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Eerste hoofdstuk.
Dat handelt over Piet en zijn vriend Bram; hoe Piet maar niet voor den dag durft
komen met het verhaal van zeker fietsavontuur, dat hij gehad heeft; maar waarin hij
toch eindelijk den kogel door de kerk jaagt. Waarna beschreven wordt die zekere
fietstocht van Piet, waarbij dan de fijne speurzin van Bram blijkt, om den naam van
zeker meisje uit te vinden. Terwijl ten slotte Bram een grootsch plan oppert, dat om
meer dan één reden dadelijk bizonder in den smaak van Piet valt.

I.

PIET zei niets en Bram zei niets.
De twee jongens zaten te blokken op het hoofdstuk over de ‘Tweeslachtige dieren’;
morgen was het rapportexamen, en Dierkunde was nu juist geen vak, waarin ze zoo
heel sterk waren.
Van tijd tot tijd hoorde je slechts een diepen zucht.
Buiten regende het; er kon niet gefietst en niet gevoetbald worden, - wat met het
oog op de tweeslachtige dieren maar heel gelukkig was.
Het regende met vervelende, onafgebroken tikjes tegen de ruiten; dit was het eenige
wat je hoorde, behalve dan van tijd tot tijd hun diepe zuchten. Zij
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zaten met het hoofd tusschen de handen, elk ingespannen over zijn dierkunde-boek
gebogen. Tusschen hen in stond een glazen stopflesch met water; daarin dreef een
breed plompeblad, en daarop zat, dik en gezellig, een grasgroene kikker; - dat was
er een van de tweeslachtigen.
Telkens als een van de twee jongens weer eens diep gezucht had, deed de
dommelende kikker even zijn bolle kikkeroogen open en

keek slaperig rond, of het soms de wind was, die daar zoo hard blies.
Maar 't was méér dan de wind; want telkens als Piet of Bram zuchtten, was 't omdat
ze hun gedachten hadden voelen afdwalen; en met schrik vestigden zij dan weer hun
aandacht op het boek en tuurden naar het kikkerskelet, dat op de pagina van: ‘Orde
I - Kikvorschen - Batrachia’, geteekend stond.
Toen hief eindelijk Piet zijn hoofd op en met zijn wijsvinger tikte hij even op het
perkament, dat over den wijden hals van de stopflesch gespannen was; dan trachtte
hij zachtjes het water aan het golven te maken, om den kikker op zijn vlotje wat te
laten dobberen. Stiekem keek ook Bram op.
- ‘Wat doe je?’
- ‘Ik werk pràctisch.’
- ‘Wat is dat?’

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

7
- ‘Ik heb den heelen rommel van die twee-slachtigen van buiten geleerd, kikvorschen
of batrachia, salamanders of saurobatrachia, en blindwormen of ophiomorpha;... brr!
wat een potjeslatijngeleerdheid!... Nu ben ik aan het bestudeeren van de verschillende
familieleden van de kikkers;... en daarom wou ik weten of deze een “boomkikker”,
een “vorsch”, of een “eigenlijke kikvorsen” is.’
Bram, die het hoofdstuk ook al bijna uit zijn hoofd

kende, trok een zeer geleerd gezicht en zei, als een professor zoo statig:
- ‘'t Moet wel een “Eigenlijke Kikvorsch” zijn, een van de “Ranidae”; vertoont de
gewone kenmerken, dan de zwemvliezen tusschen de teenen van de achterpooten;
ik zou zeggen, dat 't een “groene kikvorsch” was...’
- ‘De “Rana esculenta”,’ zei Piet, en zijn stem liet hij even pedant zwellen.
- ‘... Leeft grootendeels in het water...,’ meesterde Bram.
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- ‘... Behalve als hij liever op een blaadje z'n uiltje knapt,’ vulde Piet aan.
Toen schoten ze allebei in een lachbui, zoodat de ‘Rana esculenta’ wakker schrikte
en met één sprong onder water dook.
- ‘Als ik een kikker was,’ zei Piet, ‘dan dook ik ook eens lekker kopje onder; ik
heb vandaag een hoofd als een ijzeren pot; ik kan er mijn hersens maar niet bij
houden.’

- ‘Ik ook niet,’ zuchtte Bram, ‘'t is dan ook woest vervelend, om al die vieze beesten,
die geen pooten, geen staarten en zelfs geen oogen en ooren hebben, bij hun vooren achternaam van buiten te moeten leeren.’
Ze zeiden toen beiden niets, maar keken naar den groenen kikker, die zich
waarschijnlijk niet eens bewust was, dat hij zoo'n vreemden naam droeg, en als een
doodgewone kikker, wat hij dan ook slechts was, op den bodem van zijn stopflesch
al maar luchtbelletjes zat te blazen. Toen Piet dit een tijdje aandachtig had bestudeerd,
dacht hij, dat het ook wel goed zou zijn, om zijn gemoed eveneens wat lucht te geven.
- ‘Ik zal het 'm nu maar vertellen,’ dacht daarom Piet en hij begon:
- ‘Zeg 'is, Bram...’
Maar verder kwam hij niet.
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Toen keken ze weer ernstig naar den kikker, die nu zwemoefeningen hield en met
zijn gele buikje vlak langs de glazen wanden van de flesch streek; telkens kwam hij
even boven om lucht te scheppen.
Piet schepte daarom ook lucht en moed, en begon weer:
- ‘Zeg 'is...’
Maar omdat het zoo moeilijk was, een begin te vinden,

bleef hij weer steken, om zich nog eens te bedenken op wat hij zeggen wou.
Bram keek gelukkig aandachtig naar den lustig rondzwemmenden kikker; en Piet
keek dus ook maar naar den groenen zwemmer, die zich weer op het plompeblad,
zijn eilandje, trachtte omhoog te werken.
Toen begon hij voor de derde maal:
- ‘Bram, ik wou je wat vragen.’
Omdat de kikker nu stil rustte en gemoedelijk wat zat uit te blazen van zijn
zwempartij, keek Bram over de stopflesch heen en antwoordde:
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- ‘Wat heb je toch?’
Nu moest Piet wel verder, en omdat hij voelde dat er een kleur kwam opzetten,
zei hij maar pardoes:
- ‘Zeg 's, ken jij dat meisje ook, dat hier in de Heerenstraat No. 53 woont, in dat
groote dubbele huis; ze heet Hetty, of zoo.’
Patsj! Daar had ie 't gezegd; nu was 't er uit en daar was hij meteen zijn geheim
kwijt.
Als Bram nu maar gezegd had ‘ja’ of ‘neen’, of ‘ik weet 't niet’, dan was 't uit
geweest; maar Bram keek Piet ondeugend aan en vroeg terug:
- ‘Ken jij die dan?’
Nu moest Piet zich een houding geven; hij zei dus een beetje scherp:
- ‘Ik vraag je alleen maar, of jij d'r soms kent, of niet.’
Maar Bram - met z'n fijnen neus - rook lont.
- ‘Hoe ken jij d'r zoo?’, vroeg hij.
Piet had nu een kleur, die tot aan den rand van zijn haar gloeide; hij had 't verkeerd
aangelegd; daar zat hij vast, want Bram moest al zoowat begrijpen; maar hij spartelde
nog tegen.
- ‘Ik heb toch niet gezegd, dat ik d'r kende!... ik vroeg je alleen maar, of je een
zeker meisje kent, dat Hetty heet en in dat groote huis in de Heerenstraat woont?’
- ‘O! Wou je dàt weten!’, zei Bram; en hij floot een wijsje.
Toen het wijsje uit was - Piet had 't verstandig gevonden maar zoo lang te wachten
- zei Bram:
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- ‘Had dàt dan dadelijk gezegd.’
- ‘Wat noem je dadelijk?’, vroeg Piet met argwaan, of Bram 't al eerder gemerkt
zou hebben.
- ‘Dadelijk? Wel, met dadelijk bedoel ik gisteren of eergisteren, dien dag toen je
in je eentje uit fietsen bent geweest.’
Daar was Piet dan toch door de mand gevallen!
En toen maar in-eens, omdat hij het toch voor zijn vriend niet verzwijgen wou,
zei hij:
- ‘Nu dan... ik hèb niet in m'n eentje gefietst!’
- ‘Met z'n tweeën dan?’
- ‘Ja.’
- ‘Jij... en die andere?’
- ‘Ja, zij en ik!’
Nu was Bram één-en-al aandacht! Dat gebeurde ook niet elken dag, dat je zoo
maar met een meisje uit fietsen ging en dan nog wel een meisje, dat Piet blijkbaar
heelemaal niet kende! Wie ging er nu, zoo maar zonder eenige aanleiding, met een
vreemd meisje uit fietsen?
Daarom schoof Bram zijn stoel wat achteruit, keek Piet eens recht aan, en met een
ondeugenden lach:
- ‘Pietje schijnt waratje verliefd!... Biecht eens op, mannetje!’
En Piet biechtte op.
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II.
Het verhaal van Piet duurde zeker niet zoo lang als ik het duidelijkheidshalve wel
moet navertellen. Wanneer jongens mekaar wat vertellen, gaat dat vlug; ze begrijpen
elkaar in drie woorden, wat! wel in twee, en - 't is niet te begrijpen hoe - maar soms
is één woord voldoende in de jongenstaal!

Maar ik moet hier wel wat uitvoeriger vertellen, hoe het met het avontuur van Piet,
die dan toch de hoofdpersoon van dit verhaal is, in zijn werk ging.
Zoo Woensdag-, of Zaterdagmiddag, als Piet klaar was met zijn viool- en
teekenlessen, dan wipte hij op z'n fiets en trapte hij met wat vrienden in een lustig
gangetje de stad uit, naar buiten, dan eens hier naar toe, dan weer daar heen, soms
door de groote donkere dennenbosschen, die aan den eenen kant lagen, of wel de
plassen langs, of wel heel den
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anderen kant uit, - maar dat was een heele tocht voor een halven middag, - naar de
hei. Gewoonlijk reed het heele troepje vrienden tegelijk uit; dat waren dan Hugo
Dofjes, Karel Beermans, Jaap Langer, Guus Gilde, Ikkie Braks, en natuurlijk was
zijn vriend Bram Kogel ook altijd van de partij.
Maar op dien zekeren dag, of het een Woensdagof Zaterdagmiddag was zou Piet
later heusch zelf niet hebben kunnen vertellen, al was het zeker geen Zondagmiddag,
want dan werd er vast 's zomers gecricket en 's winters gevoetbald, op dien zekeren
middag was Piet er alleen op uitgegaan. Eén had er school moeten blijven, omdat
hij in z'n meetkundeboek van de ‘stelling van Pythagoras’ een oud wijfje, met een
mand peren op haar gebogen rug, had geteekend; dat was geloof ik Dofjes; en Langer
mocht niet van z'n papa, omdat er het een of ander thuis moest gebeurd zijn, waarvan
geen van zijn vrienden het fijne had te weten kunnen komen; en Gilde had met z'n
mama een nieuwe winterjas moeten passen; en Braks, die was natuurlijk weer niet
mee te krijgen geweest, omdat er met de indische mail een brief voor hem was
gekomen; dan was hij altijd een week lang stil en somber en in zich zelf gekeerd; en
Bram Kogel, zijn kameraad, die hem anders nooit in den steek liet, die had niet
gewild. Zelfs toen Piet ook thuis wou blijven, om samen op Brams kamer den middag
door te brengen, had Bram wat geheimzinnig gedaan, gezegd dat 't niet kòn, dat hij
bezig was met een plannetje, waar hij nu eens een heelen middag alleen voor nemen
wou, om 't voor elkaar te krijgen.
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- ‘Best!’ zei Piet, ‘als ze dan geen van allen kùnnen of willen of mogen, dan kan 't
me ook niets bommen; dan ga ik er maar in m'n eentje op uit; want mijn fiets en ik,
dat zijn er toch nog altijd twee, en als geen van de lui mee wil, dan ben ik best
tevreden met dàt gezelschap.’
Zoo trapte hij de stad uit. En omdat hij haast even veel hield van de heerlijke
Verlorenplassen, als van het stille sprookjesachtige halfduister onder de
dennenboomen

van de Dikstersche bosschen, als van de eindelooze ruimten van de Bolderhoeksche
hei, zoo telde hij het op de knoopen van zijn jasje af, waar hij heen zou gaan: plas,
bosch, hei, plas, bosch?...
Hij had maar vijf knoopen aan zijn buisje zitten; dat herinnerde hij zich heel goed;
want ten eerste kreeg hij dien avond een standje thuis, dat hij toch niet zoo slordig
mocht rondloopen met vijf knoopen aan een jas, waaraan er zes behoorden te zitten,
en ten tweede beschouwde hij het later als een geheimzinnig voorteeken, dat er juist
op dien zekeren middag wel vijf en niet zes, of vier knoopen aan zijn jasje hadden
gezeten.
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Zoo zou 't dus het Dikstersche bosch zijn.
Dat was zoowat twaalf kilometer; de wind was achter, kwestie van een dik half
uurtje, want de jongens van de fietsclub hadden stevige beenen en het kon ze nooit
zoo heel veel schelen, of ze wat warm werden en thuis kwamen met een slap
flauwgevallen boordje; ‘een zweetje halen’, noemden ze dat, niet zoo heel netjes,
maar anders wel beeldrijk. Daar trapte Piet den langen gladden weg af met het windje
zoo stevig in z'n rug en den vrijen middag om zich heen. In het bosch was het mooier
dan ooit, vond Piet. Hij reed er langzaam, na zijn harden gang, door. De rumoerige
wind hoorde je boven de kruinen van de boomen al maar voort stoeien; maar beneden
tusschen het halfduister van de rechte hooge dennenstammen was het stil, als in een
reuzen-groote hoog-overkoepelde zaal, waarvan al die boomen de zuilen en pilaren
waren; de grond leek er, met wat verbeeldingskracht, ook wel op een zaalvloer uit
een kleurrijk tooververhaaltje; al die dennennaalden waren er zoo zacht en effen
neergevallen tot een gladden gepolijsten vloer. Soms, wanneer de wind de
boomkruinen wat al te wild aanpakte, bogen de hooge takken even van elkaar; dan
was 't alsof er boven een venstertje werd open gezet en er kwam dadelijk zoo'n volle
bundel zonnelicht naar binnen vallen, die wierp een groote gouden vlek op den
zaalvloer.
Piet reed nu heel langzaam; zachtjes knapten de dennennaaldjes onder zijn banden.
- ‘'t Is toch raar,’ dacht Piet, ‘dat zoo'n bosch

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

16
maar half ècht is; 't is een gewoon bosch, maar je ziet er toch wat anders in, nu
bijvoorbeeld is 't net de hofzaal uit een of ander paleis. Maar als je dan goed aan 't
droomen bent, dat 't een echt paleis is, dan moet je uitwijken voor een dooien tak,
en dadelijk zie je weer dat 't een gewoon bosch is... Als 't niet zoo mal was, dan zou
je waarachtig verlangen, dat 't zoo blééf, een ècht tooverpaleis, zoo, en dan op de
plek, waar de zon naar binnen

schijnt, een èchte toovertroon, en op zoo'n èchten toovertroon een mooi, lief...’
Maar wat hij op dien troon in zijn boschpaleis graag had willen laten zitten, bleef
slechts verbeelding; Piet zelf had niet eens den tijd om zijn verbeeldingskracht verder
te laten werken! Wànt ongeveer op dezelfde plaats, waar Piet zijn troon had
gefantaseerd, met wat daar-op hoorde, daar zag hij in-eens een heel gewoon meisje
zitten en voor haar, bij haar voeten, lag een fiets.
Nu was Piet niet van de verlegensten; toch moest
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hij zich even met geweld uit zijn tooverzaal in de werkelijkheid terugdenken. Maar
het meisje maakte het hem niet al te moeilijk, want ze keek hem heel gewoon en
òn-sprookjesachtig aan; dus zei Piet:
- ‘Wat doet u hier?’
Daarop antwoordde het meisje, met een heel gewone stem, die gezellig en gewoon
klonk tusschen al die boomen, welke iets kamer-achtigs gaven aan deze boschplek:
- ‘Dat wil ik u wel vertellen, want ik zit hier maar half voor mijn plezier: m'n fiets
is kapot!’
- ‘Kapot,’ herhaalde Piet, ‘dat kan erg zijn en niet erg.’
- ‘Dat kan 't,’ zei toen weer het meisje, ‘maar dan zou je het eerst met elkaar eens
moeten zijn, wat erg is en wat niet erg is.’
- ‘Juist,’ zei Piet, ‘wat vindt ù dan erg?’
- ‘Als hij niet meer draaien wil,’ zei het meisje.
- ‘Zoo,’ zei Piet, ‘u noemt me daar even het ergste wat een fiets kan overkomen!’
En omdat Piet wel graag wou weten, dat hij wat verstand had van fietsen, en ook,
omdat hij wel graag iemand, die in den knoei zat, wou helpen, en misschien ook,
omdat het meisje met de fiets er zoo aardig uitzag en wel een beetje beklagenswaardig
was, zoo heelemaal alleen in het Dikstersche bosch met een fiets, die erg kapot was,
zoo zette Piet zijn eigen rijwiel tegen een boom en bekeek met een geleerd gezicht
de fiets van het meisje. Eerst tilde hij de wielen op, om te kijken, of 't ook aan den
ketting kon
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schelen, maar deze liep, wanneer hij aan de trappers draaide, vrij door; ook de trapas
was het blijkbaar niet, want als hij de pedalen liet ronddraaien gaf 't geen enkel
verdacht geluid. Daarom ging Piet er even op zitten, maar toen merkte hij dadelijk,
dat er iets niet deugde; want nu wilden de trappers niet pakken en als een mallemolen
sloegen zij door, zoo vrij als een vrijwiel ooit gewerkt heeft. Piet deed nu niet meer
zoo geleerd;

hij keek wat ernstig, en nadat hij eerst even van ter zijde het meisje had aangezien,
dat vol aandacht zijn pogingen volgde, stapte hij af, om nog eens met zijn hand de
trappers aan te zetten. Dat ging weer best; maar toen hij de fiets weer wou
voorttrappen, daar schoten de trappers als dol onder zijn voeten uit, en meteen was
er een nijdig geknars bij het achterwiel; toen stonden ook de trappers onbeweeglijk
stil; ze zaten zóó muurvast, dat zelfs de stevige beenen van Piet er geen schijntje
beweging in konden krijgen.
- ‘Ja,’ zei Piet, terwijl hij met één hand de fiets vasthield en met de andere zijn
warm voorhoofd afdroogde, ‘hij is kapot.’
- ‘En erg?’, vroeg het meisje.
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- ‘Heel erg!’, antwoordde Piet, zoo beslist mogelijk.
- ‘Mooi zoo!’, zuchtte het meisje.
Piet zou medelijden gehad hebben met iederen jongen, wien onderweg zoo'n
ongeluk met zijn fiets overkwam, hij zou het dubbel gehad hebben met elk meisje
met een kapotte fiets, maar met dit meisje had hij nu in-eens wel veel medelijden;
en zoo sprak hij uit den grond van zijn hart:
- ‘Dat is nu heel erg beroerd!... En ik weet niet eens hoe ik u helpen kan.’
Het meisje keek dan ook zoo diep ongelukkig naar haar kapot fietsje. Wie zou
haar kunnen helpen, nu die jongen ook gezien had, dat haar fiets hopeloos stuk was?
hoe zou ze thuis komen? Ze dacht daarom hardop:
- ‘Toen ik u aan zag komen fietsen, had ik zoo'n hoop, dat u misschien die nare
fiets wel weer aan den gang zou kunnen krijgen... Maar u kunt 't ook niet... En hoe
kom ik nu weer naar huis?’
Ze zuchtte diep; en Piet, vol medelijden om het akelige geval, zuchtte ook maar
mee.
Zoo zuchtten ze samen eens heel diep.
Maar omdat ze allebei wel begrepen, dat deze opluchting maar van tijdelijken aard
was, en er raad geschaft moest worden, zei eerst het meisje:
- ‘Wat nu?’
En toen Piet:
- ‘Ja, wat nu!’
Maar omdat ook dit geen bevredigende oplossing van de moeielijkheid gaf, vroeg
Piet:
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- ‘Als u me eens vertelde waar u woonde?’
- ‘Dat wil ik u wel zeggen: in de stad; dat is zeker drie uur loopen.’
- ‘Dat zal wel zoo wat uitkomen,’ rekende Piet na; ‘'t is een heel eind.’
- ‘En 't zal pikdonker zijn eer ik thuis ben.’
- ‘Bent u dan bang?’
- ‘Ik niet, maar thuis wel; ik mag zelfs in stad 's avonds nooit alleen uit.’
- ‘Alleen zou ook niet hoeven; ik zou u natuurlijk kunnen brengen; dat is 't ergste
niet...’
- ‘'t Zal zoo laat worden!’ zuchtte weer het meisje.
- ‘Daar zit 't 'm,’ knikte Piet.
Maar meteen kreeg hij een inval. Hij grinnekte er

zelf om. Zou hij 't voorstellen? Als zij 't te mal vond, dan kon ze er immers ook om
lachen; hij kon 't in elk geval vragen.
- ‘Waarom lacht u?’, vroeg het meisje, en ze zei 't een klein beetje bij-de-hand,
omdat ze aan dit heele avontuur tot nu toe nog niets grappigs had kunnen vinden.
- ‘Ik lach,’ zei Piet, ‘omdat u 't misschien wat mal zult vinden, wat ik u wou
voorstellen.’
- ‘Wat dan?’, vroeg het meisje.
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- ‘Kijk 'ns,’ legde Piet uit, ‘hier blijven kunt en wilt u niet; op mijn fiets rijden gaat
ook niet; met loopen wordt 't te laat: dan weet ik er maar één middel op...’
- ‘U moet niet in-eens ophouden,’ drong het meisje aan.
- ‘... Dat u achter op het stapje van m'n fiets gaat staan, dan rijd ik u zoo naar huis.’
Ze keek hem even met zóó'n grappig, half-ongelukkig, half-vroolijk gezicht aan,
dat Piet nu wel hardop moest lachen. Daarom lachte het meisje van de kapotte fiets
maar mee.
- ‘En m'n fiets?’, vroeg ze.
- ‘Daar zorg ik ook voor,’ zei Piet, die de dingen nooit half deed, en zich al prettig
voelde, dat hij zoo'n aardig meisje, dat in de ellende zat, zoo de volle maat van zijn
hulpvaardigheid kon aanbieden.
Toen bedacht zich ook het aardige meisje niet lang en sprak lachend:
- ‘Ik wil wel.’
Van al de vreemde fietsavonturen, van al de zonderlinge fietstochten, welke er ter
wereld reeds gemaakt zijn, was dit wel een van de vreemdste en zonderlingste
geweest. Maar ook de prettigste en de avontuurlijkste, welke Piet ooit had gemaakt!
Want zooals hij toen, hard-trappend tegen dien bollen wind, naar de stad terug
was gereden, ingespannen over zijn stuur gebogen, om het vreemde meisje te toonen,
hoe hij wel rijden kon, zoo tegen den wind in, met dien extra last achter op z'n fiets;
maar tegelijk die twee handen, die hem zoo ver-
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trouwelijk bij zijn schouders vasthielden, en telkens haar stem dicht bij zijn oor,
zonder dat hij naar haar kon omkijken, met de vraag, of het niet te vermoeiend voor
hem was?
- ‘Heelemaal niet!’ had hij de eerste maal gezegd, toen ze 't vroeg; hij had even
zijn hijgen ingehouden.

Maar een eindje verder had hij gevraagd:
- ‘De fiets schokt toch niet te erg voor u? Want 't zal wel vermoeiend zijn zoo op
dat kleine stapje van het achterwiel.’
Toen had zij zich goed gehouden, want ze had een kramp van belang in haar
linkerbeen, en ze had vroolijk geroepen:
- ‘Wel nee! ik sta heerlijk zoo! Als ik u maarstevig mag vasthouden.’
- ‘Zoo vast als u wilt,’ hijgde Piet; hij voelde zich zoo sterk als twee, nu hij me
daar pardoes in zoo'n avontuur terecht gekomen was; hij trapte met al de kracht van
zijn jonge sterke beenen, nu hij de handen van het meisje zich zoo stevig voelde
vastklemmen aan zijn jaskraag.
Zij heeft een weergaasch aardig gezichtje, dacht Piet
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onder het rijden, en wat hield zij zich handig in evenwicht achter op zijn fiets; zoo
heel zwaar was zij eigenlijk niet, en wat zou ze wel van 'm denken, terwijl hij haar
zoo voorttrapte tegen dien harden tegenwind in.
Ze was aan het babbelen gegaan.
- ‘U rijdt flink, hoor. Ik weet er alles van wat het is, tegen den wind in te rijden,
en dan nog met zoo'n zwaar gewicht!...’
- ‘U weegt niks,’ hijgde Piet galant.
- ‘Dat zegt u maar, al weet ik wel beter.’
En dan weer wat verder:
- ‘'t Is nu niet zoo heel ver meer: ik zie de huizen op den Singel al, en dadelijk als
we den hoek om zijn, is er de brug; dan zijn we er gauw, en dan zal ik u eens hartelijk
bedanken.’
- ‘Waar moet ik u afzetten?’, stotterde Piet, tusschen twee snakken naar adem.
- ‘Hoe bedoelt u?’, vroeg het meisje.
- ‘Wel, dat is duidelijk genoeg: waar woont u?’
- ‘Maar u wilt me toch niet zóó naar huis rijden!’, schaterde ze achter hem.
- ‘Waarom niet?’, vroeg Piet; hij had onder het ingespannen trappen al maar voor
zich gezien een drukke straat, waar ze woonde, en menschen, die hem bewonderend
zouden aankijken om zóó'n kranig sport staaltje, en dan haar huis, en haar familie,
een papa en een mama en een heele troep broers en zusters voor de ramen, en een
geestdriftige ontvangst als voor den held, die de verloren dochter
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uit het hol van den draak terugvoerde... Dat viel hem nu als koud water op het lijf,
dat ze daar achter zijn rug stond te schaterlachen om zoo'n idee, dat hij haar tot vlak
voor haar huis had willen rijden.
Daarom hijgde hij nog eens:
- ‘En waarom niet!’
- ‘Omdat ze me allemaal zouden uitlachen, als ik zóó thuis kwam, achter op de
fiets van een wildvreemden jongen!’
Zij had eigenlijk gelijk, dacht Piet, en hij was blij, dat hij van het harde trappen
toch al zoo rood was, zoodat het meisje zijn opkomende kleur - die 'm altijd tot in
z'n nek ging zitten! - niet kon zien.
- ‘Waar zal ik u dan afzetten?’, vroeg Piet, terwijl hij probeerde, het landerig gevoel
dat hem bekroop, niet in zijn stem te laten klinken.
- ‘Hier!’, riep het meisje met een stemmetje als een commando-tje. En meteen
sprong zij van de fiets af.
Piet had het land, maar hij hield zich goed.
- ‘Mag ik nu even uw adres weten?’, vroeg hij, ‘want ik ga meteen terug om uw
fiets te halen.’
Dat had hij beloofd; al was hij nog zoo moe, hij wou nu juist laten zien, dat 't
volstrekt geen teleurstelling voor hem was geweest, dat hij haar niet tot vlak voor
haar huis had mogen brengen.
- ‘In de Heerenstraat No. 53,’ zei het meisje, terwijl zij hem met haar lachende
oogen aankeek; ‘en als u de fiets maar afgeeft voor jongejuffrouw... Hetty.’
Piet was inwendig kwaad, dat 't zoo gewoon afliep
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zijn avontuur; maar voor geen geld ter wereld zou hij het haar willen laten merken.
Daarom sprong hij meteen weer op z'n fiets en herhaalde onder het wegrijden
alleen maar het adres:
- ‘Dank u; ik zal 't onthouden: Heerenstraat No. 53.’
Toen trapte hij weer den weg naar het Dikstersche bosch terug; slechts even tikte
hij aan zijn sportpet als groet.
Maar wanneer hij omgekeken had, zou hij het meisje midden op den weg

hebben zien staan, terwijl ze hem nakeek zoo lang zij kon.
Met den wind in den rug reed Piet den langen weg weer af. En toen nòg eens den
zelfden weg terug, met de fiets van het meisje aan de hand.
Dat was nu een heel andere tocht dan daar straks. En hij herinnerde zich weer, hoe
hij haar daar had zien zitten in het bosch naast haar kapotte fiets, toen hun gesprek,
daarna de zware tocht terug met het aardige meisje achter op z'n fiets, haar twee
handen op zijn schouders, toen...
Maar hij was en bleef wat tureluursch, om het eind van het avontuur! Zeker, ze
had wel gelijk
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gehad, dat zij als groot meisje van veertien, vijftien jaar misschien, niet tot voor haar
huis had willen gereden worden, staande achter op de fiets van een vreemden jongen.
Maar toch, toch...
Zoo trapte hij, haar fiets aan het stuur vast houdend, weer naar de stad terug, 't
Was kwart vóór zessen, en hij moest zich haasten, om bijtijds aan tafel te kunnen
zijn; want daar waren papa en mama erg stipt mee.

Zoo reed hij de brug over, den Singel langs, de Voorstraat in en de breede Heerenstraat
over. Nummer 53 was het. Hij zag op een afstand een groot dubbel huis; dat zou het
wel zijn.
Maar hij wilde niet kijken. Vlak voor de stoep sprong hij van zijn fiets. Toen
schelde hij aan. En haastig tegen het meisje, dat hem open deed:
- ‘Complimenten en hier was de kapotte fiets van de jongejuffrouw.’
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Meteen stapte hij weer op z'n fiets.
Maar het meisje riep hem na:
- ‘Mevrouw heeft gevraagd of uwé niet binnen wou komen.’
Piet zat al in het zadel.
- ‘Nee,’ zei hij, ‘'t spijt me erg, moet je maar zeggen, dat het al zoo laat is geworden;
ik moet om zes uur precies thuis zijn.’
Zoo reed hij de Heerenstraat af. Achter zich hoorde hij wel roepen:
- ‘Jongeneer!... jongeneer!’...
Maar Piet zette er voor het laatst een flink gangetje in, en net toen het zes uur sloeg
zat hij aan tafel.
's Avonds over zijn schoolboeken heen, door de algebra-sommen en

tusschen de regels van zijn Engelsch opstel door, zag hij het meisje in het bosch
zitten, dan hoorde hij weer een vroolijke schalksche stem vlak bij zijn oor, zelfs dacht
hij even heel duidelijk twee meisjeshanden te voelen, welke hem stevig bij zijn
schouders hielden...
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III.
Toen Piet zijn verhaal uitvoerig verteld had, wachtte hij even. Maar Bram zei niets.
Daar het zwijgen hem wat te lang duurde, vroeg Piet:
- ‘Wat zeg je d'r wel van?’
- ‘De Duitsche leeraar zou het ‘wild-romantisch’ noemen.’
- ‘Maar jij?’
- ‘Hm!’... ruimde Bram zijn keel; daarna, met een wichtig gezicht: ‘Heeft ze verder
niets van zich laten hooren?’
- ‘Niets!’, zei Piet; hij vond het zelf al heel weinig, toen hij met klem dat ‘niets’
zei.
- ‘Je had binnen moeten gaan, toen het dienstmeisje 't je vroeg.’
- ‘Dat wou ik niet, en 't was bovendien te laat; ik moest om zes uur thuis zijn.’
- ‘En wat wou je nù doen?’, vroeg Bram.
Daar sloeg hij den spijker op den kop; Bram moest raad schaffen, Bram zou er
wel iets op weten te bedenken. Want dat zijn romantisch fiets-avontuur zoo maar
met een sisser zou afloopen, daar had Piet in de afgeloopen dagen geen oogenblik
aan kunnen denken.
- ‘Ja, wat nu?’, herhaalde Piet daarom.
- ‘Dat zal veel van je zelf afhangen,’ begon
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Bram. ‘Kijk 'ns aan: wàt wil je?... Wou je dat meisje nog eens zien, haar ontmoeten,
haar spreken?... Vin-je 't de moeite waard, er werk van te maken?... Geloof je, dat 't
een aardig meisje zal zijn?...’
Hier viel Piet hem met een beetje te veel vuur in de rede:
- ‘'t Was een àllèmàchtig aardig meisje!’
- ‘Ferm zoo,’ ging Bram voort, ‘dan merk ik wel waar de schoen 'm wringt. Dan
zullen we een middeltje voor je moeten bedenken, om dat fietstertje nog eens te
ontmoeten.’
- ‘Weet jij d'r misschien al wat op, Bram?’ Piet had z'n hersens al tevergeefs
gemarteld, om wat te bedenken.
- ‘Nee, nog niet!... Ik weet niet eens wie, wat en hoe dat meisje is. We weten alleen
pas haar voornaam en haar adres: dat is niet veel om te beginnen.’
Dat kwam Piet ook zoo voor; en hij zuchtte nogal zwaarmoedig, toen hij herhaalde:
- ‘Nee, 't is niet heel veel!’
Ze zwegen nu allebei een poosje, en de kikker in de stopflesch zat ook behoorlijk
stil.
- ‘Weet je,’ zei eindelijk Bram, ‘we moesten beginnen eens poolshoogte te gaan
nemen.’
- ‘Hoe wou je dat doen?’
- ‘Dat is eenvoudig genoeg; we wandelen samen de Heerenstraat af en bekijken
het huis eens... Dan zullen we wel verder zien.’
Zoo stapten ze dus samen de deur uit. Boven, op
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Piet's kamer, hadden ze hun Dierkundeboek bij het hoofdstuk over ‘Batrachia, de
Kikvorschen’ open laten liggen; en de ‘Rada esculenta’ zat er, met z'n dikke
kikker-oogen dicht, gezellig uiltjes te knappen op het plompeblad.
Het regende nog altijd; omdat Bram geen paraplu bij zich had, ging hij maar samen
met Piet

onder één paraplu; dat stond beter vond hij, want je kon je niet laten natregenen,
terwijl je liep naast iemand, die wèl een paraplu op had; ook vond hij het veiliger
zich zoo onder de paraplu wat schuil te houden, want ze waren nu immers uit op een
geheimzinnige expeditie.
De Heerenstraat was niet ver; de brug over, het pleintje langs, en dan was je er al.
Ze liepen op het trottoir links, omdat de oneven nummers rechts lagen, en ze van
dezen kant het huis wilden bespieden.
Zoo heel veel was er niet aan te zien, toen ze er voor stonden. Het was een groot
huis, zooals Piet verteld had; er was een breede stoep met drie treden, en naast de
deur hing een koperen trekbel; dat leek wel wat ouderwetsch, doch meteen gaf het
een indruk van deftigheid.
Bram bekeek het huis van beneden naar boven en toen nog eens van boven naar
beneden. Er was
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eigenlijk niets bijzonders aan te zien, dat moest hij ook bekennen. Maar hij zei dat
niet hardop.
Toen staken ze de straat over, recht op de stoep af, en daar Bram de paraplu
vasthield, moest Piet wel mee. Waarachtig, nu belde Bram brutaal aan. Piet zei niets,
misschien wel om niet te laten merken, dat hij eigenlijk heelemaal niet op zijn gemak
was. Maar Bram deed het woord, toen hetzelfde dienstmeisje van laatst open kwam
doen.
- ‘Hm!’, zei Bram; ‘meisje, zoudt u zoo beleefd willen zijn, me te zeggen hoe de
meneer heet, die hier woont?’
Piet was doods-bang, dat ze hem zou herkennen, maar het dienstmeisje trok een
heel gewoon gezicht en zei uitvoerig:
- ‘Ziet-u, ons huis is pas de vorige maand geschilderd, en nou is de voordeur ook
geverfd en zoo is de naam d'r af.’
- ‘Zoo,’ zei Bram, ‘dat dacht ik al.’
- ‘Het stond hier op zij, maar 't is niet meer te lezen, misschien komt de schilder
dezer dagen om 't er weer op te schilderen.’
- ‘Komaan,’ zei Bram geduldig.
- ‘Maar 't is niet stellig, dat 't er weer op komt, want...’
- ‘En wat zou er dan op geschilderd worden?’, vroeg Bram.
- ‘Hoe meent uwé?’, vroeg het dienstmeisje.
- ‘Wel, ik bedoel welke naam?’, zei Bram.
- ‘O, de naam?’ grinnikte het dienstmeisje, ‘die is Van Weelsum.’
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- ‘Dank je,’ zei Bram; ‘ik kom nog wel 's kijken als 't er op geschilderd staat.’
- ‘Als-'t-u blief,’ zei het dienstmeisje en deed de deur weer dicht.
- ‘Zie zoo!’ zei Bram, ‘we weten nu tenminste al hoe ze heet: Hetty van Weelsum,
en als ik me niet vergis, kan ik je nu wel wat meer vertellen ook.’
- ‘Vertel dan!’ drong Piet aan, die eerst vol bewondering was geweest voor de
listige wijze, waarop Bram was opgetreden, maar die nu toch wel graag weer op het
eigenlijke onderwerp terug wilde komen.
- ‘Dat zit zoo,’ verklaarde Bram ; ‘Guus Gilde uit de vierde klas heeft een oom en
tante, die Van Weelsum heeten; de oude heer heeft een groot kantoor, een bank of
zoo iets, en Guus beweert altijd, dat hij daar later op kantoor komt, omdat zijn oom
geen zoons heeft. Maar die oom heeft wel een dochter, dat moet natuurlijk joù vriendin
Hetty zijn. Ze gaat op de Meisjes-Burgerschool, als ik me niet vergis... Maar Guus
kan je d'r precies alles van vertellen wat je weten wilt.’
- ‘Maar ik vind 't volstrekt niet noodig, dat Guus d'r iets van snapt!’, riep Piet, al
angstig, dat in zijn geheim nog een derde zou worden ingewijd.
- ‘Hoeft ook niet,’ herhaalde Bram: ‘wie beweert er nu, dat die er iets van zou
hoeven te snappen?... Ten eerste is Guus Gilde een echt knulletje, die het buskruit
niet heeft uitgevonden; en ten tweede zal 't heelemaal van je zelf afhangen, hoe je 't
Guus vraagt.’
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- ‘Hm!’, kuchte Piet, want hij dacht aan de wat onhandige manier, waarop hij straks
zijn vriend Bram in vertrouwen had genomen.
Ze stonden nog altijd midden in de Heerenstraat; de regen trommelde, alsof een
roffelende tamboer een taptoe op hun gemeenschappelijke paraplu sloeg.
Zoo schuilden ze dicht naast elkaar, eenzaam onder hun glimmend paraplu-dakje,
op het plassige trottoir. Piet zei niets, omdat hij ernstig dacht, hoe hij Guus Gilde
zoo ongedwongen mogelijk zou moeten aanklampen; Bram zei ook niets, wijl hij
ook ernstig dacht. Maar dat was over heel wat anders.
Zoo was het dan net als toen beiden op Piets kamer achter hun schoolboeken zaten
te zwijgen. Maar alleen was 't nu wat natter in de regenbui.
Ze waren beiden wel heel ernstig met hun gedachten vervuld, dat ze daar niets
van merkten, al leek wel elke balein van de paraplu een gootje, waarlangs het water
haastig naar beneden stroomde, in vele evenwijdige kanaaltjes, van den paraplu-rand,
langs de ruggen van Piet en Bram, tot op straat.
Maar wie let er nu op een natte jas, wanneer je met waarlijk ernstige dingen vervuld
bent!
Het eerst begon weer Bram; of 't kwam, dat zijn jasje dunner was en 't den regen
dus eerder doorliet, òf omdat zijn hart bezwaarder was dan dat van Piet, die het
tenminste gelucht had, zooveel is zeker, dat Bram een krachtig gebaar maakte met
den stok van de paraplu, welke hij vasthield, en tegelijk zei:
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- ‘Zeg 'ns...’
Maar verder kwam ook hij niet; want door den ruk, dien hij aan de paraplu gaf,
hadden de baleingootjes nog een extra stroom water omlaag geloosd, en nu voelde
Piet meteen heel waarneembaar, dat hij onder den drup had gestaan. Dus zei deze,
alsof het een antwoord was op Brams opmerking:
- ‘Ja, dat zeg je daar wel: 't regent hard en we moesten nu maar naar huis gaan.’
- ‘Nee!’, zei Bram beslist, ‘we gaan zeker nog niet naar huis, want ik moet je ook
wat vertellen.’

Dat vond Piet eigenlijk niet anders dan heel natuurlijk; de eene vertrouwelijkheid
was de andere waard.
Maar wat kon Bram hem wel te vertellen hebben? Avonturen liggen zoo maar niet
opgeschept: met een pendant van het zijne zou Bram dus niet aankomen. Wat had
hij dan voor een geheim? - want zoo iets moest er wel bestaan, dacht nu Piet, die
zich vaag herinnerde, dat ook Bram de laatste dagen wat geheimzinnig had gedaan.
Zoo sprak dus Piet, die nu een zoete wraak kon nemen voor Bram's spottend lachje,
toen Piet straks niet wist hoe hij met zijn geheim voor den dag zou komen:
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- ‘Wel zoo, mannetje! heb jij ook wat op je hart?’
Maar omdat Bram nu zelf alle moeilijkheid ondervond, met het begin te beginnen,
bleef hij steken, en deed daarom maar, of hij vol aandacht de regendruppels stond
te tellen, welke hals-over-kop elkaar langs de paraplu-baleinen achterna hipten. Toen
hij zoo schijnbaar een tijdje had staan tellen, begon hij weer:
- ‘Zeg, Piet,... ik heb... een plan!’
- ‘Wel,’ zei Piet, ‘daar ben ik dan nieuwsgierig naar.’
Wanneer Bram Kogel met een nieuw plan voor den dag kwam, dan was 't altijd
wat bizonders, daar kon je van op aan. En Piet er dus dadelijk boven-op:
- ‘Vertel maar!’
Maar Bram vertelde niet dadelijk; hij staarde nog voor zich uit; langzamerhand
begon hij te glimlachen, alsof hij door den regen heen iets aardigs, of wat prettigs,
of iets moois zag aankomen. Maar jullie begrijpt wel, dat er niets was dan regen; en
wijl het waarschijnlijk was, dat Bram Kogel zich niet daarover zoo stillekens stond
te verkneukelen, moest het wel geweest zijn, dat hij aan iets heel plezierigs dacht.
Piet werd er nog een beetje nieuwsgieriger door en hij drong aan:
- ‘Zeg 'ns, vertel je 't, of vertel je 't niet!’
- ‘Luister dan maar,’ sprak Bram, en hij stak zijn arm onder dien van Piet. Zoo
wandelden de twee vrienden samen de Heerenstraat af, sloegen toen de eerste steeg
de beste in, om zoo op de
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Singels te komen; die liepen ze tot het eind toe af.
Onderweg, langzaam voortwandelend onder den harden regen, dicht tegen elkaar
aan, schuilend onder de eendrachtiglijke paraplu, vertelde Bram zijn plan. En Piet
luisterde met bei z'n ooren, want slimme Bram was zóó begonnen:
- ‘Mijn plan is dáárom zoo prachtig, Piet, omdat het een uitgezochte gelegenheid
voor jou kan worden, om eens met je vriendin kennis te maken, wat zeg ik

daar: kennis maken?... nee, dànsen zul je met haar, komedie spelen zul je voor haar!...’
En toen Piet dus één-en-al aandacht was, nadat Bram hem zoo handig in zijn zwak
had getast - komediespelen! dansen! en dat met zijn fietsvriendinnetje! - daar kwam
Bram met zijn eigenlijke plan, dat hij nu toch ook niet langer meer voor zich zelf
kon houden.
In den kletsenden regen, onder hun ééne paraplu, liepen de twee jongens, Bram
met drukke gebaren vertellend, en Piet al vol vuur voor zóó'n prachtig plan, als Bram
me daar bedacht had!
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Tweede hoofdstuk.
Dat handelt over de ‘Advendo’-repetitie, over het programma, dat
uitgevoerd zal worden, over de jongens, die zullen meespelen, - Ook over
de ruzie tusschen den president en Braks, en hoe dit de repetitie in de war
stuurde.

I.

PIET zat met 't rose kartonnetje zenuwachtig te spelen. Hij had
de druklettertjes - voor elken nieuwen regel 'n ander soort - gespeld en stuk voor stuk
bestudeerd; en nu keek hem tegen, vreemd in den gedrukten vorm, krullend zwart
op wit, de uitnoodiging tot hun feest, het plan dat Bram Kogel bedacht had!
Bij het openmaken van de enveloppe had hij 't even gevoeld als een hand, die hem
in zijn ruggegraat schudde. En nu, na het weer-overlezen, had hij 't opnieuw gehad,
en nog eens. 't Was toch een heele onderneming! Hoe durfden zij 't eigenlijk uithalen?
Als 'teens mis liep? En als ze werden uitgelachen?
Maar met een leuken òpsprong van z'n heele verbeeldingskracht zag hij de rijtuigen
al voor den verlichten ingang stil-houden, meisjes in lichte sortietjes
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en deftige ma's en pa's in 't zwart uitstappen, door hem en zijn medebestuurders, allen
met zùlke rozetten op de borst, met het goed-afdoen helpen, daarna de zaal
binnenleiden.
De rest kwam immers van-zelf; eerst de muziek,... dat vonden ze tòch mooi,... dan
de voordracht,... dan de pauze,... dan het komediestuk,... en dàn het bal. Dat mòèst
wel goedgaan!
Zoo zat Piet de uitnoodigingskaart te bestudeeren, waar parmantig z'n eigen naam
onderstond:
Namens het Bestuur:
BRAM KOGEL, Voorzitter.
PIET SCHALLER, Secretaris.

en daaronder:
Zonder deze kaart geen toegang!

Dat hadden ze gedaan, omdat anders, met de vacantie, allerlei vreemde jongens
zouden meekomen, die er niets te maken hadden en die ze er dus wilden weren.
Piet vond, dat dit alles bizonder deftig stond op de uitnoodigingskaart. Eerst had
hij 't benauwd gevonden, als een schrik, zijn naam daar zoo statig, in rechte, stijve
drukletters voor zich te zien. Maar nu wende hij er al aan. 't Stond niet slecht,
waarachtig niet, wel goed zelfs! ‘Piet Schaller’; een goeie naam om gedrukt te worden!
Hij had zijn jongensbrutaliteit al terug, 'n leuken jool om dit eerste stuk, dat de
wereld in-ging, met zijn gedrukten naam onderteekend te hebben. Hij
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dacht er niet meer aan, hoe men 't wel vinden zou, of de andere jongens, als ze de
kaart onder de oogen kregen, 't ook aanstellerig, of pedant of wat dan ook zouden
vinden.
- ‘Het land zullen ze hebben!’, lachte Piet, ‘ik gaf 'n maffie om het gezicht te zien
van de lui van 't Gym met hun klassieke tooneelclub. Dan zijn wij ze toch maar de
baas, want gedrukte kaarten hebben ze nog nooit rondgestuurd!’
Hij schoof de kaart voorzichtig weer in de enveloppe, waarop Bram Kogel het
adres geschreven had. Toen sloot hij de kaart in het boekenkastje en stak den sleutel
in z'n zak. Hij drentelde door de kamer, in een toenemende spanning, die hem deed
lachen, witjes, telkens als hij op z'n hakken vierkant-omdraaide. Ja! het waren
grootsche plannen, al de toebereidselen voor hun uitvoering, de zenuwachtigheid
om alles, waaraan gedacht moest worden, een popeling om zijn aanstaand
ceremoniemeesterschap, zijn rol, zijn officieele taak bij het openen van het bal! En
Piet stond weer fijntjes te lachen, nu hij in zijn verbeelding zichzelf al zag buigen
voor Hetty, en hoe ze zijn arm nam, en hoe zij samen de zaal ronddansten...
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II.
Van benee zeurde de stem van de meid:
- ‘Jongeneer PietI Jongenee-eer Piet!’
Piet, alsof bij op iets kwaads werd betrapt, kreeg een kleur als vuur.

Hij vloog naar de deuren schreeuwde naar beneden, dat hij boven was en wat of
Daatje wou.
- ‘Jongeheer Kogel is 'r! en of u meekwam!’, gilde de stem van Daatje plagend,
want Piet mocht niet uit zonder eerst vragen; nu zou mevrouw 't hooren.
Piet daverde de trap af en stak zijn hoofd om de deur; de naaister zat bij het raam.
- ‘Mama niet hier, Trees?’
- ‘Zie je toch wel, jonge,’ zei Trees, doornaaiend.
- ‘Wil je aan mama zeggen, dat ik overal naar haar gezocht heb? D'r was iemand
om me te halen. Zul je 't zeggen?’
- ‘Jawel,’ zei Trees, ‘doe de deur maar achter je dicht, want je laat 't tochten.’
Piet was de gang al in. Op de stoep stond Bram.
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Samen gingen ze de straat in; Kogel, nu als voorzitter, wat langzaam, met 'n:
‘bonsjoer’; Piet dadelijk in zijn rol van sekretaris, eveneens met ingehouden tred en
tot antwoord een vormelijk: ‘Hoe-aar-joe.’
- ‘Heb je ze al gezien?’, vroeg Bram onder 't oploopen.
- ‘Hoe vin-jij ze?’
- ‘Ik geloof wel netjes, ik had aan den drukker gezegd, dat het 'r vooral deftig,
maar niet stijf moest uitzien. Ik heb onze namen er maar onder gezet... von-je dat
ook niet?’
- ‘Dat heb ik gezien,’ zei Piet. ‘'t Kan me eigenlijk niet schelen, maar het hoort
zoo en het staat ook beter; de menschen willen immers weten wie in het bestuur
zitten.’
- ‘Ik heb al lui gesproken, die zèker komen,’ begon Kogel. ‘We mogen dus wel
oppassen, dat alles goed van stapel loopt.’
- ‘Ben je mal!’ schrok Piet; ‘waarom zou 't niet goed gaan?... We hebben geld
genoeg in kas, alles is al in orde, nu maar goed repeteeren;... 't is al weer voorbij eer
we 't weten!’
- ‘Jammer genoeg. Dat vin-ik nu altijd zoo belabberd, al die drukte vooruit en dan
alles weer in-eens voorbij. Weet-je, ik zou ècht bij het tooneel willen en dan telkens
wéér spelen... Zeg, Piet, wat denk-je, zou ik geschikt zijn voor het echte tooneel?’
- ‘Zou je dat dan willen?’, vroeg Piet.
- ‘Och, dat niet!’, zei Bram snel; ‘misschien
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niet ècht, maar zouden ze me goed genoeg vinden denk-je?’
- ‘O!’, zei Piet beslist, ‘dàt zeker. Je speelt prachtig komedie, vooral als je zoo'n
groote rol hebt.’
- ‘Jij speelt óók goed,’ zei Bram terug, ‘maar jij deugt beter voor het blijspel; ik
ben voor 't drama aangelegd, zeggen ze...’
Ze gingen nu zwijgend voort, de dramaspeler en de komiek.
In de zon-straat lagen de huizen, aan een zijde in paarse slagschaduw, de gordijnen
voor de slaperige vensters neer. Aan den overkant streek de zon in heete gloeiing
langs gevels en trottoir.
- ‘Moet je niet groeten?’, vroeg Bram.
- ‘Wie?’, vroeg Piet.
- ‘Heb je haar dan niet gezien?’, deed Bram zacht-gewichtig; ‘ik zag een tipje van
haar gordijn oplichten... nee, kijk maar niet om, 't is al weer neer...’
Piet had zijn hoed afgenomen, met een haastigen armknik voor het dichte huis.
- ‘Zou ze haar kaart al hebben?’, vroeg Piet zenuwachtig.
- ‘Ze zijn vanmorgen allemaal tegelijk op de bus gegaan, behalve 'n stuk of zeven,
waarvan ik de adressen niet wist.’
Piet keek nog eens tersluiks om. Hetty hàd de kaart dus ook juist ontvangen! Ze
moest 't nu dus ook al gezien hebben: ‘Namens het bestuur’... en dan zijn naam er
onder met zulke mooie deftige drukletters!
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En hij voelde weer de rilling langs zijn rug, alsof 't een koude greep was, die hem
van achter aanvatte onder z'n warmbeschenen jasje.
Ze stonden nu voor het huis van Dofjes. Bram schelde aan; hij deed dadelijk weer
gewichtig toen de meid door de gang aangesloft kwam:
- ‘Meneer Hugo thuis, meisje?’
- ‘Boven, jongeheer, de andere jongeheeren zijn d'r ook al!’
Bram, wat beleedigd door dat ‘jongeheer’ als antwoord op zijn ‘mijnheer’, veegde
lang z'n voeten, hing z'n hoed aan den kapstok, streek z'n hand langs z'n scheiding.
Piet volgde de afgemeten voetstappen van den voorzitter.
Maar halverwege de trap klonk een vervaarlijk gestommel van voeten, een roezig
gewawel van stemmen, een onduidelijk lacherig geroes hen tegen.
- ‘De lui zijn d'r al,’ zei Bram, met iets bits; ‘hoor ze eens bezig zijn!’
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III.
Boven op Hugo's kamer was 't een pan; Bram en Piet verloren er even hun waardigheid
bij!
Er hing een lichte schemer van grijs stof, dat met een fijn gewriemel van duizenden
lichtsprankjes ronddanste. De tafel was in een hoek geschoven en daarop zaten drie
jongens met bezwete gezichten, terwijl ze aldoor maar riepen en hard schreeuwden,
meer om in de herrie mee te roezen, als om verstaan te worden; in het midden van
de kamer op den grond zaten de andere jongens in een verwarde groep neergehurkt,
in dolle houdingen, de ruggen ingetrokken, de hoofden opzij, de armen en beenen
vreemd gewrongen, een troep vogelverschrikkers, potsig en mal; een kleurige poespas,
bonte lappen en kleeren, hadden ze over hun hoofden getrokken.
- ‘Daar heb je ze!’, brulden de schreeuw-stemmen van de jongens, die
been-bengelend op den tafelrand zaten.
De groep in het midden van de kamer kwam wat tot ontwarring, met een zwierend
gegil van druk, lawaai-ig lachen.
- ‘Ben jullie gèk!’, riep Piet; ‘ben jullie stapel geworden! Wat doen jullie?’
- ‘We repeteeren!’, gilde er een van de tafel.
- ‘De groep van Abd-el-Kader. Vin-je 't al niet prachtig mooi, zoo? Nou kan Kogel
meteen z'n vers afdraaien!’
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Twee van de gekostumeerden hadden wat van hun bonte lappen afgedaan, en
probeerden die Kogel en Schaller om te slaan. Piet liet ze begaan, stak zijn hand zelfs
met wijde vingerspreiding vooruit, plompte de andere hand tusschen de twee bovenste
knoopen van zijn vest, en declameerde met brallende stem:
- ‘Getemd is de leeuw, boehoeii!...’
- ‘Hou je mond!’, riep Kogel, z'n hand over zijn scheiding strijkende, die door den
tulband, welken Kareltje hem onverwacht had opgezet en meteen tot over zijn neus
had gedrukt, in-de-war was geraakt. ‘'t Is hier gewoon een kermisboel!... Ik ben niet
van plan in zoo'n herrie te vergaderen... Wat zijn jullie toch voor 'n bende om je zóó
aan te stellen, in plaats van je één uurtje kalm te houden, nu we de boel bespreken
moeten!’
- ‘En we zouden repeteeren!’, trompette een van de verkleeden.
- ‘Niks repeteeren!’, viel Piet zijn president bij.
- ‘Eerst vergaderen! Jelui moet bovendien de notulen nog hooren van de vorige
maal.’
- ‘Trek jij eerst die dingen uit,’ bromde Kogel, want Piet zag er onder zijn bonte
lappen niet erg sekretaris-achtig uit; ‘ben jij een sekretaris of niet?’
Piet wierp de lappen af, schoof de tafel weer in het midden van de kamer: ‘Allo,
heeren, eerst de presentielijst teekenen!’
Er kwam meer rust. De stofjes dansten langzamer naar het open raam; in de
benauwde kamerwarmte droogden de jongens hun verhitte gezichten.
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- ‘Maak 't kort!’, pufte Dofjes, die onder de tafel bezig was, de lappen, die bij de
verkleedpartij hadden gediend, bijeen te zoeken.
Maar Kogel wachtte tot ze allen wat gekalmeerd waren, hield toen zijn toespraak
als voorzitter van ‘Advendo’. Daar was hij toch president voor? En de anderen
luisterden, om de tafel hangend, gedraaid op hun stoelen, met een onbehagelijke
kleving van warme onderkleeren, die tegen hun lijf klamden.
- ‘'t Zal nu over negen dagen zijn en de kaarten zijn al rondgestuurd; misschien
heb jullie ze al thuis gekregen... Nu kunnen we niet meer terug, en dat

hoeft ook niet, als we maar allemaal mee helpen om het feest te doen slagen. De zaal
is gehuurd, d'r komt 'n strijkje van een man of vier; de strikjes voor de
commissarissen-van-orde worden gemaakt door mevrouw Gilde, die wij hierbij hulde
brengen namens de vergadering...’
- ‘Bravo!’... ‘Guus, daar gaat ze!’, riep de vergadering in de richting van een jongen
met een knullerig, paf gezicht, met een bos lichte krulletjes er boven. Guus Gilde
blies door z'n verstopten neus - zijn neus
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was àltijd verstopt - en deed zoo iets als lachen.
- ‘Dan zijn er nog 'n hoop dingen, die geregeld moeten worden, dat snap jullie...
Maar daar zorgt 't bestuur wel voor.’
De jongens knikten: daar wàs 't bestuur nu eenmaal voor aangewezen.
- ‘De hoofdzaak is natuurlijk het programma zelf; dat is het voornaamste, want
daarop zal natuurlijk door ons publiek het meest gelet worden... We hebben nu drie
nummers, behalve de pauze. Dat 's wel genoeg, want we kunnen niet te laat met het
bal beginnen. Eerst openingsrede van den voorzitter, dat vinden jullie zeker óók
noodig, een soort woord van welkom; dan komen de andere lui van het bestuur,
natuurlijk met hun insignes, op het tooneel bij me staan...’
De vergadering werd langzamerhand meegesleept; de gewichtigheid van de
aanstaande plannen kreeg hen te pakken; vooral de jongens, die in het bestuur zaten,
en dat zaten ze bijna allemaal, zagen zich al, met de bestuursversierselen op de jas,
in een cirkel geschaard achter het felle voetlicht, ten aanschouwe van een zaal vòl
publiek.
- ‘Na de opening komt nummer één van het programma; dat is het
muzieknummer;... daar zorgt Karel Kwant voor; is 't niet, Kareltje?...
Karel was een klein manneke met een misvormd lichaampje, een horrelvoet en
een scheef, klein gezichtje; maar 't was zoo'n oolijk bij-de-hand gezicht. Karel knipte
met het eene oog, waarboven een fijn, smal wenkbrauwtje guitig streepte.
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- ‘Accoord, meneer de president, daar zorgen wij voor. Dat komt geheel in orde.
Twee violen, een bas-bas en de piano.’
- ‘Moet de naam van het stuk niet op het programma?’, vroeg Piet, die op een
groot vel papier haastige woorden zat te krabbelen; hij moest als sekretaris de notulen
schrijven.
- ‘Dat zal ik u wel opgeven, meneer de sekretaris,’ knipoogde Kareltje. ‘Wat zou
de vergadering zeggen van een èigen compositie?’
- ‘Sapristi!’, floot er een zachtjes tusschen zijn tanden. De anderen zaten een
oogenblik stil, zwegen.
- ‘Zou dat gaan?’, informeerde voorzichtelijk de voorzitter, terwijl hij vaag het
raam uitdroomde.
Piet schreef een krassenden zin op het papier, brak toen in-eens af: - ‘Dat hebben
ze nog nooit vertoond, zou ik denken, hè! Heb je al wat klaar, Kwantje?’ - dat was
de bijnaam van Karel.
Het kleine mannetje knipperde leukjes met zijn gave oog en keek vlug den kring
rond.
- ‘Ik heb een marsch onder handen, heeren.’
- ‘Een marsch!’
De stemming was bepaald stijgende onder de vergaderden; ieder herhaalde het
voor zich zelf: ‘Een marsch!’
De president hernam het gezag:
- ‘Wat denkt de vergadering er van? Kan iedereen zich ermee vereenigen?... Ik
moet jullie zeggen, dat 't me een bizonder aardig idee lijkt zoo'n muziekstuk vooruit,
en dan door een van de leden
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zelf gemaakt! We noemen 't “Advendo”-marsch!’
Zacht aangehouden getrommel van voeten op den vloer.
- ‘Ik breng dus namens de vergadering een woord van warme...’
- ‘Oef!’, zuchtte Hugo bij het raam.
- ... ‘van warme hulde aan den heer Karel Kwant, voor al zijne, in 't belang der
club genomen moeite!... Dan komt er nummer twee. Dat is de voordracht van
Abd-el-Kader. En daarna de pauze. En ten slotte de plastische standen... Me dunkt,
dat wordt een goed programma. Is er iemand, die hierover het woord verlangt?’
- ‘Ja, meneer de voorzitter,’ zei een Indische jongen met een plat, lichtbruin gezicht,
een paar vervaarlijke oogen daarin.
- ‘Meneer Braks heeft het woord,’ zei de president met een tik van z'n zakmes op
tafel.
- ‘Ik wou nog wel wat weten van de kostumes, ja’...
- ‘Daar zorgt het bestuur voor.’
- ‘Ja, maar ik heb nog een hoop sarongs thuis en klewangs ook, nog van daarginder,
ja!’
- ‘Dat's wat anders,’ zei Piet; ‘gratis is altijd het best en goedkoopst in gebruik.’
- ‘Dit zal een punt van overweging vormen, meneer Braks. Wij zullen uw aanbod
dankbaar in overweging nemen. Anders iemand nog iets?... Niemand? Dan kunnen
we de vergadering wel sluiten. En dan gaan we repeteeren. Morgen, jongens, bij
Maas aan huis
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voor de plastische standen; jullie doen nu, geloof ik, allemaal mee aan Abd-el-Kader,
is 't niet?... Dan geen herrie meer maken! Ik zal jullie wel zeggen wat je te doen
hebt!...’
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IV.
En Kogel maakte zijn toebereidselen voor de repetitie. Hij was zelf regisseur,
directeur, hoofdrol. Dat sprak alles van-zelf. Kogel was een tooneeljuweel van het
zuiverste water; hij had dat zelf al meer dan eens bewezen, en zijn vrienden wisten
dat zóó goed, dat er niet over te twisten viel. Ze smaakten daardoor bij de
Nederlandsche letterkunde-les altijd een bizonder kunstgenot. Kogel mocht dan
voorlezen, soms zeiden ze tweespraken, de Nederlandsche leeraar de eene, Kogel
de andere spreker. En dat ging dan tegen mekaar in, tot de concierge wel 'ns was
komen kijken, of er ook onraad dreigde. De leeraar zei wel eens, dat Kogel te
gezwollen, te overdreven, te theatraal voordroeg. Maar Kogel had achteraf er meer
dan eens het zijne van gezegd: ‘Hij kan niet tegen me op, heb je 't niet gemerkt? hij
heeft geen adem genoeg!’ En den volgenden keer sloeg Kogel weer door, stond
recht-op in zijn bank, liet zich door de klas applaudisseeren, en de leeraar deed maar
lachend mee, terwijl hij riep: ‘Een stem voor een volksredenaar, niemand durft je
tegenspreken!’ Buiten de school droeg Kogel soms ook verzen voor. Hij was klassiek:
Tollens, Ter Haar, Helmers, dat waren z'n mannetjes! Als je van Kogel ‘de tocht van
Heemskerk’ had gehoord, dan wist je wat een noordpool-
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vaart was. Kogel kromde zijn vingers van de kou, verwrong zijn mond tot een grijns
van kommer, schalde het loeiend uit, als het schip ‘van ijs en nacht bevrijd’ werd.
Maar Abd-el-Kader was zijn lijfgedicht! Als er een nieuwe jongen in de klas kwam
en ze

wilden dien eens onder den indruk brengen, dan vroegen ze Kogel om wat voor te
dragen. En Kogel zette zich in postuur: de wenkbrauwen gefronst, de blik loerend
onderuit, met huiverend-gluiperig, neergedwongen fierheid; en dan hief hij het hoofd,
alsof het neergedrukt was gehouden, en de oogen stonden groot, de neusvleugels
zogen, de mond wijdde zich van een, en langzaam zuchtte het geluid uit zijn keel,
als een ingehouden gerochel, tot het vooruit knetterde met uitbarstende woordhappen.
En zoo'n nieuwe jongen, die dit voor het eerst hoorde, trad terug, bang voor een
aanval van dien ander, die tegenover hem stond, blikte verdwaasd den kring van
jongens rond, niet begrijpend wat er gebeurde, en keek dan half-angstig mee toe,
met dezelfde eerbiedig ingehouden verbazing als de andere jongens, die ook ademloos
naar den verzenzegger luisterden.
Kogel zou natuurlijk voor den feestavond zijn lijfge-
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dicht voordragen. Het was immers zoo prachtig! dat zou het hoofdnummer zijn. De
meeste jongens hadden er thuis wel eens iets van verteld; en de ouders, de broers en
zusters waren nieuwsgierig, om 't ook te hooren.
Kogel had nog een pracht-inval gehad! Hij zou Abd-el-Kader in kostuum
voordragen. Het gelaat bruin getint, het haar neergestreken met een vlok over het
voorhoofd; langs de kaken en om de kin wat koolzwart van den korten baard, en wit,
daartegen, de wijde burnoe omgeslagen, opgehouden met een touw om de lenden,
dan de handen gebonden met een ketting, die met zijn gerinkel nog den indruk zou
verhoogen. De andere leden van de club mochten figureeren: alleen Piet, de sekretaris,
zou de beginwoorden opzeggen, in toon smalend en tergend.
Hij deed dat niet kwaad, zei Kogel, al had hij dan geen aanleg voor het drama. En
zoo probeerde Piet het al avond-aan-avond, gaande naar of komende uit school; hij
dreunde het binnensmonds op, met een diepe stem, de klanken rekkend, de
medeklinkers aandikkend. Ze hadden 't al een paar maal samen opgezegd. 't Zou heel
goed gaan, meende Kogel.
Ze gingen nu repeteeren, en Kogel overzag zijn troep. Het moest een
Arabierenkamp worden, een schilderachtige groep ruw woestijnvolk, met geweren,
de kromme sabels ontbloot, daarbij wat zadels en teugels, bij gemis aan paarden.
Daar had je Hugo Dofjes, die nooit ernstig kon zijn en de boel met een malligheid
in het honderd stuurde, wanneer hij maar kon. Dan Guus Gilde, met
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het gezicht gekeerd naar de porte-brisée waaruit - de tent was pas gehuurd voor de
uitvoering - Kogel te voorschijn zou treden. En hij begon al zijn rol op te zeggen,
met een vervaarlijk gebrauw van de r's en flauwe woordveranderingen, waar hij ze
maar bedenken kon:
‘Getemd is de spreeuw, die als schrik des konijns
‘Vergeefs om zijn kooi heeft gekruld...’

- ‘Hou je nu op!’, riep Kogel, dadelijk kwaad. ‘Als jij nu begint, wat moet 't dan met
de rest worden?’
- ‘Maak dan ook voort, Ab-doel, ik kan niet zoo lang op wacht blijven staan, zonder
afgelost te worden!’
Maar Piet zweeg verder, terwijl Kogel de anderen ging opstellen. Guus werd
beduid, plat op z'n buik op den grond te gaan liggen, het hoofd in de handen gesteund,
kijkend in het vuur; Hugo mocht half zitten, leunend op één arm, het eene been onder
het andere gevouwen, een geweer in de hand; Maas werd tegenover Gilde gezet, de
beenen kruislings opgetrokken, de handen slap daarop; schuin-achter hem op een
taboeret - in plaats van op een zadel - zat Braks, de eene hand in de zij, de andere
vooruitgestoken om het geweer in vast te klemmen; Beermans was op den achtergrond
geplaatst, het lichaam half-gebogen over het vuur heen, zijn handen vooruit, krom,
om de warmte op-te-vangen; Kwant zat achter het vuur, verborgen achter de anderen
bijna.
En nu niet stijf doen! D'r moest teekening in zit-
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ten! Piet werd er voor afgelost, teneinde even tusschen de ramen te komen staan bij
Kogel, of het er zóó goed uitzag. Samen riepen ze hun opmerkingen: Guus moest
krijgshaftiger kijken, zijn hoofd rèchts-trekken!... Beermans niet zoo houterig z'n
handen houden, alsof hij klauwen tot krabben uitstak!... Maas meer in het vuur
staren!... Hugo nog iets opkijken!...
En nu probeeren hun stille spel te spelen. Guus Gilde trok een grimas, wat hij als
een kwaadaardigen blik bedoelde. Maas zat zacht te praten, met gebalde vuisten erg
dapper te schermen; Beermans wreef de verkleumde handen zacht-wrijvend boven
het vuur; Hugo wees naar de porte-brisée, alsof daaruit iemand te voorschijn moest
komen, fluisterde wat malligheid bij z'n gebaren: ‘Hij zit er-in, sommeteen komt-ie
d'r uit, bijt 'm dan in z'n beenen, laat 'm niet ontsnappen, geeft acht, mannebroeders!’
Braks alleen zat lummelig op zijn taboeret.
- ‘Braks ook meedoen!’, commandeerde Kogel.
- ‘Ja, die trekt 'n gezicht, dat op niks lijkt,’ riep Piet.
Maar Braks wist niet hoe hij doen moest, om een Arabier voor te stellen. Daarom
legde Kogel het hem nog eens uit: ‘Kijk nu, het verbeeldt om een vuurtje met andere
Arabieren op-wacht-zitten, in de tent zit Abd-el-Kader, een beroemd rooverhoofdman,
die gevangen genomen is, die natuurlijk niet ontsnappen mag, waarop jullie moeten
passen en over wien je 't onder mekaar hebben moet...’ Maar Braks begreep 't nòg
niet, kon zich maar niet zoo vlug verplaatsen
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in zoo'n ongewonen toestand; hij was niet zoo heel erg vlug met leeren, dat hadden
ze in de klas ook wel gemerkt; en al deden de leeraars ook nog zoo hun best met
hem, hij hield een harden kop.
- ‘Als je nu op 'n gevaarlijken boef had te passen, wat deed je dan?’, riep Piet, die
eindelijk ongeduldig werd.
- ‘Weet ik niet,’ zuchtte de Indische jongen, met een ongelukkige uitdrukking in
zijn oogen.
- ‘Zet 'm in een klapperboom,’ raadde Hugo.
- ‘Geef 'm een rol àchter de tent,’ stelde Kwant voor.
- ‘Leg 'm in de tent als vloermat van Kogel,’ riep Maas er tusschen door.
Braks keek hoe langer hoe ongelukkiger; tegen al die jongens kon hij niet op; hij
vond 't toch al zoo moeilijk in het Hollandsch goed antwoord te geven, en nu ze
allemaal tegelijk tegen hem te keer gingen, wist hij zoowaar geen raad. Hij keek
daarom nog eens zoo ongelukkig.
- ‘Verdraai je 't, zeg 't dan liever,’ zei Kogel.
- ‘Speel mee, of laat 't anders,’ riep Piet krachtig; dat moest hij als sekretaris wel
doen om zijn president te steunen, maar eigenlijk voelde hij medelijden met den
ongelukkigen jongen.
- 't Is een stomme liplap!’, zei Kogel verontwaardigd over zóó'n weerspannigen
komediant.
Maar dat was den Indischen jongen te veel; hij kon een boel verdragen en hij
verdroeg ook veel van zijn niet altijd even fijngevoelige klasgenooten; maar
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tegen scheldwoorden kon hij slecht; ‘stom’, ‘dom’, ‘achterlijk’, ‘harde kop’,
‘hard-leersch’, dat liet hij zich allemaal nog zeggen, want hij voelde zelf wel, dat hij
niet zoo vlug met die Hollandsche jongens mee kon leeren. Maar uitschelden zouden
ze hem niet. En vooral niet voor liplap; dat was een leelijk scheldwoord, waarmee
ze hem zijn Indische af komst wilden verwijten. En zijn Indië!... Daarom was Braks
onverwacht opgesprongen en grauw door de bruine huid scheen zijn drift, opkrullend
zijn dikke lippen,

samentrekkend zijn zwarte oogen. De twee jongens stonden met de hoofden vlak
voor elkaar. Kogel was ook wit-geworden door den onverwachten uitval van den
anders zoo stillen, in zich zelf gekeerden Indischen jongen.
- ‘Zeg dat nog-is, jij!... Zeg datte nog-is!,’ blies Braks 't Kogel in diens gezicht.
- ‘Nog wel tien keer, honderd keer!’, zei Kogel heesch terug. ‘Je bent... Je bent
'n...’
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- ‘'n Wat? 'n wat?’, drong Braks; en dichter stonden de jongens tegen elkaar, elk een
vuist klaar, de andere vuist knokig-gebald naar achter gehouden, als evenwicht voor
de vooruit-gehouden rompen.
De andere jongens waren opgesprongen, trokken ze van mekaar. 't Was een
dooreen-gepraat, bevelend en sussend, plagend en schetterend, luid door elkaar. Piet
ging tusschen de twee groepen op-en-neer, van Kogel, die zenuwachtig-lachend bij
het raam was blijven staan, naar Braks, die ineen-gedrongen stond, loerend als tot
een sprong. Toen luwden de driften. De anderen, gemaakt-druk sprekend, troonden
met zachten drang Braks weer naar diens plaats; Kogel, al weer gewoon, stond met
Piet en Maas te praten in een hoek van de kamer.
- ‘Kom!’, riep Piet, ‘en nu beginnen! We hebben heusch geen tijd met ruzie te
verspelen!’
De jongens stonden weer op hun plaats, namen hun houding aan: alleen Braks,
nog zenuwachtig om zijn achterlijkheid, draaide onhandig om de anderen heen, tot
Piet hem maar bij zijn schouders greep en hem beduidde daar en zoo te blijven staan.
‘Ik zal hem later wel eens kalm voordoen wat Kogel bedoelt,’ dacht Piet bij zich
zelf, want de verlegen onhandigheid van Braks wekte zijn medelijden.
Toen, in een terugkeerende opgewektheid om te toonen, dat hij zich niets van de
ruzie had aangetrokken, besloot Kogel te spelen met al zijn vuur, en het vandaag zoo
goed te doen als hij maar kon! Hij had het kleed van de tafel genomen en dat

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

61
om de schouders gegooid, voor den spiegel duwde hij de slippen vast onder den
kraag van zijn buis, nam de afhangende plooien samen in de linkerhand, ter hoogte
van de borst, en liet de rechterhand slap neerhangen.
Piet had de beginwoorden al opgezegd, hoonend den gevangen Marabout. De
jongens, op den grond gegroepeerd, speelden nu behoorlijk mee, vol toorn en
belangstelling, met ingespannen turen naar de schuifdeuren, welke reeds op een
kiertje vaneen stonden, om Kogel door te laten.
Piet was klaar; er hing de stilte, die de komst van groote dingen vooraf gaat.
Kwantje gaf stiekem knipoogjes naar Schaller, die met barsch gezicht naar het donker
van de porte-brisée keek. Hugo zei in een fluister: ‘Daar is ie’... Braks zat zoo goed
mogelijk bij het vuur, trachtte van de andere jongens zoowat af te kijken hoe die wel
komedie-speelden; doch het gevolg was, dat hij al een heel zonderlinge Arabier leek.
Toen klonk er een lange, diepe zucht, een ingehouden reutel, een keelroggelen,
alsof in de kamer daarnaast een zware snorker sliep, en terwijl door onzichtbare hand
de schuifdeuren van-een gingen, stond daar Kogel, wezenloos langs de jongens op
den grond heen-starend, zijn haar in-de-war, een lok over zijn voorhoofd getrokken,
het tafelkleed in breede plooigolven langs hem neervallend, de vrije rechterhand
vaag-tastend vooruit, onzeker als iemand, die uit het duister in het licht treedt.
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Kogel trad aarzelend, saâmvattend de slippen van

zijn kleed, tusschen Piet, die ernstig-grimmig elke beweging van hem bewaakte, en
de jongensgroep, die met langzame wending van hun hoofden hem volgden; tot hij
geheel vrij-stond en zich neer liet glijden, als in gedachten nog, op een stoel, welke
daar was neer-gezet. De oogen somber, de handen gevouwen op de knie, het lichaam
ineengedrongen, maar toch met een ingehouden kracht, om straks op-te-springen.
En hij begon te spreken...
‘Hoort gij dat tergend...’
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V.
Een harde tik klonk op de deur.
De Arabische stemming van Arabieren, Marabouten en Abd-el-Kaders was in-eens
verdwenen.
Hugo sprong overeind en liep naar de kamerdeur. Kogel, bang, dat een oningewijde
zou binnenkomen, had het tafelkleed van de schouders gerukt, het achter zich
geworpen; de hurkende en liggende jongens waren opgestaan, keken ook naar de
deur. Hugo had even door een kier naar buiten gesproken.
- ‘'t Is de meid maar; ik moet komen eten,’ zei hij; ‘en dat juist nù!’
- ‘Mòèt je?’ vroeg Piet.
- ‘Ja, 't is al kwart vóór zes. Ze zitten te wachten benee. Ik kan 't waarachtig niet
helpen, lui...’
Kogel zei niets, hij had 't land, dat ze gestoord werden, omdat hij had moeten
ophouden, terwijl hij juist nu 'ns flink z'n best had willen doen. Wat hadden ze hun
tijd dan ook te verliezen met ruzie-maken; als ze maar direkt met repeteeren begonnen
waren. Die stomme Braks ook!
Piet zocht zijn hoed, die ergens in een hoek terecht moest zijn gekomen, vond hem
eindelijk achter de gordijnen. Maas en Kwant hadden het druk over de uitvoering,
terwijl ze hun boorden rechttrokken, hun broeken ophaalden, die gezakt waren door
het kruipen over den grond. Guus stond zijn neus te trompetten,
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tot de aren op zijn voorhoofd zwollen. Braks liep de trap al af, nukkig-stil, zonder
goeden-dag zeggen, zóó had hij 't land over die plagende jongens. En hij had toch
heusch zoo zijn best gedaan!
Hugo stond bij de open deur, den knop in zijn hand: 't kon niet duidelijker!
Dan gingen ze weg: Kogel met een korten groet: Piet met een loozen boks-uitval
naar den gastheervan-vanmiddag, de anderen met dikken handdruk. Stommelend
gingen ze de trap af, zachtjes over het portaal beneden, waar de kamerdeur aan-stond
en de lucht hun tegenwasemde van gebraden vleesch; toen de benedentrap af. Zoo
stonden ze op straat, verdeelden zich naar links en rechts. Braks was al een eind
vooruit. Piet en Kogel volgden; de rest ging den anderen kant.
- ‘Ik had 'm eigenlijk op z'n gezicht moeten slaan,’ bromde na tien passen Kogel,
die nu knorrig was over de afgebroken repetitie.
- ‘Wie?... Braks?... 't Is een stakker. Waarom zou je 't met je vuisten uitvechten?’,
antwoordde Piet.
- ‘Wat wou je dan?’
- ‘Hij kan 't niet beter.’
- ‘Dan moet hij maar niet meedoen!’
- ‘Hij is lid van “Advendo”, dus kun je hem niet overslaan.’
- ‘Hij stuurt nog den heelen boel in de war, dat zul je zien.’
- ‘Bedenk dan een andere rol voor hem.’
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Toen stond Bram midden op straat stil en zei:
- ‘Ja, dat is een goed idée van je. We zullen hem tot souffleur benoemen... Jij bent
de sekretaris: schrijf hem maar een officiëelen brief namens het bestuur, dat hij voor
de uitvoering tot souffleur is benoemd.’
En druk pratend over de aanstaande uitvoering, waren zij al gauw èn Braks èn de
mislukte repetitie vergeten.
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Derde hoofdstuk.
Dat met een triomf voor onzen Piet afloopt, wat evenwel pas aan het slot blijkt, en
dat overigens geheel over den grooten voetbalwedstrijd handelt, waarbij de jongens
van ‘Robertas’ zich bijzonder kranig houden, al legt Bram er het loodje bij.

I.

DE scheidsrechter had het fluitje aan zijn lippen gebracht: een
lange schrille fluittoon klonk over het veld - de groote voetbalwedstrijd tusschen het
elftal van ‘Robertas’ en dat van de ‘Blauw-Hemden’ was begonnen.
Het publiek had een zucht van verlichting geslaakt bij dat fluittoontje; daarvóór
had je duidelijk de zenuwachtigheid over het heele voetbalveld kunnen merken.
Op den weg van de stad er heen hadden de gesprekken over niets anders geloopen
dan over den grooten wedstrijd.
Wie zich naar den wedstrijd opmaakten waren wel meest jongens,
schoolkameraden, kennissen en sportvrien-
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den, benieuwd welk van de twee, naar de publieke gunst dingende elftallen, het
vandaag zou winnen.
Maar omdat het een mooie Zondag was, het gindsche veld vroolijk en prettig in
een open vierkant tusschen de boomen gelegen was, en de weg er heen langs den
schilderachtigen Zoeteldonkschen weg voerde, zoo hadden voor vandaag ook
verschillende papa's en mama's zich laten overhalen, eens een kijkje te gaan nemen.
En wijl de ouders er voor dien middag hun Zondagsche wandeling heenmaakten,
hadden de zusjes, de nichtjes en de vriendinnetjes van de medespelers ook mogen
meegaan. Zoodat het heel druk was geweest op den weg naar het voetbalveld, waarbij
al die menschen over niets anders praatten, dan over den aanstaanden wedstrijd. Er
heerschte bepaald een prettig-zenuwachtige stemming onder het publiek, toen
eindelijk, precies om twee uur, de beide elftallen op hun plaats stonden opgesteld en
de scheidsrechter zijn fluitje deed klinken.
De papa's en de mama's hadden zich onderweg zoo'n beetje op de hoogte laten
brengen - indien ze nog niet op de hoogte al waren! - van de regels van het spel, van
de kansen van de twee tegenstanders, omtrent de bizondere voetbaleigenschappen
van dezen of van dien beroemden trapper. De ouders hadden met veel belangstelling
geluisterd, want al wisten ze nu wel niet in de puntjes van al hetgeen er bij zoo'n
sportstrijd komt kijken, toch begrepen ze wel, dat het jeugdige publiek
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dezen wedstrijd als véél belangrijker beschouwde dan eenigen vorigen, omdat nu
eindelijk eens zou worden uitgevoetbald wie in de stad - nà de gróóte club natuurlijk
- het beste elftal was: de ‘Robertassianen’ of de ‘Blauw-Hemden.’
De ‘Robertassianen’, die kennen we wel zoo'n beetje al; daar hoorde onze Piet toe
en ook Kogel, en verder de meeste jongens van de tooneelclub, behalve dan Kareltje,
die niet aan sport deed - ‘alleen muziek, dat was zijn sport’, zooals hij zei. Ook niet
Braks. Braks speelde voor de ‘Blauw-Hemden’, en

hoewel dit wel geen verraad was, en iedereen natuurlijk volstrekt vrij was, om lid te
worden van welke club hij wilde, zoo hadden de jongens uit zijn klas het hem toch
wel een beetje kwalijk genomen, dat hij niet onder de vlag van ‘Robertas’ speelde.
Eigenlijk was dit niet anders dan alweer een onhandigheid geweest van Braks; het
was immers vanzelf sprekend, dat hij in de club van zijn eigen klasgenooten zou zijn
gekomen; maar de jongens van het Gymnasium - dat waren de meeste ‘Blauwhemden’
- hadden Braks stiekem gevraagd, om in hùn club te komen, en Braks, die zoo gauw
het verschil tusschen de eene of de andere club niet snapte, had ja gezegd. Zoo speelde
hij in het blauwe sporthemd, waaraan de andere club haar naam te danken had; maar
omdat het wèl verraad zou ge-
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weest zijn, om er nu weer uit te loopen en voor het concurreerende ‘Robertas’ te
gaan spelen, waar de paars-en-geel gestreepte trui clubcostuum was, zoo bleef Braks
zijn blauwe hemd maar dragen. Doch zijn klaskameraden en de clubgenooten uit
‘Advendo’ hadden sedert een aparten naam voor hem bedacht en wel ‘de blauwe
liplap.’
Nu moet dadelijk gezegd worden, dat de Blauw-Hemden lang geen te versmaden
tegenpartij vormden. Onder de jongens van het ‘Gym’ had je groote, sterke kerels,
haast volwassen mannen wel, en die keken zoo nauw niet, als met krachtig spel den
vijand een goaltje afhandig gemaakt moest worden; dan stormden zij onder den
gemeenschappelijken krijgskreet van ‘Blauw! Blauw!’ met hun aanvoerder naar
voren, en de andere partij had beenen te kort, om dien soms onweerstaanbaren aanval
te keeren. Braks moest dan alleen het achterveld bewaken tegen een mogelijken
tegenaanval, en dat deed hij dan zóó goed, dat ze hem schertsenderwijze den Blauwen
Wachter heetten.
Maar toch was dit een gevaarlijke manier van de Blauw-Hemden, om met hun
geheele elftal vooruit te stormen en het winnend punt te maken. Een club, waartegen
nog nooit gespeeld was, werd door zoo'n overweldigenden algemeenen aanval van
al die blauwgekleurde gymnasiasten wel dikwijls verrast en daardoor met een
nederlaag naar huis gezonden. Maar andere clubs, die al meer tegen hen in het krijt
waren getreden, waren op die krijgslist verdacht, en
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met alle middelen waren ze er dan dadelijk op uit, het blauwe gevaar te keeren.
Voor vandaag had Willem Maas, de aanvoerder van de Robertassianen, zijn
maatregelen al genomen: zijn elftal-spelers hadden vóór den wedstrijd een geheime
instructie ontvangen, hoe ze precies moesten handelen, wanneer de gevaarlijke aanval
tegen hen zou worden ondernomen.
Daarvan hoorden de andere jongens natuurlijk niets; het was een diep geheim, dat
alleen de elf medespelers aanging. Maar er was wel zoo iets uitgelekt, dat Willem
Maas zich de kaas door de Blauw-Hemden niet van z'n boterham zou laten eten, en
dat er dien dag belangrijke dingen te wachten zouden zijn.
Dat was voor de sportlievende jeugd voldoende!
De gymnasiasten waren tot den laatsten man aanwezig; de jongens hadden zelfs
een stuk of drie, vier hunner leeraren dien middag den Zoeteldonkschen straatweg
zien opwandelen. Maar de jongens van ‘Robertas’ en hun aanhang hadden zich niet
minder voltallig opgemaakt. Dàt moest iedereen zien! Zoo'n sportgebeurtenis wilde
niemand overslaan!
Zoo kwam het, dat dit alles, wat ik jullie hier verteld heb, door het publiek, dat in
dichte drommen dezen Zondagmiddag naar het voetbalveld wandelde, druk besproken
werd.
Heele troepen jongens zag je in vluggen stap er heengaan, en je zou met den besten
wil van de wereld niet hebben kunnen verstaan wat ze onder
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elkaar beweerden; want in hun zenuwachtig gepraat overschreeuwde de een den
ander, en op het laatst praatten ze allemaal tegelijk. Het was ten minste een troost,
dat ze allemaal over hetzelfde spraken - want nu kwam het er niet zoo erg op aan,
of de een van den ander verstond, hoe die wel over de kansen van de twee
tegenstanders, of over de aanstaande heldenfeiten van de verschillende spelers dacht.

De vaders en moeders, die met hun kinderen mee hadden willen gaan, om den grooten
wedstrijd, waarover al de heele week aan tafel gesproken was, ook eens te zien,
hadden aandachtig geluisterd naar de drukke uitleggingen, welke zoon of dochter
gaf. Menig moeder schudde haar hoofd en zei wat lachend, dat het wel scheen, of
men ten oorlog uittoog, om twee legers elkaar te zien bekampen, zóó waren de
gemoederen verhit; en de vaders voelden hun oude sporthart weer kloppen, of wanneer ze vroeger nooit aan sport gedaan hadden en dus wat koeler tegenover de
sport-emotie van hun jongens stonden - trachtten ze toch met veel goeden wil de
technische termen te onthouden, of wel probeerden ze de namen van de verschillende
spelers, die ze straks aan den slag zouden zien, uit hun hoofd te leeren.
En wie zeker ook niet onvermeld mogen blijven,
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dat waren de zusjes en nichtjes en kennisjes en vriendinnetjes, die er in lange
gelederen, arm in arm, druk babbelend en gichelend en ginnegappend onder elkaar
den Zoeteldonkschen weg afkwamen.
Want de meisjes uit de stad hielden heel veel van sport; ze deden er in hun vrijen
tijd naar hartelust aan mee; tennissen, fietsen, zwemmen, schaatsenrijden, daar waren
de meesten geen mindere bolleboozen in dan de jongens. Maar haar belangstelling
strekte zich ook uit tot de sport, welke zij niet zelf beoefenden, dat was in dit geval:
voetbal!
Zoo liepen de meisjes, onder opgewonden en druk gepraat, liefst allemaal tegelijk
en kakelend door elkaar, naar het veld.
Het was dus een heele uittocht dien mooien Zondagmiddag, nu het weer zoo
uitstekend was, om buiten, op het vroolijk tusschen de boomen gelegen voetbalterrein,
dien spannenden wedstrijd te gaan zien.
Tegen twee uur was het groote vierkant, waartusschen het effen veld als een groen
laken uitgespreid lag, zwart ommuurd door een dubbelen, soms driedubbelen
menschenmuur.
Toen uit het houten clubhuisje eerst de Blauw-Hemden, daarna de Robertassianen
in hun paarsgele trui's te voorschijn kwamen, en die twee-en-twintig sportjongens
het veld op-stapten, ontstond een luid gejuich. De vrienden van de Blauw-Hemden
meenden, dat wie maar het hardst hoera! riep, de meeste kans had, zijn club te zien
winnen; maar de Robertas-vrienden wilden tegenover hun paars-gelen weer niet
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den indruk maken, dat de geestdrift, gewekt door hun verschijning geringer ware.
En zoo was het eenige minuten lang een ingespannen strijd tusschen de twee ongeveer
even sterke helften van het publiek, welke kreet het luidst klonk en het langst kon
worden volgehouden, die van:
- ‘Leve de Blauw-Hemden!’ of:
- ‘Leve Robertas!’
Omdat het zoo'n geweldig lawaai werd, dat geen van de schreeuwers ten laatste
meer kon verstaan wat zijn buurman riep, zoo hield deze geestdriftsuiting eindelijk
op.
Het was stellig, dat èn die van Robertas èn die met de blauwe hemden een even
hartelijke ontvangst hadden genoten bij hun verschijning op de sportkampplaats.
Nu kon 't beginnen!
Daar klonk dan het schrille fluitje van den scheidsrechter. De wedstrijd was
begonnen, waarbij het ging om de overwinning van de blauwe of de paars-gele kleur.
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II.
Piet had zich voorgenomen, dien dag bizonder z'n best te doen, en - al klinkt het voor
een voetballer, die bei z'n beenen even flink moet gebruiken, wel wat mal - het beste
beentje voor te zetten.
Niet dat Piet bij andere wedstrijden minder z'n best deed; natuurlijk niet, want
anders zouden ze hem voor dezen grooten wedstrijd niet in het elftal hebben gekozen.
Maar niet-waar! je kunt zoo je voetbalschoenen aantrekken en je voetbalpakje
dichtknoopen, terwijl je bij je zelf denkt: ‘Wacht 'ns, vandaag zal ik den bal 'rs terdege
raken en m'n fijnste spel laten zien!’
Zoo ongeveer zal Piet wel gedacht hebben - omdat daar alle reden toe bestond.
Want wie stond daar tusschen het troepje Robertas-aanhangers van de jongens- en
meisjes-burgerschool? Wie?... Wel, juffrouw Hetty in eigen persoon!
Nu was de stad, waar deze geschiedenis zich afspeelt, wel niet zoo groot, dat het
een zeldzaamheid was, dat je de menschen, die je kende, op straat nog al eens
tegenkwam. Zoo was dit, na z'n fiets-avontuur, zeker niet de eerste maal, dat Piet het
meisje terugzag, dat hij achter op zijn fiets van het Dikstersche Bosch heelemaal
naar haar huis had moeten rijden. Neen, hij had haar na dien dag
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wel meer gezien! Als je eenmaal weet waar de meisjesschool gelegen is en je hebt
er belang bij, het een of ander meisje tegen te komen, dan kun je al gauw uitvinden
welken weg ze van en naar school gaat. En de neef van Hetty heette immers Guus
Gilde, en die was weer een

klasgenoot van Piet; Guus Gilde, die niet zoo heel erg uitgeslapen was, had zich door
Piet en Bram ongemerkt laten uithooren over z'n nichtje, zonder dat snuggere Guus
zelfs gevraagd had: ‘Maar waarom stellen jullie toch zoo'n belang in dat nichtje van
me?’
Daarom, vóór den voetbalwedstrijd, hadden ze er Guus Gilde weer op afgezonden.
- ‘Ze moet komen kijken,’ had Bram tegen Piet gezegd, ‘want als je goed speelt,
dan ben je al verder dan met twintig maal op straat je pet voor haar af te nemen.’
Guus Gilde speelde zelf niet mee in het ‘Robertas’-elftal. Hij was altijd verstopt
in zijn hoofd en daardoor was hij dadelijk zijn adem kwijt; als doelverdediger was
hij ook niet te gebruiken, want toen ze het eens een paar maal met hem geprobeerd
hadden, stond hij zóó te suffen tusschen de palen, dat het
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ballen in zijn net regende, zonder dat hij er iets van merkte. Toen was hij maar
toeschouwer geworden; en als hij niet sufte en op het goede oogenblik met juichen
inviel, was hij zoo'n slechte Robertassiaan nog niet.
Voor dezen wedstrijd hadden de twee vrienden hem in het bizonder opgewarmd.
En jawel, Guus zou stellig komen juichen voor zijn club en voor zijn twee
meespelende vrienden, en welzeker, als ze dat

graag wilden, dan zou hij zijn nichtje Hetty vragen, of ze ook kwam kijken.
Hetty had dadelijk ja gezegd, want een troep meisjes had al dagen van te voren
afspraak gemaakt, er Zondag heen te gaan. En zóó was de meisjesschool vervuld
van den wedstrijd, dat ook de meisjes zich al in twee kampen verdeeld hadden,
waarvan het eene blauwe strikjes, het andere paars-gele droeg.
En Hetty? - die droeg natuurlijk paars-geel!...
Maar zóó zou ik afdwalen.
We zouden het hebben over den grooten wedstrijd, en niet wie er wel, of niet aan
den kant stond --
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al speelde hier de tegenwoordigheid van Hetty een niet onbelangrijke rol, zooals wel
aanstonds zal blijken.
De twee elftallen waren als volgt tegenover elkaar opgesteld:

Ik zei dan: Piet, die midden-voor speelde, had den bal den eersten trap gegeven, niet
naar voren, maar op-zij naar Kalker, die naast hem in de voorhoede speelde. Deze
gaf meteen den bal een harden trap,
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zoodat deze met een hoogen boog door de lucht vloog naar den rechter-vleugel. Bram
Kogel, die daar zijn plaats had, was al vooruit geloopen en wachtte den bal af, maar
Doornt, de lange achter-speler van de Blauw-Hemden, maakte, toen de bal wel twee
meter hoog aanvloog, een sprong in de lucht en ving dien op zijn hoofd op. Meteen
snelde de voorhoede van de tegenpartij vooruit; Druif werd voorbij geloopen, Maas
werd met een slimmigheidje door den vluggen

Masselt verschalkt en Du Clou, die vlak voor den bal stond, trapte er over heen; daar
kwamen Karrer en Rijn als een blauwe wolk samen aangehold, en iedereen dacht,
dat de bal al dadelijk langs de armen en beenen van den Robertas-doelverdediger
tusschen de palen zou kogelen, toen Beermans op dit bangste oogenblik voor de twee
Blauw-Hemden sprong, den bal stopte, en, eer de twee hun vaart hadden kunnen
inhouden, den bal een geweldigen trap gaf, zoodat deze weer bij zijn voorhoede
terecht kwam. Nu was het de beurt van de Robertassianen. Maas, de aanvoerder, gaf
den bal aan Snaar over, riep meteen: ‘Houdt 'm bij je, jongens, en vooral kalm spelen.’
Nu vertoonden de paars-gelen een keurig staaltje voetbal; de heele voorhoede
draafde op één gelid
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vooruit, en telkens als een der vijandelijke verdedigers aan kwam loopen, gaf de
aangevallen voorspeler met een vlug, goed-geplaatst trapje met de punt van zijn voet
den bal over aan den speler links of rechts. Zoo drong ‘Robertas’ als een
onweerstaanbaar gelid in tirailleur-linie vooruit. Toen Dofjes, die links-buiten speelde,
den bal eindelijk ver genoeg meende opgebracht te hebben, trapte hij hem schuin in
naar het doel; maar daar stond de gevreesde Vermeulen, die den bijnaam droeg van
‘De Molenaar’, omdat hij een paar armen en

beenen had, die zóó lang waren, dat er geen bal haast was, of hij kon er bij. ‘De
Molenaar’ had dan ook niet anders te doen dan zijn lange staak van een arm uitsteken;
en onder een oorverdoovend gejuich van al de blauwgestrikten langs den kant van
het veld, snorde de bal over de hoofden der aanvallers terug. Hoeker, de aanvoerder
van de Blauw-Hemden, stond klaar, en op het oogenblik, dat de bal den grond raakte,
gaf hij hem een trap, zoodat de bal nog een eind verder sprong en bij de achterspelers
van ‘Robertas’ terecht kwam. Maar nu lette Du Clou beter op, want met een van zijn
beroemde haakschoten, zooals de jongens dit voetbal-technisch noemden, dreef hij
den bal terug.
Er waren nog geen vijf minuten gespeeld en reeds
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waren de goals van beide partijen in gevaar geweest.
- ‘Dat zal me een spannende wedstrijd worden!’ voorspelden de jongens aan den
kant. En die met de blauwe sympathie rekenden stelliger dan ooit, dat de hunnen het
zouden winnen, terwijl die met de paars-gele voorkeur er heilig van overtuigd waren,
dat, na de eerste vuurproef doorstaan te hebben, hun ‘Robertas’ de overwinning
wachtte.
Intusschen was de bal herhaaldelijk heen en weer gevlogen; het was in dit gedeelte
van het spel alsof de bal haast heelemaal den grond niet raakte, zoo vlug waren de
spelers er bij en zóó trapten ze telkens den bal met een scherp berekenden schop de
lucht in.
- ‘Ze zijn nog wat zenuwachtig!’, grinnikte een oude voetbalrot, die geen oogenblik
den bal uit het oog verloor en bij elken trap zelf moeite had, zijn voeten stil te houden;
hij stond dan ook aan den kant te trappelen op zijn beenen, of 't een ijskoude dag in
het hartje van den winter was.
Maar het spel werd langzamerhand rustiger; de spelers raakten meer aan elkaar
gewend, en ook de verschillende tegenstanders begonnen elkaars kleine
sportgewoonten al te begrijpen. Het was duidelijk, dat de partijen aan elkaar gewaagd
waren; de jongens met de blauwe hemden waren grooter en sterker, maar die met de
paars-gele trui's waren vlug als water en dribbelden achter den bal met kleine
sprongetjes en vlugge pasjes om zoo'n grooten stevigen Blauw-Hemder heen, en als
je dan dacht, dat die andere
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't door zijn kracht zou winnen, dan schoot de kleinere Robertas-man den bal gauw
weg naar zijn medespeler; en die begon hetzelfde spelletje van voren af aan. Maar
toch stuitten ze altijd weer op de twee achter-spelers Doornt en Braks, en lukte 't al
soms, die voorbij te komen, dan stak Vermeulen maar een van zijn vier molenwieken
uit, en daar was alle moeite voor niets geweest.
- ‘Je zult zien, dat die kleine vlugge

kerels van ons nog het eerst een punt halen!’, riep een oud-lid van ‘Robertas’, een
meneer, die al advocaat was en 'n groote snor droeg met opgedraaide punten.
En hij had gelijk - hetgeen gelukkig is, want een oud-speler, die een snor draagt
en bovendien advocaat is, behoort altijd gelijk te hebben.
Er was misschien twintig of vijfen-twintig minuten gespeeld, toen Maas den bal
aan Kogel overgaf, Kogel trapte hem dadelijk naar Snaar, deze naar Kalker en die
weer naar Dofjes; zoo was de bal zonder één fout de heele voorhoede van ‘Robertas’
langs gegaan, en dat ging zóó vlug en onberispelijk in zijn werk, dat zelfs de blauwe
partij-gangers onder de toeschouwers aan den kant er verbaasd van stonden te kijken;
het diende erkend, 't was mooi zuiver voetbal wat die jongens speelden. Brakelman,
Dopper en zelfs de overal tegen-
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woordige aanvoerder van de ‘Blauw-Hemden’, waren voorbij gedreven; daar holde
het heele gelid als één man op de achterspelers aan. Het was een spannend oogenblik.
Even zag je drie jongens om den bal worstelen, zes beenen krioelden door elkaar,
maar Piet Schaller stoof er op af. Braks kon 't niet meer houden en zonder zich te
bedenken trapte hij den bal schuin naar achter bij z'n maat Doornt. Maar daar waren
Snaar en Bram Kogel op bedacht; vlug als de wind vlogen ze op Doornt af; Snaar
was er het eerst bij en eer Doornt nog zijn been had kunnen opheffen, had hij den
bal al met een schuiver aan Bram Kogel doorgegeven.
Nu stond Bram alleen voor den doelverdediger. Het publiek wachtte in ademlooze
spanning. Zou die Vermeulen den bal weer tegenhouden? Zou hij weer kans zien,
zijn lange armen en beenen juist daar uit te steken, waar Kogel den bal zou mikken?
Veel tijd, om zich te bedenken, had deze laatste niet; Doornt kwam al van achter
op hem toeloopen en ook Braks holde wat hij kon op zijn doel terug, om het gaatje
dat Vermeulen nog open mocht laten, te stoppen. Kogel overwoog zijn kans in een
ondeelbaar oogenblik: Vermeulen stond midden tusschen de twee palen, hij had zijn
beenen wijd gezet en zijn twee armen hield hij naar links en rechts uitgespreid; zoo
stond hij onbewegelijk af te wachten, hoe Kogel den bal op zijn doel zou afzenden.
Kogel zag, dat hij maar één kans had; en zoo hard als hij kon schoot hij den bal laag
langs den
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grond recht op den langen doelverdediger af... Sjoep! daar stoof de bal tusschen
Vermeulens beenen door, nog vóór hij er op verdacht was.
‘Robertas’ had het eerste punt gemaakt!
Een geluid alsof een paar honderd trompetters een fanfare bliezen galmde van de
vier zijden van het veld uit de dichte toeschouwersrijen op. Wat ze riepen kon je niet
verstaan, maar 't was één gejuich, zonder klank, zonder beteekenis, één uiting van
dolle opgewondenheid over die kleine Robertassiaantjes, die daar zoo vlug en
welberekend de verdediging van

de Blauw-Hemden hadden weten te verschalken en hun vluggen stormloop hadden
bekroond met het kalme onhoudbare schot van Bram Kogel.
Eer het gejuich verstomd was van alles wat paarsgeel droeg - en misschien juichten
er van de blauwgestrikten ook wel mee, omdat het waarlijk zoo'n eerlijk verdiende
goal was - lag de bal alweer in het midden van het veld.
Nu trapten de ‘Blauw-Hemden’ af. Er moest nog een kwartier gespeeld worden
vóór de rust; ieder kon verwachten, dat de anderen hun best zouden doen, om nog
gelijk te maken in deze eerste helft van het spel.
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Het was echter eerst even een weifelend spel; de ‘Blauw-Hemden’, trachtten wel
door te dringen, maar Maas, de aanvoerder van ‘Robertas’, weerde zich met zijn
andere achter-spelers als furies, en de bal bleef zoo'n beetje over het midden van het
veld heen en weer dansen.
Doch een paar minuten vóór rust kreeg Hoeker, de aanvoerder der
‘Blauw-Hemden’, den bal vlak voor zijn voeten; iedereen dacht, dat Piet hem dien
zou afnemen, of dat Hoeker hem vooruit zou trappen; maar Hoeker vloog ineens zelf
als een pijl uit den boog vooruit, met den bal voortdurend voor zijn voeten. 't Was
of hij ongenaakbaar was en de bal als onder toovermacht niet van zijn voeten weg
te krijgen was; Kalker en Schaller dreef hij voorbij, tusschen Maas en Makon rende
hij door, en met een geweldigen vaart liep hij Du Clou voorbij, vóór Beermans nog
den tijd had gehad, van zijn vleugel ter hulp te snellen. De doelverdediger van
‘Robertas’, Langer, een kalme, bedaarde jongen, zag onbewegelijk den gevaarlijken
aanvoerder van de vijandelijke partij als een wervelwind op zich afkomen. Op vijf
meter van het doel gekomen trapte Hoeker den bal in den hoek, waar Langer niet
stond; maar hij had te scherp gemikt en met een slag, die kaatste over het heele veld,
sprong de bal tegen den goalpaal en kwam vandaar weer in het spel terug. ‘Robertas’
scheen gered. Maar Verkaale was z'n aanvoerder in even dollen vaart nagestormd,
en daar sprongen ook al Karrer en Rijn en Masselt en Ten Duuk toe. Het was
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wel of ineens de blauwe hemden zoo maar uit den grond opschoten. Du Clou holde
terug; Beermans rende op den bal af en Druif en Makon hielden een
hardloop-wedstrijd met de voorhoede-spelers van den vijand wie wel het eerst op de
plaats des gevaars zou aankomen. Maar 't was al te laat. Verkaale was Beermans
voor, en eer Langer, de doelverdediger, zijn armen had kunnen uitsteken, zat de bal
al achter hem in het net.
De ‘Blauw-Hemden’ hadden gelijk gemaakt.
En weer daverde een vreugdegalm op uit het zwarte menschengelid, dat het veld
ommuurde; je zag met zakdoeken en hoeden wuiven, en even hoorde je een troepje
gymnasiasten, die probeerden het ‘Io vivat’ in te zetten; maar dat mislukte, want de
scheidsrechter had dadelijk den bal weer in het midden gelegd en reeds klonk zijn
fluitje.
Er werd nog even heen en weer getrapt, maar het ging zonder veel vuur. Het was
bijna rusttijd; een goal zou er toch wel niet meer gemaakt worden; daarom spaarden
beide tegenstanders hun krachten tot na den rusttijd.
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III.
Hijgend en rood, warm en bezweet, wandelden de spelers op het clubhuisje af, waar
de vlag van ‘Robertas’ vroolijk uitwapperde. De jongens keken er naar; die van
‘Robertas’ dachten: ‘Als we straks de clubkleuren maar niet beschamen’, en de

‘Blauw-Hemden’ dachten: Als we het strakjes maar niet verliezen tegen die
‘Paars-en-Gelen’. Want nu beide partijen elkaar aan den tand hadden gevoeld, hadden
ze eerbied voor elkaar gekregen. Er was niemand, die bij zulk mooi gelijkstaand spel
zou hebben kunnen voorspellen, wie van de twee het winnen zou.
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Maar het publiek, dat zich altijd verbeeldt de wijsheid in pacht te hebben, meende
zich wèl aan voorspellingen te mogen wagen. En van alle kanten hoorde je niets
anders dan luide uitroepen, brokstukken van drukke gesprekken en lawaaiïge woorden,
waaruit je telkens de namen van een van de twee clubs, of van de verschillende
spelers opving. Ze schetterden allebei even hard, de vrienden van ‘Robertas’ en die
van de ‘Blauw-Hemden’. Wanneer je toevallig verzeild raakte in de buurt van de
eersten, dan moest je wel gelooven, dat de Paars-gelen al minstens een dozijn punten
hadden gemaakt; en kwam je dan weer terecht onder de anderen, dan kon er geen
twijfel bestaan, of de Blauwen zouden het stellig en zeker winnen. Zulk geschetter
en opsnijden van de wederzijdsche vrienden van twee concurreerende clubs, dat
hoort er nu eenmaal zoo bij; en dat is ook zoo heel erg niet, want wat vuur, wat
opgewondenheid, wat geestdrift is nu eenmaal onontbeerlijk bij een goeden wedstrijd.
De drukste troep was misschien wel die van de klasgenooten van Piet Schaller.
Want behalve Piet waren er Bram Kogel, Hugo Dofjes, Wim Maas, Beermans, en
dan niet te vergeten Braks, in zijn vijandelijk blauw hemd, die allen uit dezelfde klas
waren. Al de jongens van de H.B.S. waren bijna komen kijken, even goed als al de
jongens van het Gymnasium; want deze wedstrijd werd zoo'n beetje beschouwd als
een kampioenschap tusschen beide scholen. Natuurlijk hadden de jongens van de
vierde klas nu het
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hoogste woord. Zelfs Guus Gilde, die anders niet van de druksten was, stond van
pure opgewondenheid voortdurend zijn verstopten neus te snuiten, zoodat het
trompetterde in het rond, en daarbij riep hij maar achter zijn zakdoek:
- ‘Zne whinnen het zneker! zneker! zneker!’
- ‘Met wel twee punten zul je zien winnen!’ riep dan weer een andere jongen.
- ‘Twee?... wel drie!’
- ‘Ik wed van vier!’
- ‘Ik hou tegen!’, riep weer een ander.
En dan keken de opgewondensten verontwaardigd naar den kant van den laatste,
omdat die tegen durfde wedden.
De papa's en mama's stonden hier en daar ook met elkaar te praten; het stadje was
niet zoo groot, of er waren velen, die elkaar kenden, en op een sportveld is de
kennismaking tusschen vreemden makkelijk genoeg gemaakt.
Zoo stonden de vaders van Langer en Du Clou druk met elkaar te bepraten het
geval van den laatsten goal, hoe de bal tegen den paal was gesprongen en hoe de
doelverdediger hem toen bij den tweeden trap niet had kunnen houden.
- ‘Weet u wat mijn oordeel is?’, zei de vader van den doelverdediger Langer, die
elken indruk meende te moeten wegnemen, alsof het laatste punt ook maar eenigszins
te wijten zou zijn aan de schuld van zijn zoon, ‘mijn overtuiging is, dat de palen wat
ver van elkaar staan en dat die bal er dus langs had behooren te gaan.’
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- ‘Jawel!,’ knikte de papa van Du Clou, die het fijne van het spel nog niet zoo heel
goed begreep, ‘dat kon wel zoo zijn, ze moesten die palen dan maar wat naar binnen
verzetten.’
De vader van Maas was toevallig een goede societeitsvriend van den ouden heer
Hoeker, en hun jongens waren hier juist de twee vijandelijke aanvoerders; omdat de

strijd nu zoo spande zaten beiden er wel wat mee in, hoe ze zich moesten houden.
Eerst hadden beiden maar gedaan, of ze elkaar niet zagen, maar toen ze elkaar in den
rusttijd al tweemaal voorbij gewandeld waren, werd het toch al te gek; daarom waren
ze maar naar elkaar toegegaan en, alsof er heelemaal geen sprake was van een
voetbalwedstrijd, hadden ze zoo tegen elkaar wat gezegd van het mooie weer en over
de droogte, die dit jaar bracht.
Maar nog lastiger was het voor den vader van Snaar, die procuratiehouder was op
het kantoor van de firma Verkaale, Dopper en Co.; beide patroons waren hier op het
sportterrein, omdat de jongens Verkaale en Dopper allebei in het elftal der Blauwen
speelden. Papa Snaar meende niet te mogen nalaten, zijn chefs even goedendag te
gaan zeggen; maar toen hij bij
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hen stond, kon hij moeilijk over wat anders praten dan over den wedstrijd; en de
laatste goal, die door den jongeheer Verkaale was gemaakt, kwam toen natuurlijk
ook ter sprake; en al moest Papa Snaar, die in zijn hart een warm Robertassiaan was,
op zijn tong bijten van ergernis, toch stamelde hij er een soort gelukwensch uit aan
het adres van den ouden heer Verkaale voor den mooien schop van diens zoon, en
toen de heeren hem vroegen welke partij hij wel dacht, dat winnen zou, toen wou hij
zich eerst inhouden, maar denkende aan zijn salarisopslag met primo Januari, jokte
hij heel leelijk:
- ‘Nu, ik zou haast wel denken de partij, waar uw beide jongelui in mee spelen.’
Heel druk onderhielden zich ook de mama's van de voetbal-jongens met de andere
dames, die vandaag eens naar den wedstrijd waren meegetroond. Ze vonden het een
alleraardigst spel; alleen waren ze bang, dat het harde loopen niet goed voor de
jongens zou zijn; ook vroegen ze belangstellend aan bun voetballende zoons, die hun
den loop van het spel hadden trachtten uit te leggen, ‘of het niet vreeselijk pijn deed
als je zoo'n voetbal moest voorttrappen?’ ; ook het opvangen van den bal op het
hoofd vonden zij ijselijk griezelig. De mama van Masselt beweerde, dat ze zeker een
heele week hoofdpijn zou hebben, indien zij zoo'n bal op haar hoofd kreeg; de tante
van Makon, een oude ongetrouwde dame, die uit belangstelling voor haar neefje hier
eens was komen kijken, had zelfs bij elken trap haar oogen dicht geknepen en een
klein gilletje gegeven.
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De dames stonden druk onder elkaar te praten over haar voorkeuren voor deze of
gene partij; sommigen vonden de blauwe hemden zoo'n vlugge, aardige dracht,
anderen hadden nog nooit zoo'n beeldige combinatie gezien als dat paars met geel.
Maar bij een troepje mama's, die samen een naaikrans hadden, en nu elkaar even
kwamen begroeten, was de stemming bepaald onaangenaam. Daar had je mevrouw
Vermeulen,

een zeer lange magere dame met armen en beenen bijna zoo lang als van haar zoon;
mevrouw Karrer stond er en de dames Rijn en Ten Du uk; dit waren dus allemaal
mama's van blauw-gehemde voetballers; doch bij haar stonden de dames Dofjes,
Maas, Druif en Kogel, deze waren dus mama's van vier Robertasspelers; en hoewel
ze bij elkaar stonden als leden van één en hetzelfde naaikransje, kon je toch duidelijk
zien, hoe ze in twee helften gescheiden waren, de Blauw-Hemdmoeders en de
Robertas-mama's. Telkens als een der moeders van de Robertas-helft wat zei over
een van de Paars-gelen, dan vielen dadelijk al de vier moeders van de Blauw-Hemden
haar in de rede; maakte een van de blauwe dames een opmerking over een
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van de Blauw-Hemden, dan kwamen dadelijk die van ‘Robertas’ los. Dit was waarlijk
geen aangenaam gesprek en erg vlotten wilde het dus ook niet. Eigenaardig genoeg
bleek bij deze gelegenheid, hoe de vier Robertasmama's altijd veel sympathie voor
elkaar hadden gevoeld en de vier anderen nooit goed hadden kunnen zetten; terwijl
het ook der Blauw-Hemden-mama's in-eens duidelijk bleek, hoe zij zich onbewust
steeds meer hadden aangetrokken gevoeld tot elkaar dan tot die vier Robertas-dames.
Het scheen hier wel voorspeld te mogen worden, dat hoe de wedstrijd ook mocht
beslist worden, het naaikransje den langsten tijd van z'n bestaan beleefd had, en dat
er alle kans bestond op twee heel intieme halve kransjes, waarvan het eene een
uitgesproken blauwe, het andere een beslist paars-gele kleur zou voeren.
Maar het meest opgewonden was al dat jonge goedje van de Meisjes-Burgerschool.
Lieve hemel! wat gaf dat een geschetter en gekakel! Die waren natuurlijk zóó scherp
in twee vijandelijke kampen gescheiden, dat zij, na mekaar al de heele voorafgaande
week schuin te hebben aangekeken, elkaar vandaag heelemaal negeerden. Er waren
slechts blauwe meisjes en paars-gele; een tusschen-soort, kleurloozen, bestond niet.
En zooals die meisjes haar opgewondenheid uitten: ze stonden te dansen en te springen
en in haar handen te klappen. 't Was ook zoo'n echte wedstrijd, en zoo prachtig als
de twee clubs vandaag speelden!
- ‘De Robertassianen zijn onovertreffelijk,’ riepen
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die met de paars-gele strikjes, dol van opgewondenheid.
- ‘Zoo prachtig als de Blauw-Hemden spelen, is er nog nooit op de heele wereld
gevoetbald!’ juichten die met de blauwe strikjes.
En omdat beide groepen meisjes ongeveer even talrijk waren en even opgewonden,
zoo was het een dolle drukte en een zenuwachtig door elkaar gepraat van al die hooge
meisjesstemmetjes, zoodat hooren en zien je verging, als je in haar buurt kwam.

Een beetje apart stond Hetty; ze was met haar neef Guus Gilde naar het sportterrein
gewandeld; op het veld had ze haar vriendinnen gevonden. Maar onder den wedstrijd
was zij zóó van het spel vervuld geraakt, dat zij geen oogen of ooren meer had gehad
voor haar omgeving, doch slechts ingespannen den bal had nagekeken en met stil
gejuich elken mooien trap, elken vluggen ren, elken handigen zet van de spelers had
begroet.
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Ze droeg een klein rosetje van paars en geel; haar sympathie was geheel aan de zijde
van ‘Robertas’; maar zoo eerlijk was zij wel, dat zij even opgewonden had
meegejuicht voor het eerste punt van de Robertassianen als voor het gelijkmakende
punt van de Blauw-Hemden. Zij kende de meeste medespelers,

zoowel die van het Gymnasium als van de H.B.S. Op dansles, op de ijsbaan, op
partijtjes was de grens niet zoo nauw getrokken als vandaag hier op het sportveld,
en Hetty had dan ook gerust tegen haar vriendinnen durven zeggen, ‘dater onder de
Blauw-Hemden net zoo goed aardige en leuke jongens waren als bij de
Robertassianen.’
Maar ze droeg paars-geel, want immers neef Guus was zoo'n gloeiende
Robertassiaan als zijn altijd verstopte neus het slechts toeliet, en dan.... nu ja, dat
Piet Schalier voor ‘Robertas’ speelde, had er ook wel wat aan toe gedaan! Want
Hetty herinnerde zich nog bést haar avontuur in het bosch, hoe die vreemde jongen
haar zoo beleefd en aardig geholpen had en hoe hij onvermoeid het lange eind tegen
den wind met haar naar de stad was gereden. Dat had zij heel aardig van hem
gevonden en ze vond het wat jammer, dat hij dien middag, toen hij later haar fiets
thuis bracht, niet binnen had willen
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komen om ook van haar mama een complimentje te krijgen. Maar later was ze er
toch wel achter gekomen, wie de onbekende jongen was geweest; zij had hem een
paar maal met Bram Kogel zien loopen, en toen gedacht, dat hij wel in dezelfde klas
van de H.B.S. zou zitten als Kogel en dus ook samen met haar neef Guus. Jawel,
Guus had uit de beschrijving wel begrepen wien ze bedoelde. Zoo had Guus Gilde
dus over-en-weer dienst gedaan als inlichting-bureau. Hetty's vader had zes plaatsen
genomen voor de Advendo-uitvoering en onder de kaarten had zij den naam van Piet
Schaller als sekretaris zien staan. Toen zij ook hoorde, dat Piet Zondag mee zou
spelen in den grooten voetbalwedstrijd, had Guus niet veel moeite gehad, zijn nichtje
mee te krijgen.
Zoo had zij wel met meer aandacht dan voor de anderen naar het spelen van Piet
gekeken. En zij had Piet, die er zijn beste beentje had voor gezet vandaag, al was hij
nog niet uitgeblonken, een kranigen sportjongen gevonden in de vlugge voorhoede
van ‘Robertas’.
Hetty had roode wangen van nieuwsgierigheid, wat Piet en z'n elftal na de rust
zouden vertoonen.
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IV.
De rusttijd was teneinde; het fluitje van den scheidsrechter riep het publiek op zijn
plaats en de spelers op hun post.
Het spel begon weer; vóór de rust hadden beide partijen elk één punt gemaakt, de
tweede helft van den wedstrijd zou beslissen wie de sterkste was.
Ditmaal had de andere partij het voordeel van den uittrap; maar daar kwam niet
veel van terecht, want de midden-voorspeler der ‘Blauwen’ wou 't al te mooi doen
en dus kwam de bal bijna niet van z'n plaats, zoodat de vlugge jongens van ‘Robertas’
den bal al te pakken hadden eer de anderen er nog op verdacht waren. Maar een
stormloop werd het niet; zij stuitten op de verdediging, die hun als een
ondoordringbare muur elken doorgang belette; en vloog er soms eens een bal over
de hoofden der blauwe verdedigers heen, dan had Vermeulen slechts een van zijn
molenwieken uit te steken, om den bal tegen te houden. De aanvallers van ‘Robertas’
werkten als paarden, want hun sterke en zware tegenstanders kennende, begrepen
zij al het voordeel, dat er in gelegen was, om zoo vlug mogelijk hun tweede punt te
maken. Maar hoe ze ook liepen, of holden, of trapten, ze konden maar geen voordeel
behalen. Het is waar, dat de paars-gele kleur in het begin voortdurend op de helft der
Blauwen de overhand had; doch Hoeker en zijne helpers stonden pal

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

97
en speelden zoo kalm, dat de oudere voetbalbroeders aan den kant zich al ongerust
gingen maken, dat de Robertas-voorhoede aldus nutteloos al haar krachten verspilde.
De aanvallers van de Blauw-Hemden daarentegen namen het heel gemakkelijk op;
de vijf voor-spelers hadden zich op hun verdediging teruggetrokken, schenen zich
tevreden te stellen met een slap verdedigend spel, waarbij zij van tijd tot tijd, door
'n enkelen loozen uitval, slechts zorgden, dat de Robertas-achterhoede niet te veel
kwam opdringen.
Het was een vreemd gespeel, dat weinig leek op het levendige, in aanval en
verdediging wisselend spel van vóór den rusttijd. Maar juist die wanhopige pogingen
van de Robertassianen, om het vijandelijke doel te bereiken, en de slappe aanvallen
van hun tegenstanders verontrustten de voetbalkenners onder het publiek.
- ‘Dat loopt niet goed af!’ zeiden ze hoofdschuddend.
- ‘Je zult zien, dat ze straks in-eens loskomen!...’
- ‘Hoeker heeft weer een streek achter z'n mouw!...’
- ‘Hij bewaart zijn troef tot het eind!...’
Het liep tegen het eind. Er moest misschien nog een kwartiertje of tien minuten
gespeeld worden; en nog altijd had elk der partijen slechts één punt gemaakt. Zou
het een onbeslist spel blijven? Dat mocht niet!
En iedereen spitste zich op de dingen, die komen
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zouden. De aanvallen van ‘Robertas’ werden hoe langer hoe zwakker; het was
duidelijk, dat de jongens moe begonnen te worden; maar hun voorman vuurde ze
nog altijd aan en riep ze toe, moed te houden en door te zetten. Maar al deden ze hun
uiterste best en al vertoonden ze een keurig vlug en handig samenspel, overal stak
er zoo'n blauw been van een tegenstander voor, en dan kon de aanval opnieuw
beginnen. De doelverdediger van ‘Robertas’ had niets te doen en liep als een beer
in z'n kooi tusschen de palen op-en-neer. De achterspelers Beermans en Du Clou
hadden ook al weinig te doen en de middenspelers Makon en Druif konden door hun
aanvoerder Maas slechts met moeite in bedwang gehouden worden, om niet de
voorspelers te gaan helpen in hun onafgebroken aanval, die maar geen succes
opleverde.
Dit was verstandig van Maas, want de manier, waarop de ‘Blauw-Hemden’
speelden, was niet gewoon. Hij, de kalme voetballer, die, volgens zijn bewonderaars,
meer met zijn hoofd dan met zijn beenen speelde, begreep wel, dat zijn tegenstanders
een plan beraamden, om de ‘Robertassianen’ op het onverwachtst te overrompelen
en dan den winnenden goal te maken. De ‘Blauw-Hemden’ hadden een gevaarlijke
reputatie wat hun taktiek betreft; maar Maas was een aanvoerder, die er zijn hoofd
bijhield.
Er moest nog vijf minuten gespeeld worden, en de vrienden van ‘Robertas’ en van
de ‘Blauw-Hemden’ waren beiden al even ontstemd over dit zonderlinge
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verloop van een wedstrijd, welken zij tot het eind even spannend hadden verwacht.
- ‘Was dat nu spelen om je alleen tot verdedigen te bepalen!’, mopperden de
menschen, die de blauwe strikjes droegen.
- ‘Ze vallen wel telkens aan, maar ze maken geen punten!’, pruttelden die met de
paars-gele versiering.
Er was een ontevreden stemming onder het publiek gekomen.
Maar toen in-eens barstte de bom!
Op een afgesproken teeken van hun aanvoerder

Hoeker schenen de ‘Blauw-Hemden’ plotseling op te schrikken. Vermeulen had pas
een hoogen bal opgevangen en met een flinken trap schoot hij hem ver in het veld
terug; Hoeker, die naar voren was gesneld, stond daar den bal al op te wachten, en
met een tweeden trap snorde de bal weer de lucht in, gericht op het doel van
‘Robertas’.
Meteen stormde alles wat blauwe hemden droeg met een oorverdoovend gejuich
mee naar voren. Je zou gezegd hebben, dat het een stormloop was van een troep
soldaten, een charge van een eskadron
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cavaleristen. Daar kwamen ze aan in een dichten drom, de voorhoede, de drie
middenspelers, zelfs de groote zware Doornt draafde mee, en zoo stormden ze voort
onder één krijgskreet; ‘Blauw! Blauw!’
Het was de beruchte aanval der ‘Blauw-Hemden’: tot het laatst hun kans afwachten
en dan als één man op het vijandelijke doel losgestormd.
Maar Maas was hierop verdacht geweest. Zijn achterspelers had hij wakker
gehouden, zijn middenspelers had hij weten te beletten, te veel naar voren op te
dringen; doch zijn voorspelers kon hij zoo snel niet terug trekken en dezen waren
ook te moe, om vlug op hun eigen doel te retireeren. Zoo moesten Maas en zijn vier
makkers den overweldigenden aanval keeren. Ze deden wat ze konden, maar er was
geen houden aan. Als dollen sprongen de groote sterke ‘Blauw-Hemden’ om de
‘Robertas’-verdedigers heen. Patsj! daar lag Druif op den grond, Beermans, nijdig
en vlug, vloog zijn kameraad te hulp, maar drie, vier Blauwen hadden zich al van
den bal meester gemaakt; met hun woest gebrul van ‘Blauw!... Blauw!’ kwamen ze
hoe langer hoe dichter bij. Alleen Maas en Du Clou stonden nog tusschen hun
tegenstanders en het doel; van alle kanten kwamen de blauw-gehemde kerels op hen
aangestormd.
Het publiek leek wel half dol van opgewondenheid. Zoo'n Hoeker! Wat een brutale
zet! Wat een taktiek om daar met hun allen tot het vijandelijke doel door te dringen!
Nu zou je den winnenden goal van de ‘Blauw-
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Hemden’ beleven! Daar was geen keeren meer aan! Daar ging arm ‘Robertas’!...
Maar ‘Robertas’ ging niet.
Hoeker had zelf de eer van zijn beroemde taktiek willen hebben; hij was de
aanvoerder, de generaal, en dus wilde hij geen onder-bevelhebber dien goal gunnen.
Als hij nu maar den bal aan Rijn had overgegeven, die vlak voor den goal stond en
onder een vervaarlijk geroep van ‘Blauw! Blauw!’ met zijn armen stond te zwaaien,
om zijn captain te beduiden, dat hij hem den bal moest toetrappen.
Hoeker wou 't zelf doen. Hij stond schuin voor den goal en Maas kwam in een
laatsten ren op hem toeloopen. Toen trapte Hoeker. Maar hij had te hard, te mooi, te
kranig dien goal willen maken. De bal vloog recht af op het doel; Langer, altijd even
kalm en bedaard, stond er onbewogen op zijn post. De bal snorde als een reuzenbom
op hem toe; daar ving hij hem in zijn handen op.
- ‘Hè!’, klonk een langgerekte roep van het publiek, en dat had een dubbelen klank,
want de Paars-gelen zuchtten met dat ‘Hè!’ al hun angst weg, en de Blauwen gilden
‘Hè!’ van teleurstelling.
De blauwe spelers, woedend dat daar op het laatste oogenblik de zekere kans hun
nog ontging, sprongen met hun ‘Blauw! Blauw!’-gebrul op Langer toe. Maar al waren
het er honderd, ja, duizend geweest, gekleed in vlammende hemden, dan zou de
stalen Langer nog geen spier van z'n gezicht vertrokken hebben. Hij raakte wel in
de verdrukking en een
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oogenblik was er niets dan een levende klomp blauwe lichamen en daar midden
tusschen de paarsgele trui van den doelverdediger; maar meteen zag je als door een
ongekende tooverkracht den bal uit dien verwarden, dringenden hoop tusschen de
goalpalen te voorschijn komen. Hij vloog hoog de lucht in als een vogel, die door
de drijvers wordt opgejaagd.
Het publiek rekte de halzen mee omhoog en volgde

den bal in zijn vlucht; hij vloog over Maas, over de voorspelers van ‘Robertas’ heen,
en met twee, drie groote sprongen danste hij midden over het open veld, dat in-eens
vreemd leeg lag, nu alle spelers in de richting van het Robertassiaansche doel waren
gerend.
Alleen Braks en Vermeulen, de blauwe doelverdediger, waren achtergebleven.
Braks snelde als een paard, dat op hol is geslagen, op den bal af.
Maar de ‘Robertas’-jongens waren er ook nog;
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ze hadden nog een restje kracht over, en dat moest hun nu te pas komen. Van links
kwam Piet Schaller aangevlogen, van rechts Bram Kogel. Wie van de drie zou het
eerst bij den bal zijn?
Kogel met zijn magere vlugge beenen was er bijna bij; maar wat toen gebeurde
was heel jammer ... hij struikelde, trachtte zich nog op de been te houden, strekte z'n
armen uit;... Braks, die ook vlak bij den bal was, scheerde dicht langs hem, zoodat
Bram, die door z'n eigen vaart geen stuur meer over z'n lichaam kon houden, tegen
Braks aan smakte.
- ‘Hi!’, riepen van

den weeromstuit de menschen aan den kant.
Maar Braks scheen er niet veel van te voelen; hij schudde zich even af als een
natte hond, die uit het water komt, en tegelijk keek hij om, waar de bal gebleven was.
Maar die had niet op hem gewacht.
Het was Piet Schaller, die den bal te pakken had gekregen juist op het oogenblik,
dat Bram en Braks tegen elkaar gebotst waren. Toen Braks zich omkeerde, zag hij
Piet met de vuisten tegen de borst, het hoofd in den nek en met sprongen als een
hazewindhond er met den bal van door gaan. In dolle vaart vloog hij Piet na.
Nu werd het een hardloop-wedstrijd tusschen die
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twee, zooals nog niemand ooit op het voetbalveld had gezien. Braks kon loopen als
geen tweede, maar Piet scheen vleugels aan zijn voeten te hebben.
Hij wou het winnen! Hij moest Braks voor blijven!
Terwijl hij met al zijn krachten, met al zijn fut daar voortholde, ging het vaag door
zijn hoofd: ‘Robertas!’...
En toen in-eens dacht hij ook aan Hetty!
Hetty stond te kijken aan den kant; hij had haar strakjes zien staan met het
paars-gele rosetje op haar mantel, en nog een andere kleur, een roode van
opgewondenheid, op haar

wangen.
Hetty moest nu stellig zijn laatste wanhopige pogingzien; hij stond er alleen voor,
van hem hing de overwinning in den grooten wedstrijd af, van hem, hem alleen!
Zijn medestrijders waren achter gebleven, Bram Kogel had hij zien vallen, hij kon
op niemands steun, op geen andere paars-gele hulp rekenen. Vóór hem stond tusschen
de twee goalpalen de lange Vermeulen, de ‘molenaar’, met zijn overal heenreikende
molenwieken, en deze leek hem, in het ondeelbare oogenblik, dat hij daar, met den
bal voor zich uitdrijvende, op hem toesnelde, het vijandelijke doel tegemoet, als een
reuzenspin, welke hem uit haar webbe zat aan te staren, gereed hem te grijpen. Achter
zich hoorde hij de hijgende ademstooten van
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Braks, die hem vlak op zijn hielen zat, en dit gaf hem het gevoel, dat hij nog sneller
voort mòèst, dat hij voor moest blijven, harder mòèst loopen, Braks achter zich laten.
Daar zag hij, als in een droom, Hetty, haar ingespannen kijkers, haar twee guitige
blauwe oogen op hem alleen gericht, en haar wangen gloeiden rood van inspanning
of wellicht hij haar verwachting zou beschamen, de hoop van ‘Robertas’!...
Toen wist hij niets meer.
Maar van alle kanten barstte een kreet los, zoo'n geweldig uitlaaiende galm, dat
het was alsof er een reuzenschot van klank werd gelost.
Piet Schaller keek als in een droom rond. Hij holde niet meer. Braks hijgde niet
meer achter hem aan, voor zich zag hij Vermeulen met een verdrietig gezicht
achter-om in het goalnet kijken; en rond het groote veld was het alsof de dichte
onbeweeglijke menschenmassa levend was geworden, want hij zag wuiven met
zakdoeken en handen en hoeden en stokken, en lachende gezichten en open monden,
die hem opgewonden woorden toeriepen; toen zag hij ineens ook vlak vooraan,
tusschen al die juichende menschen, Hetty staan; ze juichte niet, maar keek hem
alleen strak aan met haar ondeugende oogen, die nu van opgewondenheid als twee
lichtjes fonkelden.
Meteen was hij omringd door zijn Robertassianen, een dichte groep van paars-gele
voetbaljongens; en Maas, zijn aanvoerder, drukte hem de hand en riep uitgelaten van
plezier:
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- ‘Kranig, old chap! Kranig! We hebben door jou gewonnen!’
Toen pas begreep Piet Schaller, dat hij den goal gemaakt had, het winnende punt.
Maar reeds voelde hij zich opnemen, omhoog tillen door zijn medespelers. Het
publiek hoefde nu niet meer achter de touwen te blijven staan, welke om het veld
gespannen waren. De wedstrijd was afgeloopen, het pleit was beslecht; nu moest
men zich even ontspannen, en de opgekropte opwinding luchten. Van alle kanten
stroomde het publiek, jongens en meisjes, club- en klasgenooten, zelfs de papa's en
mama's, naar het midden van het veld, waar het kranige troepje overwinnaars bijeen
stond, met Piet Schaller op hun schouders omhoog geheven.
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Vierde hoofdstuk.
Dat niet zoo mooi begint, als het vorige hoofdstuk eindigde, maar dat vertelt, hoe
Piet in-eens een gewichtig personnage wordt met een vracht verantwoordelijkheid
op zijn schouders. - Waarin dan de ‘Advendo’-uitvoering wordt beschreven en hoe
die met een standje afloopt.

I.

BRAM Kogel had het loodje gelegd!
Dat had een schaduw geworpen over de anders dolle vreugde van alles wat de
paars-gele kleur van ‘Robertas’ op en in de borst droeg.
Bij den laatsten heldhaftigen stormloop van de halfuitgeputte ‘Robertaesianen’,
op het oogenblik dat Braks er nog slechts alleen stond als een geweldige wachter
tusschen het vijandelijke doel en de twee aanrennende aanvallers, het vriendenpaar,
Piet en Bram, toen had het even een botsing gegeven tusschen Braks en Kogel. Piet
had er niets van gemerkt, want hij had den bal vlak voor z'n voeten en daar voor hem
lokten de twee doelpalen en de overwinning ... en Hetty!
Maar toen dadelijk daarop de wedstrijd was afge-
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loopen en Piet werd opgeheven en rond gedragen op de schouders van z'n
voetbalvrienden, toen hij als een uit een roes ontwaakte daar te midden van het
sportpubliek, dat van alle kanten om hem heen drong en juichte en riep en jubelde,...
toen had Piet z'n vriend Bram gemist.
Waar bleef Bram, z'n vriend, z'n medestrijder, die zeker evenveel recht had op de
huldiging als hij? Hij vond Bram nergens...
Maar toch, in de verte, daar zag hij een troepje jongens, die om Bram stonden, en
twee er van tilden Bram onder de armen, en daar zag hij, hoe z'n vriend heel moeilijk,
heel voorzichtig, heel pijnlijk, tusschen hen weghinkte naar het voetbalhuisje.
Wat was er met Bram gebeurd?
Bram was gestruikeld op het oogenblik, dat hij, Piet en Braks, met hun drieën vlak
bij den bal waren gekomen. Bram was gewankeld, maar in zijn volle vaart had hij
zich niet meer kunnen ophouden, en meteen, daar was hij tegen Braks aangebotst.
Gelukkig maar, dat juist Braks er gestaan had, die met z'n stevige lichaam den val
van Bram gebroken had.
Dit alles herinnerde Piet zich nog flauw opgemerkt te hebben, vóór hij er alleen
met den bal van door ging.
Maar achter hem was Bram tegen den grond geslagen en toen hij vlug wilde
opspringen, om in den laatsten aanval z'n vriend Piet ter zijde te staan, toen was hij
weer neergevallen; met beide handen had hij naar z'n voet gegrepen, want een stekende
pijn schoot hem door den enkel.
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Terwijl Piet den laatsten trap gaf, den winnenden goal maakte voor ‘Robertas’, zat
daar arme Bram nog op den grond en kon niet opstaan van de pijn.
De opgewonden toeschouwers stormden het voetbalveld op en liepen hem voorbij,
maar een stuk of wat vrienden waren op den verslagen Robertassiaan toegesneld en
wilden hem ophelpen. Maar Bram, met een pijnlijk gezicht en een benauwde klagende
stem, had geroepen: ‘Mijn enkel, ai!... pas op, ai!’; heel voorzichtig hadden ze hem
opgeholpen, voetje voor voetje, half hem gedragen naar het clubhuisje; en met een
rijtuig was hij naar huis gebracht.
Dat had wel een schaduw

geworpen over de algemeene feestvreugde van de paarsgelen; zoo'n pràchtige
overwinning op de ‘Blauw-Hemden’, maar hun wakkere rechts-buiten gevallen op
het slagveld!...
Gelukkig was het niet heel ernstig gebleken; behalve dan dat het geducht stak,
zoodat Bram Kogel, die anders geen kruidje-roer-me-niet was, thuis lag te kermen
van de pijn.
- ‘Verzwikt!’, had de dokter gezegd; ‘we zullen je moeten wrijven, en dan volstrekt
rust houden, baasje, dan ben je er in een week of drie af... En dan kun je weer beginnen
met je heldendaden!’
Maar wie dacht er nu aan heldendaden? Bram zeker niet, want dat wrijven was
lang geen pleiziertje,
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en driemaal op een dag, als de masseur den dikken gezwollen enkel kwam kneden
en wrijven en betikken, dan trok Bram een serie gezichten, die den grootsten
tooneelspeler jaloersch gemaakt zouden hebben.
Tooneelspeler!... Ai, daar zat eigenlijk de pijnlijkste kneep van alle.
Want toen de jongens van den eersten schrik bekomen waren en ze Bram allemaal
hun medelijden en hun hartelijkheid waren komen betuigen, toen was hun eensklaps
te binnen geschoten: ‘Advendo!’
Advendo!... De groote uitvoering stond voor de deur, de kaarten waren
rondgestuurd, de zaal was gehuurd, de programma's gedrukt, de piano, de muzikanten,
de bloemversiering, de ... alles en alles was besteld. Overmorgen zou het al de
‘Advendo’-feestdag zijn. En daar lag Bram Kogel, het hoofd van de vereeniging, de
ziel van het feest, met een verzwikten enkel in zijn bed, plus het onverbiddelijk gebod
van den dokter: volstrekte rust.
Dat was om wanhopig te worden!

Arme Bram, tusschen twee scheuten pijn door, jammerde maar voortdurend: ‘Die
ellendige voet! Dat 't juist nù moest gebeuren!’
En Piet, die na Bram het voornaamste bestuurslid was, en dus al zijn
verantwoordelijkheid voelde, Piet jammerde ook: ‘Die ellendige voet!’
En heel ‘Advendo’, al de leden, van de medespelers, die een rol hadden te vervullen,
tot degenen, die als commissaris-van-orde en ceremonie-meester zouden op-
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treden, jammerden elk voor zich, ieder op zijn eigen manier weer: ‘Die ellendige
voet!’
En ook Braks, de Indische jongen, die ‘Advendo’-lid was en in dezelfde klas zat
als al de ‘Advendo’-en ‘Robertas’-leden, ook Braks had heel erg het land; want het
was tegen hem, dat Bram op het voetbalveld was aangetuimeld, en nu verweet hij
zich zelf maar voortdurend, dat het zijn schuld was geweest, en dat hij, de
blauw-gehemde, oorzaak was van dit treurige blauw-paarse gevolg; daarom gaf hij
zichzelf met zijn knokige vuisten maar telkens harde opstoppers en jammerde dan
nijdig: ‘Kassian, die ellendige voet!’
Maar onhandige Braks vergiste zich ook al weer hierbij, want er zou zeker niemand
geweest zijn, die hem de schuld van Brams ongeluk zou geweten hebben.
Die ellendige voet!
Die ging me daar het heele feest van ‘Advendo’ in de war sturen. Het was dus
geen wonder, dat de ‘Robertassianen’, omdat ze bijna allemaal ‘Advendoianen’
waren, hun feestvreugde over hun sportoverwinning al gauw vergeten waren en daar
met lange gezichten rondliepen, wanneer ze dachten aan wat er nu gebeuren moest.
Bram Kogel was de eerste, die er over begon, nog denzelfden dag van zijn ongeluk.
Piet had zich vlug thuis verkleed en in één hol was hij doorgedraafd naar het huis
van zijn armen vriend. Hij mocht dadelijk naar boven; op de gang had Bram's mama
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hem al gerustgesteld, dat het niet ernstig was, niets gebroken, alleen verzwikt, maar
de dokter had vooral volstrekte rust voorgeschreven.
Bram lag in bed. Op zijn nachttafeltje stond een groote mand met dadels en ernaast
lag een Indische kris met kunstig gesneden ivoren heft.
- ‘Weet je van wie ik dat heb?’, vroeg Bram vóór Piet nog goed en wel binnen
was en zijn vriend de hand had kunnen drukken. ‘Van Braks! Hij heeft het zoo juist
aan de deur afgegeven ... hij wou niet binnen komen, maar hij heeft tegen het
dienstmeisje gezegd, dat het lekkere Indische vruchten waren, die heerlijk verkoelden,
en die kris was ook voor mij en het was nog een souvenir van hem uit zijn
geboorteland... Vin-je dat niet aardig van hem?... Zoo'n liplap!... Wie had dat gedacht!
En wij die nog zoo kwaad op hem waren, omdat hij niet begrijpen wou op die laatste
repetitie...’
In-eens hield Kogel op. Hij keek Piet met verschrikte oogen aan; Piet keek naar
Bram op dezelfde manier.
- ‘Avendo!’, kreunde Bram, en omdat de gekwetste juist weer een hevigen steek
in zijn enkel kreeg, wist Piet niet, of hij dààrvan of vanwege ‘Advendo’ kreunde.
Maar na een minuut, toen Bram niet meer zoo'n pijnlijk gezicht trok, herhaalde Piet
het op zijn beurt:
- ‘Advendo!’
En meteen trok hij een gezicht, zóó leelijk en zóó ongelukkig, dat ieder, die niet
anders wist, stellig
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de overtuiging zou hebben gekregen, dat Piet minstens beide enkels verstuikt moest
hebben.
De twee jongens, de president en de sekretaris van ‘Advendo’, keken elkaar aan,
en toen zeiden ze nog eens samen, op een toon, welke van de diepste droefheid
getuigde:
- ‘Advendo!’
Ze overzagen in-eens al de ellende, al de moeielijkheid, al de zorg, waarin Brams
voet hen gebracht had.

Piet was de eerste die wat zei, omdat Bram weer zoo'n kwaden scheut door zijn voet
voelde vlijmen en dus even met zijn gedachten werd afgetrokken van zijn club.
- ‘Ja,’ zei Piet, ‘dat kan natuurlijk niet doorgaan.’
Brams enkel liet hem echter even met rust en zoo kon hij dadelijk antwoorden:
- ‘Waar denk je aan?... Niet doorgaan?... Maar, kerel, 't moet!’
- ‘En jouw voet dan, en de rust, die de dokter je heeft voorgeschreven?’
- ‘Ik spreek niet over mijzelf,’ zei Bram, ‘maar
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over de club. Ik kan natuurlijk niet meedoen - en dat spijt me waarachtig genoeg...
Maar dat is geen reden, dat de uitvoering niet door zou gaan... Alles is in orde gemaakt
en nu kunnen we niet terug zonder ‘Advendo’ een gek figuur te laten slaan.’
- ‘Maar hoe moet 't zònder jou?’, vroeg Piet, die dadelijk de volle
verantwoordelijkheid bij deze ontstentenis van zijn president overwoog, en zich
daaronder lang niet licht van hart voelde.
- ‘Hoe 't zonder mij moet?’, antwoordde Bram; ‘wel, dat is eenvoudig genoeg. Jij
neemt mijn taak over, en jullie doet allemaal dubbel je best.’
Piet had er niets geen trek in; daarbij had hij medelijden met den armen Bram, die
zoo dolveel van komedie-spelen hield en daar nu in-eens gedwongen was, de
uitvoering van zijn club, z'n eigen succes, te moeten opgeven. Daarom zei Piet, uit
tweeërlei overweging, half uit medelijden met zijn vriend en half om redenen van
meer persoonlijken aard:
- ‘Maar Bram, dat màg en dat kàn niet!’
Op hetzelfde oogenblik echter schoot weer een snijdende pijn door Brams enkel
en daarom schreeuwde deze, harder en overtuigender dan hij het misschien anders
gedaan zou hebben:
- ‘'t Moet doorgaan, versta je... 't Mòet!... au! au!’
Piet schrok er even van. De gewaarwordingen van den dag, de wedstrijd, gespeeld
tegen de Blauw-Hemden, z'n goal gemaakt onder de oogen van Hetty, het ongeluk
van z'n vriend, en nu onverwacht daar
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bovenop de herinnering aan de ‘Advendo’-uitvoering en de opdracht van zijn
president, om hem te vervangen ... dat alles was te veel!
Hij zei niets en keek naar den stakkerigen Bram, die rechtop in z'n bed was gaan
zitten, naar zijn omzwachtelden voet greep en dien wreef en wreef alsof dat wat
helpen zou. Toen de aanval voorbij was, lachte Bram weer, en hij duwde Piet het
mandje met dadels toe, terwijl hij ondeugend zei:
- ‘Alsjeblieft Piet, neem een dadeltje: dat houdt je koel, zooals Braks zegt: dat kon
je wel noodig hebben als plaatsvervangend president.’
En omdat er niet veel aan te doen scheen en Piet tegenover Bram niet den indruk
wilde maken, alsof hij voor zijn nieuwe taak van plaatsvervangend voorzitter
terugschrikte, zoo nam hij een dikken dadel uit het mandje, hield hem in de hoogte
en zei, vóór hij er een stuk afhapte:
- ‘Op je voet, stakkerd!’
Bram had ook een dadel genomen en Piets gebaar beantwoordend, riep hij:
- ‘Op je succes als plaatsvervangend voorzitter van “Advendo”!’
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II.
Bram Kogel vond het wel heel naar, dat zijn zieke enkel hem de Advendo-uitvoering
deed misloopen. Hij had er zich zoo op verheugd, nu eens echt komedie te mogen
spelen, voor een zaal vol menschen; zich dan eens echt te kunnen laten gaan en zijn
rol te kunnen opzeggen met al zijn kracht, al zijn vuur van jongens-tooneelspeler,
die hij in hart en ziel was! Maar er was immers niets aan te verhelpen. De dokter had
rust voorgeschreven ... en al had de dokter dat niet gedaan, hoe had Kogel zijn rol
kunnen spelen met zijn pijnlijken voet, spélen zooals hij dat deed, in allerlei standen
en houdingen, in al de verschillende bochten en verdraaiingen, welke volgens hem
bij het weergeven van een rol behoorden. En nu zou Piet Schaller het moeten
overnemen van Bram Kogel; Piet zou de openingsredevoering moeten houden - dit
was nog tot daaraan toe, want Bram had zijn toespraak kant en klaar op papier staan,
en Piet zou ze slechts hebben voor te lezen; maar de waarnemende voorzitter zou
Kogel ook te vervangen hebben in diens rollen, zoover als dat ging.
Bij de ‘levende beelden’, welke na de pauze vertoond zouden worden ging dat
best: de jongens hadden dit genoeg geoefend; nu zou er maar een van de andere
jongens op de plaats van Kogel gaan staan.
Maar 't was voornamelijk in de rol van Abd-el-Kader,
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dat Kogel vervangen moest worden, en dat was wel de zwaarste taak, die op Piets
schouders gelegd werd. Het van-buiten-leeren had niet zóóveel te beteekenen; Bram
Kogel had den Afrikaanschen emir reeds zoo dikwijls opgezegd, er was al zoo vaak
gerepeteerd, dat Piet de woorden al half uit zijn hoofd kende; en van Bram had hij
wel genoeg van gebaren en houdingen afgekeken, om 't zoo'n beetje na te kunnen
doen...

Maar dit was met-dat-al toch Brams Abd-el-Kader niet.
Piet kon brauwen en brullen, Piet kon met zijn armen zwaaien en draaien, hij kon
zijn gezicht vertrekken en haast zijn kaken verrekken... maar Brams Abd-el-Kader
was het niet!
Aan Brams bed was Piet den volgenden dag, - 's morgens, 's middags en 's avonds,
- gekomen, en tusschen de aanvallen door van pijn in den enkel van armen Bram,
had Piet de rol opgezegd. Bram had zijn opmerkingen
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gemaakt, alles voorgedaan in zijn bed, zoo goed en kwaad als het ging; en Piet had
gewillig geluisterd, was opnieuw begonnen, had zijn best gedaan, totdat de pareltjes
hem glinsterden op zijn voorhoofd, en Bram ten laatste uitgeroepen had, dat het
publiek het prachtig zou vinden, wanneer Piet het bij de uitvoering net zoo mooi
deed ... maar Brams Abd-el-Kader was het niet!
Thuis had men er zich natuurlijk mee bemoeid. Piet had dadelijk verteld welk een
gewichtige taak hem wachtte en hoe zijn bedlegerige vriend hem het voorzitterschap
niet slechts had moeten overdragen, doch hoe ook Brams groote, lange, moeilijke
rol van den gevangen Marabout op hem was overgegaan.
- ‘Dat zal best afloopen,’ knikte Papa met zijn hoofd; en al de
rederijkersherinneringen van twintig, dertig jaar geleden schoten hem weer te binnen;
dien eersten middag aan tafel raakte Papa zelfs niet uitgepraat over tooneel en
tooneel-speelkunst, over voordragen en reciteeren en declameeren. Maar dadelijk na
tafel had hij Piet meegenomen naar zijn kamer, en daar deed hij hem voor, hoe
Abd-el-Kader volgens zijn opvatting wel gespeeld moest worden. Hij deed het weer
heel anders dan Bram Kogel. Z'n zinnen kwamen er uit, alsof elk woord een
centenaarsgewicht vertegenwoordigde en er een breede ruimte moest gelaten worden
van het eene woord tot het andere. Zijn gebaren waren nog geweldiger dan van Bram
Kogel, elke lettergreep kreeg er een afzonderlijk; en het was alsof Papa het er op
toelegde, om geen enkel lid van z'n vingers ook maar een
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ondeelbaar oogenblik rust te gunnen gedurende de voordracht. Later kwam Mama
er nog aan te pas, want die wist ook heel wat van reciteeren af.
Eindelijk was er op school de leeraar in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde;
dat was wel een aardige en hulpvaardige man, die er pleizier in had,

de jongens na de taaloefeningen te vertellen van en voor te lezen uit verschillende
schrijvers. Hij had ook gehoord van het ongeluk van Kogel. Dat had hem erg gespeten,
ten eerste omdat Kogel nu zoo'n pijn had, maar ook omdat hij heel graag z'n leerling
eens op de planken zou hebben gezien, om te hooren hoe deze jongen met diens
onmiskenbaren aanleg tot voordrachtskunst, het er wel zou afbrengen.
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Nu zou Piet Schaller het moeten overnemen, en de Nederlandsche leeraar had Piet
zoo eens na de les aangekeken en gezegd: ‘Wel zoo, meneertje, zul jij ons nu den
Abd-el-Kader vertoonen; dat is geen peulschilletje!’
Toen Piet een kleur gekregen en geantwoord had, dat hij dit zelf ook vond, had
meneer hem gevraagd, of hij hem eens helpen zou bij het overhooren van zijn
gewichtige rol?
- ‘Graag’, had Piet gezegd.
Tusschen twee lessen in, en 's middags nog een kwartiertje na twaalf of na vier
uur, mocht Piet in de leeraarskamer komen; de Nederlandsche leeraar liet hem z'n
rol opzeggen en gaf hem raad en zei hem, dat hij vooral niet te zwaar moest spelen,
niet te veel overdrijven, doch eenvoudig-weg het vers moest opzeggen.
Ja, Piet kende Abd-el-Kader nu wel op z'n duimpje. Maar het dwarrelde hem voor
z'n oogen van al de gebaren en standen en oog- en mondverdraaiingen, welke hij
voor Bram en Papa en den Nederlandschen leeraar te onthouden had.
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III.

IN de anders stille Koningstraat ratelden nu de rijtuigen al maar
aan; op den hoek van de Wijde Steeg stond een agent, en daar moesten de koetsiers
hun paarden stapvoets laten gaan, want het was een lang gelid. Met hortjes-en-stootjes
kwamen de rijtuigen wel verder, maar telkens moesten ze weer even stil-staan; totdat
ze dan eindelijk voor den hel-verlichten ingang van het gebouw ‘De Vereeniging’
waren aangekomen, en het portiertje geopend werd door den concierge, die, deftig
in uniform en met zijn militair saluut van oudgediende, de dames en heeren bij het
uitstappen hielp. Daarbij riep hij:
- ‘De garderoop is in de voorzaal links... Men wordt verzocht mantels en jassen
af te leggen... Koetsier, om drie uur vannacht terug.’
Dat gaf dadelijk al een prettige zenuwachtigheid; drie uur!... sjonge! dat zou me
'n latertje worden!
Dan reed het rijtuig de verder leege straat uit en de koetsier bromde van zijn bok:
‘Drie uur! Dat zal wei vier uur worden!... 'n Mooi pretje vannacht!’
Maar naar binnen stapten de papa's en mama's, deftig in het zwart, de papa's met
witte dassen en
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de mama's met kanten doekjes over het hoofd en met krakend zijden japonnen aan.
Maar nog feestelijker zagen de jongelui er uit. De jongens hadden hun beste pakken
aan en de grooteren droegen een eigenwijs jasje met panden als een zwaluwstaart
toegespitst; een paar voelden zich allerverschrikkelijkst deftig, omdat zij met een
laag uitgesneden vest geurden en met een sneeuwwit stijfgestreken plastron van
overhemd pronkten en met

hun smokings den pandjesjassen de oogen konden uitsteken. De jongens hadden
allemaal vrachten pommade in hun haar gesmeerd en hun scheidingen hadden ze
voor de feestelijke gelegenheid zoover doorgetrokken als maar mogelijk was. Dan
droegen ze nieuwe glacé-handschoenen, maar die zaten zoo nauw en strak om hun
vingers, dat ze die niet buigen konden; daarom hielden ze hun tien vingers maar wijd
van-een gespreid.
De meisjes zagen er nóg feestelijker uit. O, al die meisjes, die daar naar het
‘Advendo’-feest kwamen, en,
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na in de ontvangzaal hun sortietjes en omslagdoekjes afgedaan te hebben, zich nu
stonden te draaien en te wenden, om zich zelf maar van alle kanten in den grooten
spiegel, welke tot aan den grond reikte, te kunnen bekijken. Het dient gezegd te
worden, dat de een er nog keuriger uitzag dan de ander. Hoe zou ik al die japonnetjes
en jurkjes, al die strikjes en lintjes kunnen beschrijven? Ieder, die de kleedkamer
binnenkwam, om haar goed af te leggen en nog even te kijken in den spiegel, of alles
wel goed zat, en dan de groote feestzaal binnentrad, waar je een overweldigenden
indruk kreeg van licht en planten en bonte vlaggenversiering, ieder van die meisjes
leek wel zoo van een aardig plaatje weggeloopen! Ze hadden nieuwe japonnetjes
aan, bij de meesten apàrt voor dit feest gemaakt; ze droegen op haar tulen en
neteldoeksche en zijden en kanten jurken groote strikken met lange afhangende
slippen, en in het haar hadden haar mama's dan van dezelfde kleur nog een strikje
gevlochten; sommigen hadden een paar frissche kleurige bloemen in de ceintuur of
op de borst gestoken, en eenigen, maar dat waren de ijdeltuitjes, die hadden zelfs in
haar kapsel nog een ruikertje weten aan te brengen, zoodat het was alsof een
wandelend bloempotje de zaal binnenstapte.
Zoo werd de zaal stamp-vol. De meisjes sprenkelden al druppeltjes eau-de-cologne
op haar zakdoekjes, welke nog in de vouw zaten; de mama's keken de zaal rond en
vonden, dat de jongens het heusch keurig
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hadden laten inrichten met al die kleurige doeken en vlaggen en tapijten, en overal
die palmen en heesters in potten; de jongelui zaten nog maar altijd met hun stijve
glacé-handschoenen in de knoei, want ze hadden wel eens even willen voelen, of
hun geplakte scheidingen nog recht zaten, doch met hun onberispelijk witte
handschoenen durfden ze er niet aan te raken; en de papa's vonden, dat het nu lang
genoeg geduurd had en dat het maar 'ns moest beginnen; - het zou toch al laat genoeg
worden vannacht met dat dansen na!
Zoo was het in de zaal.
Maar achter het zorgvuldig neergelaten gordijn was het nog veel drukker; dat is
te zeggen, het was er niet zoo lawaaiig als van die door elkaar pratende menschen
in de volle zaal; het was er meer een fluisterende, stommelende drukte van allemaal
zenuwachtige jongens, die heel rood zagen of erg bleek, en die het koud hadden of
pijpensteeltjes transpireerden, al naar hun aanleg het meebracht.
Het was me een zenuwachtigheid daar achter de schermen!
Piet Schaller redderde er al van zes uur af. Hij had heelemaal niet kunnen eten;
aan de koffie bleef zijn boterham hem in de keel steken bij elken hap, wanneer hij
weer dacht aan dien geweldig gewichtigen avond, welke hem wachtte. Dadelijk na
school had hij nog zijn rol voor den Nederlandschen leeraar opgezegd; toen
vliegens-vlug even bij den armen Bram opgeloopen, om dien nog de hand te drukken
en
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als in een roes aan te hooren diens laatste raadgevingen en vermaningen, èn wat de
openingsrede, èn wat de algemeene regeling, èn wat Abd-el-Kader, èn wat het bal,
èn wat het heele ‘Advendo’-feest betrof; toen thuis nog even bij Papa zijn rol moeten
opzeggen... Dan, eindelijk, was Piet naar zijn kamertje boven gesneld, had zich in
zijn

zwarte pak, zijn nieuwen smoking gestoken; een witte das had Mama klaargelegd,
omdat hij als president moest optreden, en op den linker-lapel van zijn jasje had hij
het insigne van de club gespeld. Even stond hij voor het spiegeltje; zijn haar zat
behoorlijk, zijn boord zat hem als een hooge vestingwal om den hals, het breede
front, binnen de zwarte omlijsting van laag uitgesneden vest en het glad-zittend jasje,
kaatste hem als een witte wolk tegen, zijn manchetten streepten onder de mouwen
uit, zijn nieuwe glacéhandschoenen hield hij even in de hand; en met het vergulde
insigne op zijn borst vond Piet, dat hij precies leek op den een of anderen deftigen
gedekoreerden meneer, dien hij wel eens ergens op een illustratie-plaatje had gezien.
Maar meteen stormde het weer door zijn hoofd: die heele avond! die zaal vol
menschen! dat lange
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programma! zijn toespraak! zijn rol! zijn verantwoordelijkheid als plaatsvervangend
president!... En meteen holde hij de trappen af, stak zijn hoofd om de deur en riep,
dat hij geen tijd en geen trek ook had, om te eten, en dat de anderen hem al in de zaal
wachtten.
Papa zei nog even: ‘dat hij zich-kalm-moest-houden en
niet-zenuwachtig-moest-zijn’; en Mama riep nog; ‘dat Piet toch even binnen zou
komen, om te laten zien hoe zijn nieuwe smoking zat, en hoe hij er wel van top tot
teen uitzag’...

Maar Piet was de trappen af; had de buitendeur al achter zich dichtgetrokken.
Van zes uur tot nu het bijna beginnen zou, was Piet op het tooneel in de weer
geweest.
Hij wist nu wel zeker, dat alles in orde was, maar toch ging hij telkens weer
tusschen de coulissen, loerde de kleedkamertjes binnen, waar de andere jongens
bezig waren, zich voor hun rollen te verkleeden, vroeg aan den kapper, of hij wel
alle pruiken bij zich had, stond den man aan het scherm nog eens in te prenten,
wanneer hij het gordijn moest ophalen, of laten zakken; dan stoof hij weer tusschen
de andere jongens, die, óók zenuwachtig, wat over het tooneel rond-scharrelden,
vroeg dan dezen dan dien, of ze nu allemaal wel klaar waren, en of ieder wel wist
wat hij doen moest...
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Het was al over àchten, maar op het tooneel waren ze nog bezig met het versjouwen
van de piano, welke volgens Kareltje Kwant niet goed stond. Eindelijk stond de piano
op haar plaats; Kareltje kwam er bij en sloeg een accoord aan.
- ‘St! st!’, susten de jongens, ‘als ze het in de zaal eens hoorden!’
- ‘We moeten nu beginnen!’, zei Wim Maas met een heesche stem, zenuwachtig
dat het er nu van komen zou.
- ‘'t Is al tien minuten over achten!’, zei Hugo Dofjes, die op zijn horloge gekeken
had, maar van agitatie zich vijf minuten verkeek.
Kalker en Snaar stonden maar voortdurend hun hoofd af te drogen. ‘'t Was ook
zoo benauwd warm op het tooneel!’, puften ze.
Piet Schaller stond met Du Clou ter zijde te fluisteren; Du Clou zou achter Piet
staan bij het opgaan van het gordijn en van een papiertje voorzeggen, indien Piet
soms bleef steken bij zijn openingsredevoering, of als Braks verkeerd souffleerde.
- ‘Braks!... Waar zit Braks?’, riep Piet.
Braks zou souffleeren, want de laatste bestuursmaatregel, dien Bram Kogel vóór
zijn ongeluk had uitgevaardigd, was het afnemen van Braks' zwijgende rol van
Arabier voor Abd-el-Kaders tent; om Braks echter niet heelemaal aan den kant te
zetten, hadden ze hem de vereerende rol van souffleur opgedragen.
- ‘Waar zit Braks?’, herhaalde de andere jongens, dadelijk even zenuwachtig als
hun voorzitter.
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- ‘En Guus Gilde is er ook niet!’, riep Beermans.
Wim Maas had ze 't laatst gezien, toen ze door een achterdeurtje van het tooneel
verdwenen en in de zaal waren gegaan.
- ‘Ga ze onmiddellijk halen!’, beval Piet met een commando-stem, die hij zoo
flink mogelijk trachtte te laten klinken; hij praatte met opzet hard, om zijn stem de
noodige vastheid te geven voor aanstonds.
Braks en Guus kwamen met Beermans terug; Braks had zich niet op zijn gemak
gevoeld op het drukke lichte tooneel en hij had achter in de zaal tusschen een paar
planten een stil hoekje uitgezocht; Guus, erg verlegen en voortdurend zijn neus
snuitend, stotterde zoo iets, dat 't hem speet, omdat hij ze had laten wachten, maar
hij had vast een paar dansen aan de meisjes gevraagd.
Dat vonden de jongens op het tooneel een flauwen streek; ze hadden immers
afgesproken, dat ze geen dansen vooruit zouden bespreken! Maar Piet Schaller suste
't al; ze moesten zich alsjeblieft kalm houden, want als ze zich nu zenuwachtig gingen
maken, dan zou hun hoofd zeker heelemaal omloopen.
Braks werd naar beneden gestuurd, onder het donkere tooneel door, naar het
souffleurshokje. Daarop zei Piet, dat het nu zou beginnen. Hij plaatste de
bestuursleden in een halven cirkel op het tooneel: Hugo Dofjes, Beermans, Willem
Maas, Guus Gilde en Du Clou; toen trad hij zelf voor het laatst naar het kijkgaatje.
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Hij overzag de stampvolle zaal. Iedereen was gezeten; hij zag al de gezichten, als
lichte vlekken, naar het tooneel gericht; hier en

daar wapperden programma's, welke als waaiers werden gebruikt om wat koelte te
wuiven. Een ver gezoem van al die pratende menschen drong tot achter het gordijn
door.
Piet keek naar de derde rij, rechts, dicht bij den hoek. Daar wist hij, dat Hetty met
haar ouders zat. Hij had als sekretaris zelf die plaats voor haar uitgekozen; vandaar
zou ze hem het best kunnen zien! Piet voelde zijn hart in zijn keel kloppen, nu het
groote oogenblik naderde. Al de menschen, die naar hem en zijn vrienden kwamen
kijken en luisteren, en al de verantwoordelijkheid op zijn schouders! Toch keek hij
weer naar Hetty. Ze zat lachend het programma te lezen. Zou het zijn naam zijn?
Piet voelde hoe een kleur naar zijn hoofd gloeide. Wat zou hij zijn best doen! Al was
het alleen maar voor haar!...
Guus snoot achter hem nog eens vervaarlijk zijn neus.
- ‘Stilte!’, zei Piet, die nu in het midden van den halven cirkel van zijn
medebestuursleden kwam staan.

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

130
Hij deed drie stampen op den houten tooneelvloer; dan gaf hij den man, die het touw
van het gordijn vasthield, een wenk.
Daar ging het scherm omhoog.
De ‘Advendo’-uitvoering was begonnen!
.... ‘Dames en heeren, begunstigers en leden, genoodigden en vrienden van
‘Advendo....’
Zoo begon zijn toespraak; de eerste woorden kwamen niet geheel tot hun recht,
omdat bij het omhoog gaan van het gordijn alle menschen in de zaal recht waren
gaan zitten, hetgeen zulk een aanhoudend geritsel gaf, dat er bijna niets te verstaan
was. Daarom riepen dadelijk verschillende stemmen: Sst! Sst!, en omdat dit dadelijk
van alle kanten werd overgenomen, gaf het een geluid als een windvlaag. Toen de
sstroepers dus begrepen, dat dit niet hielp, beval een moedige meneer met een kaal
hoofd op de voorste rij heel hard: ‘Stilte!’ En dat hielp in-eens zoo goed, dat Piet op
het tooneel er zelf van schrok en even haperen bleef vóór hij den volgenden zin
begon. Maar Du Clou stond niet voor niet achter hem, en zachtjes maar duidelijk zei
hij: ‘Het is met gemengde gevoelens’...., waarop Piet gelukkig den draad weer te
pakken had; en, na met een kuch zijn onvaste stem wat op haar plaats te hebben
geschoven, vervolgde hij:
- ‘Het is met gemengde gevoelens, dat ik als waarnemend voorzitter van de
Tooneel- en Reciteer-Vereeniging Advendo u hier het welkom toeroep.’
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Nu zat het heele publiek doodstil te luisteren; dat maakte wel indruk zulk een
ongewoon begin, want welke de gemengde gevoelens waren, wilde iedereen wel
eens hooren. De vreemde stilte van al de menschen, die nu zaten af te wachten wat
hij wel zeggen zou, maakte Piet eigenlijk zenuwachtiger dan het zachte gefluister
uit de zaal, waartegen hij zijn stem had moeten laten uitklinken. Daarom schoot hem
in-eens een brok in zijn keel en het eerste woord van den nieuwen zin, welke met
een krachtig ‘ja!’ had moeten beginnen, kwam er dan ook als een hoog piepend geluid
uit. Piet hoorde achter zich giegelen, dat was zeker Hugo Dofjes; maar het gaf hem
juist moed, en zonder op Du Clou's gefluister te letten, sprak hij in-eens flink door:
- ‘Ja, geacht publiek, ik sta hier op de plaats van een ander! Door een ongelukkigen
samenloop van omstandigheden kon onze gewaardeerde voorzitter, de heer Kogel,
hier niet aanwezig zijn. Hij heeft zijn voet verstuikt en ligt nu met hevige pijn te bed,
terwijl wij hier onze uitvoering geven!’
Dat maakte blijkbaar veel indruk. Er waren een paar goedige mama's, die zachtjes
‘och!’ zeiden; de meneer met het kale hoofd van de eerste rij, aangemoedigd door
zijn succes van even te voren, riep luid:
- ‘Leve de voorzitter!’
- ‘Bravo!’, riep de heele zaal hem na.
Nu moest Piet wel even wachten, want temidden van zulk een geweld kon hij zich
toch niet verstaanbaar
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maken. Hij meende echter, dat een buiging hier niet van onpas zou zijn: hij moest
dan toch als plaatsvervanger de hulde aan zijn voorzitter in ontvangst nemen? Doch
zoodra het bravo-geroep even minderde, zette hij er zijn stem tegen in en vervolgde:
- ‘Niettemin heeft ons bestuur gemeend, de uitvoering toch te moeten laten plaats
vinden.’
Er waren er weer een paar in de zaal, die opnieuw met hun bravo wilden beginnen,
maar dit voornemen werd gelukkig nog net bijtijds door eenige ordelievende
luisteraars met een korte, doch krachtige tegenbetooging onderdrukt. En ook Piet
had niet gewacht, maar liet op zijn vorigen zin meteen volgen:
- ‘Wij meenen evenwel, dat een en ander ons het recht geeft, de toegevendheid
van u allen te mogen inroepen.’
Dit sprak zoo vanzelf, dat de opgewonden bravoroepers ditmaal van geen zwijgen
wilden weten en met glans de meer kalm-gestemden sloegen: een luid gejuich steeg
dan ook uit de zaal op, en Piet, verlekkerd, dat het publiek al dadelijk zoo los kwam,
maakte maar weer een nieuwe buiging.
Toen vervolgde hij, vlug sprekend, alsof hij daarmee te kennen wilde geven, dat,
wat nu volgde, geen tusschenroepen meer wenschelijk maakte:
- ‘Overtuigd van uw aller sympathie met het streven van onze jonge vereeniging,
welke de beoefening der schoone kunsten in haar banier draagt, heb ik de eer deze
eerste uitvoering te openen!’
Dat was een moeilijke zin geweest, maar het was

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

133
er vlot uitgekomen. Daarom wachtte hij even en nog eens een buiging makend sprak
hij:
- ‘Hiermede, dames en heeren, heb ik gezegd!’
Natuurlijk barstten daarop de toejuichingen met hernieuwde kracht los: men hoorde
het doffe gestamp van voeten, het geklap van handen en daarboven uit stemmen, die
‘Bravo!’ en ‘Hoera!’ riepen. Het hield zóó lang aan, dat de man aan het schermtouw
op z'n eigen houtje het gordijn wel vier of vijf maal op-en-neer haalde.
- ‘Staan blijven!’, riep Piet, ‘en allemaal tegelijk buigen!’ En elken keer als het
scherm weer omhoog rees, stond het heele bestuur van ‘Advendo’, deftig in een
halven kring geschaard, met Piet in het midden, statig en stijf, met uitgestreken
gezichten, voor het applaus te buigen. Eindelijk vond de man aan het scherm, dat
het genoeg was, en meteen bedaarde de luidruchtigheid in de zaal ook.
- ‘'t Is prachtig gegaan!’, riep Beermans.
- ‘Ze lijken wel dol!’, riep Hugo.
- ‘Als dat van avond zoo doorgaat, trappen ze den vloer nog in!’, riep Willem
Maas.
Maar Piet dreef zijn medebestuurders al van het tooneel, want het programma
moest dadelijk vervolgd worden. Kareltje Kwant, die nu aan de beurt zou komen
met zijn klaviernummer, stond al klaar tusschen de zijcoulissen.
- ‘Van het tooneel!’, commandeerde Piet, ‘en iedereen moet dadelijk naar zijn
kleedkamer gaan om zich te verkleeden voor de plastische standen.’
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Guus Gilde, die zoo'n beetje belast was met de zorg voor het tooneel, liep met een
groote bel in zijn hand ongelukkig rond.
- ‘Je moet bellen,’ zei Piet nog, terwijl hij ook achter de coulissen verdween, om
zich te gaan verkleeden.
- ‘Wacht nhog nheven!’, riep Guus met zijn verstopte-neus-stem; ‘mijn bel nhis
kapnot, de knepel his er huit gevnanlen.’
Maar Piet was al verdwenen.
Guus keek zoo ongelukkig, alsof de heele uitvoering van zijn klepel afhing; overal
keek hij rond op het tooneel, achter de planten, tusschen de coulissen.
- ‘Zocht u wat?’, informeerde de tooneelknecht, die voor het scherm moest zorgen.
- ‘De knepel his huit de bel gevnanlen,’ steunde Guus.
- ‘Dan moet u maar 'ns op den grond rondkijken,’ ried de man.
- ‘Hik kan 'm nhergens vninden,’ zuchtte Guus, die met het dus onbruikbare teeken
van zijn waardigheid in de hand een armzalig figuur sloeg.
Maar Karel Kwant strompelde naderbij.
- ‘Waar wachten we nu toch op?’, vroeg hij met zijn fijne stemmetje.
- ‘De bel his stnuk,’ jammerde Guus; ‘ik kan nhiet bnellen... en dat his het tneeken
voor het pubniek, dat we begninnen.’
- ‘Kan 't niet zònder bel?’, vroeg Kareltje.
- ‘Nee, nee!’, riep dadelijk Guus met een ver-
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wilderd gezicht; ‘nee! nee! ze nebben me nopgednagen om voor elk nhummer van
het pnogamma te bnellen, dus mhag hik den bnoel niet in de whar stnuren!’
- ‘Weet je wat?’, zei Kareltje, ‘bindt er een sleutel inplaats van den klepel in, dat
klinkt minstens even mooi.’
De tooneelknecht scharrelde al een eindje touw uit zijn broekzak en Guus haalde
triomfantelijk den zwaren huissleutel te voorschijn, welken hij van zijn papa had
meegekregen, voor het geval het wat te laat zou worden met het bal van avond.
Zoo was de tooneelschel gauw weer in orde gebracht. En Guus liet de bel klingelen,
dat het een lust was. De man aan het touw had eens in zijn handen gespogen. Daar
ging het gordijn weer omhoog.
Nummer 2 van het programma luidde:
Muziekstuk, voor te dragen door den heer
K. Kwant.
Karel Kwant was de musicus van de club; hij was een klein mannneke maar, hij
was mismaakt en liep mank; zelfs zijn bleek gezichtje, fijn en geestig met de
zwartgestreepte wenkbrauwen boven de levendige oogen, was wat scheef gewrongen;
zoo was hij dus niet te gebruiken als komediant. Doch dat kwam er weinig op aan
bij deze uitvoering, want Kareltje was muzikaal, van zijn horrelvoet tot het puntje
van zijn hooge zwarte kuif; en zoo had hij niet slechts de vereerende opdracht
gekregen, voor het muzikale gedeelte van den avond te zorgen, maar als eerste
nummer zou hij een eigen stuk voorspelen.
De groote concert-vleugel stond schuin naar den
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voorgrond geschoven en Kareltje leunde er klein en nietigjes naast, toen het scherm
omhoog ging. Hij maakte even een buiginkje met zijn hoofd, scharrelde wat onhandig
op het pianokrukje, en sloeg een accoord aan. Het was dadelijk stil in de zaal.
Toen keerde Kareltje zich half op zijn draaikrukje naar de zaal en zei met zijn
hooge, fijne jongensstem:
- ‘Advendo-marsch!’
Meteen sloeg hij de eerste noten aan.
Dat was een marsch, waar dadelijk gang in zat! Met de linkerhand gaf Kareltje
stevig het marschtempo aan, met de rechterhand liet hij het motief hooren: een
prettige, jolige wijs, vol dartelheid en jeugd, een deun om dadelijk te onthouden en
na te fluiten, om er prettig op te loopen als je een groote wandeling van een paar uur
ver maakte. Maar dan werd het tempo langzamer en de wijs werd ernstiger; je meende
nu, dat uit de zachter, rustiger klank een vleiende stem sprak, welke een vraag deed,
doch dadelijk antwoordde weer het marschmotief als een uitjubelende jongensstem.
Maar de vleiende stem drong zich steeds meer naar voren, tot het werd een lokkende,
verleidelijke melodie, die als een wilde zang tegen de marschaccoorden uitklonk.
En nu werd het een steeds woester wijs: die lokkende, gevaarlijke stem en dan weer
het eenvoudige, eerlijke marschmotief, waarbij je zoo veilig je voeten maar op de
maat had te laten gaan. In een dolle opvolging van klanken haastte het nu wild
dooreen; het was of van alle kanten, in allerlei vormen, de lokkende stemmen naderbij
kwa-
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men, tot het eerste motief er haast geheel onder verloren ging. Maar op het wildst
van de melodie brak Kwant ineens af; even liet hij zijn handen boven de toetsen
rusten. En toen, zacht maar aangrijpend, begon hij een andere wijs, welke als een
mooi liedeke klonk na de hartstochtelijke muziek van daar-even. Nu hoorde je van
verre ook weer het marschmotief, eerst onzeker

en onvast, maar steeds duidelijker en krachtiger; tot het ten laatste met een juichenden
zegekreet als bij den aanvang zijn sterke marschaccoorden liet dreunen, terwijl nu
als hoofdmelodie het aardige, zangerige wijsje er naast klonk. Slechts even hoorde
je nog, als een laatste worsteling, de wilde, angstige motieven van die andere wijs;
maar sterker en overweldigender drong de marsch door, en met een jubel van kracht
en leven daverden de laatste accoorden....
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Toen maakte Kareltje een hal ven draai op het pianokrukje naar het publiek en boog
even. De man aan het gordijn liet tegelijk het scherm zakken. Even bleef het stil in
de zaal, toen begonnen de menschen te klappen. Maar de man aan het touw had een
scherp bevel van Kareltje gekregen: wat er ook gebeurde, hij mocht niet halen.
Het publiek zat wat raar te kijken tegen het gordijn, dat niet meer omhoog ging.
Was dat nu een marsch? 't Begon zoo leuk, zoo'n echte flinke gang zat er in! Maar
later kon je er niet meer uit wijs worden! Wat was dat nu voor muziek?
- ‘Hij had liever een wals moeten spelen,’ zeiden de dansjongens in de zaal.
- ‘'t Had wel iets van begrafenismuziek,’ giegelden sommige meisjes terug.
- ‘Zou hij het heelemaal zèlf gecomponeerd hebben?’ vroegen de mevrouwen.
- ‘Waarschijnlijk een jongen van talent,’ knikten de heeren welwillend.
Maar op een van de achterste rijen zat een dame in het zwart, die stilletjes met
haar zakdoek haar oogen droogde, omdat ze niet wilde, dat iemand zien zou, hoe zij
om het spel van haar misvormden zoon had zitten schreien.
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IV.
Omdat het gordijn gesloten bleef, hield het applaus niet lang aan.
- ‘Wat komt er nu?’, vroegen de menschen; ze keken op hun programma. Er stond:
Plastische standen, uitgevoerd
door alle werkende leden der Vereeniging.
In eene reeks opeenvolgende tafereelen zal een
algemeen overzicht van de Vaderlandsche
Geschiedenis worden gegeven.

Het publiek zette zich makkelijk, om dit nummer eens ter dege te bekijken. Dat
beloofde wat! Maar het duurde een heele tijd eer ze in de zaal de tooneelschel met
den hulpklepel hoorden. Want eer alles voor dit nummer in gereedheid was gebracht,
kwam er heel wat kijken. Midden op het tooneel hadden de tooneelknechts, met
behulp van de clubleden, van schutten en doeken een soort tweede tooneeltje in elkaar
gezet, waarvan de zijkanten door potten met planten werden gevormd, terwijl als
achtergrond telkens een ander scherm moest worden neergelaten. Op een groote tafel,
die achter het tooneel stond, lagen op een bonten hoop allerlei kostumes, soldatenen
generaals-uniformen, ridderpakken, harnassen, mantels en flaphoeden, steken en
sjako's; ook lagen er oude snaphanen en bajonetgeweren, roestige helle-
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baardenen steeklansen, zwaarden en degens. Op een tafeltje daarnaast lagen pruiken,
baarden en snorren; en dicht daarbij zag je nog verschillenderlei rommel klaar staan:
een tafeltje, stoelen, een trommel, vlaggen, versierselen, zelfs een klein kanon, een
anker en een opgestopten paardenkop.
Het zou een luisterrijk nummer worden, want in twintig tafreelen zou ‘Advendo’
nu de heele Vaderlandsche Geschiedenis in levend beeld brengen.
De jongens waren allen op het tooneel gekomen, en Beermans - dat was de leider
van dit nummer, omdat het denkbeeld van zijn papa, den kapitein, die graag als knap
geschiedkundige bekend stond, was uitgegaan - Beermans was met veel drukte bezig,
de laatste hand te leggen aan de regeling van dit geweldig nummer. Hij hield een
groot stuk papier in de hand en ging vlug na, of alles wel op de tafels lag wat hij
noodig zou hebben. De jongens, die in het eerste tafreel moesten figureeren, waren
reeds klaar en wachtten op het kleine tooneeltje. Het achterdoek stelde een stuk hei
met een paar boomen voor; de jongens hadden ruige pruiken en baarden aangedaan,
zoodat ze er met hun wilde haardossen als bandieten uitzagen; hun armen en beenen
waren bloot, en ruwe bruine lappen en beestenvellen hadden ze omgehangen. Nu
gingen ze in de voorgeschreven houding staan; twee plaatsten zich, elk op een knuppel
geleund, op den voorgrond, een derde stond in krijgshaftige houding naar een vierden
jongen gewend, die een kroon en bonten keizersmantel droeg en met een
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lang zwaard den aanval van zijn tegenstander afweerde.
Beermans keek toe, of alles in orde was.
Daar klonk de bel van Guus.
Het gordijn steeg plechtig omhoog. Beermans stapte naar den voorgrond, maakte
een houterige buiging en zei hakkelend:
... ‘Zooals u allemaal ... op uw programma heeft kunnen .... lezen zult u nu te zien
... krijgen een voorstelling van de ... vaderlandsche geschiedenis ... in twintig
tafereelen ... Het eerste tafereel stelt ... voor: “De Saksers, na de Batavieren
onderworpen te hebben, zelf onderworpen door Keizer Karel den Groote”...’
Toen klapte hij éénmaal in zijn handen. Van het kleine tooneeltje ging nu het
voorscherm met moeilijke rukjes van-een, en het publiek zag daar de twee op hun
knuppel leunende Batavieren en de woeste Saksers, die door het zwaard van Karel
den Groote in bedwang werden gehouden.
Dat was zóó prachtig bedacht, en de keizerlijke Karel en de harige wilden zagen
er zóó aangrijpend echt uit, dat het publiek, niet lettend op de ‘Wacht am Rhein’, dat
het orkestje, op een teeken van Beermans, had ingezet, in een luid applaus losbarstte.
Dat gaf even een vergissing. Du Clou, die voor Keizer Karel speelde, en door het
schelle licht en de aandacht, die hij aan zijn zwaard en den dreigenden aanval van
Hugo Dofjes, den Sakser, moest wijden, niet wist, of het gordijntje al weer dicht was
getrokken, meende uit het applaus te moeten afleiden, dat het scherm reeds neer was.
Dus liet hij zijn groote zwaard,
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dat hij onbeweeglijk voor zich uit had moeten houden, zakken, en wilde reeds zijn
kroon afzetten, toen nog op het juiste oogenblik Beermans den toestand overzag, en
met een woedende stem achter het tooneeltje riep:
- ‘Sta toch stil, Hugo, ben je heelemaal gek om je nu te bewegen!’
Keizer Karel stond weer pal, en het publiek, in de overtuiging, dat het zakken van
's Keizers zwaard ongetwijfeld van geschiedkundige beteekenis was, applaudisseerde
nog harder om dit fijne historische trekje.
Toen klapte Beermans weer in zijn handen, en het voorgordijntje schoof met
onhandige rukjes dicht.

Het orkestje, een pianist, twee violen en een klarinet, had een ander muziekblad voor
zich genomen en begon het plechtige ‘Een vaste burcht’. Achter het tooneeltje waren
de jongens haastig in de weer. Guus Gilde had in opdracht, na elk nummer het
achterdoek af te nemen, zoodat nu een landschap in het gezicht kwam, terwijl de
optredenden zelf met het, voor
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hun tafreel noodige gerei kwamen aan dragen. De afspraak was, dat niet meer dan
anderhalve minuut mocht verloopen tusschen elk tafreel; en dat was zeker ook
voldoende, want alles was zoo geregeld, dat geen der jongens in twee opeenvolgende
tafreelen zou optreden. Dus kreeg toch ieder minstens drie- of viermaal zijn beurt,
en daarom hadden de bestuursleden dit zoo'n prachtnummer gevonden, omdat nu
geen van de clubleden zich tegenover hen kon beklagen, dat hij part noch deel aan
deze uitvoering had gehad. Het tweede tafreel was opgesteld.
Beermans was weer naar den voorgrond gegaan, had zijn stijve buiging gemaakt
en zijn aankondiging gehakkeld:
- ‘Het tweede .... tafreel stelt u voor.... ‘De Friezen, die zich onder Radbout aan
den doop door Bonifacius zullen onderwerpen.’
Hij klapte in zijn handen, en het voorgordijntje schokte weer open. Links en rechts
op den voorgrond lagen dezelfde twee harige boschduivels, nu in knielende houding.
Tegen het achterdoek, dat een bosch vol erg-groene boomen met een hel-blauwe
lucht daarboven voorstelde, stond een soort Sinterklaas met een schepter in de eene
hand en de andere zegenend uitgestrekt naar een harige en veilige persoon, die
niettemin met Keizer Karels kroon getooid was; in het midden van het tooneel stond
een platte teil, met water gevuld; een paar bloempotten met varens trachtten zoo goed
mogelijk den rand daarvan te bedekken. Radbout had zijn éénen voet reeds bijna in
het water, maar, zooals de overlevering dit
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leert, trok hij dien nog op het laatste oogenblik terug. Dit treffend moment vormde
het tweede tafreel. Het was wel moeilijk voor Willem Maas, die voor Radbout speelde
en dus een halve minuut op één been moest staan; maar hij had zich goed geoefend
en hield het onberispelijk uit.
Ook dit tafreel had daardoor een groot succes.
Het derde vertoonde de ‘Graventijd’ en hoe Graaf Dirk III van Holland ‘tol hief
aan de rivier bij Dordrecht’; dit werd zeer eenvoudig voorgesteld door een geharnasten
ridder, die dreigend over een geknielden marskramer stond gebogen.
Daarop volgde het vierde tafreel: ‘Jacoba van Beieren’ geheeten; Jacoba was
viermaal gehuwd en nu ging het moeilijk, haar te vertoonen met al die vier gemalen;
daarom had men den laatste, Frank van Borselen, uitgekozen, en er een huiselijk
tooneeltje van gemaakt, zooals Jacoba voor haar Frank thee schonk uit een
eigengemaakt Jacobakannetje.
Dan kwamen de ‘Hoeksche en Kabeljauwsche twisten’, waarbij de eene helft van
de meespelers vlug in Hoeksche dracht, de andere helft in Kabeljauwsch gewaad
was gestoken; de jongens, die voor Albrecht Beilinck, Jan van Schaffelaar en Frans
van Brederode speelden, hadden bovendien een snor vooren een sjerp omgedaan.
Het zesde tafreel, aan ‘Gijsbrecht van Aemstel’ gewijd, stelde zoo goed en kwaad
als het ging voor: ‘d'Ondergang van Amstelredam, zijn benauwde veste’,
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zooals Vondel zong; zoo had het publiek, met wat goeden wil, zich voor te stellen,
dat het tooneeltje het klooster voorstelde, waar de Kennemers de wrevele hand aan
de nonnetjes slaan; het was overigens geen moeilijk nummer, want de ‘Hoekschen’
van het vorige tafreel hadden vlug een pij over hun pakjes aangeschoten, en de
‘Kabeljauwschen’ waren maar gebleven gelijk ze waren; je kon dit immers niet alles
precies in de puntjes voorstellen!
Maar het daarop volgende: ‘De Tachtigjarige Oorlog’, was weer zeer verzorgd;
Beermans speelde zelf voor Prins Willem en kreeg een donderende ovatie. Het
‘Twaalfjarig Bestand’, ‘de Gouden Eeuw’, de ‘Overwintering op Nova Zembla’, de
‘Oost-Indische Compagnie’ brachten het publiek steeds meer in vuur.
Het dient gezegd, de jongens hadden er van gemaakt wat er van te maken viel!
Zoo ging 't met groote stappen, met breede losse grepen, onze Vaderlandsche
Geschiedenis door, en telkens als Beermans weer een buiging had gemaakt en een
populair tafreel, of een naam vol schoonen historischen klank aankondigde, dan
daverde het reeds uit de zaal.
Ja, 't wàs een beslist succes!
Het twintigste en laatste tafreel eindelijk gaf een zinnebeeldige voorstelling: ‘De
regeering van Koningin Wilhelmina, gehuldigd door de natie’. Dat had eerst heel
wat hoofdbrekens gekost, want wie van de jongens moest er voor Koningin spelen?
Voor Jacoba van Beieren, voor Kenau Hasselaar, voor andere historische vrouwen,
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dat ging nog wel; maar déze zou een al te moeilijke rol geweest zijn! Daarom hadden
ze er dit op bedacht: de Koningin zouden ze als gipsen borstbeeld neerzetten en al
de jongens, die mee hadden gedaan, zouden zich dan in hun verschillende pakjes
daar om heen groepeeren; dat zou de knal op den vuurpijl geven. Toen Beermans
dan ook tol het publiek had gehakkeld:
- ‘En nu ... dames heeren ... tot slot van deze ... reeks tafreelen uit de Geschiedenis
... des Vaderlands ... “De regeering van ... Koningin Wilhelmina ... door de geheele
natie gehuldigd”,’ kwam al van te voren los een geweldig gejuich van het publiek,
dat zich kostelijk had beziggehouden bij de voorafgaande tooneelen, maar nog àl
zijn kracht had bewaard voor het laatste tafreel, omdat het wel begrepen had, dat dit
het mooiste van alles zou zijn.
Het orkestje, onvermoeid, zette tegelijk het ‘Wilhelmus’ in. De meneer met het
kale hoofd op de eerste rij was opgestaan en keek om zich heen, alsof hij verwachtte,
dat iedereen zijn voorbeeld zou volgen, wat dan ook geschiedde.
Beermans klapte ditmaal drie keer in zijn handen. Het licht in de zaal en op het
tooneel werd half-laag gedraaid, en terwijl het onwillige gordijntje met vermoeide
schokjes vaneen schoof, zag het opgetogen publiek te midden van een vlammenden
gloed stekend rood bengaalsch vuur het witte borstbeeld van de Koningin en
daarom-heen, staande, knielende en op den grond uitgestrekt, al de meespelers, van
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Karel de Groote en Radbout, tot Willem Barends en Rembrandt; een figuur in wit
gewaad, met een lange blonde pruik op het hoofd, stond tegen het achterdoek, hetwelk
ditmaal met een groote gele zon met vele gele stralen was beschilderd; in de eene
hand hield zij een rood-wit-en-blauwe vlag en in de andere een palmtak, welken zij
boven het gipsen borstbeeld hield uitgestrekt.

Hè, wat was dat pràchtig! De jongens hielden zich ook in dit laatste van de lange
reeks tafreelen doodstil, doch wel hinderde het brutale bengaalsche vuur hen erg;
terwijl de meesten daarom hun wimpers maar dicht knepen, zaten sommigen met
tranende oogen en pijnlijk vertrokken gezichten voor zich uit te staren. De laatste
vertooning duurde heel lang, want het publiek wilde van geen bedaren weten; telkens
als Beermans met een stroeve buiging bedankt
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had voor het applaus en het gordijntje wilde laten dichtschuiven, kwam er weer een
storm van geestdrift los, zoodat het gordijntje vanzelf scheen open te gaan, waarop
natuurlijk de jongens weer onbeweeglijk moesten stilstaan.
Ten laatste was echter het bengaalsch vuur in de twee bloempotten links en rechts
opgebrand, en omdat Bob Druif, die vanwege zijn ronde gladde gezicht voor de
Nederlandsche Maagd had moeten spelen en daarom het ergst in den rook stond, een
geweldigen kriebel in zijn keel had gekregen, zelfs een hoestbui niet langer kon
onderdrukken, riep Beermans naar den tooneelknecht, dat het voorscherm nu maar
moest zakken. Dat ging echter niet zoo vlug, want de man aan het gordijntouw was
verdwenen en nergens te vinden; de andere helper kon zoo gauw niet met het touw
overweg. Het gevolg daarvan was, dat het zeker wel een halve minuut duurde, eer
het scherm met een vaart omlaag schoot,... en die halve minuut was voldoende
geweest, om het publiek in een onbedaarlijk gelach te laten uitbarsten! Want de arme
Bob had 't niet langer kunnen uithouden; de hoestkriebel was hem te machtig
geworden, en daar stond hij in den laatsten gloed van het bengaalsch vuur krom
voorover te hoesten, zoodat zijn blonde pruik hem van zijn hoofd schoot; en al de
andere jongens, toen ze dàt zagen, konden zich ook niet meer inhouden, zoodat de
een voor, de ander na in lachen uitgierde, en het slot van het laatste tafreel één
algemeen gelach werd, zoowel in de zaal als op het tooneel.
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Beermans was kwaad, dat de slotapotheose aldus zijn effect gemist had; doch nadat
het orkest een ‘Lang-zal-hij-leven!’ had ingezet, en hij nog eens te voorschijn moest
komen, om met een nòg onhandiger buiging voor het applaus van het publiek te
bedanken, was hij Bobs hoestbui al gauw weer vergeten en op Bob zelf was hij ook
niet meer kwaad gebleven, toen die nog hoestend en proestend zich verontschuldigd
had met een:
- Nu, ik had jou wel eens willen zien, met die haren van de pruik, die me in m'n
neus kriebelden en intusschen als een gerookte bokking in den rook te staan, zonder
een spier te mogen bewegen!’
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V.
Er zou geen pauze zijn; dan werd 't te laat voor het bal. En daarom moest dadelijk
na de Vaderlandsche Geschiedenis-tafreelen, welke bij elkaar wel een klein uur in
beslag hadden genomen, Abd-el-Kader volgen.
Piet Schaller had dus niet meegedaan in het vorige nummer: hij had zich in een
van de kleedkamertjes achter op het tooneel verkleed en zich daarna door den kapper
laten grimeeren. Hij zag er prachtig uit. Zijn gezicht en handen waren licht bruin
gekleurd, zijn lippen waren donkerrood, en van pikzwart haar had de kapper hem
een kinbaard en snorretje aangeplakt; toen had hij hem een zwarte pruik opgezet.
Piet zag er ongeveer uit als het knechtje van Sint Nikolaas. Maar toen hij zijn groote
bonte burnoe over de schouders had gehangen, het witte onderkleed had opgenomen
tusschen den gordel, en een grooten tulband op had gezet, toen was 't lang geen
alledaagsche Zwarte Piet meer. Voor zijn kleedkamer-spiegeltje stond hij zich te
bekijken, en hoewel Piet nooit een echten Arabier, laat staan een Oosterschen emir,
van aangezicht tot aangezicht had gezien, meende hij toch, dat Abd-el-Kader er in
zijn tijd alleen maar zóó kon hebben uitgezien en niet anders.
Een donderend gestommel beneden van het tooneel en uit de zaal zei hem, dat het
laatste tafreel, de Huldiging van de Koningin, nu vertoond werd. 't Zou
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dus dadelijk zijn beurt wezen. En in-eens voelde hij zich koud en beverig en naar
worden, greep de zenuwachtigheid hem bij de keel, zoodat het was alsof er een groot
brok dwars zat, dat hij niet kon wegslikken. Piet hoestte een paar maal, probeerde te
spreken, zei de eerste woorden van zijn rol op:
- ‘Hoort gij dat tergend lied?’
Kom! flink houden, moed gevat, en geen meisjesachtige kippekuurtjes; 't zou
immers best gaan! Voor 't laatst bekeek hij den Abd-el-Kader in het spiegelschilderijtje
nog even, toen stapte hij met wijde beenen, uit voorzorg om niet over de plooien van
zijn afhangend onderkleed te struikelen, het smalle trapje af, en stond op het tooneel.
De jongens vonden allen, dat hij er uitstekend uitzag; hij moest een paar maal over
het tooneel heen en weer gaan, om zich goed te laten bekijken.
De tooneelknecht kwam al aansleepen met een stuk decoratief, dat de tent van den
gevangen hoofdman moest voorstellen; midden op het tooneel had hij al klaargezet
de blokken hout, welke, met de lantaarn er achter, het houtvuur van de
gevangenbewaarders moesten voorstellen.
De jongens, die meespeelden in het stuk, waren vlug naar boven gehold, om hun
Arabische burnoes en tulbanden te halen; omdat ze toch in het donker zaten hoefden
ze niet zoo zorgvuldig gegrimeerd te worden; met wat chocola-poeder smeerden ze
hun gezicht en hun handen bruin; dat zag er wel oostersch genoeg uit. Beneden
stonden hun lange Arabische geweren en
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kromzwaarden al klaar. Piet zelf bracht zooveel mogelijk teekening in den
kamprommel; een paar zadels en tuigen versjouwde hij wat, bij het haardvuur zette
hij een koperen vat; nu plaatste hij de jongens in de gewenschte standen. Kogel had
het hem nog eens haarfijn uitgelegd, opgeschreven, zelfs met een paar gekrabbelde
poppetjes op een groot stuk papier voorgeteekend. De jongens waren door het
gewichtige van de uitvoering en door het succes, dat ze al gehad hadden, zoo gewillig
mogelijk. Ze hadden zich om het vuur gegroepeerd, zóó los en schilderachtig, dat
zelfs Bram Kogel, als hij met zijn verstuikten voet hierheen had kunnen strompelen,
het niet beter had kunnen wenschen.
Hugo Dofjes zou de beginwoorden zeggen, maar omdat hij het altijd druk had met
andere dingen dan waarvoor je hem noodig had, kende hij weinig van zijn rol. Dat
was zoo erg niet, want gelukkig zat hij tusschen de overige Arabieren om het
kampvuur, zoodat een van de andere jongens hem wel kon voorzeggen als 't moest,
terwijl Hugo tot overmaat van zekerheid zijn overgeschreven rol naast de lantaarn
had gezet en haar dus zoo kon aflezen.
- ‘Nis nalles knaar?’, zeurde de stem van Guus Gilde, die zich al verheugde, weer
te mogen bellen.
- ‘Even wachten!’, riep Piet. Hij was nu zóó zenuwachtig, dat zijn handen er klam
van waren, terwijl hij 't gevoel had, alsof ijskoude scheuten water langs zijn
brandenden rug werden gegooid. ‘Even wachten.’ Hij herinnerde zich nog haastig
de begin-
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woorden van zijn rol, Ja, ja, 't zou wel gaan! En dan verder...? ja, ja..., zich nu maar
niet zenuwachtig maken, hij had zijn rol immers al zoo dikwijls moeten opzeggen
voor Bram, voor papa, voor den leeraar in de Nederlandsche Taal. Daarom haalde
hij nog eens flink adem, zuchtte zoo diep mogelijk, kuchtte voor het laatst zijn stem
vast, en zei toen zachtjes:
- ‘Bel maar, Guus!’
Tingelingeling! tingelde de bel van Guus, en het scherm ging omhoog.
Tegelijk met het programma was een papiertje aan het publiek gegeven, waarop

gedrukt stond, dat door ongesteldheid van den voorzitter de rol van Abd-el-Kader
door den vice-voorzitter, den heer P. Schaller, zou worden overgenomen, weshalve
de toegevendheid van het geachte publiek werd ingeroepen.
- ‘Dat is een heel waagstuk,’ hadden de menschen in de zaal dan ook al tegen
elkaar gezegd, ‘om zoo maar een andermans rol in-eens te moeten overnemen.’
En toen het scherm omhoog ging wilde daarom de meneer met het kale hoofd al
dadelijk van zijn sympathieke gevoelens blijk geven; hij sloeg hard in zijn handen
en riep met zijn bevelende stem luid
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‘Bravo!’ Maar ditmaal deed niemand mee, omdat iedereen vol aandacht was voor
het mooi-belichte groepje Arabieren om hun kampvuur, waardoor de meneer met
het kale hoofd wel een beetje 'n gek figuur sloeg, daarom zijn zakdoek maar voor
den dag haalde en zijn neus begon te snuiten.
Op het tooneel hadden ze even gewacht tot hij uitgesnoten was, en toen ze van
achter uit de zaal een paar maal nijdig sst! hadden geroepen in de richting van de
eerste rij, waar de meneer met het kale hoofd was gezeten, begon Hugo Dofjes:
‘Getemd is de leeuw, die als schrik der woestijnen
Zoo lang om zijn prooi heeft gebruld;
Die elk, die hem zag in de vlakte verschijnen,
Met vreeze des doods heeft vervuld.
Geschoten is de aad'laar, geknot in zijn schachten,
Hoe breed hij zijn vlerken ontplooi';
Met klauw en met snavel beproeft hij zijn krachten,
Maar schuurt zich den kop aan zijn kooi,
En blijft in zijn kerker verdorren en smachten,
Der smart en der wanhoop ten prooi.
Verbleekt is de ster met haar schitt'rende vonken,
Die lang als een wachter der maan...’

Toen hij zoover was, wachtte hij even, sloeg kalm zijn blaadje papier om, en
vervolgde:
‘...Heeft boven de spits der moskeeën geblonken
En hoog aan den hemel gestaan,
Doch tuim'lend en zwaaiend is nedergezonken
En bloedrood is ondergegaan.’

Dofjes had een zin vergeten, doordat hij een regel had overgeslagen, maar niemand
die daar iets van merkte.
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Met passende gebaren hadden de andere Arabieren de smaadwoorden van Hugo
Dofjes begeleid; ze hadden naar den tent-ingang gekeken, hun vuisten gebald, hun
schouders opgetrokken, kortom door stil spel wel den indruk gewekt, alsof
Abd-el-Kader, dien zij hier moesten bewaken, nu niet zoo heel hoog in hun achting
stond aangeschreven.
Toen Dofjes zijn rol had voorgelezen, was er even stilte; de jongens stonden en
zaten onbeweeglijk om hun kampvuur; er was niets wat de aandacht afleidde.

En nu klonk van den achtergrond een lange diepe zucht, een ingehouden reutel, een
keelroggelen; je zou gezworen hebben, zeiden de jongens later, dat het Kogel zelf
was, zoo goed deed Piet hem na. Daarop was het alsof door een onzichtbare hand de
gordijnen voor den tent-ingang van-een geschoven werden. En daar stond Piet
Abd-el-Kader, wezenloos starend langs de Arabieren om het vuur; met één hand zijn
burnoe vasthoudend en de andere hand
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vaag tastend vooruit, onzeker als iemand, die uit het duister naar het licht treedt.
Piet trad aarzelend, saamvattend de slippen van zijn mantel, tusschen de
Arabieren-groep, tot bij geheel vrij stond; de oogen keken somber, de handen waren
gevouwen voor de borst, het lichaam hield hij ineen-gedrongen.
Nu ging hij spreken:
‘Hoort gij dat tergend lied? 't Geldt mij, mij, Abd-el-Kader!
Mij, d' Emir, die met meer dan koningsmacht bekleed,
En 't priesterlijke bloed eens Marabouts in d'aad'ren,
De worsteling heeft gewaagd voor God en zijn profeet,
Met d'ongeloovigen en Frankrijks heerschappije!’

Hier rustte Piet even, want hij had dien heelen langen beginzin zonder ademhalen
opgezegd; bij ‘Frankrijks heerschappije’ scheen het even, dat hij zijn adem kwijt zou
raken. Bram had hem gezegd, daar een flinke rust te nemen, om daarna met nieuwe
kracht voort te gaan. Piet wachtte dus even, zoodat een paar Arabieren om het
kampvuur al dachten, dat hij zijn rol niet verder kende, en ze Hugo Dofjes al een
wenk gaven, om te souffleeren, ook omdat je van Braks in zijn souffleurshokje
heelemaal niets merkte; maar Piet gaf met een nijdig gebaar te kennen, dat ze hem
niet behoefden te souffleeren, en toen, na weer eens diep te hebben ademgehaald,
vervolgde hij:
‘Ik ben die adelaar, ik die Barbarijsche leeuw,
Die brullend antwoord gaf in Bora's woestenije,
Op 't donderend krijgsgeschreeuw.’
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't Ging van een leien dakje; Pietje begon zich meer op zijn gemak te voelen, en nadat
hij de slippen van zijn kleed had losgelaten, had hij zijn armen al eens uitgespreid
en met de vuisten een dreigend gebaar gemaakt naar de zaal, alsof daar zijn ‘slaven
en vazallen’ gezeten waren. Nu

nam hij weer met de linkerhand zijn kleed in plooien op en spreidde het als een
vleugel uit; dat had Bram hem zoo voorgedaan; de rechterhand hield hij vrij om met
breede gebaren kracht aan zijn woorden bij te zetten.
Met een zwaai, alsof hij wilde wegzwemmen, begon hij de nieuwe strofe:
‘Ik hoogvereerd, gevleid door slaven en vazallen,
Ik, vrij, gelijk de wind, die langs mijn bergen giert,
Ik, als de zendeling Gods in 't dichterenlied gevierd,
Ik ben die flonkerstar van 's hemels trans gevallen;...
Ik blijf hier aan de smart, die mij verteert ten prooi,
Omringd en aangegaapt door wachters en soldaten,
Gelijk een roofdier, dat men opving in mijn staten,
En opsluit in een kooi!...’

Den laatsten zin had Piet op zulk een somberen toon gezegd, dat er verschillende
oudere dames in de zaal waren, die er even door ontroerd werden.
- ‘Hij doet 't beeldig,’ fluisterden ze zachtjes.
- ‘'t Is zoo griezelig!’, giegelden de meisjes zenuwachtig.
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- ‘Sst!’, riepen zachtjes daartegen-in de papa's, die geen woord wilden verloren laten
gaan.
Het was jammer, dat de aandachtige stemming even verstoord werd door den man
bij het gordijn, die met het oog op de fooi, zijn goeden wil den heelen avond zeer
opdringerig getoond had en nu de tooneelbel uit Guus Gilde's handen had weten te
krijgen en bezig was met een ijzerdraadje den klepel weer op zijn plaats te hangen;
juist toen Piet hier even wachtte, om een betere tegenstelling te bereiken met den
smalenden toon, waarop hij den volgenden zin wilde inzetten, liet nu de man de bel
op de planken vallen!
Het gaf een rinkelenden slag en de Arabieren keken ineens allemaal tegelijk
woedend dien kant uit. Maar Piet liet zich niet van zijn stuk brengen; slechts keek
hij ook onwillekeurig dien kant op, toen hij zei:
‘Aumale, is dit uw trouw, werd ge eer- en plichtverrader?

zoodat het op den opmerkzamen toehoorder wel den indruk moest maken, alsof de
onhandige man aan het gordijn daar even een standje kreeg. Piet echter vervolgde:
‘Is dit uw vriendschapsblijk, gij huich'lend legerhoofd?
Of heugt 't u beiden niet, wat gij aan Abd-el-Kader,
Toen hij zijn heupzwaard aan u afstond, hebt beloofd?’

Zoo droeg Piet Abd-el-Kader voor, zooals hij het Bram zoo dikwijls had hooren
doen. Hij smeekte op hartbrekende wijze om zijn vrijheid. En met een schreeuwende
stem schalde hij de zaal in, zoodat de menschen er even van zaten te rillen:
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‘Voleindigt ras uw wraak, snoert mij den rug met touwen,
Meet de opgehoopte maat van al uw gruw'len vol!
Ontsteelt mij 't licht der zon, hier haat'lijk om te aanschouwen,
Sleept me, als uw slaaf geboeid, naar het donkerst kerkerhol!
Of plompt mij in het diep der Middellandsche waatren
En laat, gevloekt Parijs, met huilend vreugdgeschal,
Uw “Marseillaise” dan door al uw wijken schaatren
Om Abd-el-Kaders val!’

Hij had dit met zooveel kracht geschreeuwd, dat hij even buiten adem stond uit te
blazen; sommige menschen in de zaal dachten daarom, dat het uit was, en wilden al
beginnen te klappen, toen Kareltje Kwant gelukkig de tegenwoordigheid van geest
had, om met zijn hooge duidelijke stem ‘Stilte!’ te roepen; één van de andere
Arabieren schrok er zelfs zóó van, dat hij uit zijn rol viel en met zijn hand naar de
zaal wuifde, om te beduiden, dat de menschen nog rustig moesten blijven, omdat het
nog niet uit was.
Het wàs dadelijk stil; Piet haalde weer eens flink adem, en juist wilde hij voortgaan
met Abd-el-Kaders machtelooze jammerklacht, toen hem het ongelukkige denkbeeld
te binnen schoot, wat Braks toch wel in zijn souffleurshokje zou uitvoeren? Hij had
tot zoover nog geen enkel woord van den souffleur opgevangen; gelukkig was dat
ook niet noodig geweest, want hij kende zijn Abd-el-Kader op zijn duimpje; maar,
je kon niet weten! 't Mocht dan toch 'ns noodig zijn, dat Braks hem te hulp moest
komen ... Maar wat die Braks toch uitvoerde? 't Was niet zoo donker op het tooneel,
of Piet kon bij den voorgrond wel iets van Braks onder-
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scheiden, een donkere vlek van z'n gezicht en een stuk wit plakkaat van Braks
stijfgesteven overhemd. Maar 't was overigens zoo donker in dat kleine, lage,
schelpvormige kastje, dat het Braks onmogelijk moest zijn, een letter te lezen van
de rol, welke hij voor zich had liggen.

Dat schoot Piet eensklaps als een bliksemstraal voor de oogen: ‘Hoe zou Braks in
het donker kunnen souffleeren!’ Dat verontrustte hem-in-eens zóó, dat hij aan alle
kanten de warmte voelde uitslaan. Verbeel-je als hij steken bleef, en dat Braks hem
niet souffleerde! Gelukkig dat Hugo Dofjes bij de lantaarn ook nog een rol voor zich
had liggen!
Maar toen Piet vlug terzijde keek naar de Arabierengroep, zag hij hoe Dofjes juist
op zijn dooie gemak een rolletje van het cahier had gemaakt en dat tusschen de
plooien van zijn witten Arabierenmantel wegmoffelde; die redeneerde stellig, dat
Piet zóó rolvast was, dat hij heelemaal de hulp van een souffleur niet noodig had!
Maar dit bezorgde Piet zulk een geweldigen angst, dat hij een oogen blik geen
raad wist! Wanneer hij nu bleef steken, midden in z'n rol, dan stond hij alleen,
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hopeloos alleen, en niemand, die hem helpen kon!
Hij mocht er niet aan denken! wat een nonsens! waarom zou hij blijven steken!
Hij had z'n rol wel honderdmaal opgezegd voor Bram, voor zijn papa, voor den
Nederlandschen leeraar. Het was een schrikbeeld, dat hij verbannen moest; en daarom
vervolgde hij haastig, stotterend, bijna vallend over z'n woorden:
‘O, o... o! was 't me gegund nog mijn boeien te breken,
Ik vloog met de drift van een sp... spre... spre... sperwer langs 't meer,...
Ik brulde als een sperw... als een leeuw weer om roof in die streken,...
Ik sloeg weer in 't zand... in 't stuifzand mijn legertent neer...’

Het liet Piet niet meer los die angst van te zullen blijven steken. Hij struikelde haast
over elk woord.
- ‘Dat doet-ie heel natuurlijk!’, vond het publiek, hetwelk meende, dat Abd-el-Kader
met opzet zoo hakkelde, om zijn ingehouden drift beter te doen uitkomen.
Maar Piet zag niets anders voor zijn oogen dan Braks, die onbewegelijk in het
donkere souffleurshokje zat. Ineens dacht Piet: ‘Nu kan ik niet verder!’ Maar met
zijn laatste wilskracht zei hij nog in een dreun de volgende woorden op:
‘Ik riep weer voor d'Islam de stammen ten strijde;
Hoe davert de bodem, waar 'k stamp met mijn voet;
Een leger verrijst en springt op aan mijn zijde,
Een stofwolk gelijk, die verstikt door haar gloed’...

Toen was het Piet of hij zelf verstikte in den gloed. Hij zag een donkeren gapenden
afgrond voor zich, en hij kreeg het gevoel, of hij daarin viel en
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steeds dieper en dieper neertuimelde. Hij wilde zich vasthouden, zich herinneren.
Maar hij kon niets grijpen, hij wist niets meer. Hij dacht, dat hij stikte, en zijn twee
handen bracht hij aan zijn keel.
- ‘Kijk 'ns hoe prachtig die jongen speelt,’ zei z'n mama tegen z'n papa.
- ‘Pas op!’, zei papa, ‘stoor hem niet, ik ken dat nog van vroeger; hij zou in-eens
uit z'n rol kunnen vallen!’
Maar Piet wàs er al uit. Hij keek met verwilderde oogen rond, deed een stap naar
het kampvuur, waar de Arabieren nog altijd roerloos zaten, zonder zich bewust te
zijn van de gewaarwordingen, waaraan hun gevangene nu blootstond. Toen waggelde
Piet naar den voorgrond, naar het souffleurshokje, en smeekte met zachte, heesche
stem:
- ‘Braks!... Braks!’
In het souffleurshokje scheen de donkere gedaante met het witte vlak van
overhemdborst in beweging te komen, en een fluisterende, aarzelende stem
antwoordde:
- ‘Ik kan niet souffleeren, ja... Hier is zoo pikdonker, ik kan nou niet zien, kassian!’
Piet hoorde het fluisterend antwoord slechts half. Maar als een licht in duisteren
nacht zag hij bijna tegelijk een klein vlammetje opflikkeren in het donkere
soffleurskastje; even zag hij, flauw belicht, het bruine gezicht van Braks; toen zag
hij, hoe Braks met de eene hand een lucifertje vasthield en met de andere haastig in
het schrift blaadjes omsloeg; meteen zei
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Braks, hard genoeg, dat de menschen op de eerste rijen van de zaal het konden hooren:
- ‘Jij wacht nog wat, Piet!... ik kan niet vinden zoo gauw niet!... Zoo, nu ik heb,
ja... ‘O! was ik vergund om mijn boeien te breken, ik vloog met die drift....’
Fft! meteen flapte het lucifervlammetje uit; Braks loste weer op in het donker, en
alleen zijn stem klonk uit de duistere spelonk; ‘Au!! mijn fikken!... Daar hij gaat
uit!... Kassian!’
In dit ellendigste oogenblik, dat Piet zich uit zijn heele leven kon herinneren,
schoot slimme Kareltje Kwant hem te hulp. Een geluk dat ze Kareltje, al was hij dan
niet recht van lijf en leden, toch maar hadden laten meedoen als figureerend Arabier!
Wie weet hoe 't anders met Abd-el-kader ware afgeloopen!
Kareltje, bij-de-hand en bij-de-pinken als altijd, had geen oogenblik zijn oogen
en ooren van Piet af gehad. Diens stotteren was hem dadelijk wat vreemd opgevallen;
zijn onnatuurlijke stem, zijn zenuwachtige gebaren, het had hem gewaarschuwd, dat
er iets niet in orde was met Abd-el-Kader. Toen had hij Piet zoo angstig naar hun
kant zien kijken, daarop als hulpeloos naar het souffleurshokje zien strompelen...
Kareltje had in-eens den heelen toestand overzien; eer nog Hugo Dofjes begreep
wat er gebeurde, had Kareltje uit de plooien van diens burnoe de rol van Abd-el-Kader
gegrepen, het cahier bij de lantaarn, welke het vlammend vuur moest verlichten, vlug
opengevouwen, de blaadjes omgeslagen.
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En op hetzelfde oogenblik, dat het lucifertje was afgebrand tusschen de vingers van
Braks, had Kareltje de plaats gevonden, waar Piet was blijven steken. Nu souffleerde
hij zachtjes met zijn duidelijke, fijne stem:
‘Mijn strijdhengst, mijn strijdhengst, hij hinnikt mij tegen.’

't Was Piet, of hij uit een benauwden droom ontwaakte; de stem van Kareltje, die
bekende woorden van zijn rol! Even streek hij met zijn hand langs zijn oogen, of hij
een akelig beeld wou verdrijven.
- ‘Guns! guns! wat natuurlijk speelt ie toch!’, zei mevrouw Gilde tegen mevrouw
Beermans.
- ‘Een geboren acteur!’, fluisterde de laatste terug.
Maar Piet voelde weer grond onder zijn voeten, hij stond weer vast, hij had het
vertrouwen weer terug; en nu zou niets hem meer van de wijs brengen!
Hij stond nog op den voorgrond, dicht bij het souffleurshokje, en daar, vlak bij
den rand van het tooneel, riep hij het uit als een forsche strijdkreet, een blijde
overwinningsroep:
‘Mijn strijdhengst, mijn strijdhengst, hij hinnikt me tegen!
Hij snuift weer mijn adem, hij ruikt weer mijn kleed!
Met vlokken van schuim overstrooit hij zijn wegen
Maar staat, nu ik roep, voor zijn ruiter gereed!
Hij rekt zich, hij buigt zijne knie als een kemel 'k Omklem weer zijn zijden, ik streel weer zijn hals,’
Ik gun hem te steig'ren als voer hij ten hemel....

Hier wachtte hij even, om zelf te bekomen van zijn dolle vreugde, van zijn eigen
gehinnik, zijn eigen gesteiger, alsof hij zoo van het tooneel ten hemel had willen
vliegen!
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Maar toen hield hij zich niet meer in:
‘Ik gun hem te tripp'len als ging hij ten wals!’

- ‘Hè!’ zuchtten duidelijk hoorbaar eenige meisjesstemmen uit verschillende hoeken
van de zaal.
‘Ik hoor weer mijn vroegere strijdleus weergalmen!
Ik richt me op in den zadel, ik strijd weer verwoed!
Ik maai in den drom als een zeis in de halmen!
Mijn dorstige sabel wordt dronken van bloed!’

- ‘Bravo!’, begon de meneer met het kale hoofd op de eerste rij eensklaps. Een meneer,
die naast hem zat, beweerde later, dat zijn buurman geslapen had en hier plotseling
wakker geschrikt was door de vervaarlijke kracht, waarmee Piet dat ‘bloed!’ had
geroepen. Hoe het zij, de meneer met het kale hoofd hoorde hoe op zijn bravo niemand
hem bijviel, waarop hij eerst aan een vijandelijke betooging van de andere toehoorders
ten zijnen opzichte dacht, toen begreep, dat hij te vlug geapplaudisseerd had; hij
wilde daarom zijn zakdoek al weer voor den dag halen, om zich een houding te geven,
maar Piet liet hem er geen tijd toe, en zei, nu vlot achter elkaar, het slot van het vers
op, zonder dat Kareltje, die nu woord voor woord de rol in het schrift volgde, hem
één keer behoefde bij te springen.
‘De dag der wrake komt; 'k zie Issa op de wolken
Het lot beslechten der in 't stof gebogen volken,
Maar 'k beef niet bij zijn komst, ik Emir der woestijn!
Het vonnis, dat de mond diens rechters uit zal spreken,
Zal 't Afrikaansche bloed op 't schuldig Frankrijk wreken,...
Maar Abd-el-Kaders vrijspraak zijn!’
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Nu was er geen twijfel aan, dat het uit was, meende de meer genoemde vurige
kunstbewonderaar op de eerste rij, en eer iemand hem vóór kon zijn, had hij beide
handen op elkaar gelegd en kletste er op los, dat 't een lust was.
Ditmaal viel het geheele publiek hem bij. Ze hadden het blijkbaar heel mooi
gevonden; tenminste ze klapten in hun handen zoo hard ze maar konden. Misschien,
dat ze even hard geklapt zouden hebben, wanneer ze 't niet mooi gevonden hadden;
zoo iets is natuurlijk lastig te zeggen.
Maar dàt is zeker, dat er geen tien menschen in de zaal waren, die den flater van
Abd-el-Kader hadden

opgemerkt; en van die tien waren er dan nog zeker vijf, die het al weer vergeten
waren, terwijl van de overigen zeker vier geredeneerd moesten hebben: ‘Die eene
vergissing zullen we hem maar niet kwalijk nemen, want hij speelde eigenlijk de rol
van een ander.’ En die laatste?... ja, die zou zelfs wat aan te merken hebben gehad,
indien er niet één vergissing had plaats gehad, zelfs als de knapste en beroemdste
beroepstoneelspeler daar den Abd-el-Kader zou hebben staan voordragen, in plaats
van een gewone burgerschool jongen.
Daarom hoorde je niets anders als één volgehouden, onbedaarlijk applaus, en
waarachtig! op het tooneel
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daar klapten de jongens zelf ook mee ter eere van Piet, en zelfs de man bij het scherm,
die, nadat hij het ongeluk met de bel had gehad, vol belangstelling had toegeluisterd,
had het touw losgelaten en stond me daar met zijn groote eeltige handen te
applaudisseeren, dat het klonk als een aambeeld. Maar Guus Gilde, die van
opgewondenheid niets anders deed dan zijn neus snuiten, herinnerde zich eensklaps
zijn gewichtige betrekking van tooneelmeester; meteen wenkte hij druk naar den
schermophaler:
- ‘Maar hoor je ze dan niet klappen?!.... Haal toch op je gordijn!’
Dadelijk begon de kunstlievende tooneelknecht te trekken wat hij kon, maar hij
was zóó opgewonden, dat hij te hard trok, zoodat het gordijn boven bleef vastzitten.
Nu, dat kon het publiek niet zooveel schelen, want zoo hadden ze allen tijd,
Abd-el-Kader en zijn Arabische gevangenbewaarders eens op hun gemak toe te
juichen. Voor de meeste spelers was dit eerst wel aardig, maar eindelijk raakten ze
toch uitgebogen, en omdat het publiek, dat zich eens recht dankbaar en voldaan wilde
toonen, maar door bleef klappen, wisten de jongens niet beter te doen dan maar achter
de zijschermen te verdwijnen. Het publiek dacht echter, dat ze nog wel weer terug
zouden komen, omdat het gordijn omhoog bleef; misschien kwam er nog wel een
nastukje, of een toegiftje, redeneerden er eenigen. En zoo bleven ze maar onvermoeid
in hun handen klappen en op den vloer stampen, en de
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meergenoemde meneer met het kale hoofd op de eerste rij dacht er juist over òp zijn
stoel te gaan staan en ‘bis!’ te roepen, toen Guus Gilde, heel verlegen en met zijn
zakdoek in de hand, tusschen de coulissen midden op het tooneel werd geduwd om
het publiek te beduiden, dat het programma uit was.
Evenwel, dat ging zoo gemakkelijk niet! Het publiek was niet zoo spoedig tot
bedaren te brengen en dan had Guus een geweldigen aanval van verstopping gekregen,
toen hij wilde beginnen te spreken.
Dus snoot hij maar twee- of driemaal zijn neus, zoodat het toeterde door de zaal.
Dat hielp! Want de eene helft van het publiek begreep, dat ze nu wat zouden te hooren
krijgen, terwijl de andere helft misschien wel dacht, dat Guus een solo voor trompet
kwam nabootsen.
Toen 't dan ook ineens heel stil was geworden, snoot Guus nog éénmaal krachtig
zijn neus en sprak zoo duidelijk als zijn verstopt hoofd het toeliet:
- ‘Ndames ehn nheeren, nhik kom hu mneedheenen’ - hier blies de feest-spreker
weer geweldig - ‘pfff!... dat de vnoórstenning his... pfff!... nafgeloopen... pfff! mnaar
nomdhat het gnordijn van de nrol nis gegneden... pfff! kan 't nhiet... pfff!... mneer...
neer... pfff!... znakken... Hik nheb... pfff!... geznegd... pfff!’
Het publiek had 't wel niet heelemaal precies verstaan, maar omdat Guus naar
boven had gewezen, begreep men wel zoowat, dat er hier een bijzondere reden
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moest zijn, dat het scherm niet naar beneden zakte.
Daarom riepen ze nog eenmaal allemaal ‘bravo!’, ditmaal voor Guus, die dus óók
zijn aandeel in het succes van de ‘Advendo’-uitvoering kreeg.
En toen kwamen de menschen tot bedaren.
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VI.
Het was pauze, en de kellners kwamen de stoelen uit de zaal weghalen, om het
middenvak als dansvloer in orde te maken. Een troep jongens, die al hadden zitten
hunkeren, omdat het programma zoo lang duurde en het dansen nog niet begon,
waren toegeschoten en hielpen mee. Binnen tien minuten was er een groot ruim
vierkant in het midden van de zaal opengemaakt en stonden de stoelen en tafeltjes
langs de wanden op rijen gezet.
Het bal kon beginnen. Eigenlijk had men behooren te wachten tot het geheele
bestuur voltallig was. Maar een van de jongens, die eens in de kleedkamer van Piet
was gaan kijken, kwam met de boodschap terug, dat Piet nog lang niet klaar was, en
dat ze maar vast beginnen moesten. En daar zette het orkestje ook de Polonnaise in,
want 't liep met dat al naar half elf, en als de jongelui eenmaal met dansen begonnen
dan wisten ze van geen ophouden meer; daarom was de pianist maar op zijn eigen
houtje aangevangen.
De jongens hadden de tien minuten voor het gereedmaken van de danszaal gebruikt,
met hun balboekjes naar de meisjes te gaan en dansen te bespreken; de leden van
‘Advendo’ hadden zich van het tooneel in de zaal gehaast, en die zich nog verkleeden
moesten, repten zich wat ze konden, omdat
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ze wel begrepen, dat ze anders met hun dans-bespreken achter het net zouden visschen.
Piet Schaller stond met zeepsop in zijn ooren, oogen en neusgaten te proesten en
te blazen in zijn kleedkamertje. Zijn bonten lappenrommel had hij al uitgedaan, maar
zijn Arabisch uiterlijk kon hij niet zoo vlug weer kwijtraken. De kapper had het er
dik opgesmeerd en de vette bruine schmink wou zich zoo gauw niet laten
wegwasschen. Maar met wat boter kreeg hij 't er toch ten laatste wel af; nu trok hij
vlug zijn

zwarte pak weer aan, strikte zijn witte dasje, schoof zijn manchetten aan en probeerde
in zijn witte glacéhandschoenen te komen. Hij haastte zich wat hij kon. Hij had nog
geen van de meisjes kunnen aanspreken, omdat hij den heelen avond op het tooneel
bezig en trouwens ook veel te zenuwachtig en met zijn rol vervuld was geweest, om
behoorlijk zijn opwachting te maken.
Maar nu was alles gelukkig achter den rug; alles bij elkaar genomen was 't goed
van stapel geloopen, alleen die ellendige minuut van verspreking en ver-
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gissing en dat wanhopige figuur, dat hij toen geslagen had! Hij wou er maar liever
niet aan denken, omdat 't immers weer later van een leien dakje was gegaan en het
publiek door zijn toejuichingen wel getoond had, dat 't den heelen flater al lang weer
vergeten was. Maar toch voelde Piet in zich den wrevel tegen Braks, zoo'n stommerd,
die hem op het beslissende oogenblik in den steek had gelaten! Niet eens had die
hem kunnen souffleeren, terwijl hij daar midden op het tooneel stond, zoo hopeloos
en hulpeloos alleen, met zijn mond vol tanden, en die gapende afgrond van
vergeten-zijn-van-zijn-heele-rol voor zich! Bij had op dat oogenblik Braks wel uit
het souffleurshokje willen sleuren, hem midden-op het tooneel willen afranselen!
Maar gelukkig had hij in-eens achter zich het bekende stemmetje van den kleinen
Karel Kwant weer gehoord - en, hoe wist hij nog niet, maar hij was dadelijk weer
kalm geworden, al liepen de zweetdroppeltjes hem tappelings langs voorhoofd en
wangen; hij had verder zonder hakkelen of stotteren, en zelfs zoo goed als hij nog
nooit te voren had gespeeld, zijn rol opgezegd. Het eerste wat hij gedaan had, toen
hij van het tooneel afstapte, was Kareltje een pootige hand geven, wat Kareltje had
doen uitroepen:
- ‘Hé! Au! - Abd-el-Kader! ik ben geen Arabier meer!’
Kom, hij moest dien tooneelflater maar vergeten, en zoo langs zijn neus weg zou
hij straks wel eens aan de dansmeisjes vragen, of ze er zelfs wel iets van gemerkt
hadden.
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Maar met Braks, daar zou hij nog wel eens mee afrekenen!
Zoo haastte Piet zich wat hij kon, om maar vlug klaar te zijn met zijn toilet. Hij
hoorde al in de verte de muziek van het orkestje. Ze waren zeker al met het bal
begonnen. Dat vond hij eigenlijk flauw! Ze hadden wel even op hem kunnen wachten;
hij had zich toch den heelen avond voor de anderen ingespannen; licht, dat zij nu
ook even wachtten, tot hij klaar was, en hem de zoete vruchten van al zijn moeite
lieten plukken, door hem het bal te doen openen!
Hij had eigenlijk gehoopt, met Hetty den eersten dans te hebben. Maar hij was te
verlegen geweest, om vooruit een dans aan haar te vragen; hij kende haar eigenlijk
nog zoo weinig! En toen hij op listige wijze geprobeerd had, daar ook Guus voor te
spannen, had Guus eindelijk gezegd, dat hij dat maar zelf moest doen, want dat hij
al drukte genoeg had met al dien rommel, omdat niet alleen de Advendo-menschen
hem voor allerlei baantjes gebruikten - wat nog tot daaraan toe was! - maar dat ook
zijn tante, de mama van Hetty, hem met zooveel boodschapjes had overstroomd, dat
zijn arme verstopte hoofd er van was gaan omloopen.
Enfin, dacht Piet, zij weet, dat ik vanavond optreed als president van ‘Advendo’,
dus dat ik niet de eerste de beste ben; ze zal dus wel een dans voor mij openhouden;
als ze dat niet doet, zou ik 't lang niet aardig van haar vinden...
En jawel, zoo was 't ook gebeurd; Hetty had heusch
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een dans voor Piet opengehouden, al had Piet er dan nog volstrekt niet om gevraagd.
Er waren wel een boel jongens op haar afgekomen, reeds toen ze met haar papa en
mama nauwelijks gezeten was, en dadelijk was haar balboekje met allerlei namen
van jongens gevuld. Maar haar extra-dansen had ze niet willen bespreken, en toen
sommige jongens er toch op aangedrongen hadden, had ze eventjes wat bijde-hand
geantwoord, dat ze de baas wilde blijven

over haar eigen balboekje, en dat ze toch wel het recht had, teminste haar extra's
open te houden voor wie ze wilde. Daarmee waren haar al te indringerige cavaliers
afgedropen.
Het was heel aardig van Hetty, dat ze dus niet al haar dansen weggegeven had,
vooral omdat 't juist onder de meisjes nog al eens een wedstrijd was, wie het eerst
en wie de meeste dansen besproken zou hebben.
Toen Piet Schaller eindelijk in de zaal kwam, was de eerste dans al afgeloopen.
De meisjes waren door de jongens weer teruggebracht naar de plaatsen, waar de
papa's en mama's zaten. Achter bij den zaalingang tusschen de stoelenrijen naar den
dansvloer stonden de
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meeste jongens bij elkaar te wachten tot de tweede dans zou beginnen; slechts enkele
jongens hadden hun meisjes gezelschap gehouden en waren, met hun stijfwitte
handschoenen op hun knieën gespreid, deftig aan de oudelui's tafeltjes komen zitten,
om hun opwachting en een praatje te maken. Zoo kwam 't, dat Piet midden in den
troep jongens terecht kwam, die daar bij den ingang op een hoop stonden. En dadelijk
begonnen ze natuurlijk hun waarnemenden president en den hoofdpersoon van den
avond luidruchtig te begroeten, op zijn schouders te kloppen, hem de hand te drukken,
ja, er waren er een paar, die zachtjes ‘bravo! bravo!’ begonnen te roepen. Piet werd
boos en gaf duidelijk te kennen, dat hij hier allerminst van hun lawaaiïge hulde
gediend was. Maar de andere menschen in de zaal hadden hem nu ook gezien en
keken nu allemaal zijn kant uit. Dat vond Piet allervervelendst; hij wist zoo gauw
niet wat voor gelegenheidsgezicht hij moest trekken, of welke houding hij moest
aannemen. Daar werd het natuurlijk niet beter door, en juist dacht Piet al of hij zich
aan de algemeene nieuwsgierigheid zou onttrekken door maar stiekem weer
rechtsomkeert te maken, toen eensklaps zijn oog viel op een van de tafeltjes aan den
rechterkant, waar de ouders van Hetty gezeten waren.
En wien zag hij daar zitten op een stoel vlak naast Hetty?
Braks!
Braks, in een keurigen zwarten smoking, met een kapel-witte das boven een
glimmend overhemd, poes-

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

176
mooie handschoenen te voorschijn stekend uit glanzende manchetten, een paar lage
verlakte schoenen aan, en wat het dandy-achtig geheel voltooide: een onberispelijk
rechtgetrokken scheiding over zijn zwarten kroeskop, en een groote gele theeroos in
zijn jaslapel gestoken.
Braks zat nààst Hetty! Braks moest dus den eersten dans, den openingsdans met
Hetty gedanst hebben! Braks moest vóór het begin van het programma listig

in de zaal zijn geslopen, om zijn kans waar te nemen...
Braks!
Van ieder ander zou Piet het hebben kunnen verdragen, maar niet van Braks. En
zijn kwaadheid van straks over Braks' stommiteit, om hem niet te souffleeren, zijn
stil verwijt over Braks' schuld aan den ontwrichten voet van zijn vriend Bram Kogel,
zijn vroegere ergenis over Braks onbegrijpelijkheid bij de tooneelclub-repetities...
dat alles kwam eenklaps naar boven.
Piet was niet jaloersch; tenminste, dat had hij zich altijd verbeeld; hij had trouwens
maar weinig gelegenheid gehad, er de proef van te nemen. Maar het gevoel, dat hem
nu ineens overviel, moest wel
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zoo iets zijn! Want toen hij Hetty met een kleurtje van pleizier en inspanning zag
zitten luisteren, en hij Braks, den liplap, de opgedirkten poesmooien Braks, met zijn
witte tanden in zijn bruine gezicht, haar zag aangrijnzen, toen kroop er een heel
leelijk gevoel bij Piet naar boven, dat hem zijn keel kwam dicht knijpen: 't was drift.
Maar juist, omdat hij begreep, dat hij er niets van moest laten merken, bedwong
hij zich, en zei slechts wat bits tegen zijn al te luidruchtige bewonderaars:
- ‘Toe, doe me nu een pleizier, hou op met jullie flauwigheid.’
Dadelijk waren de jongens stil en keken zelfs beteuterd, want ze hadden 't goed
gemeend: Piet was anders nooit zoo kort-af of ruw uitgevallen. Het orkestje begon
een wals, en meteen stoven ze uit elkaar, om hun volgende dansmeisjes den arm te
gaan aanbieden.
Piet zag hoe Guus Gilde zich onhandig langs stoelen en tafeltjes een weg baande,
om bij Hetty te komen; eigenlijk danste Guus niet, hij kon 't ook niet; maar hij had
gemeend, en thuis had zijn mama het hem nog eens ingeprent, dat de beleefdheid
meebracht, tenminste een paar dansen te doen. En zoo had hij ook een dans aan zijn
nichtje Hetty gevraagd.
- ‘Hik bnen zóó verknouden,’ begon Guus, zijn neus snuitende, ‘dat hik je zou
nwillen verznoeken om dezen ndans niever te bnijven znitten.’
- ‘Best hoor!’, lachte Hetty, ‘ik heb je eigenlijk nog nooit niet verkouden gezien!’
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- ‘Nastig genoeg!’, blies Guus door zijn neus, ‘hik zou jou wel 'ns winnen nzien!’
Maar Hetty was niet plagerig van aard; ze maakte een gezellig praatje met hem,
gaf hem een complimentje met zijn succesje van vanavond en sprak opgewonden
over de heele voorstelling. Guus hoorde met trots haar loftuitingen aan, en ook de
hulde, welke zij z'n club toezwaaide, beschouwde hij als aan hem gebracht; want het
succes van ‘Advendo’ dat was een succes voor elk van de clubleden afzonderlijk.
Maar Hetty had bovendien een apart woordje over voor Piet Schaller, en dat deed
Guus haast het meeste pleizier, want hij was niet weinig trotsch op de kranige manier,
waarop hun president-plaatsvervanger, zijn vriend Piet Schaller, het er had afgebracht.
Toen wilde Guus in-eens geuren met zijn vriendschap met Piet, en eer nog Hetty,
die daarop heelemaal niet gerekend had, het hem kon beletten, was Guus opgestaan,
had rondgekeken, en wuifde met zijn onafscheidelijken zakdoek naar Piet, om naar
hun tafeltje te komen.
Eerst wilde Piet doen of hij 't niet gezien had, maar Guus zwaaide zóó opvallend
met zijn zakdoek, dat Piet, bang dat Guus hem nog bij zijn naam zou roepen,
terugwenkte dat hij kwam.
Daar zou het er op af gaan! Piet trok zijn handschoenen nog even netjes, voelde
haastig of zijn dasje wel recht zat, en stapte tusschen de stoelenrijen naar het tafeltje,
waar Guus en Hetty en haar ouders gezeten waren. Guus kwam Piet met overdreven
jovia-
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liteit tegemoet; hij stelde hem voor aan den papa en mama van Hetty, dwong Piet
toen bij hen te komen zitten. De oudelui waren dadelijk heel vriendelijk en natuurlijk
vol waardeerende woorden over de voorstelling, over het afwisselend programma,
en niet het minst over de rol van Abd-el-Kader.
Piet glom van genoegen, misschien ook wel een beetje van het vet, dat hij op zijn
gezicht had moeten smeeren, om zijn Arabierenkleur te doen verdwijnen. Maar hij
was het meest benieuwd, wat Hetty wel zou zeggen. Daarom begon hij maar een
onwillekeurig praatje.
- ‘Vindt u de zaal niet netjes in orde gebracht met al die planten en vlaggen?’
- ‘Ja,’ zei Hetty, ‘'t ziet er alles even netjes uit. Uw club heeft er alle eer van.’
- ‘En is de vloer wel glad genoeg om te dansen?’ vroeg weer Piet, die zich eerst
wat wilde inpraten en pas langzaam aan, teugje voor teugje, wilde genieten, niet
slechts van zijn succes - och! dat was hij al bijna vergeten op dit oogenblik - maar
van het eerste onderhoud, dat hij nu eindelijk met zijn fietsvriendin zou hebben!
- ‘Dat weet ik niet,’ zei Hetty, ‘want ik heb nog niet gedanst, mijn twee eerste
dansers kunnen geen van beiden dansen, meneer Braks kan geen maat houden en
neef Guus is zoo verkouden.’
- ‘Wel,’ zei Piet, ‘dan wordt 't nu tijd, dat u met dansen begint. Als Guus er niets
tegen heeft, gaan wij samen den dansvloer eens probeeren?’
Nu, Guus had er niets tegen; die bleef kalm wat
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zitten praten met z'n oom en tante; daar zat hij goed en oom presenteerde hem een
glas wijn en tante bestelde nog een portie ijs voor hem, omdat ijs zoo goed was voor
zijn verkoudheid.

Intusschen had Piet netjes Hetty zijn arm aangeboden, daar walsten ze al te midden
van al die andere paartjes rond. Maar al hield Piet anders wel van dansen, daar was
't hem ditmaal niet om te doen.
Nog vóór de muziek ophield, had hij Hetty al weer een arm gegeven en wandelde
met haar rond. Het eerste wat hij zei was:
- ‘Dit geldt natuurlijk niet voor een dans, juffrouw Hetty; mag ik u daarom vragen,
of u misschien voor straks nog een dans over hebt?’
Maar nu was 't de beurt aan Hetty om wat ondeu-
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gend te zijn, en zonder haar balboekje te laten zien, antwoordde ze:
- ‘O, u is veel te laat, de andere jongens zijn u allemaal voor geweest!’
- ‘Ja,’ zei Piet, ‘dat kan ik mij best begrijpen, maar 't is eigenlijk gemeen, want ik
kon zoo gauw niet voortmaken, en als Arabier had ik toch ook niet in de zaal durven
komen.’
- ‘Waarom niet,’ zei Hetty lachend, ‘dan had Abd-el-Kader tenminste kans gehad
een dans te krijgen.’
- ‘Abd-el-Kader danst niet!’, zei Piet op een toon, alsof hij zijn rol weer wou gaan
opzeggen.
- ‘Jammer genoeg,’ zei Hetty, ‘want u zag er in uw pakje veel mooier uit dan zóó.’
- ‘Hè,’ zuchtte Piet met een mal gezicht, ‘had ik dan maar niet zooveel moeite
gedaan om die chocoladekleur van mijn gezicht af te krijgen!’
- ‘Er zit nòg een veeg op,’ zei Hetty, en ze had gelijk, want bij Piets linkeroor zat
nog een dikke klont schmink. Daar moesten ze allebei om lachen, en vroolijk en
opgewonden liepen ze de zaal rond. Maar de pret was gauw gedaan, want daar kwam
Hugo Dofjes naar hen toe en vroeg den volgenden dans, welken hij besproken had.
Piet vroeg nog haastig:
- ‘Heeft u heusch geen enkelen dans meer voor mij over?’ Maar onder het weggaan
aan Hugo's arm zei Hetty met een vriendelijk lachje:
- ‘Probeert u 't maar eens met een extra... maar dan met een schoone wang!’
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VII.
Er zaten genoeg meisjes aan den kant, omdat er een boel saaie of onbeleefde jongens
waren, die liever langs den muur stonden toe te kijken dan te dansen; zoo danste
Piet, zonder dat hij één dans van te voren besproken had, het heele balboekje af.
Maar nog had de dansmeester, die de walsen, mazurka's, polka's, quadrille's afriep,
niet door de zaal geschreeuwd: ‘Eerste extra!’, of Piet nam met een haastige buiging
afscheid van zijn laatste dansmeisje en snelde naar het tafeltje van Hetty.
Zij zat er niet. Piet wachtte even, maar Hetty kwam niet terug. Toen ging hij de
zaal rond, maar nergens zag hij Hetty zitten. In de gang waren een paar gezellige
babbelhoekjes ingericht tusschen de planten; maar daar was ze evenmin.
Eindelijk, in een zijkamertje, zag Piet een jongen naast een meisje op een kanapé
zitten; het was Hetty en Braks zat naast haar! De laatste zat naar het meisje gekeerd
en scheen haar wat te zeggen, waar zij niet naar luisteren wilde; tenminste op het
oogenblik, dat hij binnenkwam, zag Piet hoe Hetty, met een vuurroode kleur van
neen schudde en een haastig afwerend gebaar maakte. Piet, toch al dadelijk driftig,
dat hij daar weer Braks, nu naast zijn Hetty zag zitten, Hetty met een kleur als vuur
en verlegen,
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Braks zenuwachtig en opgewonden, Piet was met twee, drie stappen bij de kanapé
gekomen.
Hetty had hem dadelijk gezien; zij sprong nu op, zei druk en verward:
- ‘O, meneer Schalier, bent u 't!’
- ‘Ik kom u voor de beloofde extra halen,’ zei Piet heesch, ‘die had u mij immers
beloofd?... of heeft u die misschien met dezen... meneer?’
Piet zei dat ‘meneer’ op een toon, welke de beste

dramaspeler hem zou benijd hebben. Meteen keek hij met een verwoed gezicht Braks
aan. Maar Braks was dadelijk van de kanapé opgestaan en trok verlegen aan zijn
manchetten, terwijl hij een gezicht vertoonde, zooals een inbreker moest zetten, die
op heeterdaad betrapt wordt. Het was een pijnlijk oogenblik. Geen van drieën zei
dan ook iets, omdat je op zulke oogenblikken altijd te veel wilt zeggen en daarom
nooit weet wat het beste is om het eerst te zeggen.
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Piet begreep echter, dat hij het eerst het woord moest voeren; en omdat zijn laatste
woorden nogal flink hadden geklonken, herhaalde hij nog maar eens op denzelfden
toon:
- ‘Of heeft deze menéér soms recht op uw dans?!’
Hetty keek erg verlegen en ongelukkig en daar de vraag eigenlijk langs haar heen
ging en meer als een uitdaging tot Braks gericht scheen, antwoordde zij maar niet
en stond met een brandend roode kleur en neergeslagen oogen angstig af te wachten
wat er gebeuren zou.
Dus moest Braks wel antwoorden; hij zei daarom:
- ‘Wat eigenlijk jij wou van me?’
Piet begreep, dat hij zich flink had te houden, nu Hetty er bij stond, en met zijn
deftigste stem, koud en afgemeten, hoewel hij inwendig kookte van kwaadheid,
herhaalde hij nog maar eens:
- ‘Ik vraag, of u soms recht meent te hebben op dezen dans van mejuffrouw?’
Braks, een Indische jongen, kon niet zoo goed overweg met z'n Hollandsch, om
het op een woordstrijd aan te durven sturen; bovendien vond hij het hier volstrekt
de plaats en de gelegenheid niet voor zoo iets. Hij had daarenboven het land, dat Piet
hem hier in-eens was komen overvallen, toen hij alleen zat met het aardige meisje,
dat er zóó gezellig en lief had uitgezien in haar witte japonnetje, zoodat hij zich niet
had kunnen bedwingen en met tropisch vuur in-eens het gesprek aldus was begonnen:
- ‘U ziet zoo mooi uit, ja!’
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Hetty had hem eerst niet zoo gauw begrepen en had in het algemeen zoo iets gezegd
‘Vindt-u?’; doch Braks, die dit als een gunstige ontvangst van zijn compliment
beschouwde, had zich toen verstout, en, naast Hetty op de kanapé in het kleine
kamertje gezeten, in-eens zijn witte tanden naar Hetty gegrijnsd en gezegd:
- ‘Ik wil jou wel eens zoenen, ja!’
Meteen daarop was Piet binnengestormd. Zoo jammer! had Braks gedacht; nu
keek Hetty verlegen, omdat er een derde bij was gekomen. En wanneer Piet met
zoo'n hoog woord begon, zou hij zich maar niet zoo maar in een hoek laten duwen,
al was hij, Braks, maar een Indische jongen, dien ze plaagden en voor den gek hielden
op school, uitscholden voor liplap, en dien ze z'n minderheid lieten voelen zooveel
ze maar konden. Wat verbeeldde die ander zich wel; hij was toch net zoo goed lid
van ‘Advendo’ als de anderen, en hij had toch voor hùn pleizier in het souffleurshokje
gezeten! Nu zou hij dansen, ook net zoo goed als de anderen, en met welk meisje hij
wou; 't ging niemand een steek aan, hoe hij zijn danseres het hof maakte. En wat
dien extra-dans betrof, daar had hij maling aan! Wat had hij met die soesah*) van
zoo'n balboekje te maken: hij vroeg de meisjes, die hij aardig vond, - en daarmee
soedah!**)
Piet stond hem nog altijd uitdagend aan te kijken, terwijl Hetty, die doods-bang
was, dat de twee jongens

*) Soesah = omslag, drukte.
**) Soedah = basta!
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handgemeen zouden worden, loerde of er geen kans was, langs hen heen naar de
deur te ontsnappen en naar het tafeltje van haar papa en mama te vluchten.
Braks keek nu Piet flink in z'n oogen en herhaalde:
- ‘Wat jij wou van me?’.
- ‘Ik vraag u,’ zei Piet, nog even afgemeten, ‘of u dezen dans besproken heeft.’
- ‘Ik heb niets dansen besproken,’ zei Braks brutaal.
- ‘Dan houdt u u dus niet aan het

balboekje!’ vervolgde Piet, nog steeds op denzelfden toon.
- ‘Ik weet niet van die balboekjes,’ grinnikte Braks plagend.
- ‘Wat weet uwèl?’, viel nu Piet uit.
- ‘Ik vraag die meisjes,’ zei Braks, die meer op zijn gemak kwam naarmate Piet
zijn deftigen toon liet varen; ‘ik vraag: “Mag ik een dansie, ja?”; als zij zeg: “Ja,”
dan ik dans, als zij zeg: “Nee,” dan ik niet dans.’
- ‘Dus je hebt niet eens de moeite genomen, behoorlijk je balboekje in te vullen?’,
zei Piet, die hoe langer hoe nijdiger werd.
- ‘Ik niet begrijp van die balboekjes niets!’, grijnsde Braks.
- ‘Omdat je daar te dom voor bent!’, zei Piet vlak voor Braks' gezicht.
- ‘Niet te dom om te dans, ja!’, zei Braks terug.
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- ‘Jij danst als een Papoea!’, riep Piet, hoe langer hoe boozer.
- ‘Ik dans lekker met die aardigste meissies!’ grinnikte Braks.
De jongens stonden nu vlak voor elkaar, of ze elkaar zoo wilden aanvliegen; Hetty,
die wel in tranen had kunnen uitbarsten, hield zich goed, maar ze wist niet wat ze
wel doen zou, om de twee driftige jongens van elkaar te scheiden. Ze vond het
ellendig, zoo'n ruzie om haar; en ze kon 't toch heusch heelemaal niet helpen! Hetty
loerde naar de deur, of ze niet weg kon komen.
- ‘Weet je wat je bent?’, hoorde ze Piet hoe langer hoe driftiger zeggen.
- ‘Nee,’ antwoorde Braks tergend.
- ‘Je bent een... een...’
Hier hakkelde Piet even, want hij zocht naar een woord, dat al zijn drift, al zijn
kwaadheid, al zijn opgekropten nijd, kon weergeven, maar tegelijk een woord, dat,
al was 't krachtig als argument, toch behoorlijk genoeg was, om het in
tegenwoordigheid van een meisje te kunnen gebruiken. Daarom zocht hij er naar in
z'n driftigen bol, en hakkelde intusschen:
- ‘Je bent... je bent...’
- ‘Watte dan?... watte dan?’, hitste Braks zijn drift aan.
- ‘Je bent een groote, een domme...’
Maar wat er toen volgde hoorde Hetty niet meer. Piet was vlak voor Braks gaan
staan, om, alsof Braks plotseling doof geworden was, hem z'n vernietigende

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

188
woorden vlak in het gezicht te schreeuwen. Braks deed geen voetstap achteruit, want
- al wist hij wel, dat hij in uiterlijke welsprekendheid niet op kon tegen de Hollandsche
jongens, en zeker niet tegen Piet, die een vlugge tong had - ze konden van hem zeggen
wat ze wilden, maar bang was hij geen zier. Zoo

stonden ze met hun verhitte, driftige gezichten vlak bij elkaar.
Maar Hetty zag meteen haar kans schoon. De twee jongens stonden zóó dicht
tegenover elkaar, dat er nu ruimte genoeg was, om langs hen heen te glippen. Ze
bedacht zich geen oogenblik. Ze vond die ruzie allergriezeligst, en dat om haar! Hoe
eer ze weg kon, hoe lièver het haar was! Zoo schoof ze rakelings langs de twee
kemphanen, die daar niets van merkten, zóó waren ze door het driftige heen; nu was
Hetty bij de deur, die open stond; vrij! Ze vloog de gang in, en zoo vlug ze loopen
kon, holde ze naar de danszaal.
Er werd juist een cotillon gedanst. Niemand had op haar gelet. - ‘Wat heb je?’
vroeg haar mama, toen zij Hetty's hoog-roode kleur zag.
- ‘Niets! niets!’, hijgde Hetty; en reeds was
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er een jongmensch in cadettenuniform, die een keurige buiging kwam maken, en
haar een grooten groenpapieren parasol aanbood. Dadelijk danste ze weg met het
keurige cadetje, een aardig paartje onder den groenen zwierigen parasol.
- ‘Ze zal 't wat warm hebben gehad,’ zei mama, en dacht er niet meer aan.
In het kleine kamertje stonden Piet en Braks nog tegenover elkaar; ze hadden Hetty
niet zien wegvluchten, ze hoorden de vroolijke cotillonmuziek niet, welke den laatsten
dans van het feest aankondigde en het hoofdnummer van het bal was; ze dachten aan
niets, Piet niet aan zijn gewichtig ambt van plaatsvervangend president, Braks niet
aan zijn plichten als een van de leden van de feestvierende vereeniging; ze zagen
alleen elkaars gezichten, van vlak bij, hun oogen strak van drift.
Eindelijk meende Piet, dat hij het passende woord gevonden had.
- ‘Weet je wat jij bent?’, zei hij daarom langzaam.
- ‘Zeg jij maar, zeg jij maar op!’, siste Braks, die zijn warmbloedige drift bijna
geen meester meer was, en alleen op het scheldwoord wachtte om los te barsteu.
- ‘Je bent een groote, domme... rekel!!’, beet Piet hem toe.
Of het nu het gebrek aan taalkennis bij Braks was, òf het woord hem nogal meeviel,
òf omdat hij bang was voor zijn spik-splinter-nieuwe uitgangs-
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pak, het is moeilijk te zeggen wat de reden was, dat Braks z'n drift inhield, en zelfs
vrij kalm antwoordde:
- ‘Jij zeg ik is een rékèl?... Wil ik jou wat zeggen, ja?... Jij bent een... een...’
Nu was 't de beurt aan Braks om te stotteren; hij wist wel wat hij zeggen zou, maar
op dit oogenblik van spanning viel hem het Hollandsche woord niet in.

- ‘Nu?’, zei Piet, ‘zeg 'ns op als je 't hart hebt!’
- ‘Jij bent een groote, leelijke...’, hakkelde Braks.
- ‘Wat dan, wat dan?’, hitste Piet op zijn beurt nu aan.
Dan maar niet op z'n Hollandsch!, dacht Braks, en hij zei:
- ‘Jij bent een groote leelijke monjet*)!’
Ditmaal was het stellig een gebrek bij Piet aan voldoende kennis der Maleische
taal. Wist hij wat een monjet was? 't Kon alles beteekenen, en niets! Maar een
beleediging kon hij er niet in hooren. Zoo kwam het, dat zijn drift, die op het punt
van uitslaan stond, ook wat bedaarde.
- ‘Een monjèt!’, herhaalde Piet minachtend, ‘ia dat alles?’

*) Monjet = aap.
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- ‘Een rékèl!’, zei Braks op denzelfden smalenden toon, ‘'t is me ook wat!’
Tot een uitbarsting was 't niet gekomen, een vechtpartij zou 't niet worden.
Nu hoorden ze uit de open deur, door de gang van verre de vroolijke muziek van
den cotillon; ineens herinnerde Piet zich al zijn gewichtigheid als waarnemend
voorzitter van het feestvierend ‘Advendo’; Braks dacht tegelijk aan zijn onberispelijk
gesteven gloed-nieuwe overhemd. Toen schoot hen beiden op hetzelfde oogenblik
door het hoofd: Hetty.
Maar die was verdwenen!
Ze keken elkaar minder driftig, nu kalmer uitdagend aan. Er was geen reden meer
voor een tweegevecht op deze plaats. Maar ze moesten hun aftocht met eere dekken.
- ‘Ik wil hier m'n handen niet aan je vuilmaken!’ sprak Piet een meer gebruikten
schooljongenszin, ‘maar wacht jij je beurt af, meneer Braks!’
- ‘Kom maar op als jij durf heb, njo!’, antwoordde Braks slagvaardig.
- ‘Ik ben overal je man,’ zei Piet, nu weer met zijn kalme, rederijkersstem, en er
klonk iets van den hooghartigen Abd-el-Kader in.
- ‘Wanneer jij wil,’ zei Braks.
Dit was het laatste woord.
De cotillon-muziek klonk luider uit de danszaal. Piet was reeds te lang weggebleven
van het bal. Het was de laatste dans, en hij begreep, dat hij als vice-voorzitter van
‘Advendo’ bij het slot van het feest tegenwoordig
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moest zijn. Uiterlijk kalm, met een effen gezicht, waarop twee roode plekjes van
drift onder zijn oogen nog kleurden, trad hij de balzaal binnen. De laatste figuur werd
juist gedanst.
Hij zag Hetty met een groote cocarde van verguld papier naar een keurig
ge-uniformd cadetje gaan; de versiering prikte zij hem op zijn jas, zoodat hij er uitzag
als een gedecoreerd generaal. Arm in arm wandelden zij daarop tusschen de tafeltjes
door naar de dansruimte, zwierden in een vlugge wals tusschen de andere paartjes
weg.
Daarmee was het bal gedaan; de groote ‘Advendo’-uitvoering was geëindigd. En
al de menschen, die tot het eind gebleven waren, haastten zich naar hun rijtuigen.
- ‘Wat een prachtig feest is 't geweest!’, zuchtten de meisjes na.
- ‘Heel aardig, heel aardig!’, gaapten de ouders, die naar bed verlangden.
Alleen Piet was maar half tevreden over het verloop van den feestavond; maar dat
liet hij niemand merken.

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

193

Vijfde hoofdstuk.
Dat een vervolg is op het vorige, omdat Piet en Braks het met elkaar gaan uitvechten,
zoodat beschreven wordt hun tweegevecht, hoe dit afloopt, en wat er ten laatste het
gevolg van is.

I.

DE heele H.B.S. wist het; de laatste dagen spraken de jongens
haast over niets anders. Het fijne van de zaak begreep nog wel niemand, maar juist
daarom wist ieder er telkens weer wat nieuws van te vertellen.
Dàt wisten ze slechts: Piet Schaller en Braks hadden zóó'n hoogloopende ruzie
gehad op het feest van ‘Advendo’, dat ze 't gingen uitvechten!
Wat er precies was gebeurd wist niemand, behalve Bram Kogel, aan wien Piet de
heele geschiedenis van Hetty en Braks in kleuren en geuren was gaan vertellen; maar
Bram had nog altijd huisarrest, zoodat die buiten de geschiedenis stond.
Piet en Braks zelven wachtten zich wel, om aan de groote klok te hangen wàt ze
gingen uitvechten. Het laatste woord, toen zij aan het eind van het bal uit elkaar
gingen, was geweest een woedend: ‘We spreken mekaar nader!’. Maar eigenlijk
hadden ze elkaar sedert niet meer gesproken.
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Braks had het op zijn beloop gelaten; toen z'n drift gezakt was, had hij zijn schouders
opgehaald en ‘soedah!’ gezegd. Maar bij Piet zat 't dieper, want die Braks had hem
den laatsten dans met Hetty door den neus geboord - en dat kon hij hem niet zoo
makkelijk vergeven! Piet voelde zich bovendien beleedigd als voorzitter in de
uitoefening van zijn gewichtig ambt; daarvoor had de beleediger dus genoegdoening
te geven! En na een lang en ernstig onderhoud aan het bed van Bram Kogel, die zulke
aangelegenheden altijd heel zwaar deed wegen, had Piet besloten, de kwestie op
officieele wijze te behandelen.
Zoo kreeg Braks eenige dagen later een enveloppe met een stadspostzegel er op;
de brief zelf luidde:
‘Mijnheer!
In verband met een voorval, dat heeft plaats gegrepen op het j.l. bal van
de “Vereeniging A.D.V.E.N.D.O.”, zie ik mij hierbij genoodzaakt, UEd.
mee te deelen, dat ik de mij door UEd. aangedane beleediging niet wensch
te dragen, zoodat ik UEd. uitnoodig, mij volledige genoegdoening te geven.
Hetwelk doende met hoogachting,
P. Schaller.’
- ‘Het is net een echte uitdaging,’ verzekerde Bram, die in een boek wel eens over
een duel had gelezen.
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- ‘O, zoo!’, blufte Piet, ‘benieuwd wat hij zal antwoorden!’
Maar het antwoorden viel den armen Braks niet zoo gemakkelijk; het schrijven
van een brief kostte hem toch al telkens, wanneer hij zich daartoe zetten moest - om
de veertien dagen moest hij met de mail een brief naar zijn vader in Indië schrijven
- menig zweetdruppel; een Hollandsch opstel was hem een kwelling, een kattebelletje
van drie regels een marteling. En nu moest hij op dien deftigen brief van Schaller
antwoorden!
Maar op een vrijen Woensdagmiddag en met heel veel bereddering van papier en
pennehouders en inkt en woordenboeken, had hij het eindelijk klaar gespeeld.
Piet ontving over de post den volgenden brief:
‘Mijnheer!
U brief heb ondergeteekende gelezen, het is goed, als u maar wil opkomen,
met hoogachting,
D. Braks.’
- ‘Poeh!’, spotte Piet, ‘wat een brief! 't Lijkt wel een keukenmeiden-pootje!’
- ‘Hij neemt 't tenminste aan,’ zei Bram, die den brief op zijn bed had gelezen.
- ‘Wat nu?’, vroeg Piet.
- ‘Nu benoem je een onpartijdig rechter,’ raadde Bram zakelijk, ‘die rechter stapt
naar Braks en vraagt hem, ook een rechter aan te wijzen; die twee rechters kiezen
samen een derde, en die drie hebben
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dan uit te maken wat er verder gebeuren zal.’
- ‘Goed,’ zei Piet, die dit alles bijzonder gewichtig vond. ‘Ik benoem jou.’
- ‘Nee,’ zei Bram, ‘ik moet zeker nog wel twee weken met mijn verstuikten voet
blijven liggen, en dan ben ik ook niet onpartijdig genoeg.’
- ‘Dat 's jammer,’ zei Piet; ‘dan kies ik den kleinen Kareltje Kwant.’
- ‘Dat is een goeie keus,’ meende Bram.
Zoo nam Piet den volgenden ochtend Kareltje onder den arm en zette hem de
geschiedenis uit-een. Kareltje vond het ook erg gewichtig, maar maakte toch dadelijk
het beding, dat er niet geschoten mocht worden; dat was te hard voor zijn ooren.
- ‘Ben je nu mal,’ zei Piet, zelf zenuwachtig: ‘'t moet geen heusch gevecht worden!’
- ‘O!’, zuchtte Kareltje voldaan, en hij trok een gezicht, alsof hij 't echt gemeend
had met die pistolen.
Toen was Kareltje na school op Braks afgegaan en had wel een kwartier druk en
ernstig met hem gesproken. En den volgenden ochtend had Verkale van het
Gymnasium, een van de steunpilaren van de ‘Blauwhemden’, vóór schooltijd al bij
Kareltje Kwant aangebeld en was zóó langzaam met hem opgeloopen, dat ze beiden
te laat in de klas waren gekomen. Maar het resultaat was, dat 's middags tusschen
twaalf en twee Kareltje en Verkale, met Guus Gilde tusschen zich in, wel drie kwartier
op-en-neer gedrenteld hadden, terwijl ze 's middags na vier uur dadelijk met
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hun drieën weer verdwenen waren, om zich op de kamer van Guus op te sluiten.
Tot zoover hadden de andere jongens er nog niets van gemerkt. Maar weer een
paar dagen later, daar ging het praatje als een loopend vuurtje rond: Piet Schaller en
Braks hadden zóon barre ruzie, dat ze het uit moesten vechten, ja, zóó erg was 't, dat
er zelfs een jury was benoemd, bestaande

uit Verkale van het Gym., met Kareltje Kwant en Guus Gilde van de H.B.S.
Dat zou wat worden!
Doch de drie rechters staken nog altijd de koppen bij elkaar, en schenen het
tweegevecht maar niet goed te kunnen regelen.
Nu duurt het altijd wat lang eer drie jongens het over het een of ander onderwerp
eens kunnen worden.
Verkale, die nog al een ruwe klant was, had dadelijk voorgesteld, de twee
tegenstanders een robbertje te laten vechten; mekaar eens flink afrossen en een paar
blauwe oogen slaan! - dat was 't eenvoudigste en meest afdoende, meende hij.
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Daartegen had Guus dadelijk geprotesteerd; hij was een kalme jongen, die gewoonlijk
een beetje knullerig voor den dag kon komen, en eigenlijk zelf weinig aan de
sport-ontspanningen van zijn vrienden meedeed, al was hij als toeschouwer een van
de vurigsten. Maar een gewone vechtpartij vond hij onder deze omstandigheden te
min; daarvoor hadden ze geen driemanschap hoeven aan te stellen, om uitspraak te
doen en bepalingen voor een kamp vast te stellen. Neen, dit tweegevecht behoorde
op hooger peil te staan dan een gewone kloppartij; en Guus kwam voor den dag met
een keurig uitgewerkt programma van een wedstrijd tusschen de twee tegenstanders
in wel zeven of acht takken van sport.
Daartegen had weer Kareltje z'n bedenkingen geopperd; hij had met een guitig
slim gezichtje ernstig geredeneerd en betoogd, dat de twist aangekomen was op een
feest, hetwelk aan de schoone kunsten was gewijd, zoodat ook de kamp, die er het
gevolg van zou zijn, eenig kunstgehalte behoorde te bezitten. Zoo deden ze immers
reeds in het oude Griekenland, zei Kareltje, daar daagden ze elkaar liefst uit op de
lier!
Het was een lange bespreking geweest, en noch Verkale, noch Guus, noch Kareltje
wilden van hun standpunt afstappen. Maar ten laatste was Kareltje met een
bemiddelend voorstel gekomen; ze zouden alle drie wat geven en nemen: Verkale
moest afstand doen van zijn worstelpartij, Guus van zijn acht sportkampen, hijzelf
van zijn lierwedstrijd. En zoo stelde
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Kareltje voor, dat het een tweegevecht zou worden, gedeeltelijk op sport-, gedeeltelijk
op kunstgebied.
Daarna waren ze het betrekkelijk vlug eens geworden.
En de andere jongens hoorden met gespitste verbazing van het aanstaande
tweegevecht, dat uit drie deelen zou bestaan;
Ten eerste een wedstrijd in het hardfietsen van de spoorbrug naar het Dikstersche
Bosch en terug; ten tweede een wedstrijd in het duiken bij het Veer van de
Verloren-Plassen; en ten derde een wedstrijd in het maken van een vers. - Wie in
twee van de drie wedstrijden het hoogst aantal stemmen van de drieschaar verwierf,
zou tot overwinnaar worden uitgeroepen. Zoo spoedig mogelijk moest de groote
gebeurtenis plaats hebben.
- ‘Hé!’, grinnikten de jongens op school, ‘dat wordt wat nieuws!... Wat 'n omslag
om mekaar 'ns eventjes op je gezicht te slaan!’
Maar toch vonden ze wel indrukwekkend juist al dien omslag voor het aanstaande
tweegevecht tusschen Schaller en Braks.
En al die voorafgaande dagen werd er op de H.B.S. over niet veel anders gepraat.
Sommige leeraren hadden zich al boos gemaakt over den woeligen geest, die er bij
de jongelui merkbaar was: wat er toch op handen was? en of er soms wéér een
‘Advendo’-uitvoering op til was?
Een van de heeren, die van de algebra, had zelfs lont geroken; want toen hij een
stelling wilde uit-
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werken op het bord en bij gebrek aan een schoone spons het bord had omgekeerd,
daar had hij aan den achterkant de volgende aankondiging gelezen:

Geen van de jongens had het natuurlijk geschreven, en meneer had met een
half-verontwaardigd, halfspottend gezicht gemopperd: ‘jullie ook met je eeuwige
sportwedstrijden!’ Maar na de les had hij eerst tegen Piet gezegd: ‘Zeg 'ns, doe jij
tegenwoordig niets anders meer dan in publieke vermakelijkheden optreden?’; en
tegen Braks: ‘Zeg 'ns, amice, zou jij niet verstandiger doen, een tweekamp aan te
gaan in de algebra,... want je staat er met dit rapport weer miserabel voor!’
Maar dat had de blakende strijdlust van de twee kampioenen slechts heel weinig
vermogen te temperen.
En de schooljongens konden hun spanning haast heelemaal niet meer bedwingen,
hoe vlugger het naar den grooten dag liep!
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II.
De jury had willen wachten tot het weer een beetje vast en de eerste kou van het
water was, om den eerste van de drie wedstrijden uit te schrijven.
Mei was ditmaal weer eens geen zachte lentemaand geweest; maar Guus, die als
gedelegeerd jurylid naar de Verloren-Plassen was geweest, had zijn twee anderen
juryleden meegedeeld, dat naar zijn inzien het water een temperatuur had, welke
voldoende geacht mocht worden om er in te zwemmen. Weliswaar had Guus, die
niet van water hield, zelf de proef niet genomen en aan den tolbaas gevraagd, of het
water al minder koud begon te worden; toen die dan ook geantwoord had: ‘Dat zou
ik denken, jongeheer,

m'n vrouw kan er haar eieren al haast in koken!’, meende Guus, dat de temperatuur
van het water dus wel voldoende moest zijn, den kampstrijd nu maar te laten plaats
hebben. Het was ook voor de belangstelling beter, een en ander niet langer uit te
stellen.
Maar toen Piet dien middag uit zijn kleedkamertje kwam, blies hem een gure
schrale wind op zijn bloote huid, en de arme Braks, die met zijn tropisch bloed altijd
twintig graden kouwelijker was dan de Hol-
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landsche jongens, was eerst met geen overredingsmiddelen te bewegen, zelfs zijn
jas uit te trekken. Toen de jongens op het plankje ongeduldig werden en begonnen
te fluiten en te joelen, moest Braks, die voor geen geld van de wereld een bangelijken
indruk wilde maken, toch wel besluiten, zijn zwemtoilet te maken.
Tien minuten later kwam hij, gewikkeld in een groot

badlaken, bibberend en klappertandend te voorschijn.
Ook Piet had een jas over zijn zwembroekje aangetrokken, en het was een niet
minder mal gezicht, zijn bloote beenen daar onder den jasrand te zien uitsteken.
- ‘Maak wat voort!’, riepen de jongens, ‘de kampioenen bevriezen strakjes nog
en dan wordt het een ijswedstrijd!’
Nu, die konden makkelijk grapjes maken, want zij hadden er niets anders dan het
kijken aan toe te doen!
De drie juryleden, Guus Gilde, Verkale en Kareltje Kwant, traden nu plechtig naar
voren en stapten op het verhooginkje van de springplank. Guus, als voorzitter van
deze eerste afdeeling van den tweekamp, stak zijn als altijd verkouden neus uit zijn
jaskraag en zei met 'n weer hevig verstopte neusstem:
- ‘Mnijneneeren, ik verznoek nhamens de njury stilhte. Er nzal driemaal gednoken
worden naar dezen
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nouden vnoetbal, die met stneenen is nopgevhuld. Wie den bal het nmeest naanthal
mnalen en nin den knorsten tijd tenugbnengt is noverwhinner. Nik nheb geznegd!’
Daarop dook hij met zijn verkouden neus weer haastig achter zijn jaskraag weg.
Piet zou het eerst duiken. Verkale wierp van het uiteinde van de springplank den
zwaren bal in het water, zoodat de druppels naar alle kanten opspatten.
Meteen stapte Piet vlug naar het puntje van het springtoestel, liet de plank even
onder zijn voeten veeren, en sprong met het hoofd vooruit het water in.
Hij bleef tien, vijftien seconden onder, toen kwam hij proestend en blazend boven,
en zwom vlug naar het trapje van den houten zwemsteiger.
- ‘Hij heeft niets bij zich!’, joelden de jongens.
Ze hadden goed gezien; toen Piet het trapje opklauterde had hij niets in zijn handen.
Hij klappertandde van de kou.
- ‘Het water is zoo gemeen koud, dat ik den bal heb losgelaten!’, zei hij hijgend,
‘'t water is net, of je d'r je aan zult branden!’
- ‘Heb je daarom den bal maar laten liggen?’, spotte een van de jongens, die op
de hand was van Braks.
- ‘Wacht maar!’, hoonde een handlanger van Piet terug. ‘Braks komt nog als een
ijsklomp boven!’
De arme Braks was bibberend als een juffershondje naar het uiteinde van de plank
geloopen; op het laatste oogenblik deed hij pas zijn badlaken af;
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toen dook hij hals over kop in het koude water.
De jongens wisten allemaal, dat Braks een uitstekend zwemmer was. Geen die
hem kon bijhouden als hij met zijn Indischen zwemslag het water doorsneed. En
duiken kon hij als een visch, wel een minuut kon hij onder water blijven als 't moest!
De jongens telden nu ook hard-op. Maar toen ze tot dertig gekomen waren, vonden
ze 't toch wel wat vreemd, dat Braks zoo lang weg bleef.
Doch meteen kwam hij spartelend boven; hij sloeg met zijn armen wild om zich
heen en riep met een akelige stem:

- ‘Help! help!’
Dat was een schrik! De jongens keken angstig toe; een paar trachtten den langen
zwemstok los te maken.
Maar reeds had Piet zich vlug van de springplank in het water laten zakken. Zoo
kon hij met een paar slagen bij Braks komen. Hij zwom achter hem langs, greep hem
bij zijn haar en duwde den spartelenden
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jongen voor zich uit. Zoo was Braks gauw naar het trapje gebracht en daar bogen
zich al een troep jongens over het water, om den drenkeling de hand te reiken.
Maar toen Braks de houten treedjes onder zijn voeten voelde, was hij al weer zelf
in staat, uit het water te klauteren.
- ‘'t Is al weer over, ja!’, hijgde hij. ‘'t Was zoo koud in die water, nja! en in mijn
kuit zoo'n kramp.’
Hij had haastig zijn badlaken omgeslagen, en ging naar zijn kamertje.
De jongens waren toch wel geschrokken.
- ‘Doorzwemmen, of niet?’, overlegde de jury.
Maar Braks riep nog vóór hij in zijn kamertje verdween: ‘Ikke ben zoo dadelijk
weer daar.’
Toen moest dus Piet zijn geluk weer beproeven.
- ‘Weet jullie wat!’, riep hij naar de jury, alsof die het helpen kon; ‘'t is nonsens
om met zulk weer te zwemmen! Ik zal nog éénmaal duiken, maar dan geef ik er den
brui van!’
Meteen sprong hij te water. Na eenige oogenblikken kwam hij weer boven en
kwam met langen slag, met één arm zwemmend, op het trapje toe.
- ‘Hij heeft 'm!’, riepen de jongens.
- ‘Zeven en dertig sekonden!’, telde Kareltje Kwant, die met een horloge in zijn
hand, scherp oplette.
- ‘Ik kan niet meer!’ klappertandde Piet, ‘dat zware ding is als lood en m'n handen
staan stijf van de kou.’
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Hij stapte het plankier over en trok met een slag de deur van zijn kleedkamertje achter
zich dicht.
Toen was het weer de beurt van Braks. De jongens waren benieuwd, of hij het nog
eens durven zou. Maar Braks kwam al te voorschijn, zonder zijn badmantel om, zijn
tanden op elkaar geklemd om het klapperen te onderdrukken; hij liep met een vaart
de springplank af, en met een fraaien duik schoot hij onder water.
De jongens, wel wat angstig over zijn durf, stonden met den zwemstok klaar, en
telden hardop hoelang Braks onder water bleef.
Zeven... acht... negen... tien!...
Daar kwam Braks te voorschijn, en met sterken vluggen slag kliefde hij het water
met zijn rechterarm.
- ‘Hij heeft 'm ook!’, juichten de jongens.
Kareltje boog zich bij het trapje voorover.
- ‘Acht-en-twintig sekonden!’, riep hij luid, toen Braks het trapje bereikt had.
- ‘Hoera!’, schreeuwden al de jongens; en Braks moest zoo koud en verkleumd
als hij was nog links en rechts aan al die opgewonden jongens een hand geven. Toen
vluchtte hij bibberend in zijn kleedkamertje; Verkale en Kareltje Kwant gingen mee
naar binnen, om den armen jongen goed warm te wrijven.
Guus Gilde trad echter als voorzitter van de jury plechtig naar het kleedkamertje
van Piet, tikte driemaal op de deur, en sprak toen deftig:
- ‘Aangezien de njury besnoten nheeft, dat drienmaal gendoken mnoest worden,
vrhaag nik u hierbnij nof gij ten denden male u wnilt te whater bengeven...’
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Wat Piet uit z'n kleedkamertje daarop antwoordde, verstond alleen Guus Gilde; het
was echter een woord, dat aan duidelijkheid niets te wenschen scheen over te laten;
daarom keerde Guus zich tot de verzamelde jongens en zei:
- ‘De stnijd nis bneslist... de nheer Bnaks wordt tot noverwhinnaar
gepnoklamneerd!’
Toen riepen de jongens om 't hardst nog eens ‘Hoerah!’ ter eere van den winnaar
van den eerste van de drie prijskampen.
Doch Braks in z'n kamertje blies zich maar in z'n verkleumde handen en stond te
trappelen op z'n ijskoude voeten en steunde:
- ‘Ik zoo koud!... zoo koud is!’
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III.
Maar drie dagen daarna was 't heel warm. De gure wind was gaan liggen, en de zon,
al zoo krachtig in de maand van Mei, haalde haar schade in en stond met vollen gloei
de aarde te schroeien.
Het was Zaterdagmiddag en de tweede wedstrijd, op de fiets, zou plaats hebben.
De twee zwemmers waren er goed afgekomen - wat wel een wonder mag heeten!
Zelfs de warmbloedige

Braks had niet eens een verkoudheid opgeloopen, en Piet blufte achteraf, dat hij spijt
had, niet voor den derden keer te water te zijn gegaan, want die acht-entwintig
sekonden van Braks had hij best kunnen slaan, indien de bal hem maar niet uit zijn
handen was geglipt! Alleen Guus Gilde had, behalve z'n onafscheidelijke verkoudheid,
er nòg een bijgevat, zoodat z'n stem geheel verdwenen was, en hij op dien warmen
zonnigen dag zelfs met een bouffante verscheen; hij had eigenlijk in bed willen
blijven, om de kou uit te vieren, maar z'n jurylidmaatschap drukte hem te gewichtig,
en bovendien zou niet hij, maar ditmaal Verkale als voorzitter het woord voeren.
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Aan den spoorwegovergang, vlak buiten de stad, waren weer heel wat jongens
saamgekomen. De H.B.S., en ook al de jongens van het Gymnasium, hadden natuurlijk
gehoord van den zwemwedstrijd en hoe die niet zonder avonturen was afgeloopen.
Den tweeden kamp wilde daarom niemand verzuimen. En zoo waren er al een
paar politieagenten dien kant uitgekuierd, om eens te neuzen, of al die jongens daar
geen kattekwaad in den zin hadden, of ze misschien uitgetrokken waren, om een
grooten veldslag te leveren tusschen de twee onderwijsinrichtingen, waarop de
gemeente anders terecht zoo trotsch was. Maar de waakzame agenten zagen niets
anders dan veel opgewonden jongens, die het allen druk onder elkaar hadden over
slechts één onderwerp: den grooten fietskamp.
Wat er gebeuren ging, begrepen ze wel niet precies, maar dit was hun wel duidelijk,
dat er geen kwaad achter stak, zoodat elk politieoptreden hier overbodig was. Dus
draaiden ze maar weer op hun hielen om, kuierden over den spoorwegovergang naar
de stad terug.
De jongens vonden het haast jammer, dat de agenten rechts-omkeert maakten;
want dit was het eenige wat er nog aan het toernooi ontbrak!, zeiden ze. Nu speelden
een stuk of wat van hen maar voor agent; en met veel onnoodige drukte liepen ze
redderend en schetterend tusschen al de groepen rond, en riepen al maar, dat er ruim
baan gemaakt moest worden, en dat het publiek ter zijde van den weg zou
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gaan staan en de baan zelf vrij laten. Het gaf niet veel, want al de jongens verdrongen
zich nieuwsgierig en belangstellend om de twee hoofdpersonen, Piet Schaller en
Braks, die met hun fiets aan de hand in het voortuintje van de uitspanning ‘Aan den
Overweg’ te midden van hun vrienden, partijgangers en bewonderaars wachtten.
Het dient erkend, dat beide groepen in omvang en luidruchtigheid weinig scheelden.
Misschien, dat Piet Schaller in de wandeling meer vrienden telde dan Braks; maar
het waren hier niet uitsluitend de vrienden, die het 'm deden. Dit was een sportkamp,
een geheel nieuw soort sportduel tusschen twee bekende sportjongens. Want èn Piet
èn Braks genoten beiden een jeugdigen sportroem met al den aanhang van dien. Op
het voetbalveld golden beiden als de steunpilaren van hun elftal, Braks van de
‘Blauw-Hemden,’ en Piet van ‘Robertas,’ welke club hij nog kort te voren den
winnenden goal had bezorgd. Maar ook als gymnasten waren de twee
haantjes-de-voorsten, en bij het zwemmen waren ze matadoren, en met cricket en
hockey en tennis gaven ze elkaar maar weinig toe. Ik spreek hier alleen maar over
sport, wel te verstaan!...
Nu zouden zij den strijd aanbinden op de fiets. En dat bracht een nieuwe spanning.
Piet had onder zijn clubje fietsvrienden een heele reputatie; hij was taai en kon
ongemakkelijk hard spurten, en alleen zijn vriend Bram Kogel kon zich met hem
meten. Maar Braks met zijn taaien fut van indischen jongen en met zijn sterke bruine
beenen, waar de spieren
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als bulten oplagen, was een niet minder gevreesde fietstrapper; hij reed meestal alleen,
en zoo Woensdag- of Zaterdagmiddags, als hij even een uurtje uitmocht, kon je hem
naar het voetbalveld van de ‘Blauw-Hemden’ buiten de Singels zien jakkeren; dan
vloog het er over heen, alsof een regiment dragonders hem achterna zat!
Dat was zeker, dat beide kampioenen hun aanhangers hadden, en dat er zoowat
evenveel waren, die stellig en vast op de overwinning van Braks vertrouwden, als
die bij hoog en laag zouden hebben durven zweren op de zegepraal van Piet.
Rond de twee kampioenen stonden de jongens dus in drukke, lawaaiige groepen
te praten, en te beweren, en hun goedgemeende raadgevingen op te dringen. Iedereen
had wat te zeggen; die over het zadel, die over het stuur, deze over den weg, die over
den wind, die over de taktiek, deze over weer wat anders. Maar omdat ze elkaar
allemaal tegenspraken, en dus tegenover den raad van den een telkens een raad van
den ander stond, zoo lieten èn Piet èn Braks hen maar praten, en zorgden zelf, dat
ze, zoo goed als ze slechts konden, zich voor den wedstrijd strijdvaardig maakten.
Beiden hadden zich zoo practisch mogelijk gekleed voor den kamprit; alles wat
ze aan overtollige kledingstukken droegen, hadden ze uitgetrokken, en in hun
sporttricot, de petten af en de knieën bloot, stonden ze daar elk midden-in een van
de twee dichte kringen vrienden te wachten, tot de jury het sein van vertrek zou
geven.
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Daar kwam Guus Gilde al aan. Zijn roode bouffante droeg hij als een opzichtig
ordelint, en minstens de helft van de jongens beschouwde dit ook als zoodanig. Maar
Guus, met drukke gebaren, omdat hij zijn stem kwijt was, wenkte de twee strijders
en fluisterde heesch, dat de anderen juryleden al bij het punt van afrit stonden te
wachten, zoodat het tijd werd, zich daarheen te begeven.
Piet en Braks, met de fietsen aan de hand, drongen door den dichten kring heen
en kwamen nu den weg op. Verkale en Kareltje Kwant hadden er drie stoelen laten
neerzetten en waren daar bovenop gaan staan om beter het geheel te kunnen overzien;
Guus kwam ook bij hen staan, zwaaide met zijn roode bouffante om stilte. Toen
sprak Verkale:
- ‘Dit is de tweede wedstrijd tusschen de heeren Braks en Schaller. Er zal gereden
worden van hier tot het Dikstersche Bosch; daar bij den grooten eik omkeeren,
denzelfden weg terug en hier weer aankomen. Wie er 't eerste is, heeft 't gewonnen...
Mag ik de twee deelnemers verzoeken, hun fietsen te bestijgen en plaats te nemen
bij de streep, die over den weg is getrokken. De fietsen mogen worden vastgehouden
door een helper. Als ik “één! twee! drie!... af!” heb gezegd, wordt weggereden... In
het Dikstersche Bosch staat Beermans om te controleeren, dat alles eerlijk gaat... Ik
heb gezegd.’
- ‘Bravo!’, riepen de jongens; en meteen stommelden ze allemaal weer druk door
elkaar, om gewichtig hun politiedienst te vervullen en ruimte te maken.
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De twee jongens waren intusschen op hun fiets gaan zitten; Piet werd vastgehouden
door Du Clou, Braks door den langen gymnasiast Maas.
- ‘Beiden klaar?’, vroeg Verkale, en toen er geen antwoord kwam:
- ‘Nu, dan tel ik dus: “Eén!... twee!... drie!”

Hij wachtte nog even, om de spanning te verhoogen. Al de toeschouwers stonden
ademloos; Du Clou en Maas stonden wijdbeens naast de fietsen, gereed om bij ‘af’
de twee rijders zoo hard mogelijk vooruit te duwen. Piet en Braks zaten
in-een-gebogen op hun fietsen, de vingers stevig geklemd om de handvatten van het
stuur, de beenen strak van spieren, de ruggen krom als een gespannen veer.
- ‘Af!’, riep Verkale.
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En met een vaart schoten de twee rijders vooruit!
Het was een bijna rechte weg van den spoorwegovergang tot het Dikstersche
Bosch: alleen in het gehuchtje Vierhuizen boog de weg zich wat, en vandaar kon je
al in de verte de flauwe omtrekken van het bosch zien. De weg er heen was twaalf
kilometer lang; het was ongeveer vijf-en-twintig kilometer heen-en-terug. Er stond
weinig wind. In een klein uur konden de strijders dus weer terug zijn, rekenden de
jongens uit, terwijl ze de twee nakeken, die naast elkaar, ieder aan een kant van den
weg, rakelings scherend langs den berm, vlug wegtrapten.
De drie juryleden, nog boven op hun stoelen, keken het langst, tuurden nòg
gewichtig, toen er van de twee kampioenen al niets meer te zien was dan twee kleine
witte stofwolkjes, welke rechts en links van den rechten weg op-puften. Toen keken
ze alle drie nog eens heel ernstig en geleerd op hun horloges, daalden daarna tot den
gewonen grond af en stapten in het ‘Aan den Overweg’ binnen, waar een afzonderlijk
kamertje voor hen gereserveerd was; een groot papier met ‘Verboden Toegang Jury’ was daar op de deur geplakt.
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IV.
Terwijl dit alles gebeurde bij de plaats van vertrek, reden de twee jongens,
krom-gebogen over hun sturen, recht voor zich uit kijkend, den Diksterschen weg
af.
Ze hielden elk een kant van den weg en schenen niet op elkaar te letten; maar
inderdaad verloren ze elkaar geen oogenblik uit het oog. Ze kenden zoo ongeveer
elkaars krachten, wisten wat ze aan elkaar hadden. Met vijf-en-twintig kilometer
voor de borst en een gevaarlijken tegenstander naast je, was het een kwestie van
voortdurend opletten, goed bij adem blijven, niet alle krachten verspillen en nog
voldoenden fut overhouden, om als het noodig was bij de laatste paar honderd meter
den tegenstander voorbij te schieten. Geen van de twee rekende er dan ook op, reeds
op den heenweg, hetzij door snellen gang, hetzij door een woesten spurt, den
tegenstander kwijt te raken; daarvoor zouden ze te veel van hun eigen krachten vergen
en hun even sterke tegenpartij toch niet kwijt raken. En daarom reden ze met een
flinke vaart den weg af, strak-gebogen over hun stuur, en recht vooruit-starend, op
gelijken afstand van elkaar blijvend, maar toch geen oogenblik den ander uit het oog
verliezend.
Zoo snorden ze, bijna zij aan zij, het gehuchtje Vierhuizen door. Een troepje
jongens, die het aardiger
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hadden gevonden, den wedstrijd van hier te volgen, stonden er tegen de huisjes, en
juichten het tweetal hardrijders luide toe. Een van hen wou probeeren mee te rijden,
maar na een paar minuten liet hij z'n fiets uitloopen, keek heel boos naar z'n
achterwiel, alsof daaraan de oorzaak lag, dat hij het tweetal niet kon bijhouden.
Piet en Braks trapten onvermoeid door, de bocht

van den weg langs, en recht op het Dikstersche Bosch toe, dat als een zachte
blauwende heuvelrand in de verte opdoemde. De twee strijders, hoewel heel alleen
op den verlaten weg, spraken geen woord samen; slechts zorgden ze, dat geen
oogenblik de één een wiellengte vóór den ander kwam. En in onverminderden straffen
gang stoof het tweetal zoo den weg langs, op het bosch toe, dat steeds scherper zich
begon af te teekenen tegen de lichte lucht.
De groote eik, waar het zijpad zich kromde, om met een bocht te keeren en op
denzelfden weg terug te komen, lag een paar honderd meter van den boschzoom af.
Aan den ingang van het bosch stonden twee jongens met hun zakdoeken te wuiven;
maar Piet en Braks trapten ze voorbij, zonder zelfs te kijken wie het waren.
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Daar lag al, rechts van den straatweg, die als een breed spoor door het bosch liep,
het zijpad, dat naar den grooten eik voerde. Weer stond er een jongen druk te wuiven.
Nu hielden beiden een weinig hun vaart in, om de scherpe wending te kunnen maken;
even konden ze recht gaan zitten en zich opheffen uit hun ingespannen gebogen
krachthouding.
Piet keek rond. En in-eens herkende hij die plek hier, zooals hij er maanden geleden
ook op een middag per fiets gekomen was, zooals hij dien dag den langen eenzamen
weg alleen afgefietst kwam, en langzaam over de knerpende paden van het stille
bosch gereden was. Boven zijn hoofd rumoerde toen de wind en telkens schoven
even de bladerpakken vaneen; dan was 't geweest alsof er boven een dakvenstertje
werd opengezet en de volle zon de zaalvloer van het boschpaleis was komen
vergulden. En toen, in dit tooverpaleis, had hij zich gedroomd een toovertroon, met
een tooverprinsesje er op. En... toen was het in-eens het vreemde meisje geweest,
dat er met haar kapotte fiets verlaten gezeten had; Hetty...
Hetty!
En ineens zag hij weer voor zich haar aardige gezichtje; het was als hoorde hij
haar stem vlak bij zijn oor, zooals hij haar lachende vragen had gehoord, toen ze
achter hem stond, op het treedje van zijn fiets, haar armen stevig geklemd om zijn
hals, en hoe ze telkens zoo meewarig vroeg: ‘of het niet te vermoeiend voor hem
was?’ Wat had hij dien
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middag gereden, met dat aardige, lieve vrachtje achter op zijn fiets, pal tegen den
strakken wind in naar huis terug!
Het was Piet plotseling, nu hij door het bosch reed, alsof hij die oogenblikken
weer doorleefde. Hij voelde in-eens weer in zich diezelfde jonge kracht, die hem tot
àlles in staat kon stellen, omdat het voor dat aardige meisje was, voor Hetty; 't was
alsof hij weer haar handen voelde aan zijn jaskraag en de twee meisjesarmen, welke
hem zoo vertrouwelijk omklemd hielden; ja, 't was, alsof hij weer haar stem hoorde,
dicht bij zijn oor, zonder dat hij naar haar kon omkijken, en weer haar vraag: of het
niet te vermoeiend voor hem was? En hij zelf, ingespannen over zijn stuur gebogen,
met al zijn overdadige jongenskracht sterk trappend tegen den bollen wind in, om
het meisje, Hetty, te toonen hoe hij wel fietsen kon!...
Toen zette Piet zich schrap, boog zich weer krom over zijn stuur, en voorbij
Beermans, die er met een roode vlag als op schildwacht scheen te staan, langs den
grooten eik, snorde hij de bocht om, weer op den straatweg, terug naar het einddoel!
Braks was echter op zijn qui-vive. Was 't een krijgslist van Schaller? wou Piet 't
eens met een spurtje probeeren? of ging zijn tegenstander er werkelijk zoo'n dolle
vaart in zetten?... Braks had meteen zijn stuur beet gevat, en, met z'n sterke beenen
de pedalen rondtrappend, schoot hij als een pijl uit den boog achter Piet aan. Nog
waren zij het bosch niet uit, of hij had Schaller ingehaald en deed nu wat hij
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kon, om vlak achter het wiel van zijn tegenpartij te blijven rijden.
Piet reed met dezelfde vaart verder. Hij dacht misschien in het geheel niet meer
aan Braks, die met een ronden kattenrug vlak achter hem aan stoof;... hij zag den
weg niet eens;... hij dacht aan geen moeheid, aan geen strijdkamp, aan geen eindspurt!
Om zijn hals was het als drukten hem de twee meisjesarmen, en in z'n ooren suisde
dan telkens die stem: ‘Of hij niet moe werd?’

Moe?!.... En telkens spande hij z'n spieren sterker en z'n fiets schokte vooruit, zoodat
Braks hem bijna niet bij kon houden.
Zoo snorden ze als een stormwind Vierhuizen weer door. De jongens, die er waren
blijven wachten, hadden de twee kampioenen niet zoo vlug terug verwacht. Wat was
dàt! Kwamen ze daar al aan? En nu niet meer naast elkaar, ieder aan een kant van
den weg, maar Piet Schaller vooraan, met razend vlugge pe-
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daaltrappen z'n fiets vooruitstuwend, en Braks, krom van inspanning, in elkaar
gedoken, moeilijk er achteraan? Dat was dus meenens! Wat een race! Dat was zóó
niet uit te houden! Het was wel of Piet onafgebroken doorspurtte! En er moesten
zeker nog zes of zeven kilometer gereden worden, vóórdat het einde bereikt was!
In een dichte stofwolk verdwenen de twee dolle trappers.
Piet jakkerde nog altijd vooraan. Maar wel voelde hij, hoe zijn beenen zwaar
begonnen te worden, hoe de moeheid hem opkroop langs zijn rug, hoe hij kramp
kreeg in zijn vingers, welke het stuur omkneld hielden.
Achter zich hoorde hij zwaar ademhalen, als van iemand, die hijgt van inspanning.
Was dat Hetty, die achter op het fietsstapje stond? Hetty!...
Maar in-eens begreep hij, dat het Braks was, Braks, z'n tegenstander, de taaie
Braks, die, alsof hij zich had vastgeklemd aan z'n achterwiel, van geen loslaten had
willen weten! Piet hoorde, hoe Braks zwaar en hijgend ademhaalde. Maar zelf voelde
hij ook z'n adem op-en-neer schokken.
Zij naderden het eind. De stad lag daar voor hem, juist als op dien vroegen middag,
rustig en vredig, achter den krans van boomsingels; de telegraafpalen langs den
spoordijk staken spitsig omhoog, zelfs van verre waren reeds te onderscheiden de
twee witte streepjes van de afsluitboomen bij den spoorweg-overgang. Rechts lag
het café-tje onder z'n rieten dakje. Daarvoor was het een donkere dichte groep. Dat
moesten
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de jongens zijn, die op hun terugkomst wachtten.
Hun vaart was nu veel minder snel. Het was Piet, alsof z'n betoovering verbroken
was. Hij trachtte zich er wel weer in te denken, in datzelfde gevoel van straks, die
twee armen, welke hij als een sterken druk tegen zijn schouders had gevoeld, de
stem, die hem zachtjes in zijn oor gefluisterd had..... Doch wat hij nu hoorde, was
slechts het zware ademen van Braks, die als de zuigerstoot van een machine zijn
longen hijgend in-en-uitzette; wat hij voelde was slechts een ontzenuwende afmatting
door al z'n ledematen, vooral in z'n beenen, die, zwaar als lood, bijna niet meer
op-en-neer te krijgen waren.
Zou hij 't niet halen? Zou Braks, die op den terugweg voortdurend achter hem was
gebleven, hem in het laatst voorbijschieten? Het duizelde Piet even voor z'n oogen,
hij greep het stuur vaster, drukte z'n voeten stevig op de pedalen; maar 't was wel,
of al zijn kracht verlamd was.
Ze hadden reeds een paar, hen langs den weg tegemoet geloopen jongens bereikt.
Die stonden te wuiven en te schreeuwen, dat hooren en zien een gewoon mensch
zouden vergaan, laat staan twee uitgeputte fietsrenners! De jongens leken wel dol
van opgewondenheid. In zóó'n korten tijd, nog geen drie kwartier, al terug, en altijd
onafscheidelijk bij elkaar! Wie zou dit winnen? Wiens eindspurt zou den kamp
beslissen?
Er waren nog twee honderd meter af te leggen.
Verkale, Guus Gilde en Kareltje Kwant kwamen
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haastig aangehold uit hun gereserveerde kamer met het bordje ‘Verboden Toegang
- Jury’, en klauterden, zonder den tijd te hebben, hun deftigheid behoorlijk tot haar
recht te brengen, op de drie stoelen, welke er gelukkig nog stonden.
Links en rechts van den weg drongen de jongens samen. Het was nu nog voller
dan een uur geleden bij het vertrek. Want met den mooien voorjaarsdag

waren er stadsmenschen naar buiten gekomen; daar, bij dien jongens-oploop, waren
ze blijven staan, hadden gevraagd wat er aan de hand was, bleven ook wachten op
de terugkomst van de twee fietsrijders. Er stonden dames en heeren, ook een paar
groepjes meisjes.
De twee racers kwamen steeds nader. Beiden
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waren dood-op. Piet was nog altijd voor; maar Braks had iets ter zijde gestuurd, om
meer ruimte te hebben; hij boog nu zijn rug nog krommer over het stuur. Het was te
zien, hoe hij alle moeite deed, z'n laatste krachten inspande, Schaller voorbij te komen.
Maar Piet, z'n handen krampachtig gewrongen om het stuur, de hals vooruit-gerekt,
en met een laatste restje kracht z'n fiets vooruitdrijvend, vocht tegen wat hij kon.
Toch begon Braks op te halen. Hij had zijn voorwiel al naast het achterwiel van
Piet gebracht... Met elken trap schoof hij iets meer vooruit... Nu was zijn voorwiel
bijna gelijk met dat van Piet... Nog een paar wanhopige trappen, daar was Braks
voor...
De jongens vergaten er het juichen bij, zóó prachtig was die tweekamp.
Een decimeter of wat, een halve wiel-lengte bleef Braks voor. Zoo vlogen ze met
hun laatste krachttrappen de eindstreep tegemoet.
En reeds bogen de drie juryleden zich voorover, om te zien wie één was, reeds
dacht men Braks met zijn laatste pedaaltrappen het eerst over de eindstreep te zien
vliegen... toen Piet in-eens als met sprongen zijn fiets vooruit rukte!
Dat was geen fietsen meer, dat was steigeren! In twee woeste trappen was hij weer
met Braks gelijk.
Toen rukte hij zijn fiets nog meer naar voren. Met elken trap won hij een
handbreedte. Nu was hij een half wiel voor, nu één wiel...
En meteen snorde Piet als eerste de eindstreep over...
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De storm van gejuich, die opstak, tracht ik niet eens te beschrijven. De strijd was te
spannend geweest, en nu bleef den toeschouwers niets over dan door een uitbundig
lawaai hun zenuwen te ontspannen. Zoo beschrijf ik niet, hoe Piet dood-af en met
knikkende knieën van zijn fiets stapte en half-steunend op zijn vrienden naar het
gereserveerde kamertje met ‘Verboden Toegang - Jury’ in het café-tje werd gebracht;

ook niet hoe Braks, al even uitgeput en ellendig, leunend op zijn vrienden daar binnen
ging; evenmin hoe Guus Gilde als een dolleman boven op zijn stoel bleef zwaaien
met zijn roode bouffante, maar geen geluid kon geven van opgewondenheid en
verkoudheid; ook niet hoe later de jongens, druk en schetterend door elkaar, naar
stad teruggingen, niet uitgepraat voor vandaag, of voor den dag van morgen, of over-
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morgen, niet voor de heele week, over dien prachtigen wedstrijd!
Ook hoe de burgers naar de stad terugkeerden na zich buiten verlustigd te hebben
aan den mooien Meimiddag vertel ik maar niet, omdat dit met het verhaal eigenlijk
niets te maken heeft.
Maar wel moet ik vertellen, hoe bij een van de troepjes meisjes, die druk snaterend
naar huis terugwandelden, een meisje met een hoog-roode kleur van zenuwachtigheid
stilletjes meeliep.
Dat was Hetty! Hetty, die heelemaal niet geweten had van den grooten wedstrijd
tusschen Piet Schaller en Braks, maar die toevallig op een wandeling buiten de stad
bij het café-tje ‘Aan den Overweg’ terecht was gekomen, en daar, in al die drukte,
dicht bij de eindstreep had gestaan. Toen, met meisjesslimheid, had zij zich eensklaps
de balscène herinnerd, en nu ze in de verte haar twee driftige cavaliers van toen in
verwoeden sportkamp aankomen zag, had Hetty zich niet kunnen inhouden, was snel
voorbij de andere meisjes en jongens naar voren gedrongen, om een gebaar van
opgewondenheid te maken.
Piet had dit gezien - en gewonnen!

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

226

V.
Braks had den zwemwedstrijd gewonnen!
Piet den fietswedstrijd!
Dat was ieder één!
De derde kamp moest dus de beslissing brengen. Dat kwam er dus op aan!
En daarvoor moest je ook net Kareltje Kwant hebben, wiens beurt het ditmaal
was, als voorzitter van de jury op te treden, om alles in de puntjes voor den
beslissenden kamp in orde te brengen.
Onder andere omstandigheden zouden de schooljongens misschien weinig
belangstelling hebben getoond in zoo'n letterkundig duel. Wie het beste vers maakte?
Was dat eigenlijk wel wat je noemt een wedstrijd?! Maar nu beide kampioenen elk
één kamp gewonnen hadden, en de derde de beslissing moest brengen, vonden ze 't
allen buitengewoon belangrijk.
Zoo werd dus deze moderne Meester-Zangersstrijd een gebeurtenis, waarop de
aandacht van de geheele stedelijke jeugd met volle belangstelling gevestigd was.
Kareltje had alles uitnemend geregeld.
Van het bestuur van de voetbalvereeniging ‘Robertas’ had hij het clubhuisje voor
een middag in bruikleen weten te krijgen. Met een paar oude schutten had hij dit
toen zoowat ingericht naar zijn plannen.
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Het huisje was in drieën verdeeld: achterin twee kleine hokjes, welke elk hun licht
kregen door een bovenraampje; in elk één tafeltje met papier, inktkoker en pen, en
één stoel, anders niets. In het derde afgeschutte hokje stond een grootere tafel met
drie stoelen. Dat was alles, maar het was voldoende, en juist door den grooten eenvoud
was dit zeer indrukwekkend. De clubvlag was uitgestoken, en boven de deur was
een breed doek aangebracht, waarop met statige letters geschilderd stond:

Buiten stonden al de jongens weer, en toen de drie juryleden, plechtig en deftig,
kwamen aangestapt, en ook Piet Schaller en Braks, ieder van een verschillenden
kant, met strakke gezichten, vanwege den ernst van dezen zoo ongewonen wedstrijd
ter plaatse waren aangekomen, klonk er ditmaal geen gejuich of gejoel, doch maakten
de jongens stil-zwijgend plaats voor kamprechters en kampvechters.
Met hun vijven gingen ze het clubhuisje binnen. In het voorste hokje liet Kareltje,
als voorzitter, door de twee andere juryleden, Verkale en Guus Gilde, de noodige
toebereidselen verrichten, welke bestonden in het fouilleeren van de twee aanstaande
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dichters, of deze geen ongeoorloofde hulpmiddelen bij zich droegen. Vervolgens
werd weer de deur geopend en van den drempel sprak toen Kareltje Kwant de
verzamelde schare als volgt toe:
- ‘Jongelui, vrienden, schoolmakkers en kameraden!... Zoo zijt ge dus wederom
in grooten getale bijeengekomen, om ditmaal getuige te zijn van den laatste der drie
wedkampen tusschen Ikkie Braks en Piet Schaller... In de voorafgaande sportkampen
hebben beiden elkaar naar de sportkroon gestoken en, uitnemende sportlieden als
wij hen beiden kenden, heeft het niemand onzer verwonderd, elk één van de twee
kampen te zien winnen... Ikkie Braks wist den zwemstrijd te winnen op een wijze,
die zelfs geen visch zou beschaamd hebben, en Piet Schaller vloog vlugger dan de
snelste vogel over de eindstreep... Daarom, geachte toehoorders! heeft dus de derde
kamp te beslissen... Deze zal, zooals u reeds bekend is, bestaan uit een wedstrijd in
de schoone kunst van dichten... De opgave, aan de twee fiere kampioenen gegeven,
is, om in een door de jury vastgestelden tijd, een gedicht te vervaardigen, waarvan
het onderwerp hun nog onbekend is, doch dat ik hen zoo aanstonds zal noemen...
Elk der meesterdichters zal zich in een afzonderlijke cel begeven, na een half uur
deze hebben te verlaten, en zijn dichtwerk aan de jury ter beoordeeling hebben ter
hand te stellen... De jury zal zich onmiddellijk in raadkamer terug trekken, zonder
uitstel haar oordeel vaststellen en tegelijk met haar uitspraak de gedichten voorlezen...
Wij

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

229
meenen, dat op deze wijze de meest onpartijdige bepalingen gemaakt zijn... De kamp
gaat dus aanvangen... Het is nu één minuut vóór tweeën, om twee uur wordt een bel
geluid voor den aanvang, om half drie ten tweede male voor het eind van den
wedstrijd, terwijl een derde gelui zal verkondigen den uitslag... Ten slotte noem ik
u den naam van het onderwerp, waarop onze twee uitnemende kampioenen hun genie
zullen beproeven, n.l.: ‘De zintuigen.’...
Kareltje Kwant maakte een komieke buiging met z'n stumperig lichaampje en
knipte zoo vroolijk met het eene oog, dat de jongens wel begrepen, dat de ernst van
het oogenblik niet dusdanig was, dat ze heelemaal geen teeken van bijval zouden
mogen geven voor deze lange, onberispelijk voorgedragen toespraak door den
voorzitter van de jury.
Doch Kareltje had reeds een wenk aan Guus Gilde gegeven, en deze klepelde uit
alle macht met een groote bel, welke hij tot dusverre zorgvuldig onder z'n jas
verborgen had gehouden. Meteen zagen de jongens buiten, hoe Kareltje de twee
dichters, Piet en Braks, elk een van de hokjes binnenduwde, het schut achter hen
dichtklapte, en daarop ook de voordeur van het clubhuisje sloot.
Het was een half uur wachten; dat zou wel vlug voorbij zijn.
In het huisje waren Kareltje en Verkale en Gilde op hun stoel aan de tafel gaan
zitten; Kareltje had zijn horloge voor zich gelegd, Guus zette de bel op tafel, en
Verkale, die dezen eindstrijd niet zoo heel
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belangrijk vond, nam een stuk papier en begon er poppetjes op te teekenen.
Maar in de twee hokjes zaten de beide dichterkampioenen. Eerst keken ze vreemd
rond, zoo ongeveer als een vogel, die pas geknipt is en zoo uit zijn heerlijke vrijheid
eensklaps in 'n nauwe getraliede

kooi rondkijkt. Doch toen namen beiden den eenigen stoel, gingen er op zitten. Daarna
vatten beiden de eenige pen op, doopten die elk in hun inktpot. Vervolgens zetten
beiden de pen op het groote witte vel papier, schreven met langzame duidelijke
letters:
‘De zintuigen’.
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Maar verder kwamen ze geen van beiden.
Ze vonden het een heel ding!
De arme Braks natuurlijk het ergste! Die kende toch al geen grooter marteling dan
het omgaan met papier en inkt en het neerschrijven, zwart op wit, van een
Hollandschen zin. Z'n brief naar huis, éénmaal om de veertien dagen met de mail,
kostte hem al telkens een bedorven dag. Een eenvoudig briefje van nog geen drie
regels was hem al een kwelling, welke hem 's nachts met een nachtmerrie wakker
deed schrikken. En als hij voor school een opstel moest maken, was hij er minstens
drie dagen van te voren al overstuur van, en liep hij minstens een week later nog na
te steunen.
De arme Braks, in zijn nauwe gevangenis, keek het inktpotje met een wanhopigen
blik aan, alsof het een beker gif was, die hij nu uit zou moeten drinken; dan bekeek
hij, met pareltjes op zijn voorhoofd, den pennehouder, alsof deze een Japansch zwaard
was, waarmee hij zich zou moeten harakiri-ën; ten slotte staarde hij naar het witte
vel papier, waaraan hij zijn dichterlijke ontboezeming moest toevertrouwen, en het
was hem, alsof die koud-blanke papierkleur koel en kil langs zijn handen en armen
opkroop en zijn donker gelaat tot kil marmer verstijfde.
Zoo zat Braks en staarde met akelige strakke oogen voor zich uit!
Maar in het hokje daarnaast zat Piet, niet minder beklagenswaardig.
't Is waar, Piet was heel wat vlugger met de pen

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

232
dan Braks. En om versjes in-elkaar te flansen daar draaide hij, als het zoo met
Sint-Nikolaas te pas kwam, z'n hand niet voor om. Maar ditmaal begreep Piet, dat
het er op aankwam. Het was niet slechts de vraag wat Braks er al of niet van terecht
bracht, neen, Piet voelde, dat hij ditmaal een ècht vers moest maken, iets moois,
omdat er heel wat van hem verwacht werd, wanneer straks de twee dichterproeven
aan de verzamelde jongens zouden worden voorgelezen. Hoe moest hij beginnen?
En wat moest hij schrijven over de zintuigen? Dat hij het benauwd had, dat het hier
naar voetbalschoenen rook?.... dat hem de sterretjes voor zijn oogen dansten van het
turen op het papier?... dat hij de jongens buiten hoorde stoeien en pret-maken?... en
dat hij zijn stem het liefst had willen gebruiken om zoo hard mogelijk te roepen:
‘Laat me d'r maar uit!... ik zie d'r geen kans toe!’
Nee, dat ging toch niet. En zoo doopte Piet zijn pen maar eens in de inkt, en zette
drie stippen op het papier en trok toen een lijntje en toen nog een cirkeltje. Dat was
me een karwei, om zoo op commando een gedicht te moeten uitbroeien! Piet voelde
zich hoe langer hoe minder op zijn gemak. Hij wilde zijn pen weer in de inkt doopen;
toen bedacht hij zich en wou den pennehouder als een pijl in het beschot mikken,
maar nog juist bijtijds hield hij deze ondichterlijke uiting in en stak den pennehouder
als een sigarettenpijpje in zijn mond en begon met woedende knauwen er op te
bijten...
Zoo zaten Braks en Piet, ieder in zijn nauwe hokje,
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toen Kareltje Kwant zonder van zijn stoel op te staan, met zijn hooge stem riep:
- ‘Kwart over twee! De helft van den tijd is om!’
Het was den pseudo-dichters, alsof zij twee terdood-veroordeelden waren, en de
beul hun de laatste waarschuwing kwam brengen.
Het tweede kwartier was nog vreeslijker dan het eerste! Nu moest het er van komen.
In een kwartier kon je wel vijf bladzijden in 'n schrift vol-kalken als het moest. Maar
zoo'n kwartier was in 'n wip om, nu je daar voor je zag staan op het groote witte vel:
‘De Zintuigen.’

Braks keek scheel van het onafgebroken staren naar het gat van den inktpot, dat hem
met één groot zwart oog hypnotiseerde. En Piet had al driekwart van den pennehouder
opgegeten, tot hij zich met schrik herinnerde, dat als hij dezen heelemaal opat er
niets over zou zijn, om zijn vers mee neer te schrijven.
Toen, met een geweldige inspanning, zetten beiden zich aan den arbeid...
- ‘Half drie!’, zei Kareltje, de voorzitter van de jury. Guus greep de bel en luidde uit
alle macht.
In hun twee hokjes schrikten de beide slachtoffers op, alsof er een dynamietmijn
onder hun stoel ontplofte. Buiten liepen de jongens al saam voor het clubgebouwtje.
Kareltje riep tegen Verkale, de voordeur wijd

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

234
open te zetten, opdat iedereen zou kunnen zien, dat alles behoorlijk in z'n werk ging.
Daarop strompelde hij zelf naar de kamerschutten en sloeg die open. Daar zaten
Braks en Piet, ieder op hun stoel voor het tafeltje, en beider yellen papier waren
beschreven!

Kareltje nam de gedichten, en verzocht de twee opgeluchte dichters, zoolang naar
buiten te willen gaan. Daarop sloot Verkale weer de deur.
Al de jongens drongen nu dicht samen om Piet en Braks, maar dezen waren allebei
nog te veel van streek en gaven dus niet veel antwoord op al de
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grapjes en plagerijen en vragen, waarmee ze van alle kanten bestormd werden.
Bovendien waren ze ook veel te nieuwsgierig naar de uitspraak van de jury...
Maar zoolang als dat duurde!
Je werd er ongeduldig van, en niet alleen de twee poëeten, maar ook de andere
jongens. Dat was nu toch zoo'n moeilijk werk niet, om even die twee verzen te lezen
en uit te maken welk het best van de twee was.
Maar het duurde tien minuten, en twintig minuten, en eindelijk een half uur.
Toen luidde toch eindelijk de bel!
De deur ging open en de drie juryleden stonden op den drempel, Kareltje Kwant,
met de twee papieren in zijn hand, in het midden. Het was dadelijk stil. En Kareltje
sprak:
- ‘Jongelui, schoolmakkers, vrienden en kameraden!... We hebben jullie een heelen
tijd moeten laten wachten, maar de reden daarvan is, dat we een heel moeilijke taak
te vervullen hadden, omdat namelijk het eene vers al net even mooi is als het andere...
Zoo heeft zich dus het eigenaardige geval voorgedaan, dat van de jury zich ten slotte
één stem verklaard heeft voor het vers van Ikkie Braks, één voor dat van Piet Schaller,
terwijl het derde jurylid, de goede eigenschappen van beide verzen even zwaar latende
wegen, en zijn stem niet aan beiden kunnende geven, blanco heeft gestemd.... De
jury heeft dus geen uitspraak kunnen doen, en zoo heeft zij met
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algemeene stemmen besloten, de beslissing aan jullie over te laten...’
Dat was wel een bijzonder geval, vonden de jongens. Geen beslissing van de jury!
voor elk één stem! en de derde stem - dat was natuurlijk die van Kareltje zelf - blanco!
Nu zouden zij dus moeten beslissen? Dat was wat buitengewoons! En de jongens,
opgewonden en zenuwachtig, riepen al:
- ‘Laat hooren... Lees ze voor!... De verzen!’
Toen zei Kareltje:
- ‘Luisteren jullienog

even..... Het eerlijkst komt mij voor, dat Braks en Schaller ieder zijn eigen gedicht
voor leest’...
- ‘Ja! ja!’ riepen de jongens.
- ‘Best,’ zei Kareltje, ‘als de twee meesterzangers dan maar beginnen willen...
Wie het eerst?... Moet ik het zeggen?... Vooruit dan: eerst Schaller maar!’...
Piet kwam dadelijk naar voren, stapte het clubhuisje binnen, kreeg zijn vers uit de
handen van den voorzitter van de jury, en staande op den drempel, droeg hij met
pathos voor:
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‘De zintuigen’.
Wee, wee en wee!
En mijn stem is verdwenen!
Geen jubelende kreet, als een vogel zoo vrij!
Geen aria's meer, en geen trillers, zoo blij!
Want mijn stem, en mijn stem, is verdwenen...
Wee, wee en wee!
En mijn oor is verdoofd!
Geen zangen nu meer van den vogel in het hout;
Geen ruischen nu meer van den wind door 't woud;
Want mijn oor, en mijn oor, is verdoofd...
Wee, wee en wee!
En mijn oog is verblind!
Geen vroolijke zon meer, die de weiden verlicht,
Geen maneschijn meer, die d'avondnacht sticht,
Want mijn oog, en mijn oog, is verblind...
Wee, wee en wee!
En mijn reuk is verdwenen!
Geen versterkende lucht van het jeugdige groen;
Geen bedwelmende geur meer van vrucht of van bloem,
Want mijn reuk, en mijn reuk, is verdwenen...
Wee, wee en wee!
En mijn gevoel is gedood!
Geen koesterende stralen van de zomersche zon,
Geen verkoelende druppels der verfrisschende bron,
Want mijn gevoel, mijn gevoel, is gedood...
Wee, wee en wee!
En mijn zinnen zijn niet meer!
Verdwenen Geluid! en Gezicht! en Gehoor!
Gevoel! en de Reuk! ze gingen te loor!
En mijn zinnen, ze zijn er niet meer...

Hier moest Piet even adem-halen. De jongens, die 't prachtig hadden gevonden,
wilden al beginnen in

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

238
hun handen te klappen; maar Kareltje voorkwam deze ontijdige toejuiching door
Guus een stomp te geven, opdat die zijn bel zou luiden. Er was dus geen gejuich, en
Piet, na weer eens diep adem te hebben gehaald, vervolgde, nu op vroolijker toon:
Juich, juich en juich!
En mijn stem keerde weer!
En forsch klinkt zij nu weer omhoog keer op keer!
En jubelend zingt zij háár lied'ren ter eer!
En mijn stem, en mijn stem, keerde weer!
Heil, heil en heil!
En mijn gehoor is er weer!
Nu zal ik háár stem, zoo heerlijk, weer hoor en!
Weer zal mij 't geluid van háár schreden bekoren!
En mijn gehoor, en gehoor, is er weer!
Kom jubel nu uit!
En mijn oog straalt nu weer!
Ik zie weer háár oogen, van 't onschuldigste blauw;
Ik zie weer die engel, wie ik zwoer liefde en trouw!
En mijn oog, en mijn oog, ziet háár weer!
Juich, juich en juich!
En mijn reuk is er weer!
Ik geniet weer de geur van de bloem, die zij plukte,
Háár nabijheid, die mij de zinnen verrukte!
En mijn reuk, en mijn reuk is er weer!
Dank, dank en dank!
Mijn gevoel is er weer!
Ik voel háár handdruk, háár adem zoo rein;
Ik voel weer háár hartslag, gelijk met den mijn!
En mijn gevoel, mijn gevoel, is er weer!
Juich, jubel en juich!
En mijn zinnen keerden weer!
Ik kan weer genieten, en juichen, en zingen.
Zij schonk het mij weer, het gebruik van mijn zinnen!
Háár wijd ik dit lied dus ter eer!
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Het was uit - en dat was maar goed ook, want Piet had met zulk een uitbundige kracht
z'n vers voorgelezen, dat z'n stem op het laatst oversloeg. Maar dit deed aan den
indruk niets af. De jongens, die ademloos hadden geluisterd, waren heelemaal niet
meer te bedwingen; en al luidde Guus als een stadsomroeper z'n bel, om nu ook stilte
te vragen voor het vers van Braks, de bravo's en het handgeklap barstten van alle
kanten los. Zelfs toen er een grappenmaker boven alles uit had geroepen: ‘Daar gaat
ze!’, riepen ze allemaal in een uitbundige hulde voor den dichter:
- ‘Daar gaat ze!... En làng zal ze leven!’
Maar eindelijk kon men toch de bel van Guus weer hooren. En toen het daarop
eindelijk stil werd, zei Kareltje:
- ‘Wij hebben u nu den eenen dichter laten hooren, nu volgt de tweede... Mag ik
daarom vriend Braks verzoeken, ons ook zijn “Gedicht aan de Zintuigen” voor te
lezen?’
De jongens waren nu heel stil, want de nieuwsgierigheid was groot, hoe Ikkie
Braks het er wel af zou brengen. Piet had een geweldig succes behaald, en eerlijk
gezegd hadden de jongens niet veel vertrouwen noch in het dichterlijk talent, noch
in de voordrachtsgave van Braks.
De tweede dichter plaatste zich nu op een wenk van Kareltje op den drempel van
het clubhuisje. Hij stond daar al heel weinig op z'n gemak en verlegen keek hij de
dichte groep jongens aan, die in gespan-
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nen afwachting voor hem stond. Hij humde een paar maal en toen begon hij aarzelend:
- ‘Gullie weet wel immers ja, lui, dat Ikkie niet mooi kan voordraag... daarom
gullie kassian met Braks, als Ikkie niet zoo mooi spreek als Schaller, ja.’
- ‘Ga je gang maar!’ moedigden de jongens hem

aan, want ze vonden 't al kranig van Braks, dat hij zonder stotteren zooveel woorden
achter elkaar had gesproken.
Toen begon Braks z'n gedicht voor te lezen; hij zei het op, alsof het een liedje was,
waarvan hij de wijs neuriënd wilde aangeven; het was een klagend eentonig deuntje,
waarin iets weemoedigs scheen te zingen, een droef en treurend liedje. En het klonk
zoo vreemd en ongewoon, zoo ‘Indisch’, gelijk de jongens later trachtten hun
aandoening te verklaren, dat een vreemde bekoring zich van hen allen meester maakte,
en niemand er ook maar een oogenblik aan dacht, iets geks te vinden in het vers van
Braks, dat voor hen allen toch van het begin tot het eind onverstaanbaar was.
Zoo neuriëde Braks op een eentonig deuntje:
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Kalan toeman pigi, pigi di prang
Djangan kirim soerat, tepi kirim wang.
Dari mana datangnja lintah
Dari sawah troes kakali
Dari wana datangnja tjinta
Dari mata troes kakati.
Apa itoe di poeloe itoe
Koepoe koepoe mati telentang
Apa itoedi konde itoe
Koetoe koetoe di kata kembang.*)

Toen het uit was, of beter gezegd, toen Braks ophield zijn wijsje met de vreemde
woorden te neuriën - 't is gek! toen volgde er in het geheel geen applaus. Maar heel
lang duurde dit niet, want de jongens herinnerden zich, dat ze hier waren om uitspraak
te doen in een tweestrijd, en zoolang bleven ze ook niet onder de bekoring van dit
vreemde liedeke, dat Braks hen daar had voorgezongen. Het kwam eigenlijk wel niet
met z'n waardigheid als voorzitter van de jury overeen, maar Kareltje Kwant, die
naast Braks stond, had hem een hand toegestoken en schudde die stevig. De andere
jongens kwamen nu ook los, en wanneer ze daareven zoo hard ze maar konden

*) Zoover de vertaling van een Indisch gedicht mogelijk is, luidt deze als volgt:
‘Wanneer men ten strijde uittrekt, neem dan geen liefdesbrieven mee, doch geld (patronen,
geweren). - Waar komt een bloedzuiger vandaan? Die gaat van het rijstveld naar de rivier.
- Waar komt de liefde vandaan? De liefde gaat van het oog naar het hart. - Wat ligt er op dat
eiland? Een doode vlinder, op zijn rug. - Wat is er in haar haarwrong? Een insekt, dat zij
aanziet voor een bloem.’
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hun bravo's geroepen hadden voor Piet Schaller, nu kwamen ze met hun gejuich los
voor Ikkie Braks. Guus klepelde als een bezetene met z'n bel.
- ‘Stemmen! stemmen!’ werd er geroepen.
- ‘We zullen stemmen met het opsteken van de handen,’ zei Kareltje, toen het stil
was geworden. ‘Dus de handen in de hoogte van wie Piet Schaller als overwinnaar
beschouwen...’
Bijna alle handen gingen omhoog. De jury keek scherp toe.
- ‘En nu de handen omhoog van wie Ikkie Braks als overwinnaar beschouwen,’
riep Kareltje.
Daar gingen weer ongeveer àlle handen de lucht in.

Dus keek de jury wat beduusd.
- ‘Hé, hé!’, riep Kareltje; ‘dat gaat zoo niet, want op die manier is er geen
meerderheid van stemmen!.... We zullen 't dan op een andere manier probeeren....
Laat 'ns kijken.... Nu moeten jullie den naam roepen van dengene van de twee, die
volgens jullie als overwinnaar beschouwd moet worden...’
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Maar dat was een ongelukkige inval van den anders zoo slimmen Kareltje Kwant
geweest - enfin, later waren er, die beweerden, dat hij het juist uit slimmigheid zoo
bedacht had!
Tenminste toen hij dit had gezegd, stak er een gejoel als een orkaan op; met den
besten wil van de wereld zou niemand er uit hebben kunnen herkennen den naam
van Schaller of van Braks; het was één vervaarlijk geroep, dat niet meer scheen te
zullen ophouden. De jongens brulden, maar wat ze brulden was onmogelijk te
verstaan; de een kon het zelfs niet verstaan van dengeen, die naast hem stond, ja,
zóó'n ontzettend kabaal was 't, dat de meesten van zich zelf niet meer verstonden
wat ze wel riepen. En zoo rumoerde voor het voetbalhuisje en over het veld een
geweldige stemmenschal, alsof het een woeste horde was, die met onzinnig
krijgsgeschreeuw in den strijd trok....
Want strijd was er bijna ook van gekomen. Immers, toen dat verschrikkelijke
geschreeuw een tijdje had geduurd, begonnen de jongens elkààr te beschreeuwen,
en omdat ze op die manier ook al niets verstaan konden, noch zich zelf verstaanbaar
konden maken, waren er een paar, die elkaar te lijf gingen, en dadelijk waren er
anderen, die hun voorbeeld wilden volgen, en toen kwam er over dien heelen
uitgelaten jongenstroep plotseling een zeer strijdlustige geest. Het was moeilijk te
zeggen, of het een strijd werd vóór of tegen den één of den ander van de twee dichters,
want je zag links en rechts de jongens

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

244
elkaar beetpakken. Hier en daar worstelden er een paar, elders sloegen ze er al met
de vlakke hand lustig op los, een paar vuisten dreigden, en twee hadden mekaar
stevig bij de haren. Het werd een algemeene verwoede strijd, waarin ieder z'n buurman
maar bij de kladden pakte, elk een tegenstander zocht, om dien als ontspanning een
pak rammel toe te dienen!
Hoe dat dolle onverklaarbare gevecht zou zijn afgeloopen - dat is iets wat ik
onmogelijk zou kunnen zeggen. In het algemeen kan wel gezegd worden, dat
jongens-kloppartijen eigenlijk nooit geheel tot een resultaat komen, wat maar heel
gelukkig is, omdat èn de rol van overwinnaar èn die van overwonnene op den duur
moeilijk vol te houden is! Waarmee ik maar zeggen wil, dat ook dit allerdolste
gevecht, dat het directe gevolg was van een zeer kunstvollen, ernstigen tweekamp
op het gebied van de verhevenste aller kunsten, die van Apollo, dat dit gevecht nooit
tot een beslissing is gekomen, noch ten gunste van Piet Schaller, noch ten gunste van
Ikkie Braks.
Want door het geweldig kabaal, dat ze maakten, was een politieagent dien kant
uitgelokt; hij kwam juist op het kritieke oogenblik, toen het gevecht op z'n hevigst
was en de kunstschare een onuitwarbare kluwen vechtende jongens was.
Daar stapte hij bedaard en met wei-overlegde kalmte op af.
En meteen stoof de heele bende als een zwerm musschen uit elkaar.
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Maar Kareltje Kwant draaide den sleutel in het slot van het voetbalhuisje om, keek
met een ondeugend knipoogje naar den agent, en strompelde toen alleen naar huis.
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Zesde hoofdstuk.
Dat het laatste is, niet omdat Piet's vlegeljaren daarmee gedaan zouden zijn, maar
omdat aan alle dingen een eind moet komen, zoo ook aan dit boek; en ook wel, omdat
dit laatste avontuur een staartje had, waarvan weer het gevolg was, dat een van de
hoofdpersonen van het tooneel verdwijnt.

I.

HET is niet, om er iemand verantwoordelijk voor te stellen, doch
wanneer er sprake moest zijn van de feitelijke, aanleidende oorzaak, of laat ik maar
zeggen: van de schuld van dit laatste avontuur uit het hier beschreven gedeelte van
Piets levensjaren, welke in de wandeling des jongelings ‘vlegeljaren’ heeten, waardoor
noodwendig de loop van dit verhaal tot tijdelijke rust moet komen, - ik zeg, de
eigenlijke schuld daarvan draagt de Engelsche leeraar! Want deze had iets opgevangen
van den edelen kamp tusschen de twee schooljongens, en omdat hij als een
grappenmaker bekend stond, had hij bij de eerste de beste gelegenheid, in het uur,
gewijd aan Engelsche letterkunde, het verhaal verteld van ‘Romeo en Julia.’ Dit was
wel niet precies toepasselijk, en al vermoedden de schooljongens slechts
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flauw wie Julia was, zoo waren ook Romeo en Paris wat moeilijk te vereenzelvigen
met Piet en Braks. Maar hoe dan ook, de Engelsche leeraar, die een spotvogel was,
had een opzettelijk stalen gezicht getrokken, toen hij met zijn Shakespeare-inleiding
begon en zei, dat de groote dichter zóó diep de menschelijke harten gepeild had, dat
al de gevoelens, welke hij vóór driehonderd jaren beschreef, nòg ten huidigen dage
dezelfde waren gebleven, en dat er overal, waar men rondkeek, ja zelfs op de
schoolbanken van de H.B.S. - en hier maakte hij zóó'n beteekenisvol knipoogje in
de richting van Piet Schaller en Braks, dat de heele klas de toespeling begreep Romeo's en Parissen, evengoed als op bijna elke meisjes-H.B.S. Julia's te vinden
zouden zijn.
Piet-Romeo zat met een kleur en had het land; Braks-Paris hield z'n zelfde gezicht,
keek of hij niets begrepen had.
Ja, de Engelsche leeraar droeg de schuld. Had hij niet de geschiedenis van de
Montagu's en Capuleti's uitvoerig verteld, en had hij niet een boeiende schets geleverd
van Romeo en Julia, ja, heele bladzijden voorgelezen over de twee ongelukkige
geliefden?
Dus was het zijn schuld!
Kareltje Kwant was er mee begonnen; om twaalf uur, bij het uitgaan van de school
was hij even naast Piet komen loopen, en had hem met een statigen groet, alsof hij
de Prins van Verona was, toegesproken:
‘...For never was a story of more woe
Than this of Juliet and her Romeo!’
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Maar Piet was vlug doorgestapt en had nijdig achterom gebromd:
- ‘Krijg jij een staart!’
Toch, toen hij 's middags zijn vaste bezoek bracht aan Bram Kogel, had hij er
dadelijk van verteld. En Bram, die al aardig aan het opknappen was en, op een
wandelstok geleund, al zoo'n beetje door de kamer begon rond te scharrelen, had aan
het eind van het verhaal uitgeroepen:
- ‘Wat een prachtig komediestuk!... Weet-je wat? Op de eerste de beste uitvoering
van ‘Advendo’ zullen we dàt spelen!’
Was 't daarbij maar gebleven, dan was alles z'n gewonen gang gegaan!
Maar Bram Kogel had te veel verbeeldingskracht en Piet Schaller had een te licht
ontvlambaar gemoed. En zoo gebeurde het, dat Bram, die zich erg verveelde
gedurende zijn huisarrest, de Romeo- en Julia-geschiedenis maar niet uit z'n hoofd
kon krijgen, en er den heelen verderen dag, en den avond, en 's nachts in z'n droomen
al maar mee vervuld bleef. Toen Piet den volgenden middag weer kwam oploopen,
vond hij Bram in diepe gedachten verzonken.
- ‘Weer erger pijn aan je enkel?’, vroeg hij hartelijk.
Bram zei eerst niets, hetgeen Piet natuurlijk deed gelooven, dat het er met den
verstuikten voet slecht mee stond; maar toen keek Bram z'n vriend Piet ernstig aan,
en sprak het volgende:
- ‘Weet je, waar ik sedert gisteren voortdurend
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over heb gedacht?... Aan het verhaal van Romeo en Julia!... Dat is een prachtige
geschiedenis, en die Shakespeare, die het gemaakt heeft, was geen kwajongen!...
Maar weet je wat ik bedacht heb?... Dat het wel mooi zou zijn, om dat 'ns ècht na te
doen!... Hou je mond, en laat mij even uitpraten.... Ze noemen jou Romeo op school,
zeg je? ... dat is uitstekend!... En dan is Hetty natuurlijk Julia... Ook best!... Maar als
het nu ècht wil zijn, dan doe jij net als Romeo... en je schaakt haar!’
- ‘Maar!..’, zei Piet.
- ‘Je moet niet altijd beginnen met bezwaren te bedenken; dat is 'n verkeerde
eigenschap... Als er werkelijk bezwaren bestaan, dan heb je alleen maar te probeeren
ze op te lossen.....Het tweegevecht met Paris heb je al gehad.... We keeren den loop
van het stuk een beetje om, dat is alles.... Eerst het tweegevecht - daarna de schaking.’
- ‘Maar...!’, aarzelde weer Piet; ‘ze wordt in het stuk niet echt geschaakt immers!’
- ‘Dat hoeft ook niet!’, zei Bram; ‘maar daarom kun jij 't toch probeeren?’
- ‘Ja, ja!’, antwoordde Piet wat onzeker.
- ‘Dus,’ besloot toen Bram; ‘...dus jeschaakt haar!’
Dat dùs zei hij zoo beslist, dat het bij Piet niet opkwam, er iets tegen in te brengen.
En dus liet hij Bram doorpraten, omdat ook bleek, dat Bram, die niets anders te doen
had en zich deerlijk verveelde op zijn ziekenkamer, al een heel plan had uitgewerkt.
Piet zat met open mond te luisteren.
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En toen hij met een warm hoofd opstond en afscheid nam van z'n vriend, drukten ze
elkaar stevig de hand.

- ‘Dus we schaken haar!’, zei Bram.
- ‘Afgesproken!’, zei Piet.
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II
Maar hoe jammerlijk liep het af!
Met hun drieën waren ze er op uitgetrokken. Ten eerste Piet, die als Romeo wel
als de hoofdpersoon te beschouwen was; dan Bram, die den dag te voren voor het
eerst van den dokter eens een paar stapjes op straat had mogen doen, en nu, pijnlijk
strompelend, door de stille avondstraten tusschen de twee

anderen voorthinkte; en ten derde Guus, die om meer dan één reden als de meest
geschikte helper door Bram was uitgekozen.
Het was een donkere avond en daar de menschen in het stadje gewoonlijk vroeg
ter ruste gingen, was het uitgestorven op straat. Zoo kwamen ze in de
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Heerenstraat zonder één sterveling te hebben ontmoet. In het midden van de straat
stond het groote huis, waar Hetty woonde; er brandde nergens meer licht achter de
gordijnen, iedereen scheen al naar bed. Maar uit het huis daarnaast gleed een flauwe
lichtglans naar buiten; daar woonde een bakker, en, zooals het nu eenmaal gewoonte
is van bakkers, bakte die zijn kadetjes in het nachtelijk uur en liet daarbij het licht
in zijn bakkerij branden. Dat was dus een eerste hinderpaal, want de bakkerij vormde
het hoekhuis van een gang, en die gang moesten de jongens door, om aan den
achterkant van het huis te kunnen komen; aan den voorkant in te breken, daar was
geen denken aan!
Doch een hinderpaal als deze schrikte hen niet af; ze hadden van te voren wel
begrepen, dat een schaking zoo maar niet van een leien dakje gaat, en, gelijk gezegd,
't zou hen zijn tegengevallen, wanneer ze Julia zoo maar gepakt en gezakt aan de
voordeur hadden gevonden!
Bram was de leider van het plan, die moest dus bij deze eerste moeilijkheid
beslissen. En hij was dadelijk klaar. Met een fluisterende stem, die haast
onverstaanbaar was, beduidde hij zijn twee metgezellen, zich tegen den muur van
het tegenoverstaande huis, in de schaduw van een uitbouw te verschuilen, en dadelijk
de gang in te sluipen, wanneer hij den bakkerswinkel zou zijn binnengegaan. Toen
hinkte hij moeilijk naar voren en deed de winkeldeur open, zoodat de schel gemeen
hard door de straatstilte
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klingelde; met een flinken ruk trok hij de deur weer achter zich dicht.
- ‘Vooruit!’ fluisterde Piet, die erg zenuwachtig was; Guus Gilde, die van het heele
avontuurlijke plan slechts de helft begrepen had, doch het zeer gewichtig had
gevonden, door zijn twee vrienden, Bram en Piet, voor zulk een belangrijke taak te
zijn uitverkoren, sloop achter hem aan. Maar eerst snoot hij nog eens flink zijn neus;
daarom zei Piet, zacht doch dringend:
- ‘Zeg Guus! doe me nu één pleizier en loop niet den heelen tijd te trompetten.’
- ‘Maar nals hik toch venkouwen bhen!’, verdedigde Guus zich ongelukkig.
- ‘Doet er niet toe, dan snuit je maar niet!... er moet stilte zijn, want elk geluid kan
ons heele plan in duigen doen vallen!’
- ‘Hik zal 't pnobeenen,’ zuchtte Guus goedig, en hij propte zijn zakdoek diep in
zijn binnenzak, om niet meer in de verleiding te komen.
De twee jongens slopen de straat over en gleden de gang in, welke langs de bakkerij
voerde; het licht scheen scherp door de vensters, en zij konden den grooten
bakkersoven, den vollen meeltrog, de aanrechtplank met de klonten deeg duidelijk
zien; maar de bakker zelf was er niet, nu die door de krijgslist van Bram naar voren
in den winkel was geroepen. Ze liepen de gang verder in, tot ze weer geheel in het
donker stonden; bij een groot ijzeren hek bleven ze wachten tot Bram bij hen was.
Dat
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duurde een heelen tijd, maar eindelijk hoorden ze hem aankomen met z'n
onregelmatigen hinkenden tred; hij droeg een grooten zak met warme krentebroodjes.
- ‘Dat zal ons meteen te pas komen!’, lachte hij zachtjes; ‘'t is veel èchter, als we
tegelijk voor proviand zorgen.’
- ‘Heb je nu den sleutel?’, vroeg Piet aan Guus.
Maar Guus was al aan het grabbelen in z'n zak.

- ‘Hik nweet toch snekuur, dat ik 'm ner nin nheb gestoken;... hik neb 'm njuist zoo
nvoorzichtig bnewnaard, nadat hik 'm gisteren van het sneutelnekje uit de
nhachtergang van tante had weggnenhomen... Wnaar nzit nie nu?’
Guus was weer erg verstopt in z'n hoofd van-avond; maar de jongens letten er niet
op en hielpen hem zoeken. Bram haalde den sleutel eindelijk uit den binnenzak van
Guus onder een zakdoek vandaan, dien Guus daar
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in gepropt had, om niet meer in de verleiding te komen, z'n neus telkens te toeteren.
- ‘Hik nwist nwel, dat hik 'm goed nhad versnopt,’ grinnikte Guus.
Bram tastte met den sleutel langs het hek; toen knarste het slot open.
- ‘Wijs jij ons den weg!’, zei Bram zacht.
Guus liep terstond door het donkere pad vooruit; daarachter volgde Piet; Bram,
die het hek weer voorzichtig dicht had getrokken, sloot de rij.
- ‘Nhier mhoet 't zijn!’, hijgde Guus met schorre stem. ‘'t Nis zoo dnonker dat je
gheen nhand voor je noogen khunt nzien!’
- ‘Heb je ook een sleutel van de tuindeur?’ vroeg Bram.
- ‘Nhee,’ zei Guus, ‘dat ndorst hik nhiet, want dan znouden ze 't himmers bij tante
genmerkt nhebben!’
- ‘Dan zullen we er over heen moeten,’ fluisterde Piet.
- ‘Dat kan ik niet met mijn manken poot,’ zuchtte Bram kwaad; ‘waarom heeft
die Guus den sleutel nu ook niet meegebracht, zooals we zoo duidelijk hadden
afgesproken, terwijl hij, toen we 'm straks vroegen, of hij voor alles gezorgd had,
‘ja’ antwoordde.’
- ‘Hik nhèb wèl voor nalles geznorgd,’ streed Guus; ‘mnaar behanve voor dhit.’
- ‘Wat nu?’, zei Piet.
- ‘Ik weet 't al!’, fluisterde Bram; ‘er moet toch één van ons drieën op schildwacht
blijven staan, dat zal ik dan wel zijn.... Als er onraad is, zal ik blaffen,
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dan begrijpen jullie 't!.... Nu klimmen jullie hier over de schutting, die langs den tuin
achter het huis loopt.... Guus, die natuurlijk in den tuin van zijn oom en tante den
weg op z'n duimpje kent, gaat voorop en Romeo volgt, en dan...’
- ‘Wat dan?’, vroeg Piet.
- ‘Ja, wnat dan?’, blies Guus.
- ‘Nou,’ zei Bram wat aarzelend; ‘dat is nog al wiedis... dan... dan,... nou dan
schaak je d'r!’
- ‘O!’, zei Guus.
Maar Piet was ditmaal niet zoo begrijpelijk en hij herhaalde daarom:
- ‘Wat blief?... Dat kun jij makkelijk zeggen: ‘je schaakt d'r!’... Maar hoe?’
- ‘Er zijn wel honderd manieren om iemand te schaken,’ zei Bram stroef.
- ‘Ja,’ beaamde Guus snuivend, ‘nwel nhonderd en nmeer!’
- ‘Wat weet Guus daar nu van!’, smaalde Piet.
- ‘Je moet zoo iets altijd van de omstandigheden laten afhangen’, fluisterde nu
weer Bram. ‘Je kunt iemand schaken uit de bovenste verdieping van een huis, of uit
de onderste, door het kelderluik even goed als uit een dakraampje, langs de trap, met
een ladder, aan een touw, - o, d'r zijn wel duizend manieren!’
- ‘Wel dnuizend en meer,’ zanikte Guus.
- ‘Vooruit dan maar!’, zei Piet, die ongeduldig was van zenuwachtigheid. ‘Als
Guus dan maar voorop gaat met zijn duizend manieren van schaken.’

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

257
- ‘We mnoeten een touwnladdertje aan d'r nrhaam nvastmaken,’ stelde Guus gewichtig
voor.
- ‘Je doe maar’, zei Bram, ‘elke manier is goed.’
Nu ging Piet bok-staan en Guus klom op zijn rug; toen Guus schrijlings op de
schutting zat, reikte hij Piet een hand, en terwijl Bram hem van achter duwde,
klauterde Piet ook boven op de schutting.

- ‘Willen jullie een krentebroodje meenemen?’, vroeg Bram nog.
- ‘Nasjebnief’, zei Guus op de schutting.
- ‘Nee, nee!’, riep Piet; ‘dat is goed voor strakjes, als alles afgeloopen is.’
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- ‘Veel heil en zegen!’, fluisterde voor het laatst Bram uit het donker.
- ‘Dank je... en tot straks!’, fluisterde Piet terug; en meteen kroop hij Guus na, die,
voor zijn doen nog al handig, een tak van een van de vruchtboomen, welke daar
achter in den tuin tegen de schutting groeiden, had beetgepakt en nu langs den dikken
stam omlaag klauterde. Toen zij beiden op den grond stonden, overlegden zij
fluisterend. Guus was haast niet te verstaan, zoo dof klonk z'n heesche stem en Piet
stond te klappertanden te midden van al die duisternis om zich heen. Wat deed hij
hier? Wat was dat eigenlijk voor malligheid die heele schaakpartij?... Maar daar
wilde hij nu niet over nadenken, zooals hij er evenmin over nagedacht had, toen
Bram met het schaakplan was begonnen, en zooals hij telkens al z'n redeneering had
weggedrongen, wanneer het dolle van dit avontuur nuchter voor z'n geest kwam
staan.... Kom, 't was een leuke inval, een dolle streek, een jongensmop!... Daar moest
je niet te lang over prakkiseeren of piekeren... Romeo!... Julia!... Verona... 't Was
een pracht-inval van Bram geweest!... En daarom: vooruit!
Guus sloop voorop, maar scheen in het donker niet zoo heel handig te zijn met het
vinden van den weg; hij struikelde telkens, en lag in-eens met z'n neus in een perk
rozen.
- ‘Ai!’, riep Guus.
Maar Piet zette z'n vriend weer overeind en troostte hem met bedarende woordjes
van: ‘Stil maar... 't Is immers niets!...’
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Er waren een paar rozentakken gebroken en 't had een verraderlijk gekraak gegeven,
zoodat de twee jongens een minuut onbeweeglijk in het donker weggehurkt bleven.
Toen er geen geluid klonk, durfden ze weer ademhalen. Guus sloop tastend vooruit,
doch ze waren nu op het hoofdpad gekomen, dat dik met kiezel bestrooid lag; elke
stap deed de steentjes knerpen. Daarom zochten ze weer naar het gras; maar nu
stonden ze eensklaps midden in een boschje klapbessen, hetgeen ze merkten aan de
scherpe doorns, die hen overal pijnlijk prikten. Toen zette Guus zijn voet op de ruit
van een broeibakje, dat hij in het donker niet gezien had. En een knappend gerinkel
van brekend glas joeg ze een ijskoude rilling over den rug.
- ‘Znullen we nmaar niet nhliever nhomkeeren?’ fluisterde Guus met klanklooze
bibberstem.
- ‘Stommeling!’, was alles wat Piet kon antwoorden, zoo klapperden zijn tanden.
- ‘'t Nis zoo dnonker als pnik!’, huilde Guus half; ‘en hik knan den wheg nhaast
niet vninden.’
Piet had eigenlijk ook liever maar rechts-om-keert gemaakt. Hij had 't nu al
avontuurlijk genoeg gevonden. Wat moesten ze hier verder nog doen? De achtergevel
van het huis stond nu als een hooge berg vlak voor hen; de ramen daarin waren
nauwelijks te onderscheiden, de schoorsteenen op het huis staken tegen den
flauwverlichten nachthemel als twee nijdige horentjes uit... Wat was hij toch
begonnen!... Het was een vreemde tuin, die tuin van den papa van Hetty... Ze hadden
over 't gras en de perken geloopen, dwars door een
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braamboschje, rozenstruiken geknakt, een broeikastruit stuk getrapt, wie weet, welke
schade nog meer aangericht!... Verbeeld-je, dat hun streek uitkwam... Lieve hemel,
daar had hij geen oogenblik aan gedacht!... àls het eens uitkwam, dat hij daar in den
tuin was geweest; een dief in den nacht!...
Piets haren rezen recht overeind, en hij voelde zich zoo slap in z'n knieën, dat hij
bijna geen stap verder kon zetten.
- ‘Znouwen we nmaar niet nliever nhomkeeren?’, drong weer fluisterend de stem
van Guus.

Maar toen knarste eensklaps een ellendig geluid vlak bij hen; het was of de groote
bergwand voor hen ineens weer een gewoon huis was. Een lichtje flikkerde achter
een van de vensters op de tweede verdieping, er werd een raam opengeschoven en
een gedaante boog over het kozijn.
De twee jongens dachten het te zullen besterven; zoo'n bang oogenblik hadden ze
in hun heele jongensleven nog nooit beleefd. De gedaante in de vensteropening bleef
onbeweeglijk. Toen klonk er een vrouwenstem, die omlaag riep:
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- ‘Ben jij 't, Azor?... Azorretje, ksst!... Je moet stil in je hok blijve en niet door de
tuin loope!’...
Azor was het hondje van tante - dat wisten èn Guus èn Piet beiden.
Maar op dit zelfde oogenblik sloeg uit de gang achter den tuin een scherpe blaf,
alsof er een hond op z'n staart werd getrapt...
.... Wat er daarna precies gebeurde is nooit duidelijk gebleken! Bram vertelde het
later op zijn manier; Guus op een heel andere wijze; en Piet had weer een volstrekt
op zich zelf staande lezing van de toedracht der zaak.
Zoo tracht ik uit deze drie zeer uiteenloopende rapporten één verslag samen te
stellen, dat ongeveer hier op neer komt.
Op het oogenblik van angstige spanning, toen in het huis vóór hen de keukenmeid
van haar slaapstede was opgestaan, omdat ze meende, dat het hondje kattekwaad in
den tuin uithaalde, terwijl achter hen Bram Kogel zijn waarschuwend signaal van
onraad deed weerklinken, op dit meest spannende aller oogenblikken, dat noodwendig
alle buitengewone gebeurtenissen voorafgaat, toen kriebelde het onzen verkouden
Guus te hevig in z'n neus; het moge de kille nachtlucht zijn geweest, wellicht het
gemis van zijn onafscheidelijken zakdoek, misschien de op het hevigst gespannen
toestand van z'n zenuwen - maar hoe dan ook, op dit oogenblik nieste Guus, zoodat
het daverde in het rond. Met den besten wil ter wereld had hij het waarachtig niet
kunnen laten!
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Edoch! de gevolgen waren noodlottig.
De keukenmeid van zijn tante begreep onmiddellijk, dat Azorretje niet aldus kon
niezen, zoodat het vreemde geluid, dat de dienstbode uit haar zoete rust had gewekt,
niet door het hondje veroorzaakt kon zijn. Ze dacht eerst aan moordenaars, toen aan
brand, toen aan dieven; daarop aan alle drie tegelijk. En zij zette haar mond zóó wijd
open als een keukenmeid dat slechts doen kan, en schreeuwde zoo krijschend als
maar mogelijk was:
- ‘Hel-lèp!... Hel-lèp!... Hel-lèp!’
Dit hielp inderdaad. De bakker, die, tusschen twee stapels gekneede kadetjes in,
even een frisschen neus was gaan halen in de gang, welke langs z'n bakkerij liep,
had daar geritsel gehoord, hetgeen veroorzaakt werd door het kraken van den papieren
zak, waaruit Bram, om het wachten te korten, de krentebroodjes één voor één te
voorschijn haalde en op-at. De bakker, een moedig man, was de gang weer
uitgeloopen, de straat op, om te zien of er geen agent voorbijkwam, die hem hulp
kon bieden; er was geen agent, en daarom wapende de bakker zich met een broodplank
en betrad voorzichtig de donkere gang. Maar Bram had niet op hem gewacht, want
toen hij begreep, dat van dien kant gevaar dreigde, had hij op de meest natuurlijke
wijze het blaffen van een hond nagebootst - ook daarin was hij een meester - en was
zoo vlug als z'n verzwikte enkel dit toeliet de gang ingestrompeld. Aan het eind
gekomen begreep hij in een val te zijn geloopen, zoodat het eenig redmiddel
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daarin bestond, het niet al te hooge gangpoortje over te klimmen. Dit trachtte hij zoo
vlug mogelijk te doen, maar z'n voet, die ellendige voet, zat hem weer dwars. Want
nog was hij niet boven op het poortje geklauterd, of de bakker was al achter hem in
de gang, sloeg met de broodplank naar den vluchteling. Daarbij schreeuwde de
bakker, die een onverschrokken man was, met luide stem, hetgeen hij te vrijmoediger
kon doen, daar uit den tuin van zijn buurman de schelle vrouwenstem onafgebroken
haar krijschend: ‘Hel-lèp! - Hel-lèp! - Hel-lèp!’ gilde.

Dit ongekende rumoer in den stillen nacht had een geweldige opschudding ten
gevolge. Vensters werden opengeschoven; vrouwen begonnen mee te schreeuwen;
ontwakende kinderen huilden. De mannen, manmoedig, zooals bij hun geslacht past,
schoten een broek, of een jas, of deden slechts hun bretels aan, grepen een wandelstok,
of regenscherm, of een ander voor de hand staand wapen, snelden de straat op.
De heele buurt was wakker en maakte een heidensch misbaar. Dit deed Guus het
laatste sprankje zelfvertrouwen verliezen; hij liep zijn neus ten bloede
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tegen de latten van ooms prieeltje, zoodat drie latten tegelijk doormidden braken en
de wingerd afgerukt werd, toen waggelde hij als in een benauwden droom door de
aardbeienbedjes, daarna door de nieuw-aangelegde perkjes met juist uitloopende
zaaibloemen, sloeg zich toen een buil tegen een droogrek, dat op het plaatsje stond,
en zette zich eindelijk verwezen, met dikke tranen biggelend langs zijn wangen, op
de achterstoep van ooms huis. Men zou over hem heen zijn gevallen, toen oom en
de knecht en het onversaagde tweede-meisje

een uitval in den tuin waagden te ondernemen, wanneer hij niet juist, als een somber
hoornsignaal in den nacht, geweldig z'n verstopten neus was beginnen te toeteren.
Zoo vonden ze den inbreker Guus.
Manke Bram had geen kans gezien, van het poortje omlaag te klauteren; met z'n
verstuikten voet durfde
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hij den sprong niet wagen en de moedige bakker porde hem zoo gevoelig met de
broodplank in de ribben, dat Bram werk had, zich vast te blijven klemmen. Toen dan
ook in de straat, waarop de bakkersgang aan dien kant uitkwam, de burgers te wapen
kwamen loopen, en met hun wandelstokken en regenschermen en wat ze bij het alarm
aan voor de hand staande wapens meer bij zich hadden, Bram aan den anderen kant
van het poortje gingen bestoken, begon deze uit alle macht om ‘zijn leven!’ te

smeeken en beloofde zich op genade of ongenade over te geven. Door wel tien sterke
armen van wakkere burgers werd hij, meer gedragen dan hij loopen kon, in de bakkerij
gebracht, welke wijze van transporteeren hem eenigszins met zijn lot verzoende,
omdat zijn enkel door den overhaasten aftocht weer hevig was gaan steken. De bakker
herkende hem daarop aan zijn zak met krentebroodjes.
Zoo verging het den armen Bram.
En de schaaklustige Romeo?
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Wel, die kwam er eigenlijk nog het beste af. Want toen het raam opengeschoven
werd, had hij zich dadelijk achter een heestertje laten zakken, en toen de keukenmeid
haar alarmkreten begon te slaken, was hij op handen en voeten naar de schutting
gekropen, was er als een kat zoo vlug over heen geklauterd... 't Liep spaak!... dit
begreep Piet wel... Ze hadden een avontuurtje willen hebben!... Daar hadden ze 't!...
En zoo mooi als ze het maar hadden kunnen bedenken!... Nu was 't echter zaak, er
zonder kleerscheuren af te komen.

Dit schoot hem door z'n hoofd, terwijl hij aan den anderen kant van de schutting
stond. Maar Bram had ook daar z'n waarschuwingsteeken geblaft. Meteen zag hij
aan het eind van het pad Bram voorbij strompelen, en, kort daarachter, den dravenden
bakker, met de dreigende broodplank als een speer geveld. Dat kon z'n redding zijn.
De gang was dus vrij. En vlugger dan bij z'n vlugsten stormloop op het voetbalveld,
schoot Piet het tuinpad over, stoof den hoek om, vloog de gang door en stond op
straat. Er werden al ramen opengeschoven. Piet drong zich zoo klein mogelijk langs
de huizen, bij de eerste zij steeg sloeg hij rechtsaf; toen het grachtje over, en in één
ren naar huis...
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In zijn bed, de dekens zoo hoog over zich heengetrokken, dat alleen z'n kuif er nog
boven uitstak, lag Piet te bibberen als een juffershondje, dat in den regen is
uit-geweest.
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III.
Het was een middag om nooit van je leven te vergeten!
Piet had den ochtend, volgend, op het nachtelijk avontuur, na een ellendigen
slapeloozen nacht, waarin hij een nachtmerrie had gehad van jankende honden,
brekende ruiten, krakende heesterbosschen, help!-schreeuwende heksen, woedende
bakkers, vurige krentenbroodjes, en nog heel veel akeligs meer, - den volgenden
ochtend had hij bij het ontbijt al een briefje gevonden aan zijn adres. Hij had het
eerst niet open durven maken, dacht aan politie, justitie, kerker en galg. Maar omdat
hij zich voor de familie toch groot moest houden, had hij het kalm opengemaakt en
het uiterlijk kàlm gelezen; zijn oogen brandden hem in z'n hoofd.
- ‘Wat is 't?’, hadden ze aan het ontbijt gevraagd.
- ‘Niets!’, zei Piet met een kàlm-bedwongen stem; maar de woorden schroeiden
in zijn keel. Hij stak het briefje met een ingehouden-kalm gebaar in den binnenzak.
Doch met strakke letters stond het voor hem, in akelig-strenge, rechte letters: of
hij dien middag na schooltijd wilde aankomen in de Heerenstraat, nommer 34;
daaronder stond de naam van den papa van... Hetty!
Meer niets! Het was veelzeggend weinig, duidelijk en kort! Het stond er, als een
vonnis zoo streng!
Piet herinnerde zich niet, ooit zóó diep rampzalig

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

269
op school te hebben gezeten. Guus zat ver van hem af; maar van zijn plaats was het
duidelijk te zien, dat Guus rood-opgeloopen oogen had. Bram was er na zijn lange
afwezigheid weer voor het eerst; maar die zag zóó bleek en afgetrokken, dat èn de
jongens èn de leeraars allen vonden, dat z'n verzwikte enkel en het thuiszitten hem
erg hadden aangegrepen; Bram zei daar geen boe of ba op. En mekaar durfden de
drie jongens heelemaal niet aankijken.
Dien langen ochtend was het één doorloopende kwelling geweest. De minuten
kropen om. Telkens schrikte Piet met een schok uit z'n gesuf wakker; dan was 't net
weer geweest, of hij nog z'n afschuwelijke nachtmerrie doorleefde: gerinkel van
ruiten, geknap van takken, gekners van grint, sloten die knarsten, gillende steramen,
woedend hondengeblaf, gloeiende krentenbroodjes, die van alle kanten op hem
neerhagelden.
Maar eindelijk was het twaalf uur.
In een bangen droom liep hij de school uit. Hoe wist hij zelf niet, maar nu stond
hij op de stoep van het groote huis in de Heerenstraat. Naast hem zag hij vaag twee
andere schimmen staan; hij durfde niet kijken... Toen drong onduidelijk tot hem
door, dat ze wel wat leken op Bram Kogel en Guus Gilde. Maar goed kijken durfde
hij niet... En ook die twee andere gedaanten stonden er zoo kleintjes en zoo verlegen,
dat de voornaamste indruk, dien ze maakten, wel deze was, dat ze hier blijkbaar
liever nièt hadden willen zijn.
In-eens was de deur wijd open-gegaan... Drie ijselijk verlegen jongens stonden in
een groote vestibule... Een
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zware stem had uit een zijkamer geklonken... Toen zei een andere stem, dat ze daar
maar binnen moesten gaan... Piet herinnerde zich achteraf, dat hij zich even
verwonderd had, dat de zolder van de vestibule niet op hem neer was gevallen, en
ook, dat hij vaag verbaasd was geweest, dat de vloer in de kamer, waar ze met hun
drieën bij elkaar, vlak achter de deur, stonden, niet onder hun voeten was weggezakt.
Maar er was geen zolder naar beneden gekomen, en

de vloer hield het uit, en ook de muren van de kamer waren streng en recht blijven
staan... En ook heel veel tijd, om zich daarover te verwonderen, had hij niet gehad,
want uit het midden van de kamer, waar een groote schrijftafel stond en waarachter
hij, door een dichten nevel heen, iemand meende te zien zitten, had een zware stem
geklonken... Dat had even die ellendige onrust verjaagd... En hij had geluisterd...
Wat hadden ze met hun drieën een ongemakkelijk
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standje gekregen! Jonge! jonge! dat was nog heel wat erger dan het ergste standje,
dat ze ooit thuis hadden gehad! heel wat erger dan ze ooit op school te hooren hadden
gekregen!
Die zware strenge stem had gesproken, elk woord als een striem, en ze hadden het
gevoel, alsof ze elk een aller-stevigst pak voor hun broek hadden gekregen, en of
hun ooren stonden te gloeien aan hun hoofd, en alsof er hierna nooit iets zou kunnen
bestaan, dat nòg erger was!
Van zoo'n uitbrander, die dubbel en dwars verdiend is, en die je, met al het gewicht,
dat er bij behoort, wordt toegediend, voel je wel letter voor letter de beteekenis; maar
je kunt er toch achteraf geen tien woorden van na-vertellen.
Zoo was 't ook hier.
Ze hoorden als in een droom, maar toch weergaasch duidelijk: van een schandelijke
kwajongensstreek!... van formeele inbraak!... van nachtvrede-breuk!... van politie
en overtreding! Toen hoorden ze: van wet!... en justitie!... en straf! Ook hoorden ze
dezelfde stem, die nu sprak: van schandaal!... en goede naam!... en reputatie!...
Eindelijk begrepen ze, dat er nu gesproken werd: van vruchten stelen!... en van een
bakker, die beloofd had zijn mond te zullen houden!... en van behulpzame buren, die
met een kluitje in het riet zouden gestuurd worden...
Ja, ja, dat hoorden ze alles wel. En dat begrepen ze ook wel zoowat.
Het was wel of de stem uren zonder ophouden
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had gesproken. Maar ten laatste was 't toch gedaan geweest. En zonder dat ze excuus
hadden behoeven te vragen, of beterschap hadden moeten beloven, of iets dergelijks,
waarmee een gewoon standje pleegt af te loopen, had de stem nog voor het laatst
gezegd:
- ... ‘En hiermee: ingerukt marsch!... En laat er nooit meer één woord over
gesproken worden!’
Toen waren ze weer de kamer uitgegaan, door de vestibule geloopen, door de open
deur op de stoep terecht gekomen.
Ze waren elk een anderen kant uitgeslopen, als een hond, die een pak slaag heeft
gekregen, druip-staartend naar huis.

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

273

IV.
Natuurlijk is hiermee het verhaal maar niet zoo **een-twee-drie uit!
Iemands vlegeljaren bevatten meer avonturen, meer ondeugende streken, meer
kattekwaad, meer idealen en meer emoties dan ik in één boek kan navertellen.
Wanneer beginnen de vlegeljaren? en wanneer wordt het vlegeltje mensch?
Doch na dit nachtelijk avontuur brak er voor onzen Piet een bizonder
on-avontuurlijken tijd aan.
Thuis keek men in de eerste weken wat ernstig in zijn richting; op school stelden
de leeraars naar het scheen strenger belang in zijn werk dan voorheen; en de
comedieclub leek wel te rusten op de behaalde lauweren; ook de fiets en de voetbal
kregen, alsof dat zoo vanzelf sprak, een heelen tijd van rust.
En Piet zelf bleef voorloopig te veel onder den indruk van de jongste
gebeurtenissen, om zich daar al te zeer over te bedroeven.
Buiten school en in de klas had Piet de eerste dagen na het gebeurde al zijn makkers
gemeden. Het was zelfs, of er geen Bram meer voor hem bestond. Zoo deed ook
Bram. En Guus hield zich weer, of Piet en Bram er niet waren.
De andere jongens vonden dit eerst wel wat verdacht; maar ze dachten aan een
voorbijgaand jongens-
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ruzie-tje, hadden 't al gauw over andere dingen. Alleen Kareltje Kwant kon zijn
zenuwachtig gezichtje niet in den plooi houden, en terwijl hij al maar een ondeugend
knipoogje trok, floot hij, waar het slechts te pas kwam, een nieuw deuntje, dat hij
zelf bedacht had; ‘het toondicht op de zintuigen!’, zooals hij het noemde.
Een week lang floot de heele klas 't.
Toen sprak bij het uitgaan van de school Bram weer voor het eerst tegen Piet.
- ‘Apropos!’, zei hij wat verlegen, omdat ze zoolang niet met elkaar hadden durven
spreken; ‘'t is vandaag Woensdag... en morgen is het proefwerk voor Natuurkunde...
Ben je er al mee klaar?’
- ‘Nee!’, zei Piet, ‘ik ben nog altijd niet verder dan de “Batrachia”.’
- ‘Dan kom ik even aanloopen om samen te werken... zooals vroeger... Goed?’
- ‘Best!’, zei Piet.
Dien middag zaten ze weer op Piet's kamertje tegenover elkaar.
Piet zei niets, en Bram zei niets.
Van tijd tot tijd hoorde je alleen een diepen zucht. Ze zaten weer met hun hoofd
tusschen de handen, elk over zijn dierkunde-boek gebogen. Dat lag opengeslagen
bij het hoofdstuk ‘Tweeslachtige Dieren; Batrachia.’
Tusschen hen in stond weer de glazen stopflesch. Maar er was geen water meer
in, en het breede plompeblad dreef er niet meer, en ook de gezellige,
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dikke, grasgroene kikker was verdwenen. De stopflesch was nu met zwarte aarde
gevuld, en in het midden stond eenzaam een klein schraal takje met fletse blaadjes
en een omgebogen topje.
Wanneer een van de twee weer zoo diep gezucht had, gingen even de verrimpelde
blaadjes op-en-neer, alsof het de wind was, die ze aan het ritselen had gemaakt.
Maar 't was méér dan wind, want telkens als Piet of

Bram zuchtten, was het omdat zij hun gedachten hadden voelen afdwalen.
Toen hief eindelijk Piet zijn hoofd op en met zijn wijsvinger drukte hij het
overbuigend takje recht.
Toen keek ook Bram op,
- ‘Weet je 't al?’, vroeg hij zachtjes.
- ‘Wat?’
- ‘Ze is gister naar kostschool gebracht.’
- ‘Ja,’ zuchtte Piet; hij wist wie ‘ze’ was en hij had gehoord, dat haar papa er op
gestaan had, dat ze

Jan Feith, Uit Piet's vlegeljaren

276
‘ter voltooiïng van haar opvoeding’ zoo gauw mogelijk naar het buitenland zou gaan.
- ‘Wat is dat voor 'n treurwilg?’ vroeg Bram na een stilte; en hij wees naar het
verschrompelde takje.
Toen keek Piet voorzichtig zijn kamertje rond, of niemand hem hooren kon. En
hij zei:
- ‘Dien avond... je weet nog wel... heb ik uit haar tuin... dit takje meegenomen...
als... als...’
Hij wachtte even, slikte een prop in z'n keel weg, deed of hij niet op het woord
kon komen.
- ... ‘Souvenir?’, vroeg Bram.
- ‘Juist,’ knikte Piet.
Toen spraken ze er verder maar niet meer over.
EINDE
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