot geweest, dat hij veel te driftig had gewerkt. Soms was hij
verder gegaan met
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bouwen als Han er niet was om hem van advies te dienen of hem op kleinigheden te
wijzen. En het resultaat was geweest dat...
Doelde Han dáár misschien op, toen hij vroeg: ‘Jij?’
- Goed... ging hij verder, dat eerste modelletje dat ik heb gebouwd mag het dan
niet zo best gedaan hebben...
- Omdat je veel te eigenwijs en veel te heet gebakerd was, viel zijn vriend hem in
de rede.
- Daar heb ik dan ook wat van geleerd! verdedigde Geertjan zich. Ik weet nu waar
het om gaat en ik zal heus wel beter oppassen. Tenslotte is jouw eerste model óók
mislukt, zoals je zelf hebt verteld. Nee, nu ga ik mijn uiterste best doen. En dan...
liet hij er lachend op volgen, jij laat mij tóch niet in de steek!
- Je hebt nog gelijk ook... bevestigde Han verbouwereerd.
- Zo mag ik het horen, zei Frans Koning, die lachend naar het debat had geluisterd,
dát is echte sportiviteit. Bij een wedstrijd moet je eerlijk elkanders tegenstanders
zijn, maar je tegenstander mag nooit je vijand worden en een wedstrijd mag niet
ontaarden in oorlog. Maar vertellen jullie nu eens hoe je over mijn plannen denkt?
- Ik vind het een prachtplan! prees Han.
- Ik vind het verdraaid knap uitgedacht, maar hoe bent u er eigenlijk op gekomen?
vroeg Geertjan.
- Zomaar, ineens, vertelde Frans Koning. Ik moest een goed idee zoeken en ik kon
niets vinden. Slapeloze nachten heeft het mij gekost. En verdraaid nog toe, daar kom
ik op een avond, balorig, omdat me niets te binnen wil schieten, jouw kamer binnen,
Geertjan, en daar was toen Han met zijn zweefvliegtuig. En... bóm... het idee wás
er!
- O, lachte Han, dus dáárom deed u toen ineens zo vreemd en schreeuwde u zoiets
van: sufferd, dát is het!
- Snap je? deed Frans, met een knipoog.
- En heeft u dát nou die auto opgeleverd? wilde Geertjan nu ook het naadje van
de kous weten.
- Ja, want dat idee bezorgde mij de positie van reclamechef bij
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Kolthof, en ja, zeg nu zelf, wat is een reclamechef van een groot bedrijf zónder auto?
- Nou... groot bedrijf... weifelde Geertjan.
- Nóg niet... nóg niet... verdedigde Frans Koning, maar je zult eens wat anders
zien; over een jaar of over twee jaar, dan eet er geen mens andere repen dan van
Kolthof. Het bedrijf is wat achteruit gegaan, omdat de heer Kolthof niet met zijn tijd
meeging. Maar nu meneer Van Meeteren directeur is en ik reclamechef, nu zal je
eens wat zien gebeuren! Maar tussen haakjes, wie heeft er nog trek in zo'n
milkcocktail?
Nou, trék hadden ze wel, mááááár... ze schrokken zich een hoedje toen ze op de
klok keken, want het was al bijna half zes en er lagen nog bergen huiswerk te wachten
voor de volgende dag.
- Ik moet mijn algebra nog... bepeinsde Han.
- Ik heb nog een Franse thema... deed Geertjan benauwd.
- En mijn Engels... kreunde Han.
- Morgen biologie... tjééé... schrok Geertjan zich suf.
Nee, géén milkcocktails meer! Wérken!
- Ik breng jullie even thuis met de wagen, deed Frans Koning royaal.
Nou, dat was natuurlijk prachtig en kon niet afgeslagen worden.
Onderweg zei Han nog:
- Weet u, wat mij zo verbaast, meneer Koning? Dat u zo op de hoogte bent van
de modelvliegerij. Ik weet er zelf wel het een en ander van, omdat ik aan die sport
heb gedaan in de plaats waar ik vroeger woonde. Maar u zat daar straks te praten
over vrijvliegende modellen en motormodellen en lijnbestuurde modellen en nog
veel meer, waar ik zelf wel eens vaag over heb gehoord, maar waar ik maar weinig
van weet. Ik had er geen flauw idee van, dat u er zó in thuis was!
Frans Koning grinnikte vergenoegd.
- U hebt vroeger zeker ook aan die sport gedaan? veronderstelde Geertjan.
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- Nog nooit van mijn leven, bekende Frans, laat ik jullie vertellen, dat ik een maandje
geleden nauwelijks wist dat er zoiets bestond als modelvliegtuigsport.
- Maar... zei Han verbaasd.
- Mááár... vulde Frans Koning aan, máár sindsdien heb ik mij ervoor geinteresseerd.
Natuurlijk moet je, als zo'n plan in je hoofd zit, goed beslagen ten ijs komen, nietwaar?
- Dat spreekt.
- En dus ben ik mijn licht gaan opsteken. Bij verschillende officiële mensen,
bestuursleden van de K.N.V.v.L. En daarom ken ik al die vaktermen, snap je?
- Oóó, deed Han begrijpend, ik dácht ook al.
- Hebt u ook de medewerking van die vereniging? vroeg Geertjan.
- In zekere zin wel, antwoordde Frans, de heren staan natuurlijk zeer sympathiek
tegenover de wedstrijden die wij gaan organiseren. Want hierdoor worden een hele
hoop jongens warm gemaakt voor de modelsport en voor de luchtvaart in het
algemeen. Ik mag dus wel rekenen op bereidwilligheid van de vereniging om mij
met allerlei adviezen en inlichtingen van dienst te zijn. Maar officieel blijft de
K.N.V.v.L. er natuurlijk buiten, omdat het hier een reclame voor een bepaalde fabriek
betreft. Daaraan mag zij, zoals je kunt begrijpen, niet meedoen.
Ja, dat snapten de vrienden.
- Maar weet je, wat zo gek is, jongens, met die luchtvaart? vervolgde hij. Ik ging
mij er voor interesseren, louter uit zakelijke overwegingen, wilde alleen maar wat
gegevens hebben en zo en nu... nu ben ik zó warm gelopen voor de vliegsport, dat
ik mij al heb laten inschrijven als lid van de K.N.V.v.L. En als ik over een poosje
weer eens wat vrije tijd kan maken, dan ga ik vast zelf óók een modelvliegtuig
bouwen, maar dan een met een motor. Ik heb er één gezien, maar dát is toch zoiets
prachtigs. Weten jullie wel dat het niet alleen jongens zijn, die aan die bouwerij
doen? En weet je, wat ik nog meer van plan ben?
De jongens wisten het niet, maar waren er natuurlijk wel nieuwsgierig naar.
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- Om écht te gaan zweefvliegen! zei Frans Koning.
- Ja, dat moet fijn zijn, dacht Han.
- Zo zie je, van het één komt het ander, ging Frans verder. Maar er zit ook zóveel
moois in de luchtvaart!
Han lachte.
- En áls die luchtvaart je eenmaal werkelijk te pakken heeft, zei hij, dan laat hij je
niet meer los ook!
- Zo is het, knikte Frans.
En toen stopte hij, want de jongens waren thuis.
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VI - D e l u c h t v a a r t k r a n t k o m t u i t
Frans Koning had duizenden en nog eens duizenden exemplaren van zijn
Luchtvaartkrant voor jongens laten drukken. Hij had de krant nog aantrekkelijker
gemaakt door er verschillende foto's van vliegtuigen en aardige gegevens over enkele
vliegtuigtypen in op te nemen. Het was een smakelijk geheel geworden.
Frans had verder contact gezocht met hoofden van Muloscholen en directeuren
van H.B.S.-en en Middelbare Scholen en gevraagd of hij op hun medewerking kon
rekenen.
Soms was hij bij deze heren op onverschilligheid en een enkele keer zelfs op
tegenstand gestuit. Zo had één H.B.S.-directeur hem verweten, dat hij bezig was de
snoeplust bij de jeugd aan te wakkeren en deze meneer, die het overigens natuurlijk
heel goed meende en het beste met zijn leerlingen voorhad, nam hem dit zeer kwalijk.
Frans had er eens over nagedacht en hij had er met meneer Van Meeteren en met
andere mensen over gesproken. Maar zij waren tot de conclusie gekomen, dat de
bewuste directeur het met dit verwijt toch wel erg ver had gezocht. Ja, als er een
inzending van bijvoorbeeld honderd omslagen verplicht gesteld was of als het er om
ging wie de meeste omslagen kon bemachtigen, dán had deze meneer schoon gelijk,
maar drie, zegge en schrijve d r i e omslagen van chocoladerepen van tien cent, nee,
het was een beetje overdreven.
In de meeste gevallen had hij dan ook medewerking ondervonden en maar weinigen
hadden er bezwaar tegen dat de Luchtvaartkrant vóór hun school zou worden
verspreid. Dat de jongens
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werden geanimeerd voor een nuttige en interessante tijdbesteding werd over het
algemeen zeer gewaardeerd.
Toen Frans met meneer Van Meeteren een inspectietocht door de stad maakte op
de ochtend waarop de kranten werden uitgedeeld, amuseerden zij zich kostelijk. De
kranten werden de colporteurs bijna uit de handen gerukt. En voor elke school waar
zij langs reden stonden de jongens in groepjes of alleen de Luchtvaartkrant aandachtig
te lezen.
- Ik geloof dat dit wel goed gaat, knikte meneer Van Meeteren tevreden, nog wat
grote advertenties in de dagbladen er overheen en de zaak loopt.
- Ben ik ook van overtuigd, zei Frans, en, liet hij er op volgen, weet u wat ik zo
leuk vind? Dat er onder deze jongens ongetwijfeld zijn die zó gegrepen worden door
de vliegerij als zij er eenmaal de smaak van te pakken hebben, dat ze die trouw zullen
blijven en diezelfde vliegerij eenmaal op de één of andere manier tot hun beroep
zullen maken.
- Zou je denken? vroeg meneer Van Meeteren.
- Vast en zeker, beweerde Frans overtuigd, ik heb de laatste tijd heel wat mensen
uit de vliegwereld gesproken, maar je staat er versteld van, hoeveel vliegers,
vliegtuigbouwers, boordwerktuigkundigen, mensen van de lijninspectie en van het
technisch grondpersoneel als jongen van twaalf, dertien jaar begonnen zijn met het
bouwen en laten vliegen van modelvliegtuigen. Ze zijn van het één tot het ander
gekomen, de luchtvaart is hun beroep geworden en ze hebben een plezier in hun
werk zoals je dat maar zelden in andere beroepen ziet.
- Dan mogen de K.L.M. en de regering ons eigenlijk wel dankbaar zijn voor onze
reclameactie, lachte meneer Van Meeteren.
- Dat mogen zij ook, beaamde Frans, want jongens bij wie al heel vroeg de liefde
voor de luchtvaart wordt wakker geroepen, worden, dat kan niet anders, de beste
vaklieden.
- Ja, dat dunkt mij ook.
- Mensen die het weten kunnen, denken er ook zo over, ging Frans verder. Ik heb
kort geleden een vooraanstaand man van de
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K.L.M. gesproken en die zei: als er vijf mensen bij mij komen solliciteren naar de
één of andere baan en er is er één bij, die in zijn jeugd al met modelvliegerij is bezig
geweest, dan heeft die een streepje voor, want bij zo'n man zit de luchtvaart in het
bloed en zulke mensen hebben wij nodig bij de K.L.M.
De reacties bij de jongens die de Luchtvaartkrant in handen kregen, liepen nogal
uitéén. Je had er knapen bij die, na de krant vluchtig ingekeken te hebben, het papier
tot een prop frommelden om er dan lustig een partijtje mee te gaan voetballen.
Anderen verscheurden het blad en beweerden heel hautain:
- Kinderachtig gedoe. Ja, ik ben gek. Ik ga daar mijn vrije tijd verprutsen aan
speelgoedvliegmachientjes. Goed voor een fröbelschool!
Weer anderen zeiden:
- Dat kan ik toch nooit. Ik zie niet eens kans een spijker in een muur te slaan zonder
op mijn duim te meppen. Nee, voor zoiets moet je een speciale knobbel hebben. Dat
is goed voor jongens van een technische school.
En die jongens waren de slechtsten nog niet. Die voelden er in ieder geval nog
íets voor. Die lui dachten alleen dat ze er niet handig genoeg voor waren. Zulke
knapen kon, door een leraar of een vriend, nog best aan het verstand worden gebracht,
dat een mens meestal méér kan dan hij denkt.
Het spoedigst waren natuurlijk díe jongens gewonnen die wel eens naar
zweefvliegen hadden gekeken of die er wel eens iets over hadden gelezen, in een
jeugdtijdschrift, in De Kampioen, het maandblad van de A.N.W.B. of in het één of
andere luchtvaarttijdschrift. Die hádden de interesse maar moesten alleen nog even
een zetje hebben om actief te worden.
En voor dat zetje zorgde Kolthof's Luchtvaartkrant in de meeste gevallen wel. Een
reis naar Brussel met de K.L.M., welke jongen zou dáár niet warm voor lopen?
Deze lui namen zich voor hier en daar hun licht eens te gaan
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opsteken, drie dubbeltjes van hun zakgeld apart te houden en in ieder geval die
omslagen in te zenden. Viel het tegen of hadden ze er tenslotte tóch geen zin in, geen
nood, je was er niet aan getrouwd en niemand kon je dwingen mee te doen als je
geen zin had. En die repen zouden tóch wel goed smaken.
Je licht opsteken. Ja, maar wáár en bij wie? Natuurlijk bij iemand die iets meer
wist van modelbouwen en -vliegen.
Was er dus op je school een jongen van wie je wist dat hij aan de modelvliegerij
deed, dan was je al heel gauw klaar. Dan klampte je zo'n knaap aan en je zei:
- Zeg, jô, jij prutst toch altijd met die modelvliegtuigen? Vertel mij er eens iets
van. Is dat moeilijk? Zou ik het ook kunnen? Dat reisje naar Brussel lokt mij wel,
zie je!
Dus de jongens van de H.B.S. van Han en Geertjan hadden een behoorlijk streepje
voor. Zo langzamerhand waren ze allemaal wel op de hoogte van de liefhebberij van
Han de Vreugd, de ‘nieuwe’ die nu, na drie maanden, al geen echte nieuwe meer
was. Ze wisten ook, dat Geertjan Smedema, die van de eerste dag af vriendschap
met Han had gesloten, diens liefhebberij tot de zijne had gemaakt. Het was bekend
genoeg, dat Han en Geertjan er op hun vrije middagen dikwijls samen op uittrokken,
op de fiets, ieder met een klein vliegtuigje onder de arm, om die dingen op een open
veld, buiten de stad te laten vliegen.
Niemand had zich er tot dusver druk over gemaakt. Per slot van rekening heeft
een ieder zo zijn eigen liefhebberijen. Joep Breens verzamelde hartstochtelijk
postzegels, geen enveloppe was veilig voor hem; Bennie de Rechte zat dagen
achtereen te prutsen aan radio's, pick-ups, electriseermachines, electrische schellen
en meer van dat spul; Hein Proost kón eenvoudig niet leven zonder zijn voetbal;
Onno van der Stam verslond verwoed het ene reisverhaal na het andere; Willem Lens
loste koortsachtig kruiswoordraadsels op en...
Ja, zo hadden ze allemaal wat anders en de een voor de ander kon zich met de
beste wil van de wereld niet voorstellen hoe je nu al je vrije tijd kon verprutsen aan
onbenullige postzegels, aan
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het knoeien met electrische apparaten, aan het stomme gehol achter een bal, aan het
stuklezen van boeken, aan het irriterende gedoe van kruiswoordraadsels, terwijl er
toch zoiets échts en interessants bestond als... datgene waar hij zélf zo op verzot was.
En zo had dan ook niemand zich ernstig geinteresseerd voor de vliegerij van Han
en Geertjan.
Maar nu!
Een vliegtocht per K.L.M. naar Brussel, rondvlucht boven Amsterdam, allerlei
andere leuke prijzen...
Gek, hoe een bepaald iets, waarvoor je altijd koud bent gebleven je plotseling
uitermate kan gaan interesseren, als er prijzen aan worden verbonden. Is dat nu
hébzucht of is het alleen maar gezonde éérzucht? Feit is dat zowel Onno als Willem,
Bennie als Joep en Hein en al die jongens die een ‘gevestigde’ hobby hadden,
eensklaps bar geinteresseerd waren.
En zo kon het dan ook gebeuren, dat de twee boezemvrienden die dag telkens
werden aangeklampt door klassegenoten of door een knaap uit een andere klas die
zo kwasie langs zijn neus weg informeerde:
- Zeg... eh... jullie doen toch al een hele tijd aan die zweefvliegerij? Dan doen
jullie zeker wel aan die wedstrijd mee, niet?
- Vast en zeker, antwoordden Han en Geertjan dan.
Daarna ging die ander dan steevast door:
- 't Zou mij ook wel lijken. Zo'n tochtje per vliegtuig naar het buitenland, nou!
Dan antwoordde één van de twee:
- Dan moet je ook meedoen. Wat let je? Iedereen heeft evenveel kans.
En dan die ander weer:
- Ja, goeie morgen, maar ik weet er helemaal niets van. Zo'n vliegtuig zelf maken,
dat lijkt me geen kleinigheid. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Is het eigenlijk moeilijk?
En héb je er wat aan? Ik bedoel afgezien dan van die vliegtocht. Want één kan die
tenslotte maar winnen en heb je je dan niet een hoop moeite en narigheid op je hals
gehaald waar je later tóch niets meer aan hebt?
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Dán werden de sluizen van welsprekendheid bij Han geopend.
Han was géén opschepper. Hij was géén haantje de voorste en niet een jongen die
altijd het grootste woord had, maar als hij begon te praten over de luchtvaart, waaraan
hij zijn hart had verloren, dan kon hij zijn woordje doen. Dan raakte hij helemaal in
vuur en vlam en wist hij zo véél en zo boeiend te vertellen, dat je wel naar hem moest
luisteren.
En het gekke was, dat er niet één tot de conclusie kwam dat zijn eigen hobby, de
postzegels, de voetbal, het kruiswoordraadsel of wat dan ook, toch eigenlijk
belangrijker of interessanter was.
Hoe dat kwam?
Door de overtuigende betoogtrant van Han? Misschien. Maar misschien toch wel
een beetje meer omdat de liefde voor de luchtvaart iedere Nederlandse jongen als
het ware in het bloed zit, net als de liefde voor het water en de zee.
En Han en Geertjan gaven bereidwillig antwoord op alle vragen die hun werden
gesteld. Ze voelden zich eigenlijk wel een beetje gewichtig, omdat iedereen die iets
wilde weten - en daaronder waren zelfs jongens uit de hoogste klasse - op hen was
aangewezen.
- Informatiebureau De Vreugd en Smedema, zei Geertjan een tikje spottend, maar
in zijn hart deed het hem goed.
En het was ook zo mooi, dat zij tweeën eigenlijk al lang alles van die wedstrijd
afwisten. Zo konden zij ook nog allerlei kleinigheden vertellen, die niet in de
Luchtvaartkrant stonden maar die zij gehoord hadden van Frans Koning, de geestelijke
vader van het wedstrijdplan.
Ja, dit informatiebureau De Vreugd en Smedema had het wél druk. Zelfs tijdens
de schooluren, bij het verwisselen van leraar en een enkele maal zelfs tijdens een les
kwamen er lui met vragen.
Een zekere onrust verwekte dit wel in II b, waarin de twee vrienden zaten. Meneer
Kroesbeek, de leraar biologie, had al een paar maal tot orde gemaand, maar toen op
een gegeven ogenblik Dolf Haarman, een jongen uit de derde, midden onder de les
in de klas kwam met de smoes dat Han de Vreugd een cahier van
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hem in zijn tas had, dat hij dringend nodig had en de brave man merkte dat er
natuurlijk héél iets anders achter dit bezoek stak, riep hij kwaad uit:
- Zeg, wat ís dat? Wat gebeurt hier toch allemaal voor onzin? Zien jullie ze allemaal
misschien vliegen?!
Een ogenblik was het doodstil in de klas. Toen schoten er een paar in een lach,
want het was ook wel een zéér merkwaardige vraag die meneer Kroesbeek in zijn
onwetendheid stelde.
En het mooiste was, dat Dolf Haarman héél lakoniek antwoordde:
- Nee, meneer, nóg niet, maar dat komt wel gauw!
Vóór meneer Kroesbeek van zijn verbazing was bekomen, had Dolf natuurlijk de
benen al genomen.
- Wacht maar, knaapje, mompelde meneer Kroesbeek, die helemaal niets snapte
van de hilariteit die in de klas was ontstaan, wacht maar knaapje, de school is maar
klein en ik moet vandaag nog in de derde zijn ook. Wat in het vat zit, verzuurt niet!
Dolf kreeg prompt een opstel te maken over de bloedsomloop bij de mens, maar
gelukkig had dit jongmens daarover nog een verhandeling staan in een oud
proefwerkschrift, zodat de straf nogal meeviel.
Zo, tussen de bedrijven door, vormde zich op deze school een clubje van jongens
uit de verschillende klassen, een clubje, waarvan de leden vastbesloten waren de
modelzweefvliegsport met ernst en toewijding te gaan beoefenen. En ieder lid voor
zich had tevens het vaste voornemen, een ietsje méér zijn best te doen dan de anderen,
om zodoende de hoofdprijs: de vliegtocht naar Brussel, te winnen.
Vooral voor de jongens uit de hogere klassen zat er een speciale kant aan deze
hele geschiedenis: zij, als ouderejaars, waren wel verplicht héél behoorlijk uit de bus
te komen, want het zou toch zeker niet stroken met hun waardigheid als zij zich de
loef moesten laten afsteken door een peuter uit de eerste of de tweede. Het was, voor
een jongen uit de vierde - van de vijfde deed er niet één mee, omdat deze klas vlak
voor het eindexamen zat en het

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

73
dus al benauwd genoeg had - het was voor een jongen uit de vierde al erg genoeg
dat hij zich moest ‘vernederen’ om inlichtingen en adviezen te gaan inwinnen bij
‘kleuters’ als Han de Vreugd en Geertjan Smedema.
Han inmiddels, zag zich geplaatst voor een zeer moeilijke taak. Hij was eigenlijk
de enige die behoorlijk wat afwist van de modelbouw, de enige, die al een paar
modellen had gebouwd en die aan wedstrijden had deelgenomen.
Het was dan ook vanzelfsprekend dat hij, zonder hoofdelijke stemming, als bij
stilzwijgende overeenkomst was benoemd tot leider van de modelzweefvliegclub
die zich op natuurlijke wijze, zonder vergaderingen, statuten, huishoudelijk reglement,
bestuursverkiezingen en ander officieel gedoe, bezig was te vormen.
Dat was op zichzelf bekeken natuurlijk wel erg aardig en vererend, máááár... het
schiep ook verplichtingen. Han wist heel goed dat er van een bouwleider, een échte
bouwleider héél wat werd gevraagd. En Han besefte om de drommel wel, dat hij nog
lang niet wist wat een bouwleider moet weten, wil hij zijn taak serieus en verantwoord
vervullen.
En omdat Han een ernstig en nauwgezet en gewetensvol jongmens was, maakte
hij zich over deze kwestie een behoorlijke pijn in zijn hoofd. Het was zelfs zó erg,
dat hij 's avonds langer dan anders wakker in zijn bed lag en wellicht handicapte hem
dit gepieker ook wel een tikje bij het maken van zijn schoolwerk.
Hij tikte ergens een aardig boek op de kop, dat tot titel droeg:
‘Modelvliegtuigbouw’. Het was een boek van maar liefst een tweehonderdvijftig
pagina's en er stond een mácht van tekeningen en foto's in. Het was geschreven door
een ingenieur, die een vooraanstaande positie innam in de wereld van de modelbouw.
Han was dolblij met zijn boek en hij dacht opgelucht:
- Ziezo, nu ben ik er. Alles wat ik zelf niet weet, staat ongetwijfeld in dit boek.
Ja, dat wás zo...
Maar toen Han met goede moed aan de lectuur begon, sloeg
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hem, na een bladzijde of twintig te hebben gelezen, de schrik om het hart. Kort
gezegd: hij snapte er niets van!
Om dit boek te kunnen begrijpen, moest je verder gevorderd zijn in wetenschappen
als mathematica, natuurkunde en mechanica dan een tweede klas H.B.S.-er, ook al
had die wat theorie en praktijk van het zweefvliegen opgedaan. 't Was onbegonnen
werk dit boek door te worstelen en Han zat er zwaar over in. Er was ook niemand
die hem raad kon geven, niemand die zijn moeilijkheden zou kunnen begrijpen.
Zijn vader?
Nee, zijn vader was een beste man, maar van techniek en aanverwante artikelen
had hij geen jota verstand. Die zou hem zéker niet kunnen helpen.
En toen schoot Han ineens te binnen dat er misschien tóch iemand was die hem
zou willen en kunnen bijstaan. Geertjan's vader! Zou hij het hem vragen? Welja,
waarom niet?
Op een goede dag trok Han de stoute schoenen aan en toen merkte hij weer eens
wat een fijne vader Geertjan had! Meneer Smedema beloofde Han zijn medewerking.
Hij nam er een hele avond voor om zich in te werken in de theorie van de
zweefvliegerij en dat deed hij niet ‘maar zo'n beetje’, nee, hij vatte dit heel serieus
op.
En het leuke was, dat hij de hele zaak zó interessant ging vinden, dat hij zich
voornam nog wat meer lectuur over dit onderwerp te laten aanrukken om zich,
voorzover zijn beperkte tijd dat toeliet, de gehele materie eigen te maken.
Later had hij een lang gesprek met Han en Geertjan. En dit gesprek met ingenieur
Smedema betekende voor de in zak en as zittende Han een hele opluchting.
- Kijk eens, Han, zei meneer Smedema, als je van mij nu een goede raad wilt
aannemen, houd de hele zaak dan zo eenvoudig mogelijk. Vergeet niet, dat de jongens
die nu, door die wedstrijd, ineens aan de modelvliegsport willen gaan doen,
beginnelingen zijn. Eigenlijk hebben zij nog nooit van die zweefvliegerij gehoord.
Voor hen is het een aardigheidje, een leuk tijdverdrijf,
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waaraan dan nog de kans op een mooie prijs vastzit. Jij weet er al iets meer van dan
zij. En dat is goed. In hun eerste pogingen kun jij hen helpen met wat je weet en zelf
hebt ervaren. Dat is voorlopig genoeg, geloof me. Overstelp die jongens niet met
allerlei technische en wetenschappelijke uitdrukkingen en problemen en formules.
Laat hen werktekeningen kopen van heel eenvoudige modellen die het, zoals de
ervaring heeft bewezen, dóén. Zij zien dan directe resultaten en hebben er aardigheid
in. Als je het te ingewikkeld en te technisch maakt, als ze te veel en te diep moeten
nadenken, dan maak je ze kopschuw en gaat de aardigheid eraf. Verschillende jongens
zullen, als die wedstrijd eenmaal achter de rug is, tóch afvallen, de zweefvliegerij
vergeten en een andere hobby zoeken. Maar er zullen er óók een paar overblijven,
die, zoals jij, de zweefvliegerij trouw blijven. Dan kun je, samen met die jongens,
vérder gaan, betere modellen maken, ingewikkelder en mooier van lijn. Dan kunnen
jullie samen gaan experimenteren, zelf modellen gaan ontwerpen. Alles in het leven
moet geleidelijk gaan, mijn jongen, je kunt nooit een trede overslaan. Jij zelf moest
ook eerst naar de lagere school, voor je naar de H.B.S. ging. Je moest éérst leren
hoeveel één en één is, voor je je kon gaan wagen aan het berekenen van de oppervlakte
van een cirkel, nietwaar?
Han lachte.
- Ja, natuurlijk, beaamde hij.
- Precies. En zo is het met alle dingen. En ook met deze modelbouw. Als je
resultaten wilt zien en je je vrienden wilt helpen, dan moet je mijn raad opvolgen en
het héél eenvoudig en gezellig houden in het begin.
Han was meneer Smedema geweldig dankbaar voor deze goede raad die eigenlijk
zo dóódsimpel was en die hij ook vast en zeker zou opvolgen. En zo kwam het dan
ook, dat hij met een veel rustiger gevoel op een Zaterdagmiddag met zijn ‘club’ op
stap ging om gezamenlijk materialen en gereedschappen te gaan kopen.
Tien jongens tussen de dertien en de achttien, een enkele al
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deftig in de lange broek en bravourachtig met een pijp in de mond, de anderen in
plus-fours of nog in de korte broek.
't Was wel een gek gezicht, Joep Breens, zeventien jaar oud, leerling van de vierde
klas, bijkans één meter negentig lang - zelfs de leraren moesten naar hem ópkijken!
- te zien staan wachten naast Jan Pluim, oud ámper dertien, thuisbehorende in de
eerste en maar nét één meter dertig halende!
- Waar gaan we het eerst naar toe? vroeg Han.
- Gereedschappen kopen, stelde Dolf Haarman voor, ik moet in ieder geval een
zaagbeugel hebben en Joep ook, niet, Joep?
- Ja, antwoordde Joep, met een stem die ergens uit de ingewanden van de aarde
scheen te komen, ik heb er nog wel een, maar die zit dik onder de roest... heb ik in
geen járen gebruikt...
- Ik weet een goed adres, zei Jan Pluim, Van Wateringen in de Nieuwstraat. Daar
koopt mijn vader ook altijd ijzerwaren en gereedschappen en zo.
- Op naar de Nieuwstraat dan, beval Bennie de Rechte en de stoet zette zich in
beweging.
Van Wateringen was echt zo'n winkel waar je met plezier een half uurtje voor de
etalage ging staan kijken. Allerlei aanlokkelijke gereedschappen lagen daar uitgestald,
zoals hamers, tangen, beitels, kleine draaibankjes, bankschroeven, boormachines,
vijlen, schroevendraaiers, schaven... een dorado voor jongens die veel van knutselen
houden.
De jongens stonden even voor de uitstalkast te kijken en ze wezen elkaar de
verschillende gereedschappen die ze zelf hadden of die ze nog graag eens zouden
willen hebben.
Willem Lens bekeek met gespannen aandacht ieder tentoongesteld stuk, mompelde
iets... stond dan hevig te tellen... schudde van nee en bepaalde zijn aandacht tot iets
anders.
't Was héél vreemd en het viel op.
Han stootte Joep aan en vroeg:
- Wat hééft die toch?
- O, die... antwoordde Joep minachtend met een ophaalbe-
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weging van zijn schouders, vermoedelijk zoekt hij een ding van vijf letters beginnende
met een x en eindigende op een z.
- Hèè?
- Voor een kruiswoordraadsel, verduidelijkte Joep.
Het wás zo. Willem moest een stuk gereedschap hebben van tien letters, met een
o in het midden en een g op het eind. En binnen twee minuten stonden ze allemaal
te zoeken, te tellen en te mompelen.
En als Dolf Haarman op een gegeven ogenblik niet had gezegd:
- Ja, hoe zit dat, gaan we nu nog naar binnen of blijven we hier wonen tot de Paas?,
dan hadden ze nog staan puzzlen op het ogenblik waarop de prijswinnaar van de
vliegwedstrijd al weer uit Brussel terugkwam.
Binnen werd Bennie's aandacht getrokken door een keurige pyramide van bussen
wasbeits. Met zijn ogen probeerde hij de onderste bus van de stapel weg te kijken,
hetgeen hem natuurlijk niet gelukte. Bennie hield, terwijl zijn vrienden rondneusden,
iedere bezoeker van de winkel scherp in de gaten en zijn hoop was gevestigd op een
meneer die een parapluie stijf onder de arm hield gekneld, met de punt naar achteren.
Volgens Bennie kón het niet anders of deze argeloze man zou op een gegeven ogenblik
met de punt van zijn regenscherm ergens midden in de pyramide prikken en onze
vriend lachte zich al bij voorbeeld een stuip om het kabaal en de herrie die hierdoor
zouden ontstaan.
Intussen had een schichtige winkelbediende met een paniekgezichtje boven een
grijze stofjas de club der adspirantmodelzweefvliegtuigbouwers gepraaid.
- Wat of de heren gehad wilden hebben.
- We wilden niets g e h a d hebben, maar we wilden iets h e b b e n ... antwoordde
Dolf, die sterk in Nederlands was. Zaagbeugels, om te beginnen, voegde hij aan zijn
correctie toe.
Of de heren dan zo goed wilden zijn even mee te lopen.
Zo goed wilden de ‘heren’ wel zijn en even later stonden ze alle mogelijke modellen
figuurzaagbeugels te bewonderen en te
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keuren. Er waren goedkope en dure. Prachtige stukjes gereedschap, die dure en ze
voelden er allemaal veel voor, maar het zakgeld en de wetenschap dat er nog méér
moest worden gekocht, spraken een héél verstandig woordje mee en zodoende moesten
zij zich wel bepalen tot de goedkopere soorten.
Willem Lens, Joep Breens, Onno van der Stam en Jan Pluim hadden snel besloten,
maar Dolf Haarman scheen maar moeilijk een keus te kunnen maken. Terwijl
verschillende andere jongens reeds elders in de winkel naar lijm en allerlei andere
dingen vroegen, stond Dolf nog bij de beugels te teuten. Telkens nam hij zo'n ding
in zijn hand, maakte er een paar bewegingen mee, waarna hij het weer met een
bedroefd hoofdschudden op de toonbank lei.
- Hebt u geen andere? vroeg hij.
Die wáren er inderdaad en opnieuw kwam er een stapel beugels te voorschijn. En
Dolf weer aan het zoeken, maar hij vond toch geen beugel die hem aanstond.
De winkelbediende was ten einde raad en Dolf's vrienden begonnen ook hun geduld
te verliezen.
- Lig toch niet zo te treuzelen, jô, verweet Joep, die beugels zijn toch goed. Of wil
je er soms speciaal een voor je laten ontwerpen?
Dolf keek zijn vriend pijnlijk getroffen aan en hij zei, met een toon van zacht
verwijt in zijn stem:
- Maar Joep... je weet toch wel... dat ik... línks ben...?
Joep's mond viel open van verbazing en hij wilde iets kernachtigs zeggen, maar
Dolf gaf hem een gevoelige trap tegen zijn scheenbeen.
- Aaaúú-óóó-ja... deed Joep toen, ineens begrijpend, maar desondanks tastend naar
zijn been.
- De kwestie is, trachtte Dolf op beminnelijke manier de bediende uit te leggen,
de kwestie is namelijk, dat ik links geboren ben. Ik doe alles links. Begrijpt u? Dus
moet ik ook een linkse zaagbeugel hebben. Voelt u wel?
De bediende keek als een schaap dat men tracht een trui te leren breien van zijn
eigen wol.
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- Een... línkse... záágbeugel...? vroeg hij, weinig intelligent.
- Precies, ja, dat hebt u goed begrepen, prees Dolf met een innemende glimlach.
- M... m... maar... deze beugel kunt u toch ook in uw linkerhand houden... probeerde
het jongmens voorzichtig.
Dolf glimlachte toegeeflijk.
- Ik geloof, zei hij, dat u mij toch niet goed begrijpt. Natuurlijk kan ik zo'n ding
in mijn linkerhand houden... heel goed... kijk maar, dat gaat best... maar ik moet een
beugel hebben die links záágt, snapt u?
Het was duidelijk dat het de winkelbediende, ondanks deze toelichting, nog
volkomen duister was.
- 't Is altijd wat moeilijk met hem, probeerde Joep de zaak te verduidelijken, terwijl
de anderen hun neus dichtknepen om niet in lachen uit te barsten, thuis veroorzaakt
die linkshandigheid van mijn vriend de grootste last. Hij heeft onder meer een
theekopje met het oor aan de linkerkant. En ze hebben zelfs speciale lucifers voor
hem moeten laten maken.
- O... eh... speciale . .. lucifers...? vroeg de winkelbediende zenuwachtig.
- Ja, met de kop aan de ándere kant.
De jongeman achter de toonbank liep rood en paars aan en hij draaide nerveus aan
een knoop van zijn stofjas.
- En zijn schoolschriften gaan ook allemaal aan de linkerkant open, deed Erik
Hessels een duit in het zakje.
- Ja, 't is vreselijk lastig, bekende Dolf verlegen, eh... denkt u dat u zo'n linkse
zaagbeugel voor mij zou kunnen krijgen...?
- Zal... zal eens... 's kijken... deed de winkelbediende bedrijvig, nog steeds aan de
knoop draaiende.
- Pas op! waarschuwde Joep, de knoop van uw jas!
- Daar heb je het al... verweet Dolf.
De knoop had de geest gegeven.
De bediende grabbelde de knoop van de grond en begon energiek tussen de
zaagbeugels te zoeken.
Gelukkig voor hem kwam de eigenaar van de zaak juist langs.
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Hem werd het moeilijke geval uitgelegd, door de winkelbediende, braaf geholpen
door Joep en Dolf.
De man taxeerde de club eens. Hij fronste zijn wenkbrauwen en dacht even na.
Plotseling verhelderde zijn gezicht.
- Ik geloof... zei hij, dat ik u kan helpen...
Hij liep weg en kwam even later terug. Zegevierend legde hij een figuurzaagbeugel
op de toonbank.
- Astublieft! Een linkse zaagbeugel. Ik wist dat ik er nog eentje moest hebben.
Dolf speelde het spelletje helemaal mee.
- O, wat fijn, zei hij, ik dank u wel. Ik was al bang dat ik nergens zou slagen. Dit
is nog eens een zaak met service, deed hij waarderend tegen zijn vrienden die er als
pioenen bij stonden.
De winkelier verwijderde zich lachend.
De jongeman met de grijze jas waaraan een knoop ontbrak, deed vruchteloze
pogingen het verschil te ontdekken tussen deze zaagbeugel en de andere.
Ze kochten nog zaagjes (koop er maar flink wat, ried Han, want in het begin breekt
je ze bij dozijnen!) en lijm en een flink aantal wasknijpers (waar ze die in vredesnaam
voor nodig hadden snapte geen mens, maar Han zei dat die onmisbaar waren), wat
andere materialen en gereedschappen.
Stommelend en lachend verliet de club daarna de winkel, terwijl Bennie
teleurgesteld keek naar de pyramide van beitsbussen, die daar nog ongeschonden als
een rots in de branding stond.
Op straat gekomen riep Geertjan ineens:
- Wacht eens... booromslag...!
Geen mens begreep waar hij het over had.
Bennie dacht dat Geertjan iets vergeten had en greep al naar de knop van de
winkeldeur. Alleen het gezicht van Willem Lens verstarde. Hij bleef stokstijf staan.
-B..ó..ó..r..o..m..s..l..a..g.... tién letters... ó in het midden... dat ís het! Dat is het
wóórd!! gilde hij.
- O, dat dacht ik ook, bromde Geertjan tevreden.
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- Nu heb ik hem compleet! juichte Willem en hij omhelsde Geertjan midden op straat
onstuimig.
- Hoepel op, jô! riep Geertjan, zich verwerend.
- Je bent mijn vrí énd voor het leven, verklaarde Willem theatraal en als ik mijn
vijf gulden binnen heb van die prijsvraag krijg jij een pijp drop!
- Vlieg op met je pijp drop en je booromslag erbij, grinnikte Geertjan en hij trachtte
zich vergeefs los te maken uit Willem's stevige handen.
Dat werd een hele knokpartij op het trottoir, waarbij de andere leden van de club
als supporters fungeerden en hevig stonden aan te moedigen van:
- Hup, Geertjan!
- Hou vast, Willem!
Er kwam een politieagent bij die van zijn fiets stapte en ernstig vermaande:
- Zeg eens, jongens, geen gevecht op de openbare weg. Als je vechten wil doe je
dat maar bij je moeder thuis, hier val je mensen lastig. Vooruit, doorlopen!
- Wel heb ik ooit, deed Willem verontwaardigd, betaalt mijn vader dáár nou zo'n
hoop belasting voor?
- Opgemarcheerd... of... kwam de agent een stap in Willem's richting makend.
Toen kozen de vrienden de wijste partij: om niet in aanraking met de sterke en
onverbiddelijke arm der wet te komen liepen ze maar rustig door, bewonderden
onderweg elkander's aankopen en spraken een dag af, waarop ze met het bouwen
van hun modellen zouden beginnen.
Dat zou dan de eerstvolgende Zaterdagmiddag zijn. Bij Geertjan in de schuur.
Ze verlangden er allemaal naar aan het werk te gaan.
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VII - O o m J e l l e e n z i j n j a c h t h u t
En nu mag je nóg zo'n hartstochtelijk modelbouwer zijn en je mag nóg zulke grote
plannen hebben om een vlucht met de K.L.M. te winnen en de jongens van je
bouwclub mogen je nóg zo slecht kunnen missen, maar als je wordt uitgenodigd om
je Paasvacantie ergens op de Veluwe te komen doorbrengen, dan doe je dat natuurlijk,
omdat je het hele jaar door modelvliegtuigen kunt bouwen, maar slechts éénmaal
per jaar je Paasvacantie kunt besteden.
En zo zat het met Han.
't Was eigenlijk zo, dat Geertjan een brief van zijn oom Jelle had ontvangen, waarin
deze zijn neef uitnodigde de Paasvacantie bij hem te komen doorbrengen. En oom
Jelle schreef óók, dat Geertjan best een vriend mocht meenemen als hij daar zin in
had. De uitnodiging leek Geertjan wel en hij schreef terug, dat hij kwam en dat hij
Han de Vreugd meebracht.
Eerst vond Han het eerlijk gezegd niet zo dáverend. Het idee om een dag of vijf,
zes bij volkomen wildvreemde mensen te moeten wonen, slapen en eten, lokte hem
niet zo erg aan. Je moet altijd zo heel erg oppassen, vond hij, dat je niet eens uit de
toon valt. Je weet van te voren namelijk nooit of het vlotte, gezellige lui zijn of stijve,
deftige oude mensen, die misschien de hele dag met een stoffer en blik achter je
aanlopen.
Maar wat Geertjan hem geestdriftig over zijn oom vertelde, stelde hem al gauw
gerust.
- Mijn oom woont daar fijn, jô, in een klein huisje, dat hij bijna helemaal zelf heeft
gebouwd. Het staat midden in het bos. De Jachthut heet het.
- Jaagt je oom dan? vroeg Han.
- Nou, en óf! Jagen is zijn grootste liefhebberij.
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- Wat is hij van zijn beroep? wilde Han graag weten.
- Hij is directeur geweest van een heel grote onderneming. Een soort concern,
weet je wel? Maar twee jaar geleden is hij gepensionneerd.
- Is hij dan al zó oud?
- Neeuu... zo héél erg oud is hij nog niet... tenminste... weifelde Geertjan, hij is
nu tweeënzestig... ja, als ik dat zo zeg, dan lijkt het al oud, maar als je mijn oom ziet
en meemaakt, dan geef je hem amper veertig. Hij doet nog aan allerlei sporten. Jagen,
natuurlijk en boksen en tennissen en wandelen... nou, een fijne vent, man!
- En je tante? informeerde Han.
- Er is geen tante. Mijn oom is al meer dan tien jaar weduwnaar. Ik heb mijn tante
nooit gekend. En oom Jelle is nooit hertrouwd.
- Heeft je oom ook kinderen?
- Ja, een zoon van een jaar of dertig, maar die woont hier niet. Die zit in Amerika,
als vertegenwoordiger van dezelfde zaak waarvan mijn oom directeur was. Die heeft
daar een práchtbaan, rijdt in een slee van een auto waar je van omrolt. Maar mijn
oom, hè, dat is nou helemaal geen gepensionneerde directeur, als je hem zo ziet. Hij
lijkt veel meer op een woudloper of een houtvester of zoiets. Hij voelt er ook niets
voor om in een grote villa te gaan wonen, hoewel hij dat toch best zou kunnen doen,
als hij wilde. Hij wilde een klein huisje ergens midden in de bossen hebben en zijn
geweren vlak bij de hand. Dat is jarenlang zijn ideaal geweest en dat heeft hij
verwezenlijkt toen hij met pensioen ging. Nu heeft hij zijn hutje op de hei.
- Hutje? vroeg Han verbaasd.
- Nu ja, je moet je niet voorstellen dat mijn oom ergens in een plaggenhut op de
hei woont, lachte Geertjan, dat valt wel een beetje mee. Het is meer een... Och, je
zult het zelf wel zien.
De jongens van de bouwclub vonden het helemaal niet leuk, dat Han en Geertjan de
modelbouwerij voor een week in de
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steek gingen laten. Zij hadden zich voorgesteld, dat ze in deze Paasvacantie eens een
flink eind konden opschieten met hun modellen. Maar ze begrepen best, dat Geertjan
en Han deze prettige dagen niet konden laten schieten, alleen omdat zij zo graag door
wilden gaan met bouwen. Bovendien gaf Han nog verschillende instructies,
aanwijzingen en goede raad, zodat de club toch niet helemaal werkloos bij de pakken
behoefde neer te zitten tijdens de afwezigheid van de twee leiders.
De twéé leiders, jawel, want Geertjan had zich de bouwtechniek en de handigheid
verdraaid snel eigen gemaakt en betekende bij het bouwen een hele steun voor zijn
vriend. Geertjan had er wat je noemt ‘feeling’ voor en dat kwam, althans volgens
Han, omdat zijn vriend het gevoel voor techniek met de paplepel was ingegoten!
Soms dacht Han zelfs wel eens, dat zijn vriend, als die zo doorging, hem in
handigheid en vaardigheid spoedig nog een lesje zou kunnen geven. Hij vond dat
helemaal niet erg, want tenslotte zou iedereen daar alleen maar beter van worden.
De twee vrienden gingen eerst met de trein naar Amsterdam. Daarvandaan zouden
zij met de boot naar Harderwijk gaan om dan verder, met de bus voor Apeldoorn,
naar de plaats van bestemming te reizen.
Het weer was in deze Paasvacantie wonder boven wonder prachtig mooi, wat wél
een geluk was, omdat bij slecht weer dat bootreisje Amsterdam-Harderwijk écht
geen pretje genoemd kan worden.
In Amsterdam troffen zij het, dat juist de ‘Oranje’, het prachtige schip van de
Maatschappij Nederland, van een reis terugkwam en door ijverige sleepbootjes naar
zijn ligplaats werd gesleept. Zij zagen het schip van heel dichtbij en wuifden naar
de passagiers die pas die lange zeereis achter de rug hadden en nieuwsgierig aan de
railing stonden om Amsterdam te begroeten.
Het schutten in de Oranjesluizen had natuurlijk hun volle
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Ze troffen het dat de ‘Oranje’ juist terug kwam...
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aandacht en even later voeren zij langs Pampus, dat daar als een molshoop verloren
in het water lag.
Op het IJselmeer waren met dit mooie voorjaarsweer al heel wat pleziervaartuigen
die, bij het langsvaren van het ‘Kasteel Staverden’, zoals de boot heette, een
vriendelijke groet brachten. Later werd het stiller op het water. Ze zagen de kust van
Noord-Holland, met héél in de verte de vage contouren van het eiland Marken,
langzaam verdwijnen, evenals aan hun rechterkant - aan stuurboord, zei Han
zeemansachtig - de Gooise kust.
Daarna was er een lange tijd niets anders dan water en lucht.
- Gek, hè? merkte Han op, nu is er al zóveel van de vroegere Zuiderzee
drooggelegd. Als je het op de kaart bekijkt, dan krijg je het idee dat er alleen nog
smalle stroken water zijn overgebleven en nu je hier vaart zie je toch niets anders
dan water om je heen. Die oude Zuiderzee moet vroeger toch wel een behoorlijk
plasje geweest zijn!
- En spoken kon het er ook behoorlijk! verzekerde Geertjan. Mijn vader ging eens
met de boot van Amsterdam naar Lemmer, hij moest toen naar familie in Friesland
en het stormde aardig, maar vader is toen zeeziek geweest, niet zo'n klein beetje! En
toch is hij wel eens met slechter weer naar Engeland geweest en heeft toen helemaal
geen last gehad.
- Ja, dat is vreemd, ik heb wel eens horen beweren, zei Han, dat zeelui, die alle
oceanen hadden bevaren zonder een greintje last te hebben, op de Zuiderzee zeeziek
werden. Hoe zou dat toch komen?
- Van de korte golfslag, wist Geertjan. Op die korte golfslag ‘hobbelt’ een schip
veel meer dan op zo'n lange deining en daar kunnen een heleboel mensen niet tegen.
- Kan best zijn...
Toen ze dichter bij Harderwijk kwamen, viel er weer wat meer te zien:
baggermolens, sleepboten, elevators, zandschuiten, lange, smalle zanddijken, midden
in het water: de nieuwe polder in wording. Iemand van het personeel van het schip
gaf, via microfoon en luidspreker, een toelichting op alles wat de reizigers van het
grote inpolderingswerk konden zien.
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- 't Is toch maar knap, hoor, zei Geertjan, verdraaid, de Nederlanders staan toch voor
niets, als het op waterbouwkunde aankomt.
- A poeh! deed Han, heus niet alleen op het gebied van waterbouwkunde. Of
vergeet je de luchtvaart soms? Is het geen hele prestatie, dat de K.L.M. het voor
elkaar krijgt een geregelde dienst op Japan te openen en te behouden?
- Ja, dat is zo, gaf Geertjan toe, en laten we ook niet vergeten dat de Nederlanders
al drie eeuwen lang de pioniers van de zee zijn geweest.
- En onze bruggen mogen er óók zijn! vulde Han weer aan.
- En welk land heeft zoveel beroemde schilders opgeleverd als Nederland? mengde
een meneer die naar de jongens had staan luisteren zich in het gesprek. En, vervolgde
hij, is ons Concert-gebouworkest niet een van de beroemdste orkesten van de wereld?
Ja... ja... Ja!
De jongens keken elkaar aan.
- En dat allemaal voor zo'n pieterig klein landje, dat op de wereldkaart nauwelijks
te vinden is, tussen kolossen als de Verenigde Staten, Japan, China, het Britse Rijk,
Rusland... noem maar op!
Ze kregen zowaar respect voor het kleine Vaderlandje dat het hunne was en waarop
zoveel mensen dikwijls van alles en nog wat aan te merken hadden.
De meneer, die zich zojuist in het gesprek had gemengd, glimlachte de jongens
toe. Toen klopte hij hen op de schouders en hij zei vriendelijk, maar met een duidelijke
ondertoon van ernst in zijn stem:
- En nu is het aan júllie, jongens, om er voor te zorgen, dat dit kleine landje zo
groot blijft. Snappen jullie?
Toen knikte hij nog eens nadrukkelijk, waarna hij zijn wandeling over het dek
hervatte.
- Aan ons tweeën? vroeg Geertjan, een beetje uit het veld geslagen.
- Natuurlijk, bevestigde Han, nou ja, die meneer bedoelt na-
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tuurlijk niet precies jou en mij, maar álle jongens. Hij bedoelt de hele Nederlandse
jeugd. Uit de jongens van nu moeten immers de mannen groeien, die straks al die
grote dingen moeten voortzetten en weer nieuwe ondernemingen op touw moeten
zetten... ik denk tenminste dat hij dat bedoelt.
- Ja... als je het zó bekijkt...
Harderwijk!
Vlug naar de bus die op een klein pleintje stond gestationneerd.
Door een prachtig gedeelte van Gelderland, over Putten en Ermelo snelden ze
voort.
Geertjan die telkens naar buiten zat te kijken en op het laatst zat te wiebelen alsof
hij op roodgloeiende spelden zat, riep ineens:
- Ja... hó... hier moeten we er uit!!
Daar stonden de twee vrienden, op een lange weg, met aan weerszijden bos en
heidevelden.
- Hoe moeten we nu? vroeg Han, rondkijkend.
- Eerst nog een eind rechtdoor, kom maar mee, was het antwoord en Geertjan
stapte energiek voorwaarts.
- Ligt het huisje van je oom aan deze weg? vroeg Han weer.
- Welnee, ik heb je immers verteld, dat het midden in het bos ligt?
Na nog een minuut of vijf te hebben gelopen, week Geertjan van de grote weg af
en volgde hij een smal en kronkelend heidepaadje.
- Weet je... nou wel zeker, dat je zó moet? aarzelde Han, die het maar gewaagd
vond.
Geertjan lachte.
- Jô, zei hij, ik heb hier het vorige jaar een hele maand gelogeerd. Ik zou in het
pikdonker de weg nog wel kunnen vinden!
Han gaf het over. Hij moest maar vertrouwen op het goede geheugen van zijn
vriend. En dat bleek best in orde te zijn, want na nog enige malen haast onzichtbare
paadjes in het bos te zijn ingeslagen, zei Geertjan ineens:
- Hier zijn we er!
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En inderdaad, tussen de bomen zag Han een huisje liggen, waarop met witte letters
stond geschilderd: ‘DE JACHTHUT’.
En daar kwam een man hen tegemoet. Een man, die gekleed was in een grijs
manchesterpak met plus-fours en een khaki hemd. Hij droeg lage, bruine laarzen.
Echte jagerslaarzen. De man was groot en breed gebouwd, hij droeg een korte baard
en schuin op zijn hoofd, waarvan de haren bij de slapen zilverig wit waren, droeg
hij een baskenmuts met leren rand.
Een sterke, nog jeugdige stem klonk de jongens tegemoet:
- Hallo, welkom in de Jachthut!
Een stevige hand, die je tien minuten later nóg in je knokkels voelde, een prettige,
open blik uit heldere, blauwe, levendige ogen, een goedmoedige, hartelijke lach: dát
was Jelle Smedema, de oom van Geertjan.
Een man, om je dadelijk bij thuis te voelen. Een man die ogenblikkelijk je
vriendschap won. Zó voelde Han het aan. En hij had het bij het rechte eind. Oom
Jelle was inderdaad een man die alleen maar vrienden en geen vijanden had.
‘De Jachthut’ was, zoals Geertjan al had verteld, géén villa. Alles was gelijkvloers,
maar eenvoudig ideaal!
Moest je zo'n gemetselde schouw eens zien, waarin een open vuur van houtblokken
gestookt kon worden. Moest je eens letten op die prachtige koperen ketels, doofpotten,
kandelaars en die mooie tinnen kannen en borden. Moest je je oog eens laten gaan
over de geweren die boven de vuurhaard tegen de schuinoplopende schouw waren
bevestigd. En moest je eens gaan zitten in één van die behaaglijke haardstoelen die
daar in een halve cirkel voor de haard stonden. En wat zou je zeggen van die
warmkleurige Perzische tapijtjes op de vloer, die prachtige borden van Delfts blauw
aan de wanden en die grappige boerentafel? Om dan nog niet eens te praten van die
enorme gebeeldhouwde boekenkast die bijna een gehele wand besloeg. En daar, voor
het raam, dat uitzicht bood op het bos en een stuk heideveld, die voorname, misschien
wel eeuwenoude, eikenhouten kloostertafel, waarop een pronkjuweel van een antieke
petroleumschemerlamp prijkte...
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Han werd stil van dit interieur en terwijl oom Jelle druk met Geertjan praatte, hem
vroeg hoe het thuis ging, met vader en moeder en nog allerlei meer, zat hij stil rond
te kijken, genietend van al het mooie dat hier te bekijken viel, telkens weer iets nieuws
ontdekkend.
Even later gingen ze aan tafel. Oom Jelle zette de twee vrienden een eenvoudig
maal voor, bestaande uit grote pillen boerenbrood, dik met boter besmeerd en met
hompen kaas belegd. En ze dronken er romige melk bij, uit grote, bontgekleurde
boerenkommen zonder oor!
Een feestmaaltijd.
Toen oom Jelle even weg was, vroeg Geertjan:
- Nou? Heb je spijt dat je bent meegegaan?
Han lachte.
- Man, zei hij uit de grond van zijn hart, ik geloof, dat ik hier wel een jáár zou
willen logeren. En wat een aardige man is je oom.
- Je moet óók oom Jelle tegen hem zeggen en geen meneer, dat vindt hij leuk! zei
Geertjan.
Later maakten de twee jongens nog een wandeling in de omtrek. Een soort
verkenningstocht en Han stond ervan versteld, zo goed als zijn vriend de weg wist
en hoe zelfverzekerd hij dwars door het bos en de hei stapte.
- Ik zou hier best willen wonen, zei Han, toen ze weer ‘thuis’ waren.
Oom Jelle lachte.
- Zou je niet meevallen, vriendje, zei hij, ik heb nu eenmaal mijn hart verpand aan
de bossen en de hei en de jacht, maar zulke jongens als jullie? Je zou hier een hele
hoop dingen missen, waar je niet buiten kunt. Ik heb geen badkamer, bijvoorbeeld.
Je moet je wassen onder de pomp.
- Juist leuk! vond Han.
- Electrisch licht is hier niet. Je moet je behelpen met petroleum, somde oom Jelle
op.
- Lijkt me gezellig! meende Han.
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- Een bioscoop is er in geen kilometers in de omtrek te vinden, ging oom Jelle voort.
- Ik ga tóch haast nooit naar een film, repliceerde Han.
- Als je een boodschap wilt hebben, moet je ruim een half uur lopen, voor je in
het dorp bent, deed oom Jelle bedenkelijk.
- Ik hou veel van lopen, het is gezond! hield Han vol.
Oom Jelle schoot in een gulle, luide lach.
- Ik geef het op, zei hij, jij bent niet voor één gaatje te vangen. Maar tóch, ik meen
het ernstig, het zou je niet meevallen. Vooral 's winters niet en bovendien, een jonge
kerel als jij moet zich niet uit de wereld terugtrekken en als een kluizenaar gaan
leven. Voor een oud man als ik, die al heel wat van de wereld heeft gezien en genoten,
is dat wel goed, maar jonge mensen moeten midden in het leven staan. Maar, viel
hij zichzelf in de rede, terwijl hij op de Friese staartklok keek, nu heb ik straks nog
een verrassing voor jullie, tenminste, ik hóóp dat het een verrassing is en geen
teleurstelling. Je moet namelijk weten, dat jullie niet mijn enige gasten zijn.
- Hè? wat vertelt u me nou? vroeg Geertjan, hebt u nog méér logé's?
- Nog één, antwoordde oom Jelle glunderend, maar ik vertel niet wie of wat het
is. Mijn andere logé is vandaag naar Apeldoorn, om boodschappen te doen maar...
zal zo dadelijk wel terugkomen.
- Is het een man? wilde Geertjan weten.
- Is het misschien een jongen van onze leeftijd? vroeg Han.
- Is het iemand die wij kennen? informeerde Geertjan verder.
Maar oom Jelle glimlachte alleen maar, liet ze vragen en gissen en nieuwsgierig
worden en gaf geen of heel vage of dwaze antwoorden, waaruit de jongens niets
konden afleiden.
- Zeg, oom, schoot Geertjan ineens overeind, terwijl hij zoekend rondkeek, waar
is Macgillicuddy? Ik mis hem opeens. Hij is toch niet dood?
- Nee, antwoordde oom Jelle, Mister Macgillicuddy is met mijn logé mee naar
Apeldoorn.
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Han zat vreemd te kijken. Over wie hadden die twee het nu ineens? Mister
Macgillicuddy? Was dat misschien iemand die bij oom Jelle inwoonde? Of een
buurman? Hij keek vragend van de één naar de ander.
Geertjan schoot in een lach.
- Kijk Han eens kijken, zei hij, die snapt er niets van. Het is mijn schuld, want ik
heb hem niet over Mister Macgillicuddy verteld. Hij denkt op zijn minst dat u de een
of andere oude lord in huis hebt, oom!
- Mister Macgillicuddy is mijn trouwe jachtmakker, Han, legde oom uit, een
prachtexemplaar van een Ierse Setter, nietwaar, Geertjan?
- Nou, en óf! bevestigde deze.
- O, een hónd! begreep Han lachend, wat een pracht van een naam heeft dat dier,
hoe bent u daar zo op gekomen, oom Jelle?
- Mijn beste vriend, was het antwoord, als je op school beter had opgelet en je
aardrijkskunde had geleerd, dan zou je weten, dat Macgillicuddy Range het hoogste
gebergte van Ierland is, waarvan de hoogste top, Carrantonhill, meer dan duizend
meter hoog is. En omdat mijn trouwe jachtvriend werkelijk de mooist gebouwde
Ierse Setter is die ik ooit heb gezien, gaf ik hem die erenaam, die hij dan ook met
waardigheid draagt.
Han vond het leuk bedacht, maar hij beweerde met stelligheid, dat hij op school
nog nooit van Macgillicuddy Range had gehoord.
- In dat geval treft jou geen blaam en luisterend, liet hij er op volgen:
- Stil eens... ik geloof dat ik ze hoor komen... ja hoor, dat zijn ze. De stem van
Macgillicuddy zou ik uit duizenden herkennen!
Vol verwachting keken de jongens naar de deur, want zij waren razend nieuwsgierig
naar oom Jelle's andere logé.
Maar wat zij nooit of te nimmer hadden kunnen vermoeden was, dat Mister
Macgillicuddy, die luid bassend en zwiepend met zijn pluimstaart en links en rechts
welkomstlikken uit-
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delend, de kamer kwam binnenstormen, gevolgd zou worden door een meisje!
Een meisje, ja, van een jaar of zeventien, zo te zien. Met een verwilderde zwarte
haardos en een paar schitterende ogen in een blozend gezichtje. Dit meisje kwam de
jongens zó kameraadschappelijk en innemend tegemoet met een:
- Hallo, jongens! O, jij bent natuurlijk Geertjan en jij Han de Vreugd, hè? Zie ik
zo. Je lijkt op je oom Jelle, Geertjan, één gezicht! O... wacht even... ik ben Trudi de
Winter, vergeet ik me zo maar voor te stellen. Verschrikkelijk onbeleefd, zeg!...
... dat de twee jongens in een lach schoten en op slag allebei hun hart verloren aan
dit jolige, spontane kind.
- Af!! Mister Mac! bulderde oom Jelle tegen de Ierse Setter die ijverige pogingen
deed iedereen omver te lopen en het meubilair te versplinteren... ja, jongens, dit is
Trudi de Winter, de dochter van een vriend van mij. Haar ouders wonen op Curaçao.
Trudi is hier in Nederland op een gymnasium en komt soms een weekend en nu de
paasvacantie bij mij doorbrengen. Ik ben zo'n beetje haar voogd, wat een zware
opgaaf betekent, als je Trudi kent. Maar ik hoop, dat jullie elkaar niet vervelend
zullen vinden.
Daar hoefde oom Jelle helemaal niet over in te zitten.
Het drietal was al heel gauw in een druk gesprek gewikkeld. Trudi vertelde over
haar Gym, over de hockeywedstrijden die zij speelden, over haar tennissen en
zwemmen en de twee jongens vertelden op hun beurt, over hun H.B.S., over de
leraren en de gekke dingen die er soms op school gebeurden en over hun hobby's,
waarbij de modelvliegerij natuurlijk het eerst werd genoemd.
Oom Jelle luisterde glunderend, terwijl hij grote, blauwe rookwolken uit zijn pijp
de kamer inblies. Soms verslikte hij zich van het lachen om de mallotige gezegden
en uitdrukkingen van het drietal en het kostte hem bepaald moeite het span op een
behoorlijke tijd naar hun respectievelijke slaapkamers te krijgen.
In de kamer van de beide jongens waren de bedden, met het oog op de ruimte,
boven elkander gebouwd.
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- ‘Stapelbedden’ noemde oom Jelle die.
Geertjan sliep ‘parterre’ en Han ‘eerste etage’ en of het nu kwam door de hogere
luchtlagen of door iets anders kon geen mens zeggen, maar een feit is, dat de ‘parterre’
al lang sliep, toen de ‘eerste etage’ nog wakker lag en zich bij voorbaat verkneuterde
op de fijne dagen die hij hier, dank zij zijn beste vriend van de ‘parterre’, zou hebben.
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VIII - O v e r v l i e g e n e n j a g e n g e s p r o k e n
Jongens, dát waren dagen! 's Morgens vroeg op met een handdoek over je arm en
een stuk zeep in je hand naar de pomp. De één zwengelen en de ander wassen. Zo
vroeg in het jaar was het water, dat diep uit de grond kwam, zo koud als ijs, het
brandde en prikte op je slaapwarme huid.
Maar lekker dat het was! Je was onmiddellijk klaar wakker, voelde je zo fris als
een hoentje en tot grootse dingen in staat.
- Moet je midden in de winter komen, grinnikte oom Jelle, dan zitten de ijssplinters
dikwijls in het water. Alsof je je met naalden wast!
Dan ontbijten. Grote sneden boerenbrood met dik kaas of ham of spek en een kom
melk erbij die stijf stond van de room. Oom Jelle betrok zijn melk rechtstreeks van
een boerderij die een kwartier gaans van De Jachthut lag. Kon je het verser bedenken?
En na het ontbijt dadelijk op stap. De bossen door. De heide over. Over heuvels
en door dalen. Langs uitgestrekte velden vol gele lupine, bestemd voor het fabriceren
van veevoeder.
De gebaande wegen, waar je auto's, fietsen en bromfietsen tegenkwam, gingen ze
natuurlijk zoveel mogelijk uit de weg. Waarom zou je auto's en fietsen en allerlei
drukte opzoeken in je vacantie. Daar kon je in je eigen woonplaats genoeg van
‘genieten’.
Eigenlijk had je geen idee, dat je eigen, kleine landje zó mooi was. Soms liep je
door het bos en je merkte wel, dat de weg een beetje naar omhoog liep, maar je was
toch volkomen verrast, als je plotseling aan de rand van een heuvel stond en je diep
beneden je, het bos zag liggen. De helling naar het dal, waar je in keek,
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was dan dikwijls zó steil, dat je het niet waagde daarlangs af te dalen.
Lieve help, en dan waren er zoveel mensen die in hun vacantie altijd zo vreselijk
nodig naar het buitenland moesten, omdat Nederland, naar hun zeggen, tóch maar
een vervelend, vlak en nat en kaal polderland was.
Dan moesten die mensen hier maar eens komen kijken.
Meestal trokken ze er met z'n vieren op uit, Trudi, Geertjan, Han en... Mister
Macgillicuddy, voor wie het ook vacantie was. Je kon hem aanzien, dat hij het prachtig
vond met de logé's van zijn baas door het bos te dwalen.
Te dwalen, ja, want zonder een vaste route uit te stippelen of een plan op te maken,
trok het viertal er op uit. Het gaf niet waar je liep, overal was het even mooi en prettig.
Soms verdwaalden ze hopeloos en wisten ze op geen stukken na, welke kant ze
uitmoesten, maar dat hinderde niet. Het was tenslotte geen oerwoud waarin ze
dwaalden en ergens was steeds wel weer een pad waar een paddenstoel van de
A.N.W.B. de weg naar de bewoonde wereld wees.
Een enkele keer ging oom Jelle ook wel eens mee. En dan was er van dwalen
natuurlijk geen sprake.
Het leek warempel wel, of hij elke boom, iedere struik en alle bulten en heuvels
en knobbels op een denkbeeldige plattegrond in kaart had gebracht. Hij wist steeds
precies: nu moeten we zó en dan zó en als we dan in een wijde boog om die gindse
bomen - zien jullie ze?... neen, ze zagen geen bepaalde groep bomen, 't leek hier
allemaal op elkaar... nou ja... - in ieder geval als we dan om die bomengroep heengaan,
dan zijn we op een kilometer afstand van de achterkant van de Jachthut.
Oom Jelle kon beslist met zijn ogen dicht een halve dag door het bos dwalen, dan
zou hij nog niet tegen een boom oplopen; dan zou hij nergens struikelen over een
greppel of een boomwortel, maar dan zou hij doodleuk op een gegeven ogenblik zijn
ogen openen en zeggen: ziezo, we zijn weer thuis!
En Trudi?
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Trudi bleek precies te zijn wat de jongens op het eerste gezicht al hadden vermoed:
een échte kameraad.
Ze sjouwde mee en was onvermoeibaar. Ze deed niet aanstellerig, behoefde niet
bang te zijn voor haar ‘nylons’, omdat ze een stevige lange broek droeg en ze klom
net zo gemakkelijk in een boom om de weg te verkennen als Han of Geertjan. Nee,
dan kenden de twee vrienden wel jóngens, met wie het minder plezierig was uit te
gaan.
En niet alleen dat Trudi pret kon maken, nee, ze kon ook heel ernstig en heel
verstandig praten. Over een boek dat ze pas had gelezen; over Dr. Schweitzer, voor
wie ze een geweldige verering had. Ze kon stil staan genieten van een prachtige
vergezicht en ze kon interessant vertellen over Curaçao, over het leven en de natuur
en de mensen daar.
En bij die verhalen lachten de twee vrienden zich naar om het vreemde taaltje dat
ze kon spreken: Pappia Mento, de taal van de Curacaoënaars. Een taaltje, waaraan
je met de beste wil van de wereld geen touw kon vastknopen.
Op een keer vroeg Han:
- Zeg, Trudi, je bent hier in Holland op een Gymnasium, hè?
- Ja? was het vragende antwoord.
- En wat ga je doen als je daar afkomt?
- Je mag drie keer raden, zei Trudi.
- Verpleegster! riep Geertjan, die dacht aan Trudi's verering voor Dr Schweitzer.
- Hoe kom je dáár zo bij? vroeg Trudi.
- Nou, ik dácht maar zo... weifelde Geertjan.
- Je hebt niet zó gek geraden, antwoordde het meisje, want inderdaad heb ik lang
in dubio gestaan over de vraag of ik verpleegster zou worden of iets anders. Maar ik
word het toch niet.
- Misschien ga je medicijnen studeren? veronderstelde Han.
- Ook daar heb ik wel eens aan gedacht, knikte Trudi, maar weet je, die studie
duurt mij eerlijk gezegd te lang. Ik ben bijna negentien als ik van het Gym kom en
dan nog eens een jaar of
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zeven naar de universiteit... gesteld dan, dat ik het er zo vlot afbreng, wat helemaal
nog zo zeker niet is... nee, dan ben ik zeven, achtentwintig jaar voor ik in de praktijk
kan gaan. Daar ben ik te ongeduldig voor, jongens. Ik zal het jullie maar zeggen, ik
word stewardess.
- Hè? Bij de K.L.M.? riep Han uit.
- Natuurlijk, of dacht je op een rondvaartbootje in Amsterdam? Daar hebben ze
tegenwoordig ook stewardessen. Dat zal evengoed óók wel leuk en interessant werk
zijn. Maar ik ga de lucht in, reizen, wat van de wereld zien, een hoop mensen leren
kennen, een massa ervaring opdoen... heerlijk...
- Ik... wil... begon Han weifelend.
- Nou?
- Ik wil piloot worden, dat is altijd mijn ideaal geweest, 't lijkt me prachtig.
- Nou, dan zou je wel mal zijn, als je het niet deed, zei Trudi beslist. De luchtvaart,
dat is ook immers dé toekomst. Het is, dat er nog geen vrouwelijke piloten zijn in
Nederland, maar anders ging ik mijn brevet halen.
- Jij kunt toch de eerste vrouwelijke piloot worden? stelde Geertjan voor.
- Ja, dat zou kunnen, maar weet je, op dat punt zijn de mensen nog erg conservatief.
Een vrouw achter het stuur van een auto, dat kan er nog mee door, maar een vrouw
als gezagvoerster van een vliegtuig, nee, ik denk dat een heleboel oerdegelijke,
ouderwetse zakenlieden dan tóch maar liever met de boot of de trein zouden gaan.
En misschien zelfs niet alléén de ouderwetse...
- Gek eigenlijk, bepeinsde Han, alsof een vrouw niet in staat zou zijn een vliegtuig
te besturen.
Trudi haalde haar schouders op.
- Ja, gek is het, zei ze, maar wat doe je eraan? 't Is nu eenmaal zo'n idee dat een
vrouw in de keuken thuishoort. Maar daar zal ook wel eens verandering in komen,
hoor! voegde zij er wereldwijs aan toe.
- Zeg, Trudi, bedacht Han, dan kan het best gebeuren, dat wij
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nog eens samen in een vliegtuig komen te zitten, jij als stewardess en ik als piloot,
zou dat even leuk zijn?
- Ja, dan word jij mijn baas, spotte Trudi, tenminste, als je het dan al tot
gezagvoerder hebt gebracht. Weet je wat? Als jij je eerste reis als gezagvoerder
maakt, dan zal ik vragen of ik als stewardess met je meemag. Goed?
- Afgesproken, beklonk Han.
- Ik heb wel een beetje voorspraak bij de K.L.M., zie je, hernam het meisje, want
mijn vader is chef van de gronddienst op Curaçao.
- Je meent het?
- Ja, heus.
- Ook een mooie baan, deed Geertjan met benijdend getuite lippen.
- Dat is het zeker, bevestigde Trudi, ach, jô, er zijn tientallen móórdbanen bij de
vliegerij, buiten het vliegen zelf.
- Maar dat zélf vliegen lijkt me toch wel het allermooiste, meende Han gretig.
- Maar ook het gevaarlijkste, dacht Geertjan.
- Je bent niet lekker, jô, deed Trudi een beetje geringschattend.
- Niet soms? Niet soms? verdedigde Geertjan zich, hoeveel vliegmachines storten
er niet neer. Laatst nog...
- Láátst nog! viel Trudi hem in de rede, wat betekent láátst nog? Láátst nog is er
ook een spoorwegongeluk gebeurd en láátst nog reed er ook een auto tegen een boom
en láátst nog is er ook een fietser onder een auto gekomen en láátst nog heeft er ook
een wandelaar zijn nek gebroken over een bananenschil!
- Ja, je hebt gelijk, viel Han Trudi bij, het gevaar dat je loopt om bij het vliegen
te verongelukken, is zeker niet groter, dan het gevaar dat je loopt onder een auto of
onder een motorfiets of onder een tram te komen.
Geertjan trok een bedenkelijk gezicht. Hij wilde zich niet zo gauw gewonnen
geven en voelde zich een beetje in zijn wiek geschoten door Trudi's schampere aanval.
- Weet je hoe het komt, zei het meisje, dat de mensen denken
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dat er veel meer ongelukken gebeuren met vliegtuigen dan met treinen of auto's? Dat
komt, omdat de kranten veel meer ophef maken van een vliegongeluk dan van een
ander ongeluk. Als er ergens een vliegmachine naar beneden is gestort, dan wijden
de kranten er hele pagina's aan, met vette koppen en lugubere foto's, maar een
auto-ongeluk wordt met een paar regeltjes gemengd nieuws afgedaan. Bovendien
hoor je van ieder vliegongeluk, of het in Honoloeloe of in Lutjebroek of waar ook
ter wereld plaatsvindt. Maar hoor je wel eens iets over auto-ongelukken buiten je
eigen land? Nee immers?
- Ja, hielp Han haar weer, en daar komt dan nog bij, dat de mensen over het
algemeen geen flauw idee hebben over de omvang van de luchtvaart. Ik bedoel, ze
weten niet hoeveel vliegtuigen er dagelijks in de lucht zijn. In één maand vliegen er
zo'n vijfentwintigduizend mensen van New-York naar Europa of terug. Om dan nog
maar niet eens te spreken van de luchtvaartroutes Schiphol-Indonesië en
Schiphol-Zuid-Amerika en waarheen overal nog meer.
- En nu heb je het nog alleen over de K.L.M., over de Nederlandse luchtvaart,
hielp Trudi herinneren.
- Ja, over alle andere luchtlijnen in de hele wereld praat ik nog niet eens.
- Ik heb laatst eens iets gelezen over het zogenaamde veiligheidsgetal, herinnerde
Trudi zich, de juiste cijfers heb ik natuurlijk niet onthouden, maar het kwam ongeveer
hier op neer, dat je een kleine honderdmillioen kilometer moet vliegen om de kans
te lopen te verongelukken. Nou, vóór je zo'n afstand hebt afgelegd, ben je
vermoedelijk al lang aan iets anders doodgegaan!
- Ja... bepeinsde Geertjan, als je het zó voorstelt...
- Maar zo moet je het voorstellen, zei Han met nadruk, ja, natuurlijk kan het je
overkomen, dat je bij een gewone rondvlucht verongelukt, maar dat doet aan de
kansberekening niets af.
- Zo is het, bevestigde Trudi.
Tegen twee zulke grote vliegenthousiasten kon Geertjan niet op!
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Van de gewone vliegerij kwam het gesprek als vanzelf op het vliegen met
ruimteschepen, op het interplanetair verkeer. Han was er absoluut van overtuigd, dat
het geen vijftig jaar meer zou duren voor de technici de mens in staat zouden stellen
te vliegen buiten de aantrekkingskracht van de aarde, zodat een kijkje op de maan
of op andere planeten mogelijk zou worden.
- Ik hoop, voegde hij er aan toe, dat ik dat nog beleef, want dan ga ik beslist mee!
- Zou jij met zo'n raket meedurven, naar de Maan of naar Mars? vroeg Geertjan.
- Natuurlijk, waarom niet? blufte Han.
- Links van u, dames en heren, riep stewardess Trudi de Winter, ziet u de planeet
Saturnus. Als u goed kijkt kunt u de Saturnusianen, die vandaag hun vrije dag hebben,
gezellig zien wandelen op de beroemde ring van de planeet. Zoals u bekend is, wil
de Koninklijke Nederlandse Wielerbond deze Saturnusring huren, teneinde deze te
gebruiken als wielerbaan. Men wil namelijk wedstrijden om het interplanetair
kampioenschap organiseren...
Ze schaterden samen om het idee van wielerwedstrijden op de ring van Saturnus.
Trudi moest inmiddels Mister Macgillicuddy tot de orde roepen. Deze brave Ier
had namelijk een konijn geroken en was druk doende het stomme dier uit te graven.
Mister Mac keek Trudi verwijtend en verongelijkt aan. 't Was als wilde hij zeggen:
- Nou, je moet het zelf weten hoor, ik had je graag een mals konijnenboutje willen
bezorgen, maar als jíj er geen trek in hebt..., nou, dan niet...
Zo kwamen ze van de luchtvaart weer op de jacht en Han zei, dat hij nooit goed
kon begrijpen hoe iemand, louter voor zijn plezier, weerloze dieren kon gaan
doodschieten.
- Als je wordt aangevallen, meende hij, is het natuurlijk wat anders, dan moét je
je wel verdedigen, maar anders... nee...
De twee anderen konden het daarin wel enigszins met hem eens zijn, maar Trudi
had ook weer gelijk toen ze zei:
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- Natuurlijk is jouw idee goed, Han, maar dan moet je ook konsekwent zijn en geen
vlees eten, want tenslotte eet je dat ook min of meer voor je genoegen. Zonder vlees
kan een mens net zo goed leven. Vraag maar eens aan een vegetariër, hoe prettig en
gezond hij zich voelt, zonder vlees. En dat je die koe of dat varken niet zelf
doodmaakt, is natuurlijk geen excuus.
Zo zag je maar weer, dat alles altijd méér dan één kant heeft. Ditzelfde probleem
kwam diezelfde avond ter sprake, toen ze gezellig met oom Jelle in de kamer zaten
te praten.
Natuurlijk verdedigde oom Jelle de jacht met ware hartstocht. Hij noemde het
jagen een echt mannelijke en robuste sport en met verschillende voorbeelden toonde
hij aan hoe opwindend en gezond voor lichaam en geest, een goede jachtpartij kan
zijn.
- En toch, zei hij later, na een poosje peinzend voor zich uit te hebben gekeken,
en toch komt er soms in het hart van een hartstochtelijk jager wel eens iets om een
hoekje kijken van wat jij, Han, bedoelt. Ik heb dat zelf ondervonden.
- Vertellen, oom Jelle! riepen de drie.
Oom Jelle stak de brand in een nieuwe pijp en vertelde:
- Er was eens, in de omstreken van Apeldoorn, een wild zwijn, dat de hele omtrek
onveilig maakte. Het dier woelde akkers om, waarop pas was gezaaid of waarop de
gewassen net boven de grond kwamen. Het vernielde de oogst, het doodde kippen
en konijnen en varkens. In één woord, het dier ging te keer als... een wild zwijn! De
boeren waren natuurlijk duvels op het dier en zwoeren het te zullen doden. Er werden
klop- en drijfjachten georganiseerd, maar het beest was niet van gisteren en liet zich
niet zien, laat staan onder schot nemen. Het hield zich, na zo'n drijfjacht een tijdje
schuil, wachtte tot de activiteit van zijn belagers wat was geslonken en hervatte dan
zijn wandaden. Ja, zo stom als een varken, is een uitdrukking, die niet opgaat! Ik
hoorde die verhalen en voelde er veel voor mijn geluk ook eens te gaan beproeven.
Volgens lui die het dier hadden gezien, was het een knaap zoals je er maar zelden
een tegen het lijf loopt. Ik ging dus die kant op, met het vaste voornemen niet
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te rusten voor ik deze sinjeur onschadelijk zou hebben gemaakt.
- Ging Mister Macgillicuddy ook mee, oom Jelle? vroeg Geertjan.
- Nee, jô, die waagde ik niet aan dit avontuur, was het antwoord, Mister Mac is
een moedig dier en hij is heel wat mans ook, maar een in het nauw gedreven wild
zwijn is een gevaarlijk heerschap en Mister Mac zou ongetwijfeld het onderspit
moeten delven als hij het met dit dier te doen zou krijgen. Nee, Mister Mac wilde ik
niet graag kwijt en ik ging dus zonder hem. Dagelijks zwierf ik uren aaneen door de
bossen om mijn toekomstige tegenstander op te sporen. En eindelijk vond ik zijn
prent. Ik schrok er zowaar van, je kunt me geloven of niet. Dit moest een dier zijn,
zoals ik er van mijn leven nog nooit één had gezien. Zelfs niet in het buitenland,
waar ik op het gebied van de jacht toch heus heel wat heb meegemaakt.
- Wat bedoelt u met zijn ‘prent’, oom Jelle, vroeg Han.
- Wel, het spoor, dat een dier achterlaat, zijn voetstap, zogezegd, dat noemt de
jager zijn ‘prent’. Snap je?
Han knikte. Hij had al weer iets geleerd.
- Ik vond uit, vervolgde oom Jelle, dat onze vriend geregeld naar een drassige plek
in het bos ging, vermoedelijk om daar te baden en te drinken en ik begreep, dat hier
mijn kans lag. Ik bouwde een soort wachthuisje in een boom en vatte post. Maar het
leek wel, of meneer de Ever voelde, of dat een eekhoorn hem had verteld, dat er
gevaar schuilde, want hij liet zich niet zien.
- Dat was een strop! onderbrak Trudi het verhaal.
- Ja, dat was zeker een strop, maar aan zulke dingen ben je als jager wel gewend.
Je geeft de moed niet zo gauw op, want geduld is een eerste vereiste om een goed
jager te worden. Ik wachtte dus. Werkeloos zat ik hele dagen in mijn schuilhoek.
Dat was vervelend en geestdodend en ik zwoer dat vriend Ever er voor zou boeten,
dat hij mij zo lang liet wachten. Krijgen zoú ik hem! En tenslotte werd mijn geduld
beloond.
- Liep hij in de val? vroeg Geertjan.
- Ja, op een goede dag, juist toen mijn aandacht even was af-
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geleid, en ik bezig was een pijp te stoppen - wat tussen haakjes gezegd heel dom
was, want aan tabaksrook bemerken dieren onmiddellijk dat er gevaar in de buurt is
- juist toen stond hij plotseling voor mij, dat wil zeggen, ónder mij, op een meter of
veertig afstand.
En, was hij zo groot als u verwachtte? wilde Trudi weten.
- Nog veel groter, meisje! antwoordde oom Jelle, ik had geen duimstok bij mij en
ik denk ook niet, dat hij zich rustig de maat had laten nemen, maar naar schatting
was hij wel twee meter lang.
- Tjéé... wat een dier! riep Han verbaasd uit.
- Een kánjer! bevestigde oom Jelle.
- En toen, oom Jelle, vroeg Geertjan ademloos, legde u hem toen neer? Veertig
meter afstand. U kon hem natuurlijk gemakkelijk raken?
Oom Jelle glimlachte even.
- Nee, zei hij toen, ik schoot niet.
- Hè? verbaasde Han zich, maar waaróm niet?
- Ik wilde je met dit verhaal immers bewijzen, dat er ook in het gemoed van een
jager wel eens zoiets omgaat als jij daarstraks bedoelde?
Han knikte benieuwd.
- Wel, toen dat enorme dier daar zo voor mij stond, op schootsafstand, zich van
geen gevaar bewust, vrij en stoer en koninklijk, toen... toen liet ik mijn geweer, dat
ik automatisch aan mijn schouder had gebracht, weer zakken. Ja jongens, dat lijkt
jullie misschien vreemd, of misschien ook niet, Han zal het zéker kunnen begrijpen,
maar op dat moment wist ik, dat ik mijzelf altijd een sluipmoordenaar zou blijven
noemen als ik het dier van mijn veilige schuilplaats uit, zo pardoes zou doodschieten.
Ik voelde toen, dat dit enorme dier, dat ongetwijfeld in een gevecht een
ontzagwekkende kracht zou kunnen ontwikkelen, een eervoller dood toekwam dan
door een domme kogel uit een schuilhoek...
Oom Jelle zweeg even. En ook de drie jongelui zeiden niets.
Toen knikte oom Jelle tevreden, klopte zijn pijp uit en zei:
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- Ik heb er nooit geen spijt van gehad, hoe graag ik het dier ook zou hebben
neergelegd.
Han de Vreugd voelde zich voldaan. Hij had het steeds een onprettig idee gevonden,
dat zo'n aardige man als oom Jelle er plezier in had weerloze dieren zonder pardon
dood te schieten. Maar dit verhaal had hem bewezen, dat er in deze enthousiaste
jachtliefhebber toch een zekere eerbied voor het dier school.
En oom Jelle was hem er des te sympathieker om.
De vijf dagen waren omgevlogen eer de jongens er erg in hadden. Het ging hen
aan het hart, de Jachthut en oom Jelle en Trudi en Mister Macgillicuddy te moeten
verlaten. Ze hadden hier fantastisch fijne dagen gehad. Gelukkig beloofde oom Jelle
hen, dat ze ook in de aanstaande zomervacantie een week of langer mochten komen
en dat vooruitzicht verzoende hen een beetje met het afscheid.
Het was in ieder geval geen afscheid voor goed.
Oom Jelle, Trudi de Winter en Mister Macgillicuddy brachten de twee jongens
naar de bus en vier uurtjes later waren de vrienden weer thuis, waar hun een verrassing
wachtte:
De deelnemerskaarten voor de grote modelzweefvliegwedstrijden!
En de bouwclub verwelkomde de twee onmisbare leiders met grote blijdschap,
want ze hadden allemaal hun kaarten ontvangen en brandden van verlangen hun
modellen af te bouwen en... te zien vliegen!!
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IX - B o u w e n , p r o e f s t a r t e n e n . . . e e n o n a a n g e n a a m
incident
De ouders van Geertjan hadden het goedgevonden, dat de grote schuur achter in de
tuin, die bijna geheel was ingericht tot werkplaats voor vader en zoon Smedema,
door de modelzweefvliegers als bouwlokaal in gebruik werd genomen. En zo kon
men dan, netjes opgestapeld in een hoek van deze schuur, tien kistjes zien staan, in
elk waarvan de materialen en gereedschappen van één der clubleden waren
opgeborgen.
Netheid en orde en zuinigheid op gereedschappen en materialen waren, zo had
Han geleraard, heel belangrijke dingen bij het werken en hij zag er ook op toe dat,
na een bouwmiddag of -avond alles weer keurig werd opgeborgen, in de kistjes, met
uitzondering natuurlijk van de gereedschappen die meneer Smedema voor algemeen
gebruik beschikbaar had gesteld, zoals de twee bankschroeven, een slijpsteen en
meer groot spul, dat ieder niet afzonderlijk had kunnen of behoeven aanschaffen.
Ook zorgden Han en Geertjan ervoor, dat de gereedschappen van meneer Smedema
na gebruik werden schoongemaakt en, indien nodig, werden ingevet om ze tegen
roesten te vrijwaren; terwijl ook iedere keer nadat was gewerkt, de werkplaats en de
werkbanken werden aangeveegd en opgeruimd, zodat meneer Smedema er later geen
spijt van behoefde te hebben zijn werkplaats en gereedschappen welwillend in
bruikleen te hebben afgestaan.
Nu moet je niet denken, dat dit allemaal vanzelf sprak en dat het gebeurde zonder
dat er op gelet en gewezen behoefde te worden. De meeste jongens waren nogal
slordig en lieten heel gemakkelijk hun spulletjes slingeren en zaagsel, houtvezels en
houtvijlsel voor de eerlijke vinder liggen!
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En dat ging natuurlijk niet op.
Enige avonden per week en op vrije middagen kwamen de jongens bijeen om te
bouwen. Vooral 's avonds was het nog verdraaid kil in de onverwarmde schuur, maar
de ijver en het enthousiasme waarmee werd gewerkt, deden het bloed sneller stromen,
zodat de vliegtuigbouwers van deze kou maar weinig last hadden.
Het werk was soms zelfs zó lastig en ingewikkeld en vergde zoveel inspanning
en concentratie, dat menig zweetdruppeltje van de hoofden op de werkbanken of op
de gereedschappen viel. En wie transpireert van inspanning, kan het onmogelijk koud
hebben.
Inspanning, ja, want het viel allemaal om de drommel nog niet mee. Neem nu
alleen dat figuurzagen maar eens. Als je het een ander ziet doen, dan denk je dat het
vanzelf gaat en dat je het ook best kunt. Maar neem nu zelf de beugel eens ter hand.
Dan blijkt het niet zo eenvoudig te zijn!
Er waren tenminste verschillende jongens die er vreemd mee zaten te scharrelen
in het begin. Zorgen, dat je zaagje precies verticaal ten opzichte van je werkstukje
blijft. Jan Pluim's zaagje maakte soms een hoek van zestig graden met het hout. Dan
kreeg hij natuurlijk een scheve zijkant. Was hij, zo te zien, netjes langs de lijn
gebleven, de onderkant van het werkstukje toonde aan dat hij daar wel een millimeter
of twee binnen de lijn zat!
Wég, stukje hout. Zonde van het materiaal. Nieuw stukje hout nemen, opnieuw
aftekenen, met carbonpapier tussen werktekening en hout en nóg eens proberen.
En de meeste jongens duwden en drukten de zaagbeugel of ze aan het speksnijden
waren met een bot mes.
- Je moet bijna niet drukken, onderwezen Han en Geertjan. Alleen je beugel sturen
en zorgen dat je éven naast de lijn blijft. Het zaagje vreet vanzelf wel in het hout.
Drukken helpt je niets... pas op... niet wringen... (pats!!)... daar heb je het al... zaagje
stuk!
- Nee, jô, die vleugelmoeren niet zo hardhandig met je tang bewerken. Als je dat
doet, moet je steeds krachtiger aanzetten en
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dan moer je de schroefdraad. Je moet proberen zo'n vleugelmoer met je vingers aan
te zetten. Als het niet gaat, dan héél voorzichtig met de tang... Nee, niet één vleugel
in je tang klemmen, want dan breekt die vleugel er op een gegeven ogenblik af en
ben je helemaal in de aap gelogeerd!
- Je gaat binnen de lijn, Joep!
- Ja, maar ik zie de lijn steeds niet meer, door al dat zaagsel!
- Zachtjes blazen, terwijl je zaagt, dan blijft de lijn goed zichtbaar.
Zo liepen Han en Geertjan aanwijzingen te geven.
De jongens deden hun best om zoveel mogelijk volgens die aanwijzingen te werken,
maar natuurlijk waren er ook een paar eigenwijzen: Jan Pluim en Eric Hessels. Die
meenden dat ze het best zelf konden en ze waren niet van plan om zich te laten
commanderen, zoals ze het zelf noemden, door jongens van hun eigen leeftijd. In
hun hart vonden ze Han en Geertjan een paar opscheppers die graag de lakens wilden
uitdelen en ‘flink’ wilden doen. Maar ze pasten wél op dit te zeggen, omdat ze wisten
dat ze het dan deerlijk aan de stok zouden krijgen met Joep en Bennie en Dolf, die
zich maar lieten ‘ringeloren’ door de twee betweters!
Ze moesten het zelf maar weten, deze twee. Ze moesten hun gang maar gaan en
doen zoals zij dachten dat het goed was. Later zou heus wel blijken wie het bij het
rechte eind had gehad.
Dit waren niet de echte zweefvliegtuigbouwers. Dat zag je zo. Juist zij waren het,
die steeds de mond vol hadden over de prijzen die aan de wedstrijd waren verbonden.
Die prijzen, dat was eigenlijk het enige waarvoor zij zich druk maakten; het verlangen
zo'n prijs en natuurlijk het liefst de hoofdprijs, te winnen, de enige stimulans om te
bouwen. Het bouwen zelf en het verlangen hun model straks echt in de lucht te zien
hadden voor hen maar verdraaid weinig betekenis.
Het merkwaardige was, dat juist jongens als Joep en Dolf en Bennie het nooit over
het winnen van een prijs hadden. Maar dát waren dan ook jongens die vermoedelijk
een blijvende be-
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langstelling voor de modelvliegsport aan de dag zouden leggen. Die konden zich
dan soms ook kwaad maken op het tweetal Jan en Eric en het was Joep die op een
keer uitviel, met zijn zware basstem:
- Ach, jô, lig toch niet altijd te kletsen over die prijzen. Laat je verstand eens
werken, indien en voorzover aanwezig. Als je nog een greintje hersens hebt, dan
snap je toch zeker wel, dat wij, als allereerste beginnelingen maar een verdraaid klein
kansje maken om bij die wedstrijd een behoorlijk figuur te slaan?
- Als je er zó over denkt, kun je er beter mee ophouden. Wat heb je er dan aan?
viel Eric hem aan.
- Schei er dan mee uit! kwam Dolf zijn vriend Joep te hulp, dan bederf je hier
tenminste de sfeer niet met je eeuwige gemeier over prijzen winnen.
- Voor jóu zeker! meende Jan Pluim een duit in het zakje te moeten doen.
- Nee, niet voor Joep, mengde Onno zich in het debat, maar voor ons allemaal en
voor jezelf het meest!
- Verdraaid nog toe, kun je dan nooit eens met plezier aan iets werken zonder de
gedachte aan een beloning of een prijs? kwam Dolf Haarman driftig, ik heb aardigheid
in het bouwen en ik zal het leuk vinden om straks aan die wedstrijd te kunnen
meedoen, maar over die prijzen maak ik me al lang geen pijn in mijn hoofd meer,
nu ik heb gemerkt wat er allemaal komt kijken bij die bouwerij. Wat jij, Willem?
Willem Lens haalde zijn schouders op.
- Ik wil best een prijs winnen, zei hij, dat spreekt vanzelf, maar als ik niets win
zal het mij ook een zorg zijn!
- Allemaal grootspraak van jullie! kefte Jan Pluim.
- Ja, jullie willen ons er uit hebben om je eigen kans te vergroten! deed Eric
aggressief.
Joep bulderde het uit van het lachen.
- Nee... díé is goed... nou moet je toch écht even ophouden... om je een stáárt te
lachen!
Han kwam tussenbeide met zijn rustige manier van doen.
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- Kom, lui, geen ruzie, wat heb je er aan? Dan gaat alle aardigheid er af. 't Kan toch
ook wel zonder ruzie?
- Bij díé twee niet, meende Hein Proost.
Jan en Eric mopperden nog wat, braken van pure hatelijkheid een dozijn zaagjes,
waarvan ze alleen zelf de last hadden en Joep dreigde:
- Als er nu nog één ligt te zaniken, dan grijp ik hem in zijn kraag en smijt ik hem
de straat op.
Han ging inmiddels rustig voort Hein te helpen bij het in elkaar zetten van een
romp. Dat deed onze vriend heel handig.
Bij Hein viel de hele zaak steeds uit elkaar, maar Han wees hem, hoe hij met
behulp van pak-elastiekjes, die hij bevestigde aan kleine, in de werkbank geslagen
spijkertjes, alle onderdelen netjes op hun plaats kon houden.
Van die pak-elastiekjes hadden ze een hoop gemak, evenals van de wasknijpers,
waarvan ze aanvankelijk gek hadden gekeken. Die knijpers werden gebruikt om
delen die aan elkaar moesten worden gelijmd, stevig opéén te klemmen.
En zo had Geertjan weer een prachtige manier gevonden om de vleugelribben,
kleine, bootvormige stukjes balsahout, precies even groot en gelijk van vorm te
krijgen. Dit luisterde zeer nauw. De stukjes moesten tot op de halve millimeter gelijk
zijn, anders kreeg je een scheve vleugel en werd je model aan de ene kant zwaarder
dan aan de andere kant.
Geertjan legde de vleugelribben, als ze uitgezaagd waren, op elkaar, dan boorde
hij bij de uiteinden een gaatje door de hele zaak waarna hij ze, met behulp van
radioboutjes goed tegen elkaar klemde. Het op die manier verkregen pakje klemde
hij dan in zijn geheel in de bankschroef - natuurlijk na blikken plaatjes over de bekken
te hebben gelegd, tegen beschadiging - waarna hij de hele zaak keurig in vorm vijlde.
- Ja, zei Joep, toen hij met bewondering moest vaststellen, dat Geertjan's
vleugelribben onderling geen tiende millimeter verschilden, ja, daar moet je nou
weer de zoon van een ingenieur voor zijn om op zoiets vernuftigs te komen!
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Ze deden het Geertjan allemaal na, maar... dan moest je toch óók nog in staat zijn,
om zuiver vlak te vijlen, want anders kwam je nog bedrogen uit. Natuurlijk is goed
gereedschap het halve werk, zoals het spreekwoord luidt, maar dan moet je dat goede
gereedschap toch ook nog kunnen hanteren.
Zo vorderde het werk gestaag, werden rompplanken, rompbruggen, vleugelribben,
vleugelsteunen, richting- en hoogteroeren, vleugelneusbruggen en
vleugelhoofdbruggen gemaakt en verder al die onderdelen, waaruit een modelvliegtuig
wordt opgebouwd. Er werd gezaagd en geschaafd, getimmerd (soms wel eens op
duimen inplaats van op spijkerkoppen) er werd ijzerdraad gebogen en blik geknipt,
er werd gevijld en gesoldeerd.
Dat er wel eens ongelukjes gebeurden bij het werken, is begrijpelijk. Zoals die
keer toen Joep zó vreemd met een soldeerbout zwaaide, dat Willem een paar druppels
gesmolten soldeer op zijn hand kreeg.

Zo vorderde het werk gestaag
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Willem stiet allerlei fantastische geluiden uit en Joep trachtte zich te redden door te
zeggen:
- O... sorry... sorry, hoor... ik deed het écht niet met moedwil...
- Dát had er ook nog bij moeten komen! meende Willem giftig en hij keek Joep
aan met een blik of hij hem met huid en haar en soldeerbout en al wilde verslinden.
- Doe niet zo flauw, dat hoort erbij en het verhoogt de gezelligheid, meende Dolf
Haarman lakoniek, een opvatting, waarmee Willem het allerminst eens kon zijn.
Na een paar weken van ingespannen arbeid leek de schuur van de familie Smedema
wel een montagehal van een vliegtuigfabriek in miniatuur.
Daar stonden dan, op de werkbank, de tien modellen gereed. Netjes afgewerkt,
geschuurd, gelakt en gevernist: een lust voor het oog. Als je het op een afstand bekeek
was het net of er een formatie echte vliegtuigen gereed stond om, op een sein van de
verkeerstoren de één na de ander voort te taxiën, de grond los te laten en de vrije
lucht te kiezen... Straks zag je ze, hoog tegen de blauwe hemel voortijlen door het
luchtruim, de zon tegemoet! Je zou ze zien zwenken en draaien en loopings zien
maken en... stop... niet té hard van stapel lopen! Niet ál te veel fantasie, want ze
moesten nog maar afwachten, wát hun modellen in de vrije lucht, op de kracht van
de wind zouden doen!
De vliegtuigjes léken nu wel verdraaid aardig zo, maar konden ze ook werkelijk
vliegen? Want dáár ging het tenslotte toch maar om. Als het de bedoeling was om
alleen maar een aardig model te hebben, dat niet behoefde te vliegen, dan kon je je
beter bepalen tot de schaalmodelbouw.
En daar was het de club van Han en Geertjan niet om begonnen. Vliegen moesten
de modellen en... goed vliegen ook!
- Zaterdagmiddag gaan we proefstarten, stelde Han vast.
- Heb je een lijn? vroeg Hein Proost.
- Welnee, jô, antwoordde Geertjan deskundig, daar zijn we nog
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niet aan toe. Die hebben we pas nodig als we met de hoogtestart beginnen.
- Beginnen we dan met een laagtestart? probeerde Jan Pluim grappig te zijn.
- Ja, zo zou je het kunnen noemen, maar het heet handstart, verklaarde Han. Je
kunt bij een pasgebouwd model niet dadelijk de hoogtestart toepassen. Door de
handstart kun je constateren of je model goed op de wind ligt, of je zwaartepunt op
de juiste plaats ligt en al die dingen meer. Als je zo'n nieuw model, waarvan je nog
niet weet wat het doet, dadelijk optrekt met de startlijn en er is iets niet helemaal in
orde - en ik kan jullie wel vertellen dat je beslist nog een heleboel moet prutsen voor
alles prima is - nou, áls er dan iets niet helemaal in orde is, dan slaat je model met
zo'n klap tegen de grond dat je wel opnieuw kunt beginnen met bouwen.
En zo trokken, op de volgende Zaterdagmiddag, tien jongens, op hun stalen rossen
er op uit om in het vrije veld buiten het stadje hun modellen op deugdelijkheid te
beproeven.
Natuurlijk had Joep Breens op het laatste ogenblik een lekke band, zodat hij, met
zweefvliegtuig en al op de wrakke bagagedrager van Dolf moest klimmen.
- Vouw je lange benen op en steek ze in je zak, ried Bennie, toen hij zag dat Joep
geen weg wist met zijn onderdanen.
- Bemoei je met je eigen looplatten! wees Joep de goede raad van de hand en hij
schopte naar Bennie's achterwiel.
-Zit stíl!! krijste Dolf, vervaarlijk zwaaiend, omdat hij door die onverhoedse
beweging zijn stuur kwijtraakte.
- Laten we asjeblieft stille wegen opzoeken, plaagde Bennie door, zeker dat Joep
niets meer durfde ondernemen, anders trapt die knaap straks met zijn stelten door
een etalageruit!
Joep hield zich koest maar dreigde:
- Pas op, vent, straks vouw ik je dubbel en frommel ik je in een boerenprutsloot!
Zonder ongelukken bereikten ze de plaats van bestemming, wat een hele prestatie
genoemd mocht worden.
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Op een rijtje stonden ze startbewegingen te maken

De fietsen werden aan de kant tegen elkaar gezet en de jongens kwamen om Han
heen staan, die zijn model in de hand hield en zijn vrienden zou wijzen hoe ze de
handstart moesten uitvoeren.
- Nu moet je goed opletten, onderwees hij, je houdt je model híer vast, even achter
het zwaartepunt. De neus moet een tikje naar beneden wijzen... zo... zien jullie...?
Dan breng je het met een versnelde beweging naar voren... zó... en aan het einde van
de baan laat je het los...!
- Nou... láát dan los! riep Joep.
Han had namelijk alleen de beweging gemaakt, maar het model niet losgelaten.
- Nee, zei hij, ik laat jullie alleen maar zien, hoe het moet Doen jullie die beweging
nu eens na.
Daar stonden ze, op een rijtje, schijnstartbewegingen te maken.
Han keek toe en maakte enkele opmerkingen.
- Nee, Willem, hoger... bóven je hoofd... ja, zó... Jij brengt
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je model té ver naar voren, Hein. Ik kan je niet precies zeggen op wélk punt je het
model moet loslaten, dat moet je aanvoelen, maar jij houdt het té lang vast... Ja, jij
doet het goed, Dolf... Niet zo stijf, Onno, je bewegingen moeten soepeler zijn... zó...
zó... zie je?
Toen ze de schijnstart eindelijk allemaal naar tevredenheid uitvoerden, zei Han:
- Nu gaan we kijken, van welke kant de wind komt.
Hij scheurde een stukje papier in kleine snippertjes en wierp die in de lucht.
- Zien jullie, van díe kant komt de wind, wees hij, nu allemaal met je gezicht in
díe richting staan en dan één voor één starten. Ik zal het eerst voordoen, dan volgt
Geertjan, dan Hein en zo het rijtje af.
Daar ging Han's model. Maar het vliegtuigje dook, dadelijk nadat Han het had
losgelaten en zweefde maar enkele meters boven de grond.
- Dat lijkt me niet best, zei Jan Pluim spottend.
- Nee, beaamde Han, zonder op Jan's leedvermaak te letten, dit is ook niets. Ik
denk, dat ik niet snel genoeg heb gestart. Ik zal het nog eens over doen. Het kan ook
wel ergens anders aan liggen, hoor. Misschien hield ik de neus te ver naar beneden
gericht of ligt het zwaartepunt te ver naar voren. Het kan van alles zijn. Nog eens
proberen... daar gaat-ie...
Opnieuw startte Han zijn model en...
- Ja!! riepen de vrienden geestdriftig.
Nu ging het inderdaad veel beter. Het vliegtuigje zweefde sierlijk enige meters
boven de grond, ging even omhoog, daalde dan weer langzaam en bereikte, een meter
of twintig verder, het grasveld, waarop het nog enkele meters voortschoof.
- Die start was goed, knikte Han tevreden. Nu jij, Geertjan.
Geertjan startte te snel, waardoor zijn model dadelijk snelheid verloor en naar
opzij wegdook.
Overdoen. Ja, toen ging het beter.
Zo startten de jongens één voor één hun modellen.
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Er mankeerde nog wel wat aan!
Duiken en ‘bijprikken’ en golven of, zoals Han het noemde: ‘pompen’, waren de
meest voorkomende verschijnselen.
Telkens opzoeken waar de fout lag. Het kon natuurlijk aan de manier van starten
liggen, maar ook aan iets anders. Han had de supervisie en controleerde ieder model
dat het na herhaalde pogingen nog niet goed deed.
Het model van Bennie bleef, ondanks nazien en verbeterde start ‘golven’. Bennie
beet zenuwachtig op zijn nagels. Hij zag in zijn verbeelding al dat hij weer helemaal
opnieuw met bouwen zou moeten beginnen.
Maar zo'n vaart liep het gelukkig niet.
Han kwam tot de conclusie, dat de instelhoek tussen de vleugel en het horizontale
staartvlak te groot was.
- Wat doe ik daar aan? vroeg Bennie.
- O, dat is gauw genoeg verholpen, antwoordde Han.
Hij sneed een dun stukje hout en legde dat onder de vleugelachterrand, waardoor
de instelhoek werd verkleind.
Nóg eens proberen...
Warempel!
- Zie je wel, zo gaat het beter!
Bennie was natuurlijk in de wolken.
- Denk erom, dat je dat stukje hout thuis vastlijmt! waarschuwde Han.
- Komt in orde, captain! tikte Bennie aan zijn denkbeeldige pet.
Zo werd aan de verschillende modellen nog wat gepeuterd: de vleugels wat verder
naar voren of naar achteren gebracht; ballast toegevoegd of verwijderd; de achterrand
van het horizontale staartvlak voorzichtig wat bijgebogen of een stripje hout onder
de vleugelrand gelegd.
Sommige modellen deden het al prima.
Daar waren Geertjan en Bennie en Joep en Willem, die de hulp van Han niet meer
nodig hadden en druk aan het oefenen waren, terwijl Han de anderen nog hielp of
hun modellen nakeek.
En toen kwam de narigheid met Jan Pluim en Eric Hessels...
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De modellen van die twee wilden het niet doen. Dat van Jan ging nog wel, maar met
het vliegtuigje van Eric was het hopeloos. Wat Han er ook aan deed, het gelukte hem
niet het zover te krijgen dat Eric er een behoorlijke start mee kon maken.
Eric werd kwaad. Hij ging aan de vleugels rukken en ruw aan het staartstuk buigen,
waarmee hij de zaak helemaal verprutste. Han wees hem daarop en toen zei Jan Pluim
smalend:
- Ach, jô, Eric, laat hem toch kletsen. Je ziet toch wel dat hij je niet wíl helpen!
Han gaf er geen antwoord op, maar het was koren op Eric's molen.
- Nee, zei hij, je wílt me niet helpen, hè? Voor de anderen heb je de modellen in
orde gemaakt. Die doen het nu allemaal, maar mij wil je dwarszitten en nou doe je
net of er niks aan te doen is. Dat doe je alleen om me te p.....!
Han werd er helemaal wit van. Maar hij beheerste zich en probeerde ruzie te
voorkomen.
- Doe niet zo raar, waarom zou ik je niet willen helpen? vroeg hij.
Maar Eric en Jan namen een nare, hatelijke houding aan en bleven hem verwijten
dat hij een hekel aan hen had en hen daarom niet wilde helpen. Er werd nogal
geschreeuwd en verwonderd kwamen de andere jongens toelopen.
- Wat is er aan de hand? werd er gevraagd.
Han haalde zijn schouders op, wilde Jan en Eric nog sparen. Maar toen die twee
bleven doorgaan, kregen de anderen al gauw in de gaten wát er aan het handje was.
Toen legde Joep zijn model héél voorzichtig in het gras. Met zijn lange benen
stapte hij rustig en beheerst op Eric toe en voor deze jongeman precies wist wat er
gebeurde, was hij door Joep's stevige knuisten in zijn kraag en bij zijn broek gepakt
en werd hij gedwongen voort te lopen in de richting van de fietsen. Hoe hij ook
spartelde en hoe kwaad hij zich ook maakte, er was geen ontkomen aan Joep's greep.
- En nu stap je op je fiets en je maakt dat je wégkomt, anders
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krijg je een pak op je duvel dat je láng zal heugen! dreigde Joep, héél rustig en héél
kalm, maar met een tóón in zijn stem die Eric alle lust tot tegenspreken radicaal
ontnam.
Daarna wendde Joep zich tot Jan.
- Als ik je een goede raad mag geven, dan ga jij met je vriendje mee, zónder mijn
hulp... want... zei hij.
Het was voldoende. In een grote boog trok Jan om Joep heen.
Met de handen in zijn zakken bleef Joep wachten tot de twee spelbrekers sputterend
en mopperend hun fietsen hadden losgemaakt, opstapten en vertrokken. Toen voegde
hij zich weer bij zijn vrienden, die in een groepje, zwijgend hadden toegekeken.
- Zo, lui, dat is dat, zei hij, met een voldane hoofdknik, dat heeft me góéd gedaan,
want die twee zaten me al lang niet lékker.
- Hoor ze schelden, zei Hein.
Inderdaad luchtten de twee, nu ze buiten het bereik van Joep's handen waren hun
boosheid in het uiten van beledigende woorden aan de adressen van Han en Joep.
- Die loop ik nog wel eens tegen het lijf, zei Joep, veelbetekenend.
Het was een vervelend incident geweest, dat onwillekeurig op de anderen drukte,
want de rechte stemming wilde niet komen. Na een poosje besloten de jongens dan
ook om weer op huis aan te gaan.
Er werden onderweg héél wat onvriendelijke woorden gesproken over de twee.
En op een gegeven ogenblik riep Onno:
- Kijk nóú eens!
Hij wees voor zich uit, naar de kant van de weg.
Ze zagen het allemaal met één oogopslag: daar lagen, in het gras van de berm, de
modellen van Eric en Jan, totaal vernield.
Ze stapten van hun fietsen. Han bukte zich en nam één van de modellen in zijn
hand. Het vliegtuigje was moedwillig in elkaar getrapt, de bekleding was verscheurd,
de ribben en spanten gebroken, zodat er niets bruikbaars meer aan was.
Han liet het ding weer vallen. Hij beet op zijn lip en de tranen sprongen hem in
de ogen. Hem, enthousiaste modelbouwer als
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hij was, ging dit wel bijzonder aan het hart: het moedwillig vernielen van een model,
waaraan zoveel uren werk zaten en waarvan een jongen zóveel plezier had kunnen
hebben...
- Dát is nou toch... verdorie... kleine kínderenwerk! barstte Joep los.
- Bah, wat een vlégels! was het oordeel van Dolf.
Willem Lens haalde zijn schouders op.
- Laten we blij zijn, dat het zó is afgelopen, meende hij, we zijn ze kwijt en dat is
een opluchting, want met zulke jongens had je tóch nooit plezier gehad!
Ja, daar konden de anderen het ook eigenlijk wel mee eens zijn.
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X - Strijd om Joe's ‘Zwaluw’
Heb je de nieuwe Luchtvaartkrant al gelezen? vroeg Geertjan op een ochtend
ademloos aan Han die hem, de gewoonte getrouw, van huis kwam halen.
- Nee, was het antwoord, de post was bij ons nog niet geweest toen ik van huis
ging. Staat er iets bijzonders in?
- En óf, verzekerde Geertjan en hij haalde de Luchtvaartkrant, die de deelnemers
aan de wedstrijd iedere veertien dagen werd toegezonden, uit zijn binnenzak.
- Hier, wees hij, lees dít maar eens.
Een kop in vette letters vermeldde:
VIJFDUIZEND VIERHONDERD TWEEENDERTIG DEELNEMERS
AAN KOLTHOF'S LUCHTVAARTWEDSTRIJD!!
- Grote grutten, riep Han uit, dát is niet mis. Bijna vijf en een half duizend deelnemers.
Wat een animo, zeg!
- Geweldig. En kijk eens wat hier staat.
Han las de tweede, wat minder vet gedrukte kop:
VOLGENDE WEEK WORDT EEN AANVANG GEMAAKT MET DE
DISTRICTWEDSTRIJDEN
- Goed zo, prees Han. Er komt schot in de zaak. Nu zie je tenminste dat het menens
wordt. Moeten wij de volgende week ook al?
- Ja, was het antwoord, hier staat het... kijk... hier, district veertien.
- Zijn wij dat?
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- Ja, dat staat immers op je deelnemerskaart. In de linkerbovenhoek.
- O, dat kan wel. Ik heb daar geen erg in gehad. Wanneer moeten we?
- Op Hemelvaartsdag.
- Prachtig. En waar? Laat eens kijken?
Het terrein waar hun wedstrijd zou worden gehouden was niet ver van het stadje
gelegen. Misschien een uurtje fietsen.
- Dat treffen we, hè? vond Geertjan. Als we met de trein of met een bus hadden
gemoeten, was dat niet zo prettig geweest.
- En, hoe gaat dat nu, informeerde Han verder, aan welke voorwaarden moet je
voldoen om aan de grote wedstrijd te mogen deelnemen?
- Daar heb ik eigenlijk nog niet naar gekeken, bekende Geertjan. Waar staat dat...
eens kijken... o, wacht, hier...
Ze lazen, dat ze in drie vluchten een totaal van honderdvijftig punten minstens
moesten behalen om aan de ‘hoofdwedstrijd’ te mogen deelnemen.
- Als het een beetje wil, halen wij die allemaal wel, meende Han. Mijn ‘Torenkraai’
heeft Woensdag een vlucht van negentig en een vlucht van tachtig seconden gemaakt.
Dat is samen al honderdzeventig. En jij?
- Mijn eerste vlucht was zestig, maar de tweede tachtig.
- Maakt honderdveertig in twee vluchten, dan kom je er best, knikte Han.
- Ik ben bang dat Hein het niet haalt, dacht Geertjan, zijn ‘Wolkenkrabber’ heeft
twee vluchten van ongeveer vijftig seconden gemaakt.
- Joep haalt het vást, een goed ding is die ‘Zwaluw’ van hem geworden. Hij won
de tweede vlucht glansrijk van mij met ruim honderd seconden, zei Han waarderend.
Vóór de school werden de twee vrienden luidruchtig begroet door de andere
clubleden, die allemaal hevig stonden te zwaaien met hun exemplaar van de
Luchtvaartkrant.
- Hebben jullie het gelezen? baste Joep.
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- Ja, Hemelvaartsdag begint de grote strijd! lachte Han.
Ze stonden in een kring en bespraken hun kansen. Behalve Hein Proost en Willem
Lens, die niet zulke fraaie tijden hadden gemaakt, waren ze allemaal nogal
optimistisch.
- Toch mogen we nog wel een beetje proefstomen, meende Dolf.
- Doen we ook, besliste Han. Zaterdagmiddag en desnoods nog eens de dag vóór
Hemelvaartsdag.
- Dat zou ik niet doen, meende Onno bedenkelijk, stel je voor, dat op het laatste
ogenblik je model in de prak vliegt. Waar haal je zo gauw een nieuw vandaan?
Daar moesten de anderen hem gelijk in geven, Hoewel Han zei:
- Ja, maar dat is nu eenmaal je risico. Tenslotte kun je je model nog beschadigen
met het proefstarten vlak vóór de wedstrijd.
- Ja... nou... maar ik doe het toch beslist niet vlak vóór Hemelvaartsdag, besliste
Onno en Bennie sloot zich hierbij aan.
- We zullen wel zien, zei Han en toen gingen de schooldeuren open.
Toen ze al in de klas zaten, fluisterde Geertjan zijn vriend Han in:
- Zeg, je moet dat artikeltje eens lezen van die ingenieur, die het van
modelvliegtuigbouwer tot luchtvaartkundig ingenieur heeft gebracht.
- Staat dat in de Luchtvaartkrant? vroeg Han, ook fluisterend.
- Ja, fantastisch gewoon...
- Als de heren zo goed zouden willen zijn de sociëteit te sluiten, dan kunnen wij
ons aan de wetenschap gaan wijden, merkte de leraar ironisch op.
's Woensdags waren ze allemaal weer present op de plaats waar ze tot nu toe steeds
hun proefstarten en proefvluchten hadden gemaakt.
Alleen Willem Lens ontbrak.
Willem's vader, die veearts was, moest die middag naar een vergadering en
aangezien er toevallig niemand thuis was en er
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tóch wel eens een spoedgeval kon komen, moest Willem, zeer tot zijn misnoegen,
thuisblijven om op de telefoon te letten. Jammer voor Willem, maar niets aan te doen.
Hein had Willems model meegenomen en Han zou proberen of hij er betere resultaten
mee kon bereiken dan Willem zelf.
- En nu, op naar de honderdvijftig punten! bromde Dolf. Jongens, we moeten
zorgen dat wij die de volgende week bij de districtwedstrijd allemaal halen, hoor!
- Ja, beaamde Onno, het zou jammer zijn als er lui moesten achterblijven. We
moeten met z'n allen naar het luchtvaartkamp. Hebben jullie gelezen, hoe het daar
allemaal wordt georganiseerd?
- Ja, antwoordde Hein, het wordt een écht kamp, hè?
- Drie dagen duurt het feest, zei Joep. Je kunt er kamperen in je eigen tent en je
kunt ook slapen in een gemeenschappelijke tent. Kan leuk worden, jongens.
- En iedere deelnemer mag komen, herinnerde Geertjan. Ook, die niet aan de grote
wedstrijd kunnen deelnemen, omdat ze het vereiste aantal punten op de
districtwedstrijd niet hebben gehaald.
- Dan zal het er aardig druk worden, meende Bennie.
- Ik hoop dat er muziek is. Gezellig, zei Onno.
- De Skymasters komen er spelen, deelde Geertjan zo langs zijn neus weg mee.
- Hoe weet jij dat? Daar staat niets van in de Luchtvaartkrant.
- Ik praat mijn mond voorbij, bekende Geertjan lachend, maar het is zo, hoor. Ik
weet het van meneer Koning.
- Tóf! gnuifde Onno.
- Kom lui, aan de slag, vermaande Han, als we blijven kletsen, komen we er niet.
- Ja, óp met de startlijn! beval Joep.
- Eerst handstarten, Joep, waarschuwde Geertjan.
- O, ja, dat vergat ik, gaf Joep toe.
Tijdens het vervoeren kon een vleugel wel eens verschoven zijn en als je dan,
zonder proefhandstart, dadelijk een hoogtestart ging uitvoeren, liep je de kans je
model tegen de grond te zien slaan.
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Na enig proberen, vleugels verschuiven en ballast verplaatsen, waren de modellen
gereed voor de start en het duurde niet lang of de jongens sloegen geestdriftig en vol
spanning de bewegingen van elkaars modellen gade, terwijl Han, met zijn horloge
in de hand, de tijden opnam.
Het ging op deze middag boven verwachting goed. Er was veel zon geweest in de
loop van de dag en zodoende had zich een goede thermiek ontwikkeld, die zich
duidelijk openbaarde in de cumuluswolken, hoog tegen de blauwe hemel.
- Als die wolken zich zo opstapelen, torengewijs, had Han vroeger al eens verteld,
dan kun je daaraan zien, dat er thermiek is.
Joeps ‘Zwaluw’ maakte een prachtige vlucht.
- Geweldig, Joep! prees Han, maar liefst honderdtien seconden. Als je zoveel geluk
hebt op de wedstrijd en bij al je vluchten, dan maak je een behoorlijke kans.
- Hij heet ook niet voor niets ‘Zwaluw’, pochte Joep.
- Maar één zwaluw maakt nog geen zomer en één vlucht van honderdtien seconden
nog geen reis naar Brussel, temperde Dolf het enthousiasme van zijn vriend.
- Défaitisme is streng verboden en strafbaar! waarschuwde Bennie.
- Ik ga het nóg eens proberen, zei Joep die niet vatbaar bleek voor défaitisme.
Opnieuw startte hij zijn ‘Zwaluw’.
- Nou? Waar blijf je? vroeg hij trots aan Dolf, toen zijn model al twee minuten in
de lucht was en nog geen aanstalten maakte om naar beneden te komen.
De anderen zeiden niets, maar keken zwijgend en vol bewondering naar de
bewegingen van de ‘Zwaluw’ die hoog boven de aarde zweefde, soms een stukje
daalde om daarna, met een prachtige zwenking weer hoger en verder te vliegen,
rustig en elegant, als een echte vogel.
Ze liepen onwillekeurig met Joep's model mee.
- Tweehonderdveertig seconden! riep Han, die de secondenwijzer van zijn horloge
goed in het oog hield.
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- Nu moet hij toch maar eens naar beneden komen, zei Joep, anders drijft hij te ver
af.
Inderdaad waren ze nu al een heel eind van de startplaats afgedwaald.
- Fluit eens, grapte Onno.
Maar Joep ging er niet op in. Een tikje ongerust tuurde hij naar zijn ‘Zwaluw’ die
zich steeds verder verwijderde.
- Zo raak ik hem kwijt... vreesde hij.
- Och, hij komt wel ergens neer, je naam en je adres staan er toch op? vroeg Hein.
- Jawel, maar... Ik ga mijn fiets pakken. Ik ga hem achterna, besloot Joep plotseling.
Hij beende terug naar de plaats waar ze de fietsen hadden achtergelaten en even
later kwam hij aanhobbelen over het ongelijke veld. Geen oog had hij meer voor zijn
vrienden. Hij trapte maar voort, steeds de ‘Zwaluw’ in het oog houdend.
De anderen stonden een ogenblik besluiteloos.
- Wat doen we? vroeg Han.
- Joep niet in de steek laten, besliste Dolf, kom lui, we pakken ook onze fietsen.
Als het ding ergens in een boom of in een sloot terechtkomt, heeft hij onze hulp
misschien nodig.
Dat was zo. De jongens bonden hun modellen op de rug en trapten even later achter
hun vriend aan. Hijgend van het vermoeiende karren over hobbels en bobbels haalden
zij hem tenslotte in op een plaats, waar Joep het veld verlaten had om een gebaande
weg te kiezen.
- Hij... daalt... zei Bennie.
Inderdaad, de ‘Zwaluw’ scheen genoeg te krijgen van zijn lange vlucht en daalde
langzaam.
- Als we hem nu maar kunnen bereiken waar hij neerkomt, hoopte Dolf.
- Altijd! beweerde Hein.
- Hij komt beslist dáár, bij die boerderij neer, wees Han.
- Al komt-ie in de keuken van de Sjah van Perzië terecht, óp-
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halen zál ik hem! beweerde Joep, die, nu hij zijn model zag dalen, weer nieuwe moed
kreeg.
De ‘Zwaluw’ verdween achter een groep bomen.
Hein Proost rekte zijn nek zó, dat hij niet meer op de weg lette. Zijn voorwiel
glipte in een greppel en... húúúp... daar ging Hein in een prachtige glijvlucht óver
zijn stuur heen en kwam, tamelijk onzacht in de wegberm terecht. Alleen Onno, die
achter hem reed, zag het gebeuren, raakte bijna zelf in de knoei door Hein's val en
sprong van zijn fiets om zijn vriend bij te staan. De vijf anderen waren zó zeer met
hun gedachten bij de dalende ‘Zwaluw’, dat ze niets van het ongeluk bemerkten en
energiek dóórkarden.
Toen ze de groep bomen, in de buurt van de boerderij waren gepasseerd,
schreeuwde Han ineens geestdriftig:
- Daar gaat-ie!!
Warempel! Ze zagen Joep's model nog juist een duik maken die de vogel, aan wie
het zijn naam had ontleend, niet had kunnen verbeteren.
- Zag je goed waar hij neerkwam? hijgde Bennie.
- Ja... ik houd de plek in het oog... nog even doorrijden, antwoordde Geertjan.
- Was het niet hier ongeveer? vroeg Joep.
- Nog even verder... hier... stap maar af. Hij moet hier, recht tegenover ons op die
akker terecht zijn gekomen.
De jongens sprongen van hun fietsen.
- Dáár, hè? wees Joep, nam een korte aanloop, sprong en vergat één van zijn lange
benen bijtijds in te trekken, waardoor hij dan ook prompt met dat been in de sloot
terechtkwam.
Hij scheen het echter nauwelijks te merken, zó opgewonden was hij over zijn
model, dat hij bijna kwijt was geweest. Hij greep zich aan de graskant beet en hees
zich op het droge. Het water droop uit de pijp van zijn lange broek. Even bleef hij
staan en tuurde over de akker.
- Zie je hem, Joep? vroeg Dolf.
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- Ja, ik geloof het wel. Dáár zie ik iets wits, was het antwoord Wachten jullie even?
Ik ben er zó.
- Trap niet op de planten! waarschuwde Geertjan.
Joep zwaaide.
- Goed, dat je het zegt!
- Ja, in zijn blijdschap zou hij de hele oogst van de boer vernielen, grinnikte Dolf.
- 't Is niet nodig dat er iets kapot gaat, meende Han.
Joep, aan de andere kant van de sloot, beende voort, netjes tussen de rijen planten
door.
Plotseling klonk er echter een schreeuw van een andere kant.
- Alle mensen, de boer! schrok Dolf.
't Was zo. Uit de richting van de boerderij kwam een man aanhollen, die hevig
met zijn armen zwaaide en schreeuwde van:
- Hé!... Hé daar!... Wég!... Van mijn land af!
Joep bleef staan en keek in de richting van de kwaje eigenaar.

De man nam een alles behalve verzoenende houding aan
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- Dáár, riep hij, wijzend, mijn vliegtuigje is daar gevallen. Ik wil het even pakken.
Ik doe wel voorzichtig!
Meteen wilde hij zijn weg vervolgen. Maar toen ging de man nog harder lopen en
nóg heviger schreeuwen van:
- Wég!!... Van mijn land af!!
Hij kwam nu regelrecht op Joep af, springend over zijn planten om de kortste weg
te kunnen volgen. Joep bleef voor alle zekerheid maar weer staan om de boer niet
nóg kwader te maken.
- Die is zuur, voorspelde Bennie somber.
- Och, kom, toonde Han zich optimistisch. Als hij die man rustig vertelt wat er
aan de hand is, mag hij zijn model vast wel pakken. Hij doet toch geen kwaad? Hij
komt toch niet stelen?
- Ik vertrouw het tóch niet. Kijk hij zich eens opwinden! zei Dolf.
Ja, het was zo, de man nam een alles behalve verzoenende houding aan. Hij
schreeuwde nog steeds tegen Joep en gebaarde met zijn armen.
Toen scheen Joep ook boos te worden.
De jongens hoorden niet wát hij zei, maar aan zijn houding en zijn gebaren
bemerkten zij wel, dat hun vriend de kwaadaardige boer danig van repliek diende.
- Zullen we er óók heengaan? stelde Dolf voor en hij maakte zich al gereed voor
een sprong over de sloot.
- Nee, niet doen, waarschuwde Bennie, want dan springt die man helemaal uit zijn
vel.
- Nee, beter maar afwachten, gaf Geertjan Bennie gelijk.
- Als hij Joep durft te slaan... dán... zei Dolf dreigend.
- Dán stormen we er op af, maar dat zal hij heus wel uit zijn lijf laten, meende
Han, Joep is ruim een kop groter dan hij.
- Joep komt terug, kondigde Geertjan aan.
Ja, mopperend en gebarend en zéér onwillig kwam Joep hun kant weer op, terwijl
de boer, met de handen in zijn zakken hem bleef staan nakijken.
Bij de sloot gekomen, draaide Joep zich om.
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- Pakt ú hem dan even! riep hij, maar het enige bescheid dat hij kreeg was een bars
en bevelend:
- D'r áf, zeg ik!
Joep haalde kwaad zijn schouders op en... één... twee... húp... daar stond hij weer
naast zijn vrienden, die hem met belangstellende vragen overvielen:
- Wat is dat, Joep?
- Wat zei hij?
- Krijg je hem niet terug?
- Pakt-ie hem voor je?
- Hadden jullie ruzie?
- Die vent is niet wijs, was het enige wat Joep antwoordde. Ik wilde hem kalm
uitleggen wat er was gebeurd, maar ik kreeg geen kans. Al maar schreeuwen en
schelden en dreigen...
- Zakt wel af, voorspelde Geertjan, kijk, hij gaat er heen. Natuurlijk pakt hij de
‘Zwaluw’ en dan gooit hij hem over de sloot.
Met hun ogen volgden zij de boer die in de richting van de gedaalde ‘Zwaluw’
drentelde, zonder enige haast te maken.
- Waar zijn Onno en Hein eigenlijk? vroeg Bennie ineens, terwijl hij rondkeek.
Ja, waar waren die twee? Ze werden nu pas gemist.
- 'k Snap er niets van. Waar kunnen die nu zijn gebleven? verwonderde Dolf zich,
en hij keek speurend om zich heen alsof de twee zich voor de grap achter een
boterbloem hadden kunnen verbergen.
Joep had geen gedachten voor de twee spoorloos verdwenen vrienden; hij zag
alleen de boer die nu bij de ‘Zwaluw’ bleef staan en zich bukte.
- Hij heeft hem... zei hij in gespannen aandacht, wat zou hij nu gaan doen...?
- Ach jô, je krijgt hem wel terug, maak je geen zorg, beweerde Han.
Maar de boer scheen helemaal geen haast te hebben. Hij stond daar, met Joep's
model in zijn handen en hij bekeek het van alle kanten.
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Joep waagde een bescheiden schreeuw:
- Wilt u hem even over de sloot gooien?
Geen enkel teken, waaruit ze konden opmaken dat de man het had gehoord.
- Hij gaat er mee weg! kreet Dolf ineens.
Inderdaad slenterde de boer rustig weg, maar niet in de richting van de popelende
vrienden.
- Hé! Krijg ik mijn vliegtuig terug?! riep Joep opgewonden en hij maakte aanstalten
om weer over de sloot te springen, zijn nog steeds druipende broekspijp ten spijt.
- Niet doen, jô, waarschuwde Han, daar maak je het maar erger mee!
- Maar dat... dat is... d .. d .. diefstal! beweerde Joep, stotterend van agitatie.
Ze liepen langzaam mee met de boer, die kennelijk op zijn huis afging.
- Kijken wat hij ermee gaat doen, jongens! waarschuwde Dolf, toen ze op de hoogte
van de boerderij waren gekomen.
- Misschien geeft hij hem nog, bleef Han hoopvol.
Maar de boer scheen er eenvoudig niet over te denken. De jongens zagen hem met
het model in een schuur op het erf verdwijnen. Perplex wachtten zij af. Even later
keerde de boer terug, zonder zweefvliegtuig, waarna hij in zijn woning verdween.
- Dát is het toppunt, barstte Bennie verontwaardigd los.
- Maar ik... ik móét mijn model terughebben! zwoer Joep, wit van kwaadheid. Als
het niet goedschiks gaat, dán maar kwaadschiks. Dan ga ik het ding hálen!
- Ik geloof, merkte Dolf droogweg op, dat die keuken van de Sjah van Perzië, waar
je het daarstraks over had, minder wanhopig was geweest. Koks zijn meestal
goedmoedige lui.
- Nee maar, zonder dollen, jongens, wat doen we? vroeg Bennie.
- Het ding hálen, dat is zo vast als een huis! antwoordde Joep vastbesloten.
- Hoe wil je dat aanleggen?
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- Als we om de boerderij heenlopen en ik spring over de sloot, zei Joep, dan kom ik
achter die schuur terecht en dan...
- Dan staat die boer je daar op te wachten met een hooivork of zoiets, vulde
Geertjan aan.
- Daar komen Onno en Hein ook aan, wees Bennie ineens.
Joep zag ze ook en plotseling verhelderde zijn gezicht.
- Ik weet het, lui, zei hij, die twee moeten intussen de boer aan de praat houden.
Hij heeft ze nog niet gezien dus weet hij ook niet, dat we bij elkaar horen.
Hij wenkte Onno en Hein dat ze moesten blijven staan en stapte snel op het tweetal
toe. De anderen volgden grinnikend. Als Joep een stout stukje in de zin had en zo
resoluut deed, dan kon je wat beleven!
- Waar hebben jullie toch gezeten? vroeg Dolf.
- Hein is omgekukeld met zijn fiets. Pedaal verbogen, bracht Onno verslag uit, we
hebben nog geprobeerd het ding recht te slaan met een steen, maar het ging niet.
Heeft een van jullie gereedschap bij zich?
- Wacht nou eens even, begon Joep de lakens uit te delen, trapper verbogen, zeg
je? Dat komt prachtig uit!
- 't Is maar wat je prachtig noemt, mokte Hein, heeft iemand van jullie nu geen...
- Stil nu eens even, luister naar wat er is gebeurd, viel Joep hem in de rede.
In het kort werden Onno en Hein op de hoogte gebracht van de stand van zaken.
- Nu wil Joep het ding uit de schuur gaan halen en intussen moeten jullie met z'n
tweeën die boer aan de praat gaan houden, legde Dolf uit.
- Mooi baantje, hoe wil je... begon Onno, maar Joep legde hem het zwijgen op.
- Zo klaar als een boterbal, zei hij. Die boer heeft jullie niet gezien; weet dus niet
dat jullie bij ons horen. Jullie gaan gewoon het erf op en je vraagt een hamer te leen
om je pedaal in fatsoen te slaan. Intussen spring ik over de sloot en haal mijn
‘Zwaluw’
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terug. Als ik met het ding weer veilig over de sloot ben, doe ik de roep van een
koekoek na!
Hein krabde zich op het hoofd, maar Onno had wel oren naar het avontuurtje.
- Kom op, Hein, wat kan ons gebeuren? zei hij.
De twee verdwenen, nageoogd door Joep en de rest.
- Zou die boer nou niet... begon Hein benauwd te doen.
- Zeur niet, ik doe het woord, beloofde Onno en met Hein in zijn kielzog stapte
hij resoluut het erf op.
De boer was onmiddellijk buiten en ontving de jongens achterdochtig.
- Wel? vroeg hij.
- Och, baas, zei Onno, met het onschuldigste gezicht van de wereld, mijn vriend
hier, heeft een ongelukje met zijn fiets gehad. De ene pedaal is verbogen. Kunt u ons
misschien even een hamer lenen?
Onno keek de man zó vriendelijk en open aan, dat deze zijn wantrouwen al voor
de helft verloor.
- Jullie zijn toch niet die... eh... die jongens van die vliegmachine... hè? vroeg hij.
- Vliegmachine? deed Onno verbaasd, nee, we zijn gewoon op de fiets.
- Nee, ik bedoel zo'n klein speelgoeddingetje, legde de boer uit.
Onno haalde zijn schouders op en schudde hevig van neen.
- 'k Weet nergens van, zei hij. Hebben die jongens dan wat gedaan?
- Ja, die hebben... wacht, ik zal eerst die hamer even halen, was het antwoord.
De man was één en al bereidwilligheid, nu hij zijn verhaal kwijt kon. Terwijl Onno
en Hein met de hamer aan de gang waren, vertelde hij hoe een heel stel jongens over
de sloot waren gesprongen en op zijn akker de gewassen hadden vertrapt.
- Schandelijk, uw kostbare oogst! deed Onno verontwaardigd. Sommige mensen
weten toch maar niet hoe ze zich moeten gedragen!
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De boer had plezier in zijn dankbaar gehoor en hij ging breed over het gebeurde
uitweiden. Onno toonde zich hoe langer hoe meer verontwaardigd over de vandalen
die de oogst vernielden en geen eerbied hadden voor het eigendom van een ander.
Hij ging in zijn verontwaardiging zelfs een beetje té ver naar de smaak van Hein
die hem wat je noemt stond te ‘knijpen’ dat de boer argwaan zou krijgen en schichtig
om zich heen keek of hij Joep niet ergens ontwaardde. Maar deze held scheen intussen
met succes te hebben geopereerd, want plotseling klonk helder en duidelijk de roep
van een koekoek.
- Hoor eens, een koekoek, zei Onno brutaal, dan krijgen we regen. Laten we
opschieten, Hein, want we moeten nog een eind trappen en regenjassen hebben we
niet.
- Ja... antwoordde Hein benauwd.
De pedaal deed het weer best. Onno bedankte de boer overdreven hartelijk voor
zijn medewerking en een minuut later waren de twee weer van het erf.
Hein slaakte een diepe zucht.
- Wat heb ik in mijn rats gezeten! Idioot die je bent! Dat die boer niets in de gaten
kreeg is mij een raadsel! verweet hij Onno.
- Je moet nooit zo erg gauw bang zijn, deed deze onverschillig.
Ze stapten op hun fietsen en voegden zich bij de rest van de club die hen juichend
en schaterlachend verwelkomde.
Joep zwaaide triomfantelijk de ‘Zwaluw’ boven zijn hoofd.
- Réúze ging het! riep hij waarderend.
- Ging het gemakkelijk? informeerde Onno lachend.
- Och, man, als vanzelf! pochte Joep. Ik wandelde op mijn akkertje naar die schuur
en haalde mijn ‘Zwaluw’ er uit. Alleen op de terugweg schrok ik me een hoedje, jô!
Kom ik daar ineens de melkmeid tegen!
- Ga weg! En toen?
- Ze keek me erg gek aan, maar ik deed net of mijn neus bloedde, zei vriendelijk
‘goeden middag. Mooi weertje vandaag!’ en beende door.
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- Wat zal die boer op zijn neus kijken, als hij straks zijn vliegtuig wil gaan bekijken!
lachte Dolf.
- Als hij dan het verhaal van de melkmeid hoort, snapt hij natuurlijk alles van de
samenzwering, meende Han.
- Eén ding hoop ik, grinnikte Bennie, dat er nooit écht iemand gereedschap komt
lenen om zijn fiets te repareren, want dan is die nog níet jarig!
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XI - V i e r s u c c e s s e n e n e e n o n g e l u k
De club had nauwelijks het wedstrijdterrein betreden of Han en Geertjan voelden
elk een stevige klap op hun schouder en een jolige stem riep:
- Hallo, jongens! Komen jullie ‘examen’ doen?
Het was Frans Koning.
- Ha, meneer Koning, riep Geertjan verrast uit, ja, dat is een goede benaming:
examen. Het lijkt er wel een beetje op.
- Is dit jullie club? informeerde Frans, met een knik in de richting van de andere
jongens.
- O, ja, mag ik even voorstellen... Joep Breens, Bennie de Rechte, Willem Lens,
Dolf Haarman, Hein Proost, Onno van der Stam, en... nu ja, Han kent u al.
Er werden handjes gedrukt.
- En, hebben jullie examenvrees? vroeg Frans Koning lachend.
- Niet eens! beweerde Joep en hij liet er ter verduidelijking op volgen: we hebben
een prima docent gehad en dan ga je een examen altijd met vertrouwen tegemoet.
- Prachtig. Dus jullie denken wel een goed figuur te zullen slaan?
- We zijn allemaal boven de honderdvijftig seconden uitgekomen, deelde Dolf
mee.
- Maar de ‘docent’, lachte Bennie, heeft het ons ook niet gemakkelijk gemaakt.
Hij toonde zich niet gauw tevreden met onze prestaties.
- Voor je eigen bestwil, natuurlijk! meende Frans.
- Vanzelf.
- We hebben u in lang niet gezien, meneer Koning, gaf Han een wending aan het
gesprek, dat hem te persoonlijk werd.

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

136
- Nee. Wat dacht je, dat dit alles er vanzelf kwam? antwoordde Frans met een
handbeweging in de richting van het wedstrijdterrein, waar het wemelde van
deelnemers, ordecommissarissen en tijdopnemers. Mán, als ik had geweten, dat er
aan die wedstrijd zóveel vastzat, dat er zóveel te organiseren en te regelen en te
bespreken was geweest, dan...
- Dan was u er niet aan begonnen, dacht Dolf.
- Natuurlijk wél! antwoordde Frans verontwaardigd, want ik heb er zelf machtig
veel plezier in.
Ze lachten allemaal om deze dwaze logica.
- Is er al gevlogen vanmorgen? vroeg Hein.
- Nog niet officieel, maar ik heb toch al verscheidene modellen in de lucht gezien.
't Is toch altijd weer een prachtig gezicht en het verveelt nooit, was het antwoord.
- En wat denkt u van de deelnemers in het algemeen? informeerde Willem
nieuwsgierig.
- Wel, er zijn er bij met fraaie modellen, jongens die het méér hebben gedaan, dat
zie je zo. Maar er zijn er ook van wie je kunt zien dat ze er geen kaas van hebben
gegeten.
- Dus er zijn geduchte tegenstanders? vroeg Han.
- Ongetwijfeld, was het antwoord, maar ik ga nu weer eens verderop, jongens,
want ik heb nog een heleboel te doen. Bonjour. Amuseer je en... succes gewenst!
- Ik had hem nog willen vragen of het echt waar is dat de ‘Skymasters’ op de grote
wedstrijd komen, zei Joep.
- Dat ís waar! riep Geertjan uit. Hij heeft het mij zelf verteld. We moesten een
orkest hebben, zei hij en wie kun je bij een luchtvaartwedstrijd beter uitnodigen dan
de ‘Skymasters’.
- Ik zal je voor deze keer dan maar geloven, lachte Joep.
De vrienden mengden zich nu ook in de drukte die rond het wedstrijdterrein heerste.
Tientallen jongens waren hier druk bezig met hun modellen. Er werd ijverig
‘geproefstart’, vakkundig en minder vakkundig gedokterd aan vleugelstanden en
ballastplaatsing; heftig gedebateerd en overtuigend georeerd.
Er waren veel clubs en groepen van jongens die elkaar hielpen
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en aanwijzingen gaven, er waren ook veel jongens die blijkbaar helemaal alleen aan
de wedstrijd deelnamen en eenzaam aan het proberen waren. Soms vonden een paar
van die ‘eenlingen’ elkaar en ontstond er een groepje van jongens die elkaar nog
nooit hadden gezien, maar een spontane vriendschap sloten voor één dag.
Han en Geertjan en hun vrienden zochten een stukje open terrein waarop ze nog
even konden experimenteren met hun modellen.
Toen de wedstrijd begon, staakten de meeste deelnemers hun proefnemingen om
een plaatsje te zoeken waarvandaan ze de bewegingen van hun rivalen goed konden
gadeslaan.
- Je kunt dikwijls nog een hoop leren van enkel kijken, zei Han en dus stelden hij
en zijn vrienden zich ook op een gunstige plaats op.
Wat zij zagen van hun tegenstanders stemde hen tamelijk optimistisch. Zeker, er
waren jongens die op perfecte wijze hun modellen startten: beheerst en zuiver
berekend; er waren modellen die ideaal vlogen en prachtige tijden maakten. Je kon
duidelijk zien, dat deze jongens de modelzweefsport niet sinds vandaag of gisteren
beoefenden. Maar er waren er daarentegen ook een hele massa die geen schijn van
kans maakten de vereiste honderdvijftig punten te halen. Lui die kennelijk geen flauw
idee van starten hadden; modellen, die stuntelig en onsolide in elkaar geflanst waren.
Han ergerde zich er aan.
- Waarom laten zulke jongens zich niet goed voorlichten door iemand die er
tenminste iets van weet? vroeg hij zich af.
- Je moet zo iemand maar niet in je buurt hebben, wierp Hein tegen.
- Ach wat, meende Han, er is altijd wel iemand te vinden die er iets van weet. Lui
die aan zweefvliegen doen, helpen anderen graag, ook al is hij een wildvreemde!
Ze zagen verschillende modellen sneuvelen. Eén model dook onmiddellijk na de
start, als een sperwer naar de grond. De
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eigenaar stond met het onherstelbare wrak van zijn vliegtuigje in de handen en de
tranen sprongen hem in de ogen.
- Ja, zei Dolf, het lijkt me ontzettend sneu, als je zó lang aan je model hebt gewerkt
en het ligt in tijd van een halve minuut in elkaar.
Soms zagen ze jongens op fietsen springen en wegrijden. Dat gebeurde, als een
model wegvloog van het wedstrijdterrein. De eigenaar moest trachten het zo snel
mogelijk op te halen, om op tijd aan de start voor de volgende vlucht te kunnen
verschijnen.
Joep's ‘Zwaluw’ maakte een eerste vlucht van 60.3 seconden. Hij was zeer in zijn
schik met deze tijd, want, zei hij, als ik vanmiddag een thermiekvlucht maak, ben ik
zó aan de honderdvijftig punten.
Han stak hem keurig de loef af door een vlucht van 68.8 te maken. Geertjan had
minder succes en behaalde slechts 59.4 punten. Toch nog héél behoorlijk, al was hij
zelf ook verre van tevreden.
Dolf, Bennie, Hein en Onno kwamen uit de bus met respectievelijk 61.8, 63, 56.1
en 63.5 seconden.
Maar Willem!
Om de één of andere duistere reden meende hij op het laatste ogenblik nog iets
aan de vleugelstand van zijn model te moeten veranderen. Het resultaat was dat zijn
vliegtuigje maar goed dertig seconden in de lucht bleef.
Willem kon zichzelf wel om zijn oren slaan. Maar daar schoot hij ook niet veel
mee op.
- Zien dat je het inhaalt met de volgende ronden, troostten zijn vrienden hem.
- Zien jullie die knaap daar, met die rare ijsmuts op zijn hoofd? wees Dolf.
Ja, ze zagen hem.
- Heeft maar liefst vijfentachtig punten gehaald! deed Dolf, met één dichtgeknepen
oog.
- Die zit in gedachten al in Brussel moet je maar rekenen, lachte Joep.
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- Hij heeft een mooie voorsprong, gaf Han toe, maar hij ís er nog niet. Er kan nog
van alles gebeuren.
- Ik heb honger, ontdekte Onno plotseling.
De anderen voelden toen ook ineens iets in hun maagstreek en de rugzakken werden
uitgepakt.
Intussen gingen de vluchten door. Er werd door de toeschouwers echter minder
op alle prestaties gelet dan in het begin. Alleen voor een héél fraaie vlucht kwamen
ze nog overeind. Maar er waren mislukkingen aan de lopende band en daarnaar te
kijken ging gauw vervelen.
Omstreeks één uur kwamen onze vrienden weer aan de beurt en het waren Joep,
Han, Geertjan en Dolf die elk met tussen de zeventig en tachtig punten, vrijwel zeker
konden zijn van hun deelname aan de grote wedstrijd. Die twintig of dertig
ontbrekende punten zouden er ongetwijfeld bij de derde vlucht wel uitkomen.
De anderen waren minder fortuinlijk.
Bennie kwam niet hoger dan veertig punten en moest er dus nog ongeveer vijftig
bij zien te halen. Dat kón wel eens mislopen...
Willem kon de juiste instelling niet meer vinden, na zijn eerste geknoei en moest
zich tevreden stellen met een goede vijfenveertig seconden. Zijn derde vlucht zou
dus evenveel punten moeten opleveren als de eerste en de tweede samen.
Onno bracht het ook niet verder dan veertig, terwijl zijn eerste vlucht toch zo mooi
was geweest. Zonderling!
En Hein's model vloog weg, maakte wel tachtig punten, maar nestelde zich zó vast
in de takken van een hoge spar, dat er geen bijkomen aan was.
De vrienden gingen met hem mee om te proberen met vereende krachten het
vliegtuigje naar de grond te krijgen, maar het gelukte niet. De boom had alleen een
kruin, waarin Hein's ‘Wolkenkrabber’ rustte en was verder zo kaal als een
scheepsmast, zodat Hein's klimpartij, waartoe hij ten einde raad besloot, al bij voorbaat
tot mislukken gedoemd was.
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- Een ladder... riep Hein vertwijfeld... een lánge ladder... en hij keek om zich heen,
alsof hij verwachtte dat er op zijn geroep een lange ladder zou komen aanhuppelen.
Ja, nét, een lange ladder, haal er maar eens eentje één, twee, drie, ergens vandaan!
Het was verdraaid sneu voor Hein, maar hij kon zijn model wel als verloren
beschouwen en met zijn honderdzesendertig punten bleef hij net onder de eis.
Met een bang hart startten Onno en Willem voor de laatste ronde.
Arme Willem. Hij scheen het met zijn haastig en eigenzinnig gepeuter vlak vóór
de wedstrijd wel grondig verprutst te hebben. Zeventig punten ruim, haalde hij, maar
dat waren er tezamen maar goed honderdvijfenveertig, dus... ‘beneden de maat’.
Hij liet zijn onderlip zakken, mokte en foeterde en schold zichzelf uit voor al wat
lelijk was. Maar twee minuten later moest hij toch alweer lachen om Onno, die
vreselijk zenuwachtig deed en over zijn eigen benen struikelde, waardoor hij zijn
start verknoeide en tot het povere resultaat van vijfendertig punten kwam. Met zijn
ruim honderddertig punten kon hij Willem en Hein dus gezelschap gaan houden.
Alleen Joep, Dolf, Bennie, Han en Geertjan konden, met kleuren van opwinding
en blijdschap naar de wedstrijdleiding gaan om hun deelnemerskaart te laten
afstempelen: het teken dat zij ‘geslaagd’ waren en aan de grote wedstrijd mochten
deelnemen. Alle vijf hadden zij ruimschoots hun honderdvijftig punten gehaald.
Lachend en zingend en elkaar op de schouders slaand kwamen zij bij de drie sip
kijkende verliezers die overigens sportief genoeg waren om zich te verheugen in het
succes van hun vrienden.
Iemand hield nog een toespraak, waarin hij de verliezers moed insprak en hen
aanmoedigde vooral niet bij de pakken te gaan neerzitten, maar te blijven bouwen,
omdat er wellicht nóg eens een dergelijke wedstrijd zou worden gehouden waarbij
zij dan, door ervaring gesteund, ongetwijfeld een beter figuur zouden slaan. De
winnaars wenste hij van harte geluk en... véél succes bij de grote wedstrijd in de
Pinkstervacantie!
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- Ook de verliezers van vandaag zijn daar natuurlijk van harte welkom, ja, ik hoop,
dat zij allemaal komen. Dus... tot ziens! besloot deze meneer zijn toespraak.
In de beste stemming verlieten alle deelnemers het terrein. Het was, óók voor de
minder fortuinlijken een alleraardigste dag geweest, die veel beloofde voor de échte
wedstrijd.
Willem Lens kón met de beste wil van de wereld maar geen vrede sluiten met
zichzelf en hij vroeg maar steeds, hóe het toch was gekomen en wáárom hij zich niet
had weten te herstellen.
Onno stelde zich gemakkelijker over de teleurstelling heen. We hebben verloren.
Door pech of door stommiteit. Dat doet er niet toe. Een volgende keer misschien
beter.
Hein bleef doorzagen over die ladder.
- Als ik maar een ládder had gehad, zei hij telkens.
Het ging Bennie vervelen en hij voegde zijn vriend toe:
- Ach, jô, neem in het vervolg dan een ladder mee in je rugzak maar schei nu uit
met dat gemeier!
- Dus jullie gaan nu met z'n vijven naar het vliegkamp op de Veluwe, zei Willem.
- Jullie gaan toch zeker óók mee? riep Geertjan uit. Je hebt het recht om te komen.
Het staat op je deelnemerskaart en je hebt het daarstraks van die meneer nog gehoord!
- Och, waarom zou ik gaan, meende Willem. Als ik niet mee kan doen, vind ik er
niet veel aan.
- Da's kinderachtig, oordeelde Joep, denk jij er óók zo over, Onno?
- Ik niet! Ik ga mee. Het zal evengoed wel leuk zijn. En jij, Hein?
- Weet nog niet, was het antwoord, zal nog wel eens kijken.
Hein mokte nog over zijn ladder.
- Pas op, jongens, waarschuwde Bennie die helemaal in de achterhoede reed, daar
komt een auto van die zijweg.
- Wat een gang heeft die vent!
- Roekeloos, oordeelde Dolf, hij zit helemaal aan de linkerkant van de weg.
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- Moet hij nou recht door?
- Zal wel. Hij steekt tenminste geen richtings...... pas op!! Han!!... Stoppen!!...,
schreeuwde Joep.
Maar het was te laat. De auto gierde onverwacht door de bocht. De wielen snerpten
over de weg. Han, die vooraan reed, en wel vaart had ingehouden om de auto te laten
passeren, reageerde snel met zijn stuur naar rechts, maar niet snel genoeg: de
achterbumper raakte zijn voorwiel en met fiets en al werd hij tegen de grond gesmakt...
Bleek van schrik sprongen de anderen van hun fietsen en snelden naar hun vriend.
- Han... heb je je bezeerd...?
- Die stommeling!
Geertjan bukte zich over zijn vriend.
- Han... Han... zei hij ademloos, jô, kun je opstaan...? Heb je je pijn gedaan...?
Han kreunde. Hij was verdoofd door de val. Zijn gezicht was spierwit en pijnlijk
vertrokken. Zijn handen en zijn voorhoofd en zijn rechterwang waren lelijk geschaafd
en met vuil en bloed besmeurd.
De andere jongens hadden hun fietsen neergelegd. Met z'n zevenen zaten ze gebukt
of geknield om Han heen.
- Je hebt toch niets gebroken, jô? vroeg Dolf angstig, heb je ergens pijn?
- Mijn arm... o... mijn arm en mijn pols, kreunde Han.
- Grote grutten, die heeft zijn arm gebroken, stelde Willem vast.
Maar zo erg bleek het gelukkig niet te zijn. Han kon zijn arm wel bewegen al deed
het hem veel pijn. Ook aan zijn benen mankeerde niets, want, gesteund door veertien
hulpvaardige armen kwam hij overeind en toen bleek dat hij kon staan en lopen.
De anderen slaakten een zucht van verlichting. Maar er werden heel wat lelijke
woorden aan het adres van de roekeloze autorijder gezegd. En toen zagen de vrienden
ineens iets wat voor Han wellicht erger was dan een gebroken been: hij was bij zijn

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

143
val boven op zijn model getuimeld en dit was geheel gekraakt.
Ze stonden er allemaal zwijgend naar te kijken. Ook Han zei niets, maar zijn lippen
trilden verraderlijk en er kwamen tranen in zijn ogen.
De jongens, die wisten met hoeveel zorg Han dit model had gebouwd, begrepen
heel goed dat het verlies ervan voor hun vriend een zware slag betekende.
Pijnlijk bukte Han zich. Hij raapte de resten van zijn ‘Torenkraai’ op en zei
moeilijk:
- Kijken... wat... of er nog wat... aan te doen is... thuis...
De vrienden zeiden niets. Maar met één oogopslag viel te constateren dat hier geen
repareren meer aan was. Zou Han kans zien in de korte tijd die hen nog scheidde van
de grote wedstrijd, een nieuw model te maken?
Han werd op zijn fiets geholpen en hij behoefde de verdere weg niet meer te
trappen: om beurten duwden twee jongens hem in de rug. Het was een trieste stoet
en de ouders van Han schrokken danig toen hun zoon zo thuiskwam. Toch mocht
nog van geluk worden gesproken dat de roekeloosheid van de automobilist geen
erger gevolgen had gehad.
De volgende dag liep Han met zijn rechterarm in een doek. Hij had zijn pols
verstuikt en er was een spiertje in zijn bovenarm gescheurd. Voorlopig mocht hij die
arm niet gebruiken van de dokter. Dit betekende, dat Han geen nieuw model zou
kunnen maken en dat hij dus niet aan de wedstrijd zou kunnen deel nemen.
Han, met zijn prachtige ‘Torenkraai’ en zijn goede kansen...
Hij hield zich groot en zei: - 't Is pech. Maar het zal toch leuk zijn om naar jullie
te kijken.
Maar alleen zijn vrienden konden beseffen hoe groot de teleurstelling was die hij
met deze woorden trachtte te verbergen. En wie dit wel het allerbest begreep, was
Geertjan. De pech van zijn vriend liet hem geen rust en hij piekerde over de vraag
op welke manier hij zijn vriend zou kunnen helpen. Hij praatte er eens met zijn vader
over. Het resultaat van dit gesprek was, dat Geert-
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jan diezelfde avond nog bij de telefoon stond en achter elkaar drie gesprekken voerde.
En het gevolg hiervan was weer, dat een kwartiertje later vier jongens op Geertjan's
kamer zaten: Joep, Bennie, Dolf en Geertjan zelf.
- Wel, zei Dolf, wat had je nu? Je deed zo geheimzinnig door de telefoon.
- Ja, noodde Joep, kom eens voor de draad.
- Je had een plan, zei je, hielp Bennie hem op streek.
- Ja, lui, ik heb jullie nodig, zei Geertjan. Wat vinden jullie ervan dat Han niet aan
de wedstrijd kan meedoen?
- Verdraaid vervelend natuurlijk, bromde Joep.
- Ellendig voor hem, meende Bennie.
- Dat behoef je niet te vragen, vond Dolf en hij liet er op volgen: ik wou dat ik er
wat aan kon doen.
- Jullie zijn toch zeker met mij eens, ging Geertjan verder, dat wij een heleboel
aan Han te danken hebben, hè?
- Absoluut!
- Zonder zijn hulp hadden wij nooit onze modellen gemaakt.
- Vast niet!
- Dan vind ik, dat wij hem, nu hij in de nesten zit, niet in de steek mogen laten,
zei Geertjan gedecideerd.
- Ben ik volkomen met je eens, maar, wat wíl je? vroeg Bennie.
- Dat zal ik jullie vertellen. Ik wil een nieuw model voor hem bouwen, nu hij dat
zelf niet kan doen.
- Natuurlijk een pracht idee en ik ben er dadelijk vóór, zei Dolf, maar ik vraag me
af, of we dat voor elkaar boksen in zo'n korte tijd. We hebben nog maar een goede
week.
- Precies. En daarom moeten jullie mij helpen. Als wij alles op alles zetten en ál
onze vrije tijd eraan besteden, dan móet het kunnen.
- Vergeet het invliegen niet, hielp Joep herinneren.
- Nee, dat vergeet ik niet. Het is kort dag, dat geef ik jullie dadelijk gewonnen.
Maar zouden we het met z'n vieren niet voor elkaar krijgen, als we het persé willen?
Wat denken jullie?
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- Ik geloof dat je gelijk hebt, meende Dolf, natuurlijk kán het als we het echt willen.
- Verdraaid ja, ik krijg er zin in! sprong Joep op.
- Maar dan moeten we gauw beginnen, meende Bennie.
- Natuurlijk. Vanavond nog. Iedere minuut die we verpraten is verloren.
Ze keken elkaar aan en raadpleegden hun horloges.
- Het kán, besloten ze, eensgezind.
- Mag het van je vader? vroeg Bennie.
Geertjan lachte.
- Die zit in het complot!
- Dan gaan we aan de slag. Kunnen we even naar huis bellen?
Natuurlijk kon ook dat en een kwartier later zaten de vier jongens in de werkplaats.
Geertjan had een kleur van opwinding.
Fijn, dat hij zijn vrienden zó gauw bereid had gevonden hem te helpen zijn plan
ten uitvoer te brengen. Ach, natuurlijk, daaraan had hij ook niet behoeven te twijfelen!
Hij nam zich voor aan dit model nog veel meer aandacht te besteden dan hij het aan
een model voor zichzelf zou hebben gedaan. Dit werd voor hem een erezaak: het
moest een vliegtuigje worden, geheel gelijkwaardig en zo mogelijk nog beter dan
het model dat op zo'n ongelukkige manier voor Han verloren was gegaan.
Hij nam de leiding en verdeelde het werk. Gelukkig waren er nog genoeg materialen
overgebleven, zodat het aanschaffen daarvan geen geld en... geen tijd kostte.
Geertjan's geestdrift stak de anderen aan.
- Het moet een piek-píékfijn modelletje worden, zei Joep.
- Ik gun hem van harte dat hij met dit model de wedstrijd wint, knikte Dolf gul.
- Dat zou een succes voor ons allemaal zijn! meende Bennie.
- Doorwerken, jongens, spoorde Geertjan aan. We hebben geen tijd te verliezen.
Ieder vrij ogenblik kwamen de bouwers bij Geertjan en het model schoot goed op.
Geertjan zelf behield de supervisie. Ieder
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onderdeel dat door de anderen was gemaakt ging door zijn handen en onderwierp
hij aan een nauwgezet onderzoek. Hij vijlde of schuurde er nog wat aan en was niet
eerder tevreden dan wanneer het tot op de tiende millimeter nauwkeurig was.
Het in elkaar zetten van het model en het bespannen van romp en vleugels waren
werkjes die hij voor geen geld ter wereld uit handen gaf. Hij wilde er persoonlijk
verantwoordelijk voor zijn, dat Han met deze nieuwe ‘Torenkraai’ voor de dag zou
kunnen komen en dat hij er een behoorlijk figuur mee zou slaan.
De wedstrijd ermee winnen, dát was iets waar je van te voren toch niets van kon
zeggen: dat hing af van allerlei factoren. Maar een káns en een góéde kans moest
Han met dit model maken.
Bijna een volle week waren de samenzweerders rusteloos bezig. Toen stond de
‘Torenkraai’ kant en klaar op de werkbank. Er blonk trots en tevredenheid in de ogen
van de vier jongens toen zij zwijgend naar het resultaat van hun ingespannen arbeid
stonden te kijken.
- Als hij het nu maar goed doet, zei Dolf.
- Dat móét! stelde Joep vast.
- Kun je nooit zeggen... weifelde Bennie.
- We hebben morgen en overmorgen nog om proef te vliegen.
- Maar we moeten onze kampspullen ook nog in orde maken, hielp Bennie
herinneren.
- Dat is zó klaar, meende Geertjan optimistisch en hij voegde er aan toe: Kom, lui,
we hebben dít modelletje in een recordtijd gemaakt, laten we nu op het laatste ogenblik
niet voor een kleinigheid terugschrikken. Morgen gaan we de hele dag proefvliegen
en overmorgen maken we onze kampuitrusting in orde.
Zo werd afgesproken.
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XII - D e e e r s t e k a m p d a g
Han was somber en een beetje verdrietig gestemd. Over zijn arm had hij niet te
klagen. Die was tamelijk gauw genezen. De pols was nog een tikje stijf en in zijn
bovenarm zat nog een pijnlijke plek, maar hij droeg hem niet meer in een doek en
kon hem vrij normaal gebruiken. Dat was het dus niet, wat hem verdrietig stemde.
De teleurstelling, omdat hij niet aan de grote wedstrijd kon meedoen? Och nee,
daar had hij zich wel aardig overheen gezet. Er was nu eenmaal niets aan te doen en
klagen en kliemen hielp immers geen zier?
Nee, het waren de houding en het gedrag van zijn vrienden en vooral van Geertjan
die hem lelijk dwars zaten. Ze hadden wel steeds geinformeerd hoe het met hem
ging, ze hadden hem wel moed ingesproken en hem aangespoord er voor te zorgen
dat zijn kampspullen in orde zouden zijn, maar ze hadden hem in de afgelopen week
toch eigenlijk aan zijn lot overgelaten.
Hij had zo echt het gevoel, dat hij er niet meer helemaal bij hoorde. Geertjan,
bijvoorbeeld, was niet één avond bij hem geweest. Eén keer was hij op een middag
gekomen, maar toen had hij een vreselijke haast gehad om weer weg te komen. Als
Han hem vroeg 's avonds te komen of als hij een afspraak wilde maken, had Geertjan
altijd een uitvlucht gehad: of hij moest naar een tante, of hij moest voor zijn vader
ergens heen of hij moest nog iets leren, wat hij had verzuimd. Altijd was er wat
geweest en Han had de stellige indruk gekregen, dat zijn vriend hem liever niet zag
dan wel.
Onbegrijpelijk.
Han vroeg zich af, of de vriendschap bij Geertjan dan zó weinig
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diep zat, dat hij hem rustig in de steek kon laten, nu hij toch geen wezenlijk belang
meer bij de wedstrijd had. Hij kón zich dat eenvoudig niet voorstellen. Dat was toch
niets voor Geertjan? Wat was vriendschap op zo'n manier dan waard? Kon hij zich
zó in hem hebben vergist?
Nogal lusteloos maakte Han de laatste voorbereidselen voor de reis. Triest keek
hij neer op zijn gepakte rugzak en hij bedacht, hoe vrolijk en opgewonden hij zou
zijn geweest, als naast die rugzak ook zijn geliefde ‘Torenkraai’ had gelegen.
Snel kleedde hij zich uit en kroop in bed. Gauw gaan slapen. Misschien zag morgen
alles er wat minder somber uit, als hij eenmaal op reis was en hij later in de grote
drukte van het vliegkamp zou zijn.
Toen hij de volgende ochtend wakker werd, scheen de zon stralend. Prachtig weer
voor de wedstrijd. Het was te hopen, dat het zo drie dagen zou blijven.
Wat opgewekter dan de vorige avond waste en kleedde hij zich. Aan het ontbijt
trof hij zijn vader nog even, die hem veel plezier wenste voor de komende dagen.
Moeder was één en al bedrijvigheid, vroeg steeds of hij dít wel had en dát niet had
vergeten en of hij er nu wel om zou denken dat hij...
Han stelde haar lachend gerust en omhelsde haar. Heus, hij hád niets vergeten en
hij zou aan alles denken wat zij hem al honderd keer op het hart had gedrukt.
Plotseling klonk er in de straat een hevig gefluit.
- Daar zijn de jongens! riep Han opspringend. Hij trok de deur open en een onweer
op de trap bewees, dat de hele club naar boven kwam stormen. Een minuut later
stonden ze op de overloop: Geertjan, Dolf, Joep, Bennie, Hein en Onno. Alleen
Willem Lens ontbrak. Die was gebleven bij zijn mening, dat er niets aan was, als je
zelf toch niet aan de wedstrijd kon deelnemen.
- Ben je klaar? vroeg Joep.
- Ja, helemaal, antwoordde Han.
- Ga mee dan en draag zelf je ‘Torenkraai’, zei Geertjan, kwasi

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

149
achteloos, terwijl hij zijn vriend het spiksplinternieuwe zweefvliegtuig voorhield.
Han's adem stokte...
- Mijn... ‘Torenkraai’...?
Ongelovig keek hij in zes paar glundere ogen.
- Ja, jô, je model, of dacht je soms dat ik met twee modellen aan de wedstrijd ging
meedoen? lachte Geertjan.
Met twee handen greep Han het vliegtuigje beet.
- Hebben... hebben jullie...?
- Niet zeuren, ópschieten, want de trein wacht niet op ons! spoorde Dolf aan.
- Dat vind ik... verdraaid, jongens, wat vind ik dát gewéldig van!! barstte Han los,
met een kleur als een pioen.
- De eer komt Geertjan toe, hoor! zei Bennie.
- Heb jíj hem gemaakt? vroeg Han, met glinsterende ogen en op dit moment vroeg
hij zich af hoe hij ook maar één ogenblik zijn vriend van ontrouw had kunnen
verdenken.
- Ben je mal! deed Geertjan. Met z'n vieren hoor, Joep, Dolf, Bennie en ik.
- Mam! Mam!! riep Han, buiten zichzelf van vreugde, kom eens gauw kijken! De
jongens hebben een nieuw model voor mij gemaakt! Nu kan ik tóch meedoen!
Mevrouw de Vreugd kwam de gang inlopen en kreeg van een stotterende Han het
verhaal te horen. Zij was bijna net zo blij als haar zoon. Ze bedankte de jongens
hartelijk en zei tegen Han:
- Dat noem ik nog eens echte vriendschap. Op zulke vrienden mag je trots zijn,
jongen!
- Dat bén ik ook! beweerde Han, maar hij voelde, dat hij een kleur kreeg, omdat
hij die vrienden zó had miskend.
- Opschieten! spoorde Dolf weer aan, die maar bang was dat de trein zonder hen
zou vertrekken.
Ze haalden de trein echter nog op hun slofjes en zagen zelfs kans een wagen te
vinden waar ze met z'n zevenen bij elkaar konden zitten.
Han was het vrolijkst en het luidruchtigst van allemaal.
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- Jongens, wat een féést! Wat gewéldig, dat ik nu toch mee kan doen! riep hij telkens
uit en dan zocht hij een schouder, waar hij een klap op kon geven, om daarmee zijn
blijdschap en dankbaarheid te tonen. En intussen keek hij steeds met verliefde blikken
naar zijn nieuwe ‘Torenkraai’. Hij raakte er niet over uitgepraat, zo prachtig als het
vliegtuigje er uitzag.
- Hebben jullie er al mee gevlogen? vroeg hij.
- Dat spreekt, antwoordde Geertjan, we konden je toch geen model bezorgen
waarvan we niet wisten hoe het vloog?
- En? vroeg Han verder, wat doet-ie?
- Zó! deed Joep, een duim in de lucht stekend.
- Hij heeft een vlucht van tweehonderdtien seconden gemaakt, vertelde Dolf.
- Echt waar? vroeg Han, Geertjan aankijkend.
Die knikte.
- Hij vliegt rustiger en stabieler dan één van onze modellen, verzekerde hij zijn
vriend.
Onderweg kreeg Han zo te hooi en te gras, uit verschillende opmerkingen wel te
horen, hoe de vork precies aan de steel zat. Geertjan, zo begreep hij, die was eigenlijk
de bouwer van het model, al hadden de anderen hem dan ook braaf terzijde gestaan
en hij was het ook, die met telkens corrigeren en verbeteren het vliegtuigje zó had
gekregen, dat het subliem vloog.
In Utrecht en in Amersfoort zagen de jongens nog meer deelnemers aan de
wedstrijd met hun modellen in de trein stappen.
In Nunspeet moesten ze uitstappen en daar stonden, voor het station, speciale
autobussen te wachten, die op gezette tijden naar het vliegkamp vertrokken.
Vijfentwintig personen, deelnemers en belangstellenden, konden er in zo'n bus.
- Dat is allemaal prima georganiseerd! prees Bennie.
- Allemaal het werk van meneer Koning, zei Geertjan, niet zonder enige trots,
omdat meneer Koning een speciale vriend van hem was.
- Die man heeft wat aan zijn hoofd! meende Dolf.
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- Waar komen jullie vandaan? vroeg een jongen, die blijkbaar helemaal alleen was.
Onno noemde de naam van hun stadje.
- O, was het antwoord, dat is ook een eind bij mij uit de buurt!
- Waar woon jij dan?
- In Bierum, was het antwoord, even boven Delfzijl.
- Is daar ook een club?
- Nee, niemand doet daar nog aan zweefvliegen. Ik woon er nog niet zo lang.
Vroeger woonde ik in Utrecht. Daar was wel een club.
- Het is wel grappig, jongens, vond Joep, dat je nu kennis maakt met allerlei lui,
uit verschillende streken van ons land, die je anders nooit zou hebben ontmoet.
- Ja, nu krijg je vrienden onder Friezen, Zeeuwen, Groningers en Limburgers!
- Ja, Friesland present! werd er geroepen, Heerenveen!
- Hallo! De stad van Abe! lachte Dolf.
- Hier Zeeland! Hulst! kondigde er één achter in de bus aan.
En zo ontstond er al spoedig een zeer geanimeerd gesprek tussen Friezen, Zeeuwen,
Groningers en Zuid-Hollanders. Natuurlijk moest er af en toe wel eens worden
gevraagd:
- Wát zeg je?
Want de verschillende dialecten deden zich gelden.
- Kijk eens! riep ineens iemand, naar buiten wijzend.
Ze zagen drie vliegtuigen. Elk sleepte een lange wimpel en op die drie wimpels
stond te lezen:
E E T K O LT H O F ' S L U C H T VA A R T C H O C O L A D E
- Een práchtreclame, zei Dolf.
- Ik denk dat we nu in de buurt van het kamp zijn, veronderstelde de inwoner van
‘Abeveen’.
Inderdaad stopte de bus al heel spoedig en waren zij bij het
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wedstrijdterrein. Nog een klein eindje moesten zij lopen door het bos en toen kwamen
zij aan de ingang, die versierd was met vlaggen en bloemen en waarboven in grote
letters stond:
K O L H O F ' S L U C H T VA A R T K A M P
De jongens toonden hun deelnemerskaarten aan de controleurs die bij de ingang
stonden en mochten passeren. Wie geen deelnemerskaart bezat en het kamp alleen
uit belangstelling wilde bezoeken, moest, om toegang te krijgen, de drie zo
langzamerhand beroemd geworden Luchtvaartrepen kopen. Veel belangstellenden
waren er nog niet. Die zouden waarschijnlijk eerst de volgende dag komen, als de
wedstrijd een aanvang nam.
Wat verder op het terrein werden de jongens opgevangen door een ordecommissaris.
- Kampeerders?
- Ja, meneer, antwoordde Han.
- Eigen tent?
- Ja, meneer, opgestuurd met Van Gend en Loos. Zijn onze spullen al aangekomen?
- Dat denk ik wel, was het antwoord, jullie moeten je melden in tent nummer
zeven. Daar wordt je een plaats aangewezen, waar je je tent mag opslaan.
- Dank u wel!
Op het eigenlijke kampterrein heerste al een drukte van belang. Ze telden tien
grote tenten en een aantal kleinere die allemaal een nummer droegen.
Tent nummer zeven was gauw gevonden. In die tent stonden koffers, pakken,
kisten en zakken opgeslagen. Heel vlot kregen de jongens hun tent en hun dekens.
Er ging een mannetje met hen mee om de plaats te wijzen waar ze drie dagen zouden
wonen.
Omdat ze tamelijk vroeg waren, mochten ze nog kiezen en zodoende kregen ze
de beschikking over een prachtig plekje, midden tussen de dennen. Vijf minuten later
waren de zeven vrienden reeds druk in de weer met het uitzetten van hun tent.
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Joep en Dolf, die dikwijls samen kampeerden, waren buitengewoon bedreven in dit
werk en binnen een half uur stond de tent overeind en waren de grondzeilen gelegd.
Het was een mooie, ruime tent, waarin zoveel plaats was, dat de rugzakken en
zweefmodellen er ook nog in konden worden opgeborgen.
Toen alles in orde was, werd het tentzeil met gespen gesloten, waarna de jongens
een ontdekkingstocht over het terrein gingen ondernemen. Er was heel wat te zien.
Ze bewonderden de keukentent, waarin een komplete veldkeuken met enorme pannen
was ondergebracht en waarin een zestal koks met witte mutsen op reeds druk in de
weer was. Ze zagen de slaaptenten, waarin lange rijen strozakken lagen, bestemd
voor jongens die geen eigen tent hadden meegebracht. Er was een tentoonstellingstent
van de K.N.V.v.L. die echter nog niet geopend was. En verder was er een theatertent,
waarin ze een projectiescherm ontdekten! Dat beloofde wat!
Dan waren er de kleinere tenten, die borden droegen waarop stond vermeld:
‘Kampleiding’, ‘Wedstrijdleiding’, ‘E.H.B.O.’, ‘Inlichtingen’, ‘Politie’, ‘Postkantoor’.
Al die verschillende tenten stonden geschaard rond een ruim, open veld, waarop
aan één kant een podium was gebouwd dat versierd was met vlaggen, bloemen en
guirlandes. Het maakte een fleurige en feestelijke indruk.
In de bomen rond het veld en ook verder in het bos waren luidsprekers opgehangen
en op het podium stond een microfoon. Er was blijkbaar aan alles gedacht en je moest
waarlijk je pet afnemen voor zo'n organisatie.
Onze vrienden kregen honger en slenterden terug naar hun eigen ‘home’ om de
van huis meegebrachte broodjes te gaan aanspreken. Bij de keukentent kochten ze
ieder een flesje ‘Koltchoc’, heerlijke, koele chocolademelk: een nieuw produkt van
Kolthof's Chocoladefabriek.
Terwijl ze rustig aan het lunchen waren, kwamen nog steeds nieuwe deelnemers
het kamp binnen. Om hen heen waren groepjes jongens druk bezig met het opslaan
van hun tenten. Overal
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heerste een opgewonden, vrolijke stemming: er werd gelachen, geroepen, gefloten.
Kampliedjes en moderne ‘songs’ klonken, terwijl daardoorheen het rhythmische
geklop van houten hamers op tentharingen werd gehoord. En al deze prettige geluiden
hielden als het ware de belofte in voor het welslagen van dit grote luchtvaartfeest.
Zo voelden ook meneer Van Meeteren en Frans Koning het, toen zij samen een
inspectietocht over het kampterrein maakten.
Meneer Van Meeteren was buitengewoon tevreden.
- Dit zit allemaal goed in elkaar, Koning, prees hij. Mijn compliment. Ik ben blij
dat ik je je gang heb laten gaan. Maar je had er zelf ook verdraaid veel plezier in,
wat?
- En óf, bevestigde Frans, en ik moet u eerlijk vertellen dat het mij zal spijten, als
deze hele drukte weer achter de rug zal zijn. Wat moet ik dán in vredesnaam met
mijn tijd doen?
Meneer Van Meeteren lachte.
- Wel, beste kerel, natuurlijk nieuwe ideeën ontwikkelen. Dat komt vanzelf, je
zult het zien. Vóór je het weet, zit je weer in nieuwe drukte.
- Ik hoop het. Maar wat is nu het praktische resultaat van deze hele
reclamecampagne? Ik heb nog geen tijd gehad om mij daarvan op de hoogte te stellen.
Misschien kunt u mij er iets van vertellen.
- Ik kan je niet anders zeggen, dan dat ik tevreden ben, was het antwoord. De
productie van onze Luchtvaartrepen loopt nog steeds op. Vooral de ‘Stewardess’
doet het prima bij het publiek.
- Prachtig, deed Frans geestdriftig. En met een geregelde, doelmatige reclame
kunnen we dat zo houden. Ik moet u zeggen, liet hij er op volgen, dat ik eigenlijk
hoop dat één van de jongens die mij op dit idee hebben gebracht, de vlucht naar
Brussel wint.
- Wat? Hebben jongens je op dit idee gebracht? Daar wist ik niets van. Ik dacht
eigenlijk dat het een idee van jóú was! zei meneer Van Meeteren verbaasd.
Frans vertelde toen het hele verhaal en meneer Van Meeteren had er verbazend
veel plezier in. Om de dwaze scène, die zich
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destijds in de vroege ochtend op de stoep van zijn huis had afgespeeld, kon hij nu
ook alleen nog maar lachen.
Bij hun rondgang door het tentenkamp maakte meneer Van Meeteren ook nog
kennis met de club van Han en Geertjan.
- Dit zijn de bewuste knapen, lachte Frans, wijzend op de twee vrienden.
De mannen bekeken de ‘woning’ van de club van binnen en, wijzend op een primus
en een paar pannen, vroeg Frans Koning:
- Koken jullie zelf? Je weet toch dat je tegen kostprijs prima eten kant en klaar bij
de keukentent kunt krijgen?
- Ja, antwoordde Han, we zijn ook van plan ons eten daar te halen. Deze
kookspullen hebben we alleen maar meegebracht om thee te zetten en zo.
- En om een pannekoekenfuif te kunnen organiseren, als één van ons de hoofdprijs
wint! lachte Joep.
- Als dát gebeurt komen wij meeëten, want ik ben dól op pannekoeken! riep meneer
Van Meeteren uit.
- Dat is afgesproken, meneer! beklonk Han, dikke pannekoeken, met veel bruine
suiker!
- Ik heb ze liever met stroop, bedacht Frans Koning.
- Komt in orde, beloofde Dolf.
- Maar... eh... éérst die hoofdprijs winnen, dunkt me... hielp meneer Van Meeteren
herinneren.
Ach ja, daar waren ze warempel al bezig de huid te verdelen vóór de beer was
geschoten. Ze vergaten zowaar, dat hier een paar honderd jongens waren, die allemaal
graag de prijs wilden winnen en die er ook allemaal even vastberaden en energiek
uitzagen.
Half zes: eten halen!
Daar stonden ze in de rij bij de keukentent, ieder met een pannetje of een bord.
De koks kwamen handen tekort om al die jongens vlug te kunnen helpen en één van
hen kwam op het snuggere idee om eensklaps te roepen:
- Wie wil er een handje helpen? Vrijwilligers vóór!
Wel, die waren er zó. Twintig, dertig jongens meldden zich. De opperkok zocht
er zes stevige knapen uit. Die mochten de

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

156
volle gamels van de fornuizen halen en naar de etenscheppers brengen en de lege in
een hoek van de tent opstapelen. Een práchtkarweitje, waarbij de vrijwilligers zich
uitsloofden, of ze er een daggeld mee moesten verdienen.
Tijdens het eten begonnen de luidsprekers eensklaps te kraken en toen kwam er
een stem die de jongelui verzocht zich om half acht te verzamelen op het
middenterrein, vóór het podium, voor de officiële opening van het luchtvaartkamp.
Wie zijn buik had volgegeten, slenterde alvast maar in die richting om zich een
goed plaatsje te veroveren. Precies half acht kwam Frans Koning voor de microfoon
staan. Hij hield een gezellige toespraak, waarin hij de deelnemers en de
belangstellenden van harte welkom heette.
- Ik hoop en vertrouw, zei hij, dat deze drie dagen gekenmerkt zullen worden door
een geest van saamhorigheid, kameraadschap en sportiviteit en dat een ieder zijn
best zal doen om wanklanken te voorkomen.
Hij las tenslotte de kamp- en wedstrijdregels voor en besloot:
- Straks, na deze officiële opening zijn jullie allemaal welkom in de theatertent,
waar een paar films zullen worden gedraaid en waar een meneer van de Koninklijke
Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart interessante dingen zal vertellen over de
luchtvaartsport. Ik raad jullie aan er allemaal heen te gaan, want je zult daar veel
dingen zien en horen, waarvan je tot nu toe geen idee hebt gehad. Namens de directie
van Kolthof's Cacaofabriek wens ik jullie van harte drie gezellige dagen en hiermede
verklaar ik dit Luchtvaartsportkamp voor geopend!
Onder luid gejuich rees langs een mast in het midden van het podium, een grote
vlag omhoog.
Geertjan gaf Han een lichte duw met zijn elleboog.
- Jô, zei hij, nu is het dan toch écht begonnen!
- Ja, antwoordde Han en met glinsterende ogen keken de vrienden naar de vlag
die zich, hoog in de mast, breed ontplooide.
- Prachtig hè, zei Han, ik zou natuurlijk graag de prijs willen winnen, dat snap je,
maar dít geeft je al het gevoel dat je niet voor
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niets hebt gebouwd en gezwoegd. Moet je zien, jô, al die jongens... hoeveel zouden
het er wel zijn...? Fijn is dat...
- Kom, lui, hollen! spoorde Dolf zijn vrienden aan, dan kunnen we een goéd plaatsje
in de tent veroveren.
Ze hielden elkaar bij de kleren vast om niet verdeeld te raken in de drukte. Ze
vonden zeven plaatsen in het midden van de tent. Prachtig. Zo zaten ze ver genoeg
van het projectiescherm om geen stijve nek te krijgen en toch weer dicht genoeg bij
het podium om de woorden, die gesproken werden goed te kunnen volgen.
Toen de tent vol was, kwam er een meneer op het podium die allergezelligste
dingen ging vertellen over de luchtvaartsport.
- Jullie, jongelui, zei hij, die voor het merendeel als allereerste beginnelingen en
misschien nog een beetje schuchter en onwennig bezig zijn kennis te maken met de
modelvliegsport, weten nog niet, welke mogelijkheden zich voor je zullen openen,
als je het niet bij je eerste pogingen laat, maar als je, ook ná dit luchtvaartkamp en
ná deze wedstrijd, dóórgaat met bouwen en vliegen. Er zullen er onder jullie wellicht
zijn, die, als zij zich teleurgesteld voelen, wanneer zij niet één van de prijzen winnen,
hun model thuis op zolder zullen leggen om er nooit meer naar om te kijken. Ik durf
die jongens nú al wel te zeggen, dat zij ongelijk hebben en zichzelf tekort doen. Zij
weten niet, wát zij dan voor zichzelf vergooien. Wij zullen proberen jullie vanavond,
door middel van een paar films en in de komende dagen door middel van een
tentoonstelling en van demonstraties, te laten zien, wélke mogelijkheden de
modelvliegsport biedt. En tenslotte durf ik te zeggen, jongens, dat, wie door deze
films, door deze tentoonstelling en door deze demonstraties niet een hevig
enthousiasme voor de luchtvaartsport in zich voelt wakker worden, niet is gemaakt
van het hout, waaruit men échte Nederlanders snijdt, want door de eeuwen heen heeft
in het Nederlandse bloed steeds de zucht naar avontuur geleefd en dáárdoor is ons
kleine landje ook zo gróót geworden!
De eerste film die vertoond werd, was opgenomen door iemand
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die had deelgenomen aan een tocht naar Rome, waar een paar jaar geleden
internationale wedstrijden voor modelbouwers waren gehouden. Ademloos keken
de jongens toe. Ze maakten de hele tocht mee en zagen prachtige gedeelten van de
wedstrijd. Ze zagen, dat jongelui van hun eigen leeftijd aan deze mooie tocht hadden
deelgenomen. Ze beseften, dat ook voor hén de mogelijkheid bestond eens aan zo'n
tocht te kunnen deelnemen, als zij de modelvliegsport trouw bleven, als zij er voor
ijverden, hun modellen zo zuiver mogelijk te bouwen, als zij niet rustten voor en
aleer zij met die modellen de beste prestaties konden leveren.
Er ontstond beweging onder de toeschouwers. Dat er zúlke mogelijkheden
bestonden, hadden zij niet kunnen vermoeden. Er werd druk gefluisterd. Er klonken
enthousiaste uitroepen.
- Dát wil ik óók eens meemaken, bromde Joep en hij gaf zijn vriend Dolf een
gevoelige opstopper.
Verder werden er films gedraaid over zweefvliegen op Terlet, over ballonvaart,
over motorsportvliegen en over parachutespringen. Allemaal zaken die je fantasie
wakker riepen, die je deden verlangen méé te doen, niet alleen maar toeschouwer of
bewonderaar te blijven.
Het kón. Dat werd de jongens duidelijk. Dit alles stónd voor hen open.
Vol van alles wat ze gehoord en gezien hadden, druk napratend en... plannen
makend, verlieten de jongens om half tien de theatertent. Grote groepen begaven
zich naar de gemeenschappelijke slaaptenten; kleinere groepjes en ‘éénlingen’ zochten
hun eigen kampeergelegenheid op.
Er was nog wat rumoer in het kamp, nadat een ieder zijn slaapplaats had opgezocht.
Van alle kanten klonken nog stemmen. Gedempt meestal, schel en opgewonden een
enkele keer. Maar dit rumoer ebde snel weg. Het was een drukke dag geweest.
Treinreizen, fietstochten, het verblijf in de buitenlucht, de nieuwe indrukken, de films
en de toespraken hadden de kampeerders moe en slaperig gemaakt.
Misschien werden in sommige tenten nog fluisterend gesprek-
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ken gevoerd, maar vóór de klok van een nabijliggend dorp half elf sloeg, was heel
het luchtvaartkamp in diepe rust. Kampwachten, door de kampleiding aangesteld
om de gehele nacht door te waken, stapten rustig, zonder nodeloos gerucht te maken
van tent tot tent, controlerend of alles in orde was, nergens nog licht brandde, nergens
gevaar voor brand bestond.
In een kleine tent lag Frans Koning op zijn veldbed. Hij sliep nog niet. Hij had de
armen gevouwen onder zijn hoofd en staarde in het schemerduister van zijn tent. Er
lag een gelukkige glimlach om zijn mond. Hij wist, dat alles goed liep. Blij was hij,
dat hij zo'n goede betrekking had, dat hij meehielp het bedrijf, waarvan hij deel
uitmaakte, groot te maken, maar nóg meer blijdschap bezorgde het hem, te weten,
dat hij door dit alles in staat was geweest, honderden jongens een paar dagen te
bezorgen die zij hun leven niet meer zouden vergeten.
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XIII - S p a n n i n g : t w i n t i g d u i z e n d v o l t !
Twintigduizend volt! lachte Bennie, wiens hobby voor electriciteit kennelijk niet
geheel door de zweefvliegerij was verdrongen.
Joep, die gebukt bezig was de vleugels van zijn model met nieuw rubberband te
bevestigen, - de ‘Zwaluw’ had namelijk pech gehad bij een landing - keek op en
vroeg:
- Wat bedoel je?
- Wel, antwoordde Bennie, nogal duidelijk dunkt me: binnen een straal van een
kilometer staat alles en iedereen hier onder hoogspanning!
Joep grinnikte en boog zich weer over zijn werk.
Bennie had gelijk. Heel het luchtvaartkamp scheen op deze dag geladen met
electriciteit. Iedereen draafde, iedereen had het druk; overal heerste opwinding. Hier
rende een jongen met zijn model naar het wedstrijdterrein om op tijd aan de start te
kunnen verschijnen, daar kwam er juist één met zijn model van het wedstrijdterrein
terug, ook al dravende en vreselijk zenuwachtig, omdat zijn vliegtuigje een ongeluk
had gehad en snel gerepareerd moest worden.
Sommige jongens hadden verzuimd gereedschappen en reservematerialen mee te
nemen van huis. Die renden dan vertwijfeld van de een naar de ander om iets te lenen.
En dan leerde je de ware sportvrienden kennen. Dat waren zij, die niet vroegen wie
je was, waar je vandaan kwam, of je een goede kans maakte, of wat dan ook, maar
onmiddellijk bereid waren te helpen, desnoods zelf aan het repareren gingen aan het
model van een ander, er niet aan denkend dat zij hierdoor hun eigen kans wellicht
verkleinden.
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Han kwam aanlopen met een vuurrood hoofd, zijn ‘Torenkraai’ onder de arm.
- Is Onno er niet? riep hij al uit de verte.
Neen, Onno was er niet.
- Waar zit hij nu? Hij zou toch tijd opnemen? Ik heb hem nergens gezien.
- Geen wonder, meende Bennie, 't is ook zó druk daar op het wedstrijdterrein!
- Daar komt-ie aan, wees Joep.
Onno kwam aanslenteren tussen de bomen.
- Hallo! riep Han, heb je tijd opgenomen? Ik geloof, dat ik een mooie vlucht heb
gemaakt. Hoeveel seconden?
Onno haalde zijn schouders op.
- 't Spijt me voor jou, zei hij, maar ik verloor je ‘Torenkraai’ uit het oog.
- Jij bent ook een mooie! foeterde Han, en je zou de tijden precies opnemen!
- Jawel, ga er maar eens aanstaan, antwoordde Onno. Ik geef het je te doen in die
drukte. Ineens staan er een heel stel lui voor je neus, dan zie je het model niet meer
en als je het weer ontdekt, ligt het al hoog en breed op de grond. Eén seconde is niets
en kan een heleboel betekenen. Wat heb jij er nu aan als ik je vertel dat je ‘Torenkraai’
tussen de tachtig en de negentig seconden in de lucht is geweest?
- Jammer, dat de officiële tijdopnemers niets loslaten, meende Joep.
- Kunnen ze niet aan beginnen, jô.
- Daar komen Geertjan en Dolf aan, zei Bennie en hij liet er op volgen: alle mensen,
wie hebben ze dáár nu bij zich? Wat is dat voor een man? Het lijkt wel een woudloper
of zoiets.
- Hé, dat is oom Jelle! riep Han blij verrast en hij liep het drietal tegemoet.
- Joost mag weten wie oom Jelle is! bromde Joep.
Maar hij wist het gauw en vond oom Jelle een verdraaid leuke vent.
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- Hoe komt ú hier zo? vroeg Han.
- Ik wist dat jullie meededen aan de wedstrijd, dat had Geertjan mij geschreven
en ik dacht: kom, ik ga eens kijken.
- Hebt u Mister Macgillicuddy meegebracht?
- Neen, lachte oom Jelle, dat durfde ik niet te wagen. Stel je voor, dat Mister Mac
jullie vliegtuigjes voor patrijzen of houtduiven aanzag!
- Ja, ik zie hem al op jacht achter onze modellen aan! Dát zou me een consternatie
geven! grinnikte Geertjan.
- Er heerst hier al opwinding genoeg, meende oom Jelle, iedereen ziet ze hier
vliegen.
- En met recht, meneer!
- Ja, bevestigde Han, er zijn hier een duizend lui en die zien ze allemaal vliegen.
- Maar weet je, zei Geertjan, wie hier wél is?
- Nou?
- Trudi!
- Ga weg!
- Ja, heus, knikte oom Jelle.
- Waar is ze dan?
- Op het wedstrijdterrein. Ze vindt het vliegen zó prachtig, en ze is er zó enthousiast
van, dat ik haar niet mee naar jullie kamp kon krijgen. Maar ze zal straks wel komen.
- Ziezo, zei Joep tevreden, de ‘Zwaluw’ is weer klaar en steviger dan ooit. Lui, ik
ga er vandoor. Het zal zo dadelijk mijn tijd wel weer zijn.
- We komen kijken. Succes! wensten de anderen, terwijl Joep zich met zijn model
verwijderde.
- Zeg, hebben jullie niet een stukje touw voor me? vroeg ineens een vreemde stem.
- Touw? Waarvoor? vroeg Bennie aan de jongen die voor hen stond.
- Om mijn vleugels beter te bevestigen. Die zitten wat los, was het antwoord.

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

163
- Moet je nooit met touw doen. Dat rekt of breekt, mengde Han zich in het gesprek.
- Nou ja, maar...
- Geertjan, geef eens een eind rubberband, vroeg Han en even later was hij druk
in de weer met het model van de vreemde jongen, die aandachtig toekeek, hoe handig
Han de zaak opknapte.
- Dat zit prachtig zo, zei hij waarderend, nou, dank je wel... eh... wat kost dat
rubberband...?
- Ben je mal, jô, als ik straks jouw hulp nodig heb, reken ik op je, lachte Han.
- Zeg, Geertjan, zei hij even later, toen ze waren gaan zitten om een stukje te eten,
die ‘Torenkraai’ is geweldig. Ik geloof dat hij het beste vliegt van allemaal.
- Dan heb je de hoofdprijs al in je zak, meende oom Jelle.
Geertjan glunderde. Hij vond het fijn, dat het hem was gelukt zó'n goed model te
maken, dat Han er enthousiast over was.
- Ik geloof dat ik een prachtige tijd heb gemaakt, maar ik weet niet precies hoeveel
seconden.
- Al wist je het wel, dan had je er toch niets aan, omdat je de tijden van de anderen
niet kent. Maar voor zover ik het heb kunnen opnemen moeten het vijfennegentig
punten zijn geweest, zei Onno.
- Zul je wat beleven als je vanmiddag een thermiekvlucht maakt dan blijft hij
minstens een half uur in de lucht, voorspelde Bennie.
Han haalde zijn schouders op.
- Een half uur of vijf minuten, dat maakt voor de wedstrijd toch niets uit, want
meer dan driehonderd punten krijg je niet, meende hij.
Oom Jelle wilde graag iets meer weten van de modelvliegerij en dat was een kolfje
naar Han's hand. Haarfijn legde hij alles uit wat oom Jelle wilde weten en, op zijn
horloge kijkend, zei hij:
- Weet u wat, gaat u mee naar de tentoonstellingstent, daar ziet u van alles. Ik heb
wel even de tijd, want het zal zeker wel een uur of twee duren, vóór ik weer moet
starten. Gaat u mee?
Oom Jelle had er wel zin in en Geertjan, Dolf en Bennie, die
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de tentoonstelling nog niet hadden bezocht, besloten ook mee te gaan. Het toeval
wilde dat ze onderweg Trudi tegenkwamen en die sloot zich gaarne aan.
- Leuk, dat je ook bent gekomen, zei Han, en hoe vind je het hier?
- Ik vind, dat jullie maar knap bevoorrecht zijn, meende Trudi. Waarom kunnen
meisjes nu eigenlijk niet aan zoiets meedoen?
- En zélf hun modellen bouwen? betwijfelde Han.
- O, dacht je dat onze handen verkeerd stonden? Ik heb een vriendin op het Gym,
die heeft samen met haar broer een B.M. gemaakt. Moet je zien wat een práchtboot.
- Knap, prees Han, maar troost je, Trudi, het duurt niet zo heel lang meer, dan ben
je verder dan wij. Dan vlieg jij al, terwijl wij nog op school zitten. Je blijft toch bij
je besluit stewardess te worden?
- Ja, dat staat vast!
Het was echt even een verademing uit de jachtende en nerveuze drukte van kampen wedstrijdterrein in de rust van de tentoonstellingstent te komen. Hier stonden
allerlei modellen overzichtelijk opgesteld. Kaartjes, waarop de namen en allerlei
bijzonderheden waren vermeld, waren vóór de verschillende modellen op de tafels
geprikt.
Dat er zóveel verschillende modelvliegtuigen waren, hadden de jongens nooit
kunnen vermoeden. Er waren modellen met motoren van verschillende sterkte. Dat
zulke kleine motoren, met een inhoud van een paar c.c. nog een sterkte van een kwart
tot éénderde pk konden ontwikkelen, vervulde de bezoekers met verbazing.
Een meneer die hier rondliep, vertelde, dat deze motoren tien tot zestienduizend
toeren per minuut maakten en toen oom Jelle vol verbazing opmerkte:
- Maar dan moet zo'n motormodel zeker ook een behoorlijke snelheid kunnen
ontwikkelen, was het antwoord:
- Ja, zeker, snelheden tussen de honderdvijftig en tweehonderd kilometer per uur
zijn heel normaal.
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- Alle mensen, riep Bennie uit, maar dan is zo'n klein machientje in volle vaart met
het blote oog maar nauwelijks waar te nemen!
- Inderdaad, bevestigde de meneer, je zult dat morgen bij de demonstraties wel
gewaar worden. Je hoort zo'n ding, maar je ziet het haast niet, het raast je voorbij
met een werkelijk oorverdovend lawaai.
- Nou... óórverdóvend... deed Geertjan een beetje twijfelachtig. Zo'n klein
motortje...
De meneer lachte.
- Wacht maar eens tot morgen, zei hij.
Het waren niet alleen gewone vliegtuigmodellen die hier te zien waren. Er waren
allerlei vreemde verzinsels bij, zoals helicopters, vliegende schotels, vliegende
vleugels, vliegende planken en boomerangs. De fantasie van de bouwers was hier
kennelijk de vrije loop gelaten.
Er was zelfs een model met een straalmotor!
- Wat zal dát ding dan een lawaai maken! lachte Onno.
- Dát beloof ik je! was het antwoord. Het is werkelijk angstaanjagend. En grote
vlammen slaan er uit. Het ding brúlt eenvoudig.
- Jongens, zei Geertjan, dát is nog eens iets, hè? Wat zijn onze zweefmodelletjes
hierbij vergeleken dan eigenlijk maar kinderachtige dingen.
- Nu ja, meende Trudi, die voor dit alles een even warme belangstelling toonde
als de jongens, je moet beginnen bij het begin, denk ik zo. De lui die deze
wondermodellen hebben gemaakt, zijn vermoedelijk ook begonnen met eenvoudige
zweefmodellen.
- Zo is het, beaamde de rondleider. Misschien komen jullie aan deze modellen ook
nog eens toe, maar je moet niet denken, dat deze dingen de zweefmodellen op de
duur zullen verdringen, hoor. De zweefmodellen zijn, naar mijn smaak, veel eleganter
en gracieuser. En bovendien kan iedereen dergelijke hobby's niet betalen. Het werken
met motormodellen is niet goedkoop.
- Maar ik hoop toch nog eens zo'n motormodel te maken, zei Geertjan.
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Han keek zijn vriend lachend aan.
- Zeg, zei hij, weet je nog hoe geringschattend je een half jaar geleden op de
modelsport neerkeek?
- Ja, maar in dat half jaar is een heleboel gebeurd, was het antwoord. Ik heb nu
leren inzien hoeveel er in zit en ik ben van plan...
- Wat ben je van plan? vroeg Han, toen zijn vriend ineens ophield.
- Nee, niets, ontweek Geertjan, dat hoor je later wel...
Behalve werkelijk vliegende modellen, vielen er ook schaalmodellen te
bewonderen. Nauwgezette miniaturen van bestaande vliegtuigtypen die je dagelijks
in de lucht kon zien. Werkelijk wonderstukjes van geduld en bouwkunst.
Bij één model van een militair vliegtuig lag een hele serie foto's, gemaakt tijdens
de bouw. Je kon precies zien, hoe het vliegtuigje er van binnen uitzag. De bouwer
had zijn model bij het fotograferen steeds met een zó bedriegelijke achtergrond
genomen, dat je zou zweren de foto van een écht vliegtuig in handen te hebben.
- Er is een aardig verhaal aan verbonden, zei de rondleider lachend. Deze machine
was nog maar pas door de Fokkerfabrieken afgeleverd, toen de bouwer van dit model
eens een ingenieur van Fokker sprak. Hij liet hem deze foto zien, waarop je duidelijk
het geraamte ziet. Kijk, zei hij, jullie doen zo je best een mooi vliegtuig af te leveren
en nú staat het eerste exemplaar al voor oud roest op het vliegveld Valkenburg!
- Daar moest die ingenieur zeker hartelijk om lachen, veronderstelde Han.
- Neen, dat is juist het grappige, was het antwoord, zélfs die ingenieur vloog er
in. Hij was ontzettend in zijn wiek geschoten en verzekerde dat hij er werk van zou
maken, dat er zó met geld en goed materiaal werd omgesprongen door de militairen!
Ze lachten hartelijk om deze anecdote en toen ze de bewuste foto nog eens goed
bekeken, konden ze best begrijpen dat die ingenieur er in was gevlogen.
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De Torenkraai vloog werkelijk subliem

Na nog een prachtig model van een compleet vliegveld te hebben bewonderd,
verlieten ze de tentoonstelling weer om het wedstrijdterrein te gaan opzoeken, waar
het vliegen nog in volle gang was. Ook zijzelf waren weer spoedig aan de beurt voor
de volgende ronde en werden onmiddellijk gegrepen door de spanning en de
nervositeit, die iedere wedstrijd nu eenmaal met zich brengt.
Geertjan was Han's helper bij het starten van de ‘Torenkraai’ en met kloppende
harten sloegen de twee vrienden de bewegingen van het model gade. De ‘Torenkraai’
vloog werkelijk subliem. Het was alles gratie en stabiliteit wat er aan was.
Er werden veel waarderende woorden over dit model gesproken, zelfs door de
‘insiders’ van de K.N.V.v.L., die toch heus wel iets gewend waren. Iemand maakte
Han een compliment en deze kreeg het daardoor werkelijk een beetje benauwd, omdat
hij van
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mening was, dat de eer niet hem, maar Geertjan toekwam. Hij zei dit ook tegen zijn
vriend, maar deze antwoordde:
- Ja, alles goed en wel, maar ik heb het dan toch maar van jou geleerd. De eer komt
jou dus ook wel degelijk toe.
Maar inwendig was hij maar wat trots, dat de ‘Torenkraai’ zoveel bewondering
afdwong. Zijn eigen ‘Sperwer’ deed het ook heel goed, maar je kon toch wel duidelijk
zien, dat hij beter en nauwkeuriger had gebouwd aan de ‘Torenkraai’.
- Ik geloof, zei Joep, dat jij een behoorlijke kans maakt, Han.
Dolf was het daar volkomen mee eens.
- Han wint, zei hij met beslistheid.
- Kun je niets van zeggen, weerde Han af, ik heb er daarstraks een zien vliegen
die minstens zo goed was als de ‘Torenkraai’. Die werd afgestopt op driehonderd
seconden en is nog een hele tijd in de lucht gebleven.
- We zullen wel zien, meende Dolf.
- Maak je pannekoekenbeslag maar vast klaar, Han! lachte Trudi.
Onno, die als niet-deelnemer overal zo'n beetje rondscharrelde, alles objectiever
bekeek dan de anderen en overal wat hoorde, vertelde, dat hij een hoop lui had
gesproken, die de ‘Torenkraai’ een goede kans gaven.
- Horen we vandaag de uitslag nog? vroeg oom Jelle.
- Ik denk het wel, antwoordde Onno, de opgenomen tijden worden onmiddellijk
per veldtelefoon doorgegeven naar de tent van de wedstrijdleiding, waar de jury zit.
Daar worden de uitslagen natuurlijk meteen geregistreerd, zodat ze dadelijk na de
wedstrijd de uitslag kunnen weten.
- Ik wou, dat ik daar eens éven in de papieren mocht kijken! lachte Dolf.
- Wat zou je bestormd worden!
Bij de tweede ronde werden er door veel deelnemers mooie tijden gemaakt.
Verschillende modellen bleven wel langer dan een kwartier in de lucht. Echte
thermiekvluchten, die overigens betrekkelijk waardeloos waren, omdat toch niet
meer dan driehonderd punten werden toegekend.
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Maar wie een niet zo heel fraaie eerste ronde had gemaakt, was natuurlijk dolblij
met deze driehonderd punten.
De spanning en de algemene opwinding bereikten hun hoogtepunt bij de aanvang
van de derde ronde. Voor menige deelnemer zou deze ronde beslissend zijn. Vooral
de jongens die meenden een goede kans te maken, waren uiterst geprikkeld en
zenuwachtig en bekeken met argusogen de gedragingen van hun rivalen.
Joep maakte een slechte vlucht en schreef zijn illusies af. Dolf behaalde ruim
honderdtwintig punten. Hij rekende uit dat hij, met zijn thermiekvlucht van
driehonderd aan een totaal van ruim vijfhonderd punten zou komen, wat hem tamelijk
optimistisch stemde.
Geertjan had, vreemd genoeg, meer op de prestaties van Han's ‘Torenkraai’ gelet
dan op die van zijn eigen ‘Sperwer’. Toch zou Geertjan's model volgens Onno, die
zo goed en zo kwaad als het was gegaan de tijden had opgenomen, de vijfhonderd
punten wel halen.
Bennie beschouwde zichzelf als kansloos. Als hij de vierhonderd punten haalde,
mocht hij zijn handen dichtknijpen en niet ontevreden zijn.
De aandacht van de hele club was gevestigd op de ‘Torenkraai’ die - alweer volgens
Onno - vér over de vijfhonderd punten gehaald moest hebben.
Er was echter een Rotterdamse jongen, Geert Klein, die met zijn ‘Zeemeeuw’ een
drietal zéér mooie vluchten had gemaakt. Hij deed vast niet onder voor Han en werd
met een viertal anderen, tot diens gevaarlijkste rivalen gerekend.
De grote heide, waarop de wedstrijd was gehouden, liep langzamerhand leeg. Om
zes uur lag het terrein verlaten en had de grote drukte zich verplaatst naar het kamp,
rond het veld met het podium. Op dit veld en bij de tenten verzamelden zich de goede
duizend jongens, deelnemers en belangstellenden.
Merkwaardig was, dat de koks ook iets gewaar werden van de spanning die er
heerste: er werd namelijk minder eten gehaald dan de vorige avond. Heel wat jongens
vergaten te eten of konden,
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van pure zenuwachtigheid, geen stuk door hun keel krijgen.
Door de luidsprekers klonk muziek. Er werden wat gezellige mars-, dans- en
zangplaten gedraaid, om de tijd te korten. Tussen twee stukjes muziek in was iedereen
opvallend stil. Men verwachtte ieder ogenblik iets te zullen horen over de wedstrijd.
Als er, inplaats van muziek, een stem klonk, spitste iedereen de oren: nú zou je het
hebben... Maar nee, dan was het steeds een eenvoudige mededeling, een kamporder
of... een reclame voor Kolthof's producten.
Ongemerkt werden de spanning en het popelend ongeduld hierdoor opgevoerd.
Deed de wedstrijdleiding dit met opzet. Het had er veel van.
Ook Han, Geertjan en hun vrienden en gasten zaten natuurlijk vol ongeduld te
wachten.
- Ik ga niet eerder weg dan wanneer ik iets weet, zei Trudi en oom Jelle knikte
instemmend.
- Het duurt onbehoorlijk lang, meende Joep, terwijl hij uit een trommel een paar
biscuitjes pakte en die traag begon op te knabbelen.
- Moeten jullie ook wat? vroeg hij.
Nee, de anderen bedankten. Véél te zenuwachtig om rustig te gaan eten!
Alleen Onno, die eerlijk gezegd zat te rammelen van de honger, maar dit voor de
anderen niet wilde weten, greep de gelegenheid aan om een handvol biscuitjes uit
de trommel te grabbelen.
- Ze dóén het erom, hoor! meende Bennie.
Toen klonken ineens de tonen van Willy Schootemeijers K.L.M.-mars uit de
luidsprekers. Sommige lui voelden als het ware instinctief dat dit iets betekende...
Dolf schoot overeind.
- Zeg, zei hij, dat is de K.L.M.-mars...
- Dat weet mijn zus ook, bromde Joep, met een mond vol koek.
- Ja, maar, zou dat... ging Dolf voort.
- Daar zég je zoiets! begreep oom Jelle.
- Ja... natúúrlijk! riep Trudi uit.

Max van Amstel, Duizend jongens zien ze vliegen

171
Middenin werd de mars afgebroken.
Toen begreep ineens iedereen het!
Men rees overeind. Gesprekken verstomden. Geluiden ebden weg. Kauwende
kaken vielen stil. Boterhammen, onderweg naar de mond, bleven ergens in de lucht
hangen...
Tweeduizend oren spitsten zich...
Een volle halve minuut bleef het stil: een ééuwigheid!
Toen klonk een stem:
- Jongelui, luchtvaartvrienden. Het ogenblik, waarop wij allemaal met smart hebben
gewacht, is nu aangebroken. De jury is zojuist gereed gekomen met zijn werk en hier
voor mij ligt de uitslag van de wedstrijd, die vandaag is gehouden. De jury spreekt
er zijn voldoening over uit, dat de resultaten van deze wedstrijd alleszins bevredigend
mogen worden genoemd. De tijden die vandaag door jullie zijn gemaakt, mogen
genoemd worden. Zij doen niet onder voor de tijden, die op officiële wedstrijden
worden genoteerd. Dat is verheugend. En nu, jongelui, zal ik jullie niet langer in het
onzekere laten...
- Nu komt het... fluisterde Geertjan als in een ademtocht.
- Vijfhonderddrieëntachtig ééntiende is het hoogste aantal punten dat in deze
wedstrijd werd bereikt. Deze prestatie is geleverd door het model ‘Torenkraai’...
Trudi stiet een ongearticuleerde kreet uit.
- Stil, er zijn meer hondjes die...
‘Fikkie heten’ wilde Joep zeggen, maar voor hij die woorden had kunnen spreken,
vervolgde de stem door de luidspreker:
- De eigenaar van dit model is Han de Vreugd uit...
Maar de rest ging voor allen die in de buurt van de club van Han zaten verloren.
Want hier sprongen vijf jongens en een meisje juichend overeind.
- Han! Han! Hoera!! Hoera!!
En vóór de totaal overrompelde eersteprijswinnaar goed wist wat er aan de hand
was, werd hij door twaalf handen vastgepakt, opgetild en in triomf rond de tent
gedragen.
De meneer achter de microfoon zweeg glimlachend. Hij had
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voorzien dat er iets dergelijks zou gebeuren op de plaats waar de prijswinnaar zich
bevond en hij had er zijn toespraak op ingesteld. Toen het rumoer weer wat bedaard
was en de enthousiaste clubgenoten Han lachend en hijgend op zijn plaats voor de
tent hadden teruggebracht, vervolgde hij:
- Jongelui, wij weten niet wie deze Han de Vreugd is. Wij kennen hem... nog...
niet. Ik zeg: nóg niet, omdat wij hem natuurlijk heel spoedig wél zullen kennen. Maar
nu reeds wens ik de onbekende Han de Vreugd, namens de jury, namens de directie
van Kolthof's Cacaofabriek en namens alle deelnemers aan deze wedstrijd, van harte
geluk met zijn mooie overwinning. Ik stel voor om een driewerf hoera uit te brengen
op Han de Vreugd!
Het was een fantastische gewaarwording, de luide hoera's te horen opklinken van
vele plaatsen in het bos. Han zat met een kop als vuur en wist met zijn houding geen
raad.
- Nu moet Han de Vreugd niet denken, vervolgde de spreker, dat hij een
gemakkelijke overwinning op zijn tegenstanders heeft behaald. Dat is allerminst het
geval, want de tweede prijswinnaar zit hem, met vijfhonderdnegenenzeventigzestiende
punten vlák op de hielen! Wij kunnen hier bijna spreken van een nek-aan-nek race.
Deze grote rivaal van ‘Torenkraai’ is de ‘Zeemeeuw’, eigenaar: Geert Klein uit
Rotterdam. Geert, ook jij wordt van harte gelukgewenst.
Opnieuw klonken er blijde uitroepen en toejuichingen.
- Dat had ik wel gedacht, meende Onno.
Han was nog steeds niet helemaal bekomen van de grote verrassing en steeds
opnieuw zei hij:
- Hoe is het mogelijk. Ik had het écht niet verwacht. Het is gewéldig. Ik kan het
haast niet geloven!
Ondertussen ging de spreker door met het noemen van tijden en namen. En steeds
klonken de toejuichingen, dan hier, dan daar in het kamp. De spanning was gebroken.
De ‘voltage’ verminderde bij de seconde, zoals Bennie lachend opmerkte. Er ontstond
weer het vrolijke rumoer van stemmen, gesprekken, uitroepen, liedjes.
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De grootste vreugde bleef natuurlijk heersen bij de tent van Han en zijn vrienden.
Oom Jelle en Trudi namen afscheid. Ze gingen terug naar de ‘Jachthut’ en wensten
de jongens nog een prettige dag.
- Schrijven jullie nog eens? vroeg Trudi aan Han en Geertjan en dat beloofden die
twee graag.
Tegen half tien sloot de spreker de rij van tijden en namen met het noemen van
de allerlaatste troostprijswinnaar. Dolf behoorde ook tot de winnaars van kleine
prijzen.
Toen klonk het consigne:
- Nu allemaal in je tent en slapen. Morgen is er weer een dag. Jullie kunt dan
genieten van de demonstraties die enkele leden van de K.N.V.v.L. zullen geven met
hun motormodellen. 's Middags is er prijsuitreiking en 's avonds wordt Kolthof's
Luchtvaartkamp besloten met het optreden van het radiodansorkest ‘The Skymasters’,
onder leiding van Bep Rowold. Wel te rusten jongelui en tot morgen!
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XIV-P a n n e k o e k e n , s k y m a s t e r s e n e e n g r o o t b e s l u i t . . .
tot besluit
Joep hief een opgerolde pannekoek met veel bruine suiker op en sprak plechtig:
- Deze pannekoek nuttig ik op het welzijn van onze modelvliegtuigclub. Dat een
lang leven haar deel moge zijn en dat nog vele overwinningen door haar geboekt
mogen worden!
- Cheerio! riepen de anderen en zes monden vingen met kauwen aan.
Deze laatste dag was een allerprettigste dag geweest. Gezellig en vrolijk, zonder
de nerveuze opwinding van wedstrijden.
's Morgens waren er demonstraties geweest met lijnbestuurde motormodellen.
Fantastisch gewoon! Het was een waarlijk oorverdovend gebrul van motoren geweest.
In een razende snelheid cirkelden de vliegtuigen rond, met vaste hand bestuurd door
de eigenaars. Wat deze jongens allemaal met hun modellen konden doen, daar stond
je versteld van. Zij lieten ze loopings en achten en dubbele achten maken en op de
rug vliegen en allerlei dingen meer.
De kleine vliegtuigjes, die wel nijdig gonzende wespen leken, gehoorzaamden
nauw aan de doelbewuste handbewegingen van hun meesters.
- Weet je wat ik ga doen, had Bennie, de electro-technicus geestdriftig gezegd, ik
ga een radiografisch bestuurbaar model maken. Ik heb er iets over gelezen, op de
tentoonstelling. Dat lijkt me máchtig!
Niemand twijfelde eraan of Bennie, die zoveel verstand had van electriciteit en
radio, zou het voor elkaar boksen.
En 's middags was er de prijsuitreiking geweest.
Een heel ding voor Han om daar, nogal eenzaam en ten aan-
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schouwe van duizend jongelui, op het podium te staan, een redevoering te moeten
aanhoren en een paar woorden van dank te moeten spreken toen hem de enveloppe,
waarin het plaatsbewijs voor een vlucht Schiphol-Brussel vice-versa voor twee
personen zat, was overhandigd.
Maar hij had zich toch flink gehouden. Zijn woorden hadden ferm geklonken en
hij was hartelijk toegejuicht door de menigte.
Een vlucht voor twéé personen: onmiddellijk was Han besloten om Geertjan mee
te nemen. Dat zou prachtig zijn: met z'n tweeën per vliegtuig naar Brussel, onder
leiding van Frans Koning. Wat zouden ze genieten! Geertjan had het verdiend. Aan
hém had hij zijn overwinning te danken. Dat stond voor Han als een paal boven
water.
Geertjan kreeg een kleur van blijdschap toen Han hem zijn besluit vertelde en hij
wilde er eerst niet van horen. Maar Han was vastbesloten en ook de anderen waren
van mening dat, als iemand recht had de vlucht mee te maken, het Geertjan was!
En toen had Geertjan dankbaar geaccepteerd.
Verder waren er die dag allerlei spelen georganiseerd en wedstrijden gehouden.
Balwerpen en hoogspringen en hardlopen.
Joep Breens met zijn lange benen won natuurlijk een fles Koltchoc met de honderd
meter! En 's avonds was er bij de tent van de prijswinnaar de beloofde
pannekoekenfuif!
Meneer Van Meeteren en Frans Koning waren komen opdagen.
- Belofte maakt schuld, riep meneer Van Meeteren lachend uit, hier zijn we om
ons deel op te eisen!
Hij at twee pannekoeken met bruine suiker. Toen had hij al genoeg. Maar Frans
Koning verorberde er met gemak zes met stroop!
Later verzamelden allen zich rond het podium waar de Skymasters zich reeds
hadden opgesteld. Leuk was dat, het orkest dat je zo vaak door de radio hoorde, nu
in levende lijve vóór je te zien en alle bekende nummers te horen spelen. De ene
populaire song na de andere klonk door het bos en als Karel van der
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Velden zélf niet de refreinen zong, dan zorgden de enthousiaste toehoorders wel voor
de vocale medewerking!
Ja, er was een jongen uit den Haag, Guus Breezand, die vrijmoedig het podium
beklom en zó prachtig het bekende ‘High Noon’ ten gehore bracht, dat de menigte
van mening was dat Frankie Lane het hem niet had kunnen verbeteren. Hij kreeg
dan ook een ovatie, waaraan zelfs Bep Rowold en zijn musici deelnamen!
Veel te snel ging deze laatste dag voorbij. Veel te vlug was het tien uur, het tijdstip
waarop iedereen in zijn tent moest zijn.
De volgende dag moesten ze allemaal al héél vroeg ‘uit de veren’ om te pakken,
want vóór elf uur moest het kamp ontruimd zijn. Er werd hartelijk afscheid genomen
van alle nieuw verworven vrienden. Er werden afspraken gemaakt om elkaar te
schrijven, om elkaar nog eens op te zoeken, om bij elkaar te komen logeren.
Op fietsen en met bussen trokken de deelnemers weg. Zij verspreidden zich naar
alle kanten, de hoofden en harten nog vol van deze drie heerlijke dagen.
Frans Koning zag de jongens met een beetje weemoed vertrekken. Zijn zo simpel
begonnen plan was uitgegroeid tot een enorm succes, waaraan niet alleen hij en zijn
directie, maar verder nog een duizend jongelui een enorm plezier hadden beleefd.
- Dat doen we nóg eens, zei hij tegen meneer Van Meeteren.
- Ja, bevestigde deze, dát doen we nóg eens!
In de trein zaten Han en zijn vrienden nog druk na te praten over alles wat ze in de
afgelopen dagen hadden beleefd. Wat zouden ze thuis en op school een hoop te
vertellen hebben!
- En dat ík nu toch heb gewonnen en dan nog wel met een door jóu gebouwd
model! verwonderde Han zich voor de zoveelste keer.
- En er zit nóg een overwinning aan vast, zei Geertjan, raadselachtig glimlachend.
- Hoe dat zo? vroeg Han verbaasd.
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- Toen ik jouw nieuwe ‘Torenkraai’ aan het bouwen was, antwoordde Geertjan, toen
kwam er plotseling een plan in mij op. En dat plan heeft nu een vaste vorm
aangenomen.
- Dat je blijft bouwen? veronderstelde Han.
- Ja, geraden, lachte Geertjan, maar dan in het groot!
- Ga je een fabriekje van modelvliegtuigen beginnen? vroeg Han spottend.
- Nee, dat doe ik niet. Maar ik ga wél naar Delft. Zoals mijn vader graag wil. Ik
word ingenieur, maar... luchtvaartkundig ingenieur.
- Kerel, dat is gewéldig! riep Han enthousiast. Dat is een nieuwtje, dat we beslist
heel gauw aan Trudi moeten schrijven! Weet je, straks vliegen zij en ik in een
machine, die door joú is gebouwd. Zal dát even mooi zijn?
- En dat allemaal door de modelbouwerij! bevestigde Geertjan.
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Over modelvliegtuigbouw gesproken...
Nu je dit boek gelezen hebt, zul je wel wat meer willen weten over de prachtige
mogelijkheden in het bouwen van vliegtuigjes. Han de Vreugd en Geertjan Smedema
zijn vast en zeker van de zweefvliegtuigen overgestapt op meer ingewikkelde
modellen. Het is dan ook echt een sport om enthousiast voor te zijn. Als je er eenmaal
aan begonnen bent, ga je steeds groter en vernuftiger modellen bouwen.

Een balsamodelletje

Welnu, Suls wil je er alles over vertellen en bovendien levert die firma alles wat
je er voor nodig hebt. De firma Suls is namelijk degene, die de bouwdozen en
onderdelen importeert en in de handel brengt.

Vliegtuigjes met straalmotor voor beginnelingen

Suls kan je inlichten over de eenvoudige modellen voor beginners,
zweefvliegtuigjes, die maar heel weinig kosten en waar je veel plezier van zult
beleven. Sommige kosten zelfs minder dan een gulden. Er zijn bouwdozen waar al
het nodige hout en ander materiaal in zit voor grotere modellen. Je kunt alles zelf
zagen en lijmen; vliegen doen ze zeker... als je ze goed gebouwd hebt natuurlijk.

Hoogdekker met Dieselmotor

Je kunt een vliegtuig bouwen met een propeller, die aangedreven wordt door een
rubberstreng. Er zijn er met echte Dieselmotortjes. Deze zijn natuurlijk weer wat
duurder. En, je kunt het geloven of niet, er zijn

De Suls Lijnbesturingstrainer
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Motorvliegtuig voor gevorderden

ook modellen, die op een echte raketmotor de lucht in schieten. Sommige modellen
voor straalmotortjes zijn bepaald niet duur.
Wanneer je eenmaal door deze sport gegrepen bent, zul je steeds verder willen
experimenteren. De mogelijkheden zijn eigenlijk nooit uitgeput. Er zijn modellen,
die je van de grond met een lijn bestuurt. Ook kun je langzamerhand van je zakgeld
onderdelen bij elkaar kopen van een motorvliegtuig, dat je met een kleine
zelfgebouwde radiozender van de grond af kunt besturen. Stel

Een eenvoudige ‘Jetex’ straalmotor

je voor dat jouw vliegtuig daar los door de lucht ronkt en al de bochtjes draait, die
jij hem opdraagt! Wanneer je meer voor het water voelt: er zijn ook modellen van
schepen, die je radiografisch kunt laten manoeuvreren. Och, er is nog veel meer over
te vertellen.

Een Dieselmotor

De modellen van Suls zijn door het hele land verkrijgbaar - misschien is er bij
jullie wel een zaak met materiaal voor huisvlijt. Vraag daar maar naar Suls'
vliegtuigbouwdozen. Is er niet zo'n zaak, stuur dan een kaartje naar

Radiografisch bestuurde motorboot

‘Suls modelvliegtuigbouw’
Import - Groothandel - Export
Afd. Verkoop: Weimarstraat 48a, Den Haag - Holland
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