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Voorbericht.
Met een gevoel van grote dankbaarheid, dat het ons vergund is geweest deze serie
leesboeken voor de lagere school te voleindigen en dat aan de vorige deeltjes zulk
een hartelijke ontvangst ten deel is gevallen, zenden we dit tiende en laatste deel van
JAAP EN GERDIENTJE de wereld in.
Wij hebben, om het z.g. verticale lezen - een kwaal van onze tijd - tegen te gaan,
niet geaarzeld om in dit deeltje, evenals trouwens reeds in de vorige, beschrijvingen
op te nemen die een bredere belangstelling vragen dan voor het
alleen-maar-avonturen-verhaal nodig is, maar die door het nauwe verband met de
hoofdpersonen toch wellicht de aandacht zullen boeien.
Mochten wij bereikt hebben, dat niet alleen de leesvaardigheid der leerlingen is
vergroot, maar ook, dat de behoefte tot het begrijpen en beleven der leesstof is
gestegen, en vooral, dat de lust tot lezen buiten en na de school is bevorderd, dan
zijn wij geslaagd in onze opzet.
Jaap en Gerdientje, goede reis!
Anne de Vries.
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1. Het grote plan.
De fietsbanden zongen een monotoon en toch wel opgewekt liedje op de tegels van
het rijwielpad en de bomen langs de kant zoefden snel voorbij. Zonlicht blikkerde
door het bladerdak op het nikkel van Jaaps fiets, zonlicht stond in helle glanzen boven
de weiden en velden tot aan de verre horizon en Jaap voelde zich zo gelukkig en zo
hunkerend-blij, hij zou zo wel tot het eind van de wereld willen rijden.
Hij fietste achteraan, naast Kees Verkuil, - Kees van de veldwachter - en vóór hem
reden Wim van de dominee en diens oudere broer Chris, die al student in de
medicijnen was, maar die het niet beneden zijn waardigheid achtte om drie weken
lang met de jongens het land door te trekken als hun leider en beschermer. Ze konden
er hem niet dankbaar genoeg voor zijn, want zonder hem zouden ze zeker geen
toestemming gekregen hebben.
Het plan voor de tocht was pas enkele weken geleden bij de jongens opgekomen,
toen het tot hen door begon te dringen dat hun wegen zich spoedig zouden scheiden.
Wim moest toelatings-examen doen voor de H.B.S., Kees zou met September naar
de Mulo gaan en Jaap naar de landbouwschool.
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Heel de lagere-schooltijd waren ze vrienden geweest en hadden elkaar bijna dagelijks
gezien, nu zouden ze alle drie nieuwe schoolvrienden krijgen. Was zo'n kampeertocht
geen prachtig besluit van hun zesjarige omgang?
Wim zou de kat de bel aanbinden en het eerst om toestemming vragen. Als de
dominee voor het plan gewonnen was, hadden de jongens listig overlegd, zouden ze
de beste kans hebben dat ook de andere vaders wel over te halen zouden zijn. Hij
had een gunstig ogenblik afgewacht, namelijk toen hij na zijn examen met behoorlijke
cijfers thuis kwam als toekomstig H.B.S.-er en op alle bezwaren die zijn vader op
zou kunnen werpen, had hij zich behoorlijk voorbereid. Fietsen hadden ze, hij en
Kees een eigen rijwiel en Jaap zou dat van zijn vader kunnen lenen. Geld zou het
niet veel kosten, want ze wilden onderweg hun eigen potje koken op de primus van
Chris en ook de tent van Chris te leen vragen. Dat kon prachtig, want Chris, die al
vacantie had en een poosje bij een vriend in Engeland logeerde, wilde de hele maand
Augustus thuis blijven, omdat hij voor een tentamen zat - dan lag die fijne tent daar
toch maar ongebruikt op zolder.
Maar het plan was op de pastorie niet in goede aarde gevallen, evenmin als op de
boerderij en in de veldwachterswoning. De drie vaders hadden de koppen bij elkaar
gestoken en waren na enkele dagen tot het besluit gekomen, dat het niet verantwoord
was om drie knapen van dertien jaar zonder
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toezicht de wijde wereld in te laten gaan. En Chris, die juist in die dagen weer thuis
kwam, weigerde resoluut om zijn tent aan hen af te staan, ofschoon hij moest
toestemmen, dat Wim, die het vorig jaar met hem gekampeerd had, er aardig mee
om wist te springen.
'Maar,' had hij toen gezegd, 'er is misschien een andere mogelijkheid. Als ik tot
Augustus hard werk en jullie beloven me, dat ik de hele tocht vrij zal zijn van
korvee-diensten, zodat ik elke dag een paar uur zal kunnen studeren, dan ga ik mee
om op jullie en op mijn tent te passen. Wat denken de heren daarvan?'
Wat ze er van dachten? Een groot gejuich ging op en Wim had zijn broer wel
willen omhelzen, maar dat was te gek natuurlijk; daarom trachtte hij hem alleen maar
van de stoel af te boksen, zodat Chris wel gedwongen was om hem met een paar
handgrepen op de vloer te leggen.
'Wind je nou maar niet zo op,' zei hij tegen de jongens, 'want ik zou je op reis nog
wel eens tegen kunnen vallen. Neem nu maar vast van mij aan, dat ik geen
gemakkelijke baas zal zijn. Ik ben niet voor niets jullie leider en wil onmiddellijk en
precies gehoorzaamd worden. We stellen samen de regels op van wat mag en wat
niet mag, en wie daartegen zondigt, die neem ik onderhanden. Begrepen?'
'Jawel kapitein,' zei Wim, eerbiedig in de houding.
'Gaan jullie daar alle drie mee accoord?'
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Natuurlijk bevestigden ze dat, want in de vriendelijke bruine ogen van Chris lazen
ze wel, dat hij het goed met hen voor had. De ouders hadden nu geen bezwaren meer
en de tocht zou dus door gaan. Twee weken hadden ze nog om zich voor te bereiden.
Chris hielp alleen om de lijsten samen te stellen van alles wat ze mee moesten nemen,
de jongens zorgden dat het er kwam: een kook- en een braadpan, messen en vorken,
dekens en warme truien, zwembroeken en vishengels, een ketel, de primus en
drinkkroezen, een kompasje en de kaarten, de grote zaklantaarn van de veldwachter,
het verbandtrommeltje van Chris, een stuk spek en een voorraad worst van Jaaps
moeder, thee, boter, schoensmeer, veldflessen, handdoeken, een complete verschoning
en.... hou maar op. Er scheen geen eind aan te komen. En dan de tent nog met de
haringen en het grondzeil.
'Het lijkt wel alsof jullie een huishoudinkje op
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gaan zetten,' zei de moeder van Jaap. En toen alles bij elkaar lag in de schuur van de
boerderij, leek het totaal onmogelijk, dat ze dat alles op vier fietsen mee zouden
kunnen slepen. Maar Chris, die de boel kwam controleren, beweerde, dat het best
zou gaan; als je maar van stouwen wist. Het moest trouwens allemaal mee, want er
was niets overbodigs bij.
Chris controleerde ook de fietsen. Hij keek een beetje wantrouwend naar het
vehikel, dat Jaap zou moeten gebruiken en trachtte diens vader te bewegen er nog
een nieuwe achterband om te laten leggen. Jaap stond er bij en lette scherp op vaders
gezicht, want over een paar dagen - de dag voor het vertrek - zou hij jarig zijn en hij
had een kleine hoop, dat hij dan een nieuwe fiets van zijn ouders zou krijgen. Maar
die hoop stierf nu, want vader stemde zonder aarzelen in de wens van Chris toe en
liet zijn oude kar meteen door Jaap naar de reparateur brengen. Als hij van plan was
geweest om Jaaps diepste wens te vervullen, zou hij dat niet hebben gedaan. Dan
zou hij met een knipoogje naar Chris en een geheimzinnig lachje geweigerd hebben.
Enfin, Vader was nu eenmaal verschrikkelijk zuinig de laatste tijd. Wat kon Jaap
anders doen dan er zich maar bij neer leggen?.... Hij zou best meekomen op de oude
rammelkast!....
En toen, twee dagen later, kwam de grote verrassing. De cadeautjes, die hij 's
morgens kreeg, stonden allemaal in het teken van de kampeertocht: een paar ruime
stijve fietstassen van zijn ouders, een
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kampmes van oude Gijs, een veldfles van Zus en een mooi fietsvlaggetje van
Janneman. En Vader meende zich nog even te moeten verontschuldigen: Jaap had
misschien iets anders verwacht, zei hij, maar dat kon Bruin helaas niet trekken. Jaap
vond het niks erg meer. De geschenken bewezen, hoe ze allen met hem meeleefden,
hij was geweldig in zijn schik en ging de tassen meteen op vaders fiets passen.
Maar toen ze allen aan het ontbijt zaten, wie kwam daar slof-slof-slof het hek
binnen?.... De huisknecht van de notaris, met een fiets aan de hand. Die schoof hij
meteen over de drempel, toen Jaap de deur voor hem opendeed.
'Asjeblieft,' zei hij met zijn temerige stem. 'Dit moest ik je brengen van meneer.
Hier is ook nog een brief. Goeiendag....'
Terwijl Jaap hem nog sprakeloos aanstaarde, keerde hij zich om en was al weer
weggesloft. En
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daar stond Jaap toen, met een splinternieuwe sportfiets, bruin met gouden bies,
voorzien van torpedonaaf, slot en electrische lantaarn, helemaal compleet.
Hij reed hem met trillende handen zo-maar de kamer in, waar ze hem allemaal
met vragen bestormden. En Jaap schrok opeens, want natuurlijk was de knecht
verkeerd geweest en moest die mooie fiets ergens anders naar toe!.... Maar het adres
op de brief luidde: Van der Heide jr. Dat was hij. Wat moest hij er nu van denken?....
'Lees dan voor,' riepen de anderen. 'Lees die brief dan toch eens voor!'
Jaap scheurde de envelop open en moest drie maal slikken, voor hij de woorden
kon vormen:
'Waarde jonge vriend, Ik heb gehoord van je grote plannen en toevallig kwam mij
ter ore, dat je op deze dag jarig bent. Toen herinnerde ik mij, dat je nog altijd een
cadeautje tegoed had, omdat je het vorig jaar zo uitnemend voor mijn jachtveld hebt
gezorgd. Welnu, aanvaard dit rijwiel met mijn gelukwensen en heb een prettige tocht.
D.O. Zondervan.
'Hij is voor mij!' juichte Jaap. 'Hij is heus voor mij!....'
Maar het was te bar, daar waren ze het allemaal over eens. Want wat had Jaap
voor het jachtveld gedaan? Even een wenk gegeven, waardoor de bos-

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi

12
wachter van de notaris een stroper kon arresteren, die hij met een paar dagen of
weken toch wel gevangen zou hebben. 'De oude zonderling' werd de notaris wel eens
genoemd en die naam bleek hij nu weer dubbel en dwars te verdienen. Maar hoe
kwam hij toch met alles zo goed op de hoogte, vroegen ze zich af.
'Och,' zei Gijs, terwijl hij met aandacht zijn pijp stopte, 'dat vind ik zo'n wonder
niet. Zo'n notaris weet natuurlijk meer dan een ander mens. In die koopacten, daar
staat een heleboel in, moet je rekenen....'
Maar daarmee had hij zich meteen verraden.
'Ben jij soms bij hem geweest?' vroeg Vader.
'Nou, nee,' zei Gijs, 'Bij hem geweest ben ik niet. Hij liep in het veld, toen ik daar
aan het werk was en je weet, dan maken wij wel eens een praatje. Nou, toen kwam
het gesprek op het jachtveld en op de stroperij en op Jaap en zo.... En ik wist nou
eenmaal, wat je daar straks zei, dat Bruin het niet trekken kon om de jongen een
behoorlijke fiets mee te geven op reis. Is 't nou zo erg, dat ik daar toen maar een
ander voor gespannen heb?.... Begrijp me goed, ik heb er niet om gevraagd, hoor!
Hij is zelf op de gedachte gekomen....'
Ja, ja, ze kenden Gijs en konden zich voorstellen, hoe listig hij de zaak had
aangesneden....
'Je kan de fiets natuurlijk terug brengen,' zei Gijs, met een knipoogje naar Jaap.
'Maar ik zou zeggen, baas: Gun de notaris nou ook es een ple-
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ziertje! Hij is zo gelukkig, als hij iemand blij kan maken. En hij heeft er niet vaak
de gelegenheid voor, want hij heeft kind noch kraai. Maar op Jaap is hij bijzonder
gesteld. Hij hoopt, dat die later boswachter hij hem zal worden....'
Vader bleef zich toch een weinig bezwaard voelen en hij ging zich dadelijk
verkleden om de notaris een bezoek te brengen. Maar hij keerde even later onverrichter
zake terug, want de notaris was juist die morgen met vacantie naar het buitenland
vertrokken. Toen schreef Jaap een brief, waar hij de halve morgen aan werkte en
drie maal een nieuw velletje papier voor nam en zette op de envelop het adres van
het hotel in Zwitserland, dat vader van een der klerken op het kantoor van de notaris
op een briefje had gekregen. En toen hij op zijn nieuwe fiets terug kwam van het
postkantoor, kocht hij - in overleg met moeder - een doosje lekkere sigaren voor
oude Gijs. Want aan die oude, goeie, slimme Gijs had hij het toch maar te danken,
dat de notaris zijn misschien reeds half-vergeten belofte van het vorig jaar op zo
vorstelijke wijze nagekomen was.
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2. Wim krijgt een lesje.

En hier reden ze nu met z'n vieren, bij prachtig weer, met het windje in de rug, en
de zestig kilometer tot Zwolle hadden ze er vóór de middag met gemak doorgedraaid,
hoewel ze pas om acht uur vertrokken waren. Ze waren de stad even ingereden om
de Peperbus, de oude toren van de Lieve-Vrouwekerk, van dichtbij te zien en daarna
had Chris ze meegenomen in de Rooms-Katholieke kerk om het monument voor
Thomas à Kempis te bekijken, die dicht bij Zwolle in het klooster op de Agnietenberg
had gewoond en daar het beroemde boekje 'Over de navolging van Christus' moest
hebben geschreven. Toen hadden ze bij de stadspomp op de markt hun veldflessen
met lekker fris water gevuld en waren de stad weer uitgereden in de richting van
Kampen, maar bij 's Heerenbroek,
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aan de kant van de IJsel, hadden ze een uur rust genomen om de boterhammen te
eten, die ze van huis hadden meegebracht. Die smaakten heerlijk in de buitenlucht
en Wim had de fles limonadesiroop voor de dag gehaald en met het water uit de
veldflessen een drankje gemaakt, waarvan ze de laatste druppels uit hun kroezen
zogen. Ze lagen vlak aan de kant van het water, visjes speelden in de zonneglans
tussen de plompebladen en Kees, die een verwoed hengelaar was, had hier al graag
even een snoertje uitgeworpen, maar de kapitein stond het hem niet toe en de anderen
keurden dat goed. Ze wilden verder, de trekkerskoorts zat hun in het bloed. Op naar
de Noordoostpolder, waar ze in de buurt van Kraggenburg voor het eerst hun tent
zouden opslaan. En daar mochten ze niet te laat aankomen, want ze zouden er ook
voor het eerst hun potje koken en dat zou tijd kosten, want ze waren in alles nog
ongeoefend. Bovendien moest Chris nog aan zijn dagtaak beginnen.
'Vanavond mag je vissen zoveel als je wilt,' beloofde Chris.
'Op muizen zeker, in de korenvelden,' lachte Kees.
'Wacht maar, jochie, je zal eens zien, wat een prachtig viswater je daar hebt!'
voorspelde de leider.
Ze vouwden het boterhammenpapier netjes op en stopten dat in de tas met proviand.
Het kon te pas komen en zo lieten ze geen rommel achter. De kleve-
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rige kroezen werden omgespoeld in de rivier, afgedroogd en opgeborgen, Chris
inspecteerde de rustplaats of er niets was achtergebleven en gaf het bevel om op te
stappen.
Ze reden weer en voelden zich verkwikt en uitgerust. In hun dunne bloesjes hadden
ze geen last van de warmte, maar de koeien in de weilanden langs de weg lagen loom
in de schaduw en een boer stond in zijn onderkleren op een korenakker te maaien.
Langzaam ging zijn zeis heen en weer door de rogge, en de bindster, die achter hem
haar werk moest doen, stond vermoeid haar zweet af te wissen en keek de fietsers
verlangend na.
Een toren werd zichtbaar in de verte. Na een half uurtje fietsen steeg de weg en
voerde hen de dijk op. Daar zagen ze over het brede, glanzende water de oude stad
Kampen. Wat lag die daar prachtig aan de rivier met zijn oude kerk en zijn witte
poort, alsof het nog een vesting was!
'Daar wonen nou die slimme mensen!' riep Wim. 'Weet je wel, jongens, die
bouwden een kerk en ze vergaten er een deur in te maken, haha!....'
'Ja,' zei Kees, 'en ze vingen een grote steur en die wilden ze levend bewaren, tot
de stadhouder op bezoek kwam en toen lieten ze hem zwemmen met een belletje om
de hals, want zo dachten ze hem wel terug te kunnen vinden.'
'Daarom worden ze ook wel eens gekscherend Kamper steuren genoemd,' zei
Chris. 'Maar die dwaze verhaaltjes, dat is natuurlijk allemaal onzin,
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jongens, dat begrijp je wel. De Kampenaren zijn niets dommer geweest dan de
inwoners van andere steden. In bijna elk land heb je wel een dorp of een stad, waar
zulke zotte verhalen van verteld worden.
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Weet je wel, dat Kampen vroeger een machtige koopstad is geweest?'
'Een Hanzestad,' zei Wim.
'Goed zo,' prees de kapitein. 'Jij bent je schoolgeld waard geweest, geloof ik. Maar
de oude glorie van Kampen is vergaan, jongens. Wat denk je, zouden wij niet eens
een poging kunnen doen om die te herstellen?....'
Het kwam er zo ernstig uit, ze vlogen er in.
'Wàt?' riepen ze. 'Hoe wil je dat aanleggen, Chris?'
'Wel,' zei Chris, door er voor een kwartje aardappels te gaan kopen en voor een
paar kwartjes fruit en busgroente en brood. Alle beetjes helpen, is 't waar of niet?'
Haha, nu snapten ze hem!
'Ja,' zei Chris, 'wij zullen vóór onze eerste pleisterplaats misschien geen winkel
meer tegenkomen. Daarom: volgt mij, mannenbroeders!'
Met die woorden sloeg hij voorbij het stationnetje links af en reed de smalle brug
op, die hier de beide oevers van de IJsel verbond. Ze fietsten achter hem aan de stad
door, zagen drie mooie oude poorten en een paar oude kerken, waarvan Chris
beweerde, dat het Gothische gebouwen waren uit de veertiende eeuw, dus ongeveer
zeshonderd jaar oud. Ze reden voorbij de theologische hogeschool der Gereformeerde
kerken en toen stapte Chris af bij een groentewinkel en stuurde Kees naar de bakker.
Jaap en Wim moesten bij de fietsen blijven.
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Een oud mannetje met een baard en in een zwarte slipjas kwam, steunend op een
stokje, langzaam nader. Zijn hoofd schudde regelmatig heen en weer als de slinger
van een klok en hij nam over zijn bril de jongens nieuwsgierig op.
'Kijk eens, wat een typ!' zei Wim zacht. 'Dat kon er nog wel een uit de Hanzetijd
zijn. Zullen wij eens een grap met hem hebben?'
'Wat wou je dan?' vroeg Jaap. Maar Wim gaf geen antwoord, want daarvoor was
het mannetje al te dicht bij gekomen. Hij stapte naar voren en vroeg: 'Meneer, mag
ik u even iets vragen?'
'Ja,' zei het mannetje. Het bleef staan en luisterde, met een vriendelijk, aandachtig
gezicht.
'Kunt u mij ook zeggen, waar wij die beroemde Kamper steur kunnen vinden?'
vroeg Wim ernstig.
Jaap schrok er van. Dat is mis, dacht hij, dat had je niet moeten doen, Wimpie!....
Maar het meneertje scheen de vraag gelukkig niet te begrijpen. Hij legde zijn hand
achter zijn oor en vroeg welwillend: 'Wàt zeg je, jongeman?'
'De steur!' riep Wim, en hij schudde Jaaps hand, die hem aan zijn mouw trok, van
zich af. 'De Kamper steur!.... Waar die te zien is!'
Een dame en een heer, die voor een etalage stonden, keerden zich om, een schilder
met een potje verf in de hand bleef staan, een paar werkjongens in blauwe kielen
staken de straat over, een slagersknecht stapte van zijn fiets. Ze hadden de vraag
allemaal verstaan, maar het meneertje scheen er
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nog niets van te begrijpen. Het schudde zijn hoofd, boog zich nog meer naar Wim
over en zei: 'Harder, jongeman, harder asjeblief!....'
Wim werd verlegen, want hij zag, welk een belangstelling hij gaande maakte.
Maar hij moest nu wel doorgaan, meende hij. En juist terwijl achter hem Chris belast
en beladen de winkel uitkwam en Kees aan kwam wandelen met een arm vol brood,
schreeuwde hij de man in het oor: 'De Kam-per steur!.... De steu-eur!.... Die willen
we zie-ien! Hoe moeten we daar ko-men?....'
Een tiental toeschouwers stond nu om het tweetal heen. Het mannetje keek de
kring triomfantelijk rond en deelde knipoogjes uit. Toen zei hij met een olijk gezicht
tegen Wim: 'Dâ's drie keer, jongeman! Maar ik zal je terecht helpen, hoor! Ik zal je
't goed zeggen, dat je 't niet meer vergeet.... Kijk die kant eens op, draai je eens om,
asjeblieft....'
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Hij wees in de lengte van de straat. Wim keek en hij hoorde het mannetje zeggen:
'Zo, nou loop je maar aldoor je neus achterna, dan kom je er vanzelf, huup!....' En
daar kreeg de jongen een schop onder zijn broek, dat hij met een vaart vooruit schoot
en zich nauwelijks op de been hield.
Een luid gelach ging op onder de omstanders en toen Wim op enige afstand
beteuterd omkeek, zag hij de twee werkjongens in zijn richting komen om hem nog
eens te tracteren. Maar toen was Chris er al bij om hem te beschermen.
''t Is nou mooi genoeg geweest!' zei Chris. 'Hij weet nu de weg wel en anders zal
ik hem die wel leren.'
Hij reikte Wim zijn fiets aan, de anderen pakten vlug de inkopen in de tassen en
ze maakten maar gauw dat ze wegkwamen, want ze vonden het helemaal niet leuk,
om zo in het centrum van de belangstelling te staan. Voor ze bij de brug waren, begon
Chris al los te branden: Dat hij meende, niet met onopgevoede straatjongens op stap
te zijn en of Wim maar wilde beloven, dat hij dergelijke flauwe aardigheden voortaan
na zou laten, want dat hij hier anders meteen rechtsomkeert kon maken en naar huis
terug fietsen. En zo voort....
Wim boog deemoedig het hoofd en liet de bui stil over zich heen gaan. Hij wist,
dat het de enige manier was om Chris weer goed te stemmen. Alleen, toen Chris
weer over die onopgevoedheid begon, meende hij zich te moeten verdedigen.
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'Ik heb het hem heel beleefd gevraagd,' zei hij. 'Ik bedoelde er geen kwaad mee. Ik
wou alleen maar een grapje maken.'
'Je had beter moeten nadenken,' mopperde Chris. 'Dan had je kunnen weten, dat
de mensen hier op het gebied van steuren wel enigszins gevoelig moeten zijn. En
bovendien, met oude mensen moet je dergelijke grapjes helemaal niet maken. Ik
dacht, dat je dat nu wel wist.'
'Ja, als ik had geweten, dat dat mannetje doof was, was ik er zeker niet aan
begonnen,' zei Wim.
'Haha,' lachte Jaap, 'hij was helemaal niet doof, jô! Hij hield zich maar zo! Later
stond hij heel gewoon met die schilder te praten!'
'Niet doof?' riep Wim verontwaardigd. 'Vast wel! Want er groeiden hele bossen
haar uit zijn oren!'
En om die dwaze opmerking moesten ze zo lachen, dat ze bijna niet op de fiets
konden blijven. Telkens begon er een opnieuw en het werkte zo aanstekelijk, dat ook
Wim tenslotte hartelijk meedeed. Tot Chris er een eind aan maakte.
'Afgelopen,' gebood hij. 'Punt, uit! Wim heeft een goeie leer gehad en wij zeuren
er niet meer over. Kijk eens, jongens, nou fietsen we 't Kamper-eiland op. Met een
uurtje kunnen we in de Noordoostpolder zijn.'
Snel gleden ze voort over een mooie, verharde weg door een uitgestrekt
weidegebied. Tot aan de wazige horizon toe was de groene aarde bont gevlekt door
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de vele koeien. Maar hier en daar werd het vergezicht onderbroken door een grote
boerderij, die door een boomgroep omringd donker oprees uit de vlakte.
'Zie je wel, dat de boerderijen op terpen gebouwd zijn?' vroeg Chris. 'Wat denk
je, waarom zou men dat gedaan hebben?'
'Dan hebben de boeren mooier uitzicht,' raadde Wim.
'Nou geloof ik, dat je je schoolgeld toch maar weer terug moet halen,' lachte Chris.
'Denk je heus, dat ze daarvoor zo'n kolossale heuvel van klei bijeen zouden brengen?'
'Het zal wel gebeurd zijn om veilig te wezen voor overstromingen,' zei Kees.
'Jij hebt het geraden,' prees Chris. 'Vroeger stroomde het land hier geregeld onder.
Dan lagen de huizen op kleine eilandjes in de zee. En wie weet, waar die terpen of
wierden veel meer voorkwamen?'
'In Friesland,' zei Jaap.
'Juist,' zei Chris. 'Daar bestonden verbazend grote, waar soms hele dorpen op
gebouwd waren. De meeste zijn afgegraven en de aarde is als kostbare meststof naar
minder vruchtbare provincies vervoerd. Maar een enkele zullen we er nog wel zien.'
Hier en daar voerde hun weg langs een breed water met veel riet en plompebladen,
een van de vele dode armen, waarmee de IJsel vroeger uitmondde
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in de zee en waarin allerlei watervogels rondzwommen.
'Het is hier natuurlijk een paradijs voor die dieren,' zei Chris.
'Ja,' zuchtte Kees, 'en voor hengelaars! Maar die mogen in 't paradijs niet blijven....
Als ik nou weer zo 'n mooi plekje zie, moet ik maar proberen om door mijn fiets te
zakken, dan moeten jullie mij wel achterlaten!'
'Je weet, wat ik je beloofd heb,' lachte Chris. 'Je zult vis genoeg vangen voor ons
vieren en wat wil je met meer?....'
'Nou, daar houd ik je dan maar aan, aan die voorspelling,' zei Kees. 'Kunnen we
niet een beetje harder fietsen?'
De weg voerde hen een lange brug op, die over een breed water lag. Toen ze die
over waren, daalde de weg en ineens vroeg Chris: 'Weet je, waar we nu rijden? Over
de bodem van de vroegere Zuiderzee. We zijn in de Noordoostpolder. Kijk eens
rond, zie je geen verandering in het landschap?'
Ja, het was afgelopen met de weilanden. Inplaats daarvan golfde nu koren zover
ze kijken konden, tarwe en rogge vooral, maar haver ook, afgewisseld met grote
akkers aardappels en bieten. Ook hier waren de boeren aan het maaien, maar dat ging
hier heel anders toe dan op het oude land: het gebeurde bijna niet anders dan
machinaal. De zeis werd alleen gebruikt om een klein hoekje, waar de machine
moeilijk komen kon, even bij te maaien.
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'Ik zou dat werk best eens even van dichtbij willen bekijken,' zei Jaap. 'Dan kon ik
er vader en Gijs van vertellen....'
'Morgen,' beloofde Chris. 'We zijn de polder nog niet uit. Nu moeten we eerst de
plaats voor ons kamp opzoeken. Het loopt al tegen vieren.'
In de verte blonk de zon op de rode daken van een dorp met alleen maar nieuwe
huizen. Een grote kerk stak er hoog bovenuit.
'Kraggenburg,' zei Chris. 'En daar heel in de verte, - zie je die rode vlek? - dat is
Marknesse, een groter dorp. Emmeloord is de hoofdplaats, dat ligt verder naar het
Westen. Ha jongens, en ik zie het eindpunt voor vandaag! Kijk, die groene streep
daar voor ons, dat is een bos. Daar lag een zandstrook tussen de vruchtbare klei- en
zavelgronden en daar is een bos op aangelegd. Daar zullen we wel een plekje vinden.'
De voeten gingen plotseling met meer kracht op en neer. Maar je kon hier zo
ontzaglijk ver kijken en het duurde toch nog een hele poos, voor ze het bos hadden
bereikt.

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi

26
'En waar is nu mijn viswater?' riep Kees ongerust.
'Wacht maar, we zijn er nog niet,' zei Chris. 'Hier links, jongens!'
Hij sloeg linksaf een smal fietspaadje in, dat langs een brede brandgang het bos
invoerde en de jongens volgden hem op een rij. Ze trapten zich moeizaam voort door
het mulle zand en het zweet brak hun uit, want het was hier geweldig heet doordat
het bos de wind tegenhield. Maar plotseling streelde een koelere luchtstroom hun
verhitte voorhoofden en ze stonden voor het kanaal, dat het bos begrensde. Chris
stapte af, stak de neus in de lucht, keek om zich heen en scheen tevreden.
'Afladen, mannen!' zei hij.
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3. Het eerste kamp.
Ze namen eerst een bad in het kanaal, waar ze lekker van opfristen. Toen gaf Chris
de plek aan, waar de tent moest worden opgeslagen, benoemde Wim tot
plaatsvervangend commandant, gaf nog enkele aanwijzingen en zonderde zich daarna
met zijn boeken af op een mooi plekje in de schaduw van een elzenstruik.
'Alleen als je absoluut niet verder kan, mag je me roepen,' zei hij. 'Maar met een
kopje thee zou je me een groot genoegen doen. Er is nog water genoeg in de
veldflessen.'
'Komt in orde, kapitein,' zei Wim. Hij hielp de anderen om de bagage uit te pakken
en liet alles netjes op een rij leggen.
'Jaap helpt de tent opzetten,' zei hij. 'Kees stookt de primus en gaat theewater
koken. Denk er om, Kees: Niet meer dan half vullen met petroleum en goed
voorverwarmen met spiritus, net zoals ik je thuis geleerd heb. En gooi me de boel
niet ondersteboven, zet de primus met een paar pennetjes vast!'
'Ik zal mijn best doen, luitenant!' zei Kees, keurig in de houding.
Ha, daar groeide Wim van. Hij maakte met Jaap de plek schoon, waar de tent zou
worden geplaatst,
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- want het zou niet prettig wezen om de nacht op een dennenappel door te brengen
- en spitte met het kampschopje een graspol weg om de bodem vlak te krijgen. Toen
werd het grondzeil gespannen en de tent uitgerold met de opening naar het oosten.
De hoeken van de tent werden met sardines vastgezet. Daarna kroop Jaap op bevel
van de luit onder het doek, stak de achterste tentstok in het nokgat en richtte de tent
op. Intussen spande Wim de achterste hoofdscheerlijn en de beide hoeklijnen, de
laatste schuin naar achteren. Jaap kwam naar buiten kruipen, plaatste de voorste
tentstok in het nokgat boven de deuren en trok de nok strak. Wim spande de voorste
hoofdscheerlijn, toen werden de deuren dichtgeknoopt, de beide voorhoeklijnen
gespannen en de deuren gingen weer open.
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'Nu red ik me wel,' zei Wim. 'Ga jij maar water halen. Hier staat de waterzak.'
'Uit het kanaal?' vroeg Jaap.
'Uit het kanaal!' hoonde Wim. 'Wil jij dat stinkwater drinken, waarin we net onze
bezwete body's hebben afgespoeld? We gebruiken voor het eten nooit water dat niet
helemaal zuiver is, onthoud dat, jochie! Zoek maar naar de dichtstbijzijnde boerderij.
Spoel de zak eerst om en sjouw zoveel als je houden kunt. En vlug terug, asjeblief,
want we hebben nog meer te doen!'
Jaap hing de canvas-waterzak van tien liter aan het stuur van zijn fiets en ging op
pad. Achter zijn rug hoorde hij Wim losbarsten in een luid gefoeter tegen Kees: 'Hei,
wat zit jij daar te zitten, luie scharminkel? Dat water raakt vanzelf wel aan de kook!
Piepers jassen, vooruit!....'
Jaap lachte. Die Wim voelde zich, nu zijn broer er niet was; hij commandeerde
als een oude generaal. Maar dat hinderde niet, hij meende het niet zo kwaad. Straks
zou hij als kok moeten fungeren. Thuis had hij zich al geoefend en een week lang
zijn moeder de kunst afgekeken. Als hij daar net zo bekwaam in was als in het
overeind zetten van de tent, zouden ze best wat lekkers te eten krijgen....
Chris richtte zich op, toen Jaap hem passeerde.
'Hoor es,' zei hij. 'Zet de volle waterzak straks achter op de bagagedrager, dat is
beter voor de bodem. Afgesproken?'
En hij las al weer.
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Op de weg stond Jaap links en rechts rond te turen met de hand boven de ogen voor
de zon, maar hij zag niets anders dan de oneindigheid van de akkers en weiden. Maar
toen hij achter het bos vandaan kwam, ontdekte hij een rood dak op enige afstand.
Het was zeker een minuut of vijf fietsen, maar dat hinderde niet. Hij voelde er nog
niet veel van, dat hij er al honderd kilometer op had zitten vandaag.
Mensen, wat een boerderij was dat, zag hij in het naderkomen. Een schuur als een
kerk zo groot en een woonhuis als een villa! Door een prachtig aangelegde tuin
voerde een grintpad naar de deur. Een open auto werd juist uit de grote schuurdeuren
naar buiten gereden, een dame in een lichte japon zat achter het stuur en vroeg Jaap,
wat hij wenste. Het bleek tot Jaaps grote verbazing de boerin te zijn.
Zij was heel vriendelijk. Water?.... O ja, natuurlijk, zoveel hij wilde. Achter de
schuur was een buitenkraan van de waterleiding, de tuinjongen zou hem die wel
wijzen. Een knikje, een lachje en daar reed ze het hek uit en in snelle vaart de lange,
rechte weg in de richting van Kampen op. Ja, zo was het niet erg, dat je eenzaam
woonde!....
Een grote jongen in een bruine overall liep met Jaap mee en informeerde
belangstellend naar het kamperen. En Jaap had ook zoveel te vragen. Hij hoorde, dat
er twee en zeventig ha grond bij de boerderij hoorden, beste zavelgrond, en hij
schaamde
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zich bijna voor het kleine boerderijtje met de zes ha zandgrond van zijn vader. Maar
hier was slechts één paard en dat hadden zij ook, al hadden ze dan geen tractoren.
En ook maar één koe en zij hadden er vijf en nog een paar pinken en kalveren, lekker!
Maar zijn moeder reed niet in een auto!.... Stel je dat eens voor, dat zijn moeder er
zo maar alleen in een auto vandoor ging!....
Toen hij terug kwam, voortzeulend naast zijn fiets met de zware waterzak over
het zandpaadje langs het kanaal, wapperde de vlag al vrolijk op de tent, het luifeltje
stond uit en daaronder schudde Wim een blik slaboontjes in de pan. Hij mopperde,
dat Jaap zo lang was uitgebleven en gunde hem nauwelijks tijd om een kroes thee te
drinken. Er moest nog heel wat gebeuren. Kees was bezig om de tent van binnen in
te richten, Jaap moest een afvalput graven en een gootje om de tent voor het aflopen
van het water als er 's nachts eens een bui kwam en toen een drooglijntje spannen.
Het was allemaal gezellig werk.
Wim kwam de boontjes afgieten in de put, mikte een stuk boter in de pan, zette
die nog even op om te laten sudderen en toen werd de pan met groente in een krant
en een deken gewikkeld en weggezet in de hoek van de tent. Wim had de aardappels
al in de pan gewassen en zette die op. Terwijl hij bezig was om spek in de braadpan
te snijden, begaf de primus het. Kees was àl te voorzichtig geweest en had er te
weinig olie in gedaan. Daar moest hij natuurlijk
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heel wat over horen, maar hij trok er zich niet veel van aan en wierp achter de rug
van de luitenant Jaap een knipoogje toe.
Toen de aardappels klaar waren en het spek te braden stond, kwam Chris aanlopen.
'Hoe is het, kok?' vroeg hij. 'Ik rook daarginds de geur en ik kan niet meer studeren
van de honger. Kunnen we haast beginnen?'
'Met vijf minuten,' zei Wim. 'Jaap en Kees, dek de tafel eens.'
Twee handdoeken werden uitgespreid voor de tent, de borden werden klaargezet.
Intussen inspecteerde Chris de tent en was heel tevreden. Hij trok alleen een enkele
zijlijn wat strakker.
'Eten!' riep Wim.
Ze zetten zich om de tafel en ieder om de beurt hielden ze hun bord bij. Aardappels
met boontjes en spek, het water liep hun om de tanden. Natuurlijk gingen ze eerst
bidden en ook dat was iets heel bijzonders, zo onder de wijde, blauwe hemel. Toen
vielen ze aan. Het spek smaakte een beetje naar petroleum en in de aardappels was
het zout vergeten, maar ze vonden toch allemaal, dat Wim geweldig lekker koken
kon.
'Wat kun jij later je vrouw mooi helpen, Wim!' zei Kees.
'Ik wil niet eens een vrouw hebben,' zei Wim. 'Ik kook mijn eigen potje wel. Ik
wil ontdekkingsreiziger worden en trek alleen met een tentje de wildernis in.'
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'Och Wim, neem mij mee!' vroeg Kees.
'Neen,' zei Wim, 'want je hebt de pruimen nog niet gewassen, zoals ik je gevraagd
heb.'
'Alle mensen, wat is er ook veel te doen in zo'n huishouden!' zuchtte Kees. Hij
was klaar met eten en sprong op. Op zijn bord lagen nog twee hele aardappels. Net
toen hij met de pruimen terug kwam, pikte Chris er één weg.
'Hei kapitein!' riep Kees ontsteld, 'die zijn om te voeren!'
'Nou, dat gebeurt toch?' lachte Chris. 'Je voert er mij lekker mee!.... Ziezo, nou
heb ik genoeg. Jullie ook, jongens?'
Kees en Jaap verzekerden, dat ze verzadigd waren, maar Kees bracht toch zijn
aardappel maar in veiligheid, want het was de laatste en hij vroeg verlof, die al vast
even op een mooi plekje in het water te mogen gooien om de vissen te lokken.
Dat mocht, zei Chris. Maar als hij te lang wegbleef, zou hij kunnen fluiten naar
zijn pruimen.
''t Is schande!' lachte Kees. 'En dat, terwijl ik zo mijn best doe om jullie
morgenochtend een gebakken visje bij het ontbijt aan te kunnen bieden!....'
Maar zijn portie fruit lag netjes op zijn bord, toen hij terug kwam. Toen hij er
haastig aan bezig was, kreeg hij een standje van Chris, omdat hij de pitten uitspuugde
in het gras.
'Zoek op,' zei die. 'Straks gaat er een van ons met zijn schone shirt in liggen. Op
de kampplaats altijd de grootste netheid en zindelijkheid in acht
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nemen, jochie! Die rommel hoort in de afvalput.'
Kees nam de terechtwijzing welgemoed in ontvangst.
'Ga jij maar vast vissen, Kees,' bood Wim aan. 'Wij zullen wel afwassen.'
Maar dat weigerde Kees, hoe erg hij ook naar het water verlangde. En pas, toen
al het vaatwerk weer schoon stond, de primus gevuld was voor de volgende dag en
de vaatdoeken vrolijk hingen te wapperen aan het lijntje naast de zwembroeken,
kneedde hij vlug een stuk visdeeg, nam de hengels en de snoeren en daar gingen ze
met z'n drieën. Chris was al weer op zijn 'studeerkamer'. Je moest blijkbaar heel wat
weten, voor je dokter kon worden.
Dicht bij een groep waterplanten, waar de wal een weinig verbrokkeld was en een
gemakkelijke zitplaats bood, had Kees zijn visplekje gekozen. Hij haastte zich
blijkbaar niet. Eerst sneed hij een gaffelvormige stok en plantte die onder in de wal.
Daarna ontrolde hij met de grootste zorg zijn snoer. Toen de anderen al dichtbij hem
hadden ingelegd, was hij nog bezig de diepte van het kanaal te peilen met een stuk
lood onder aan zijn snoer. Nauwkeurig stelde hij zijn dobber af, zodat het aas vlak
boven de bodem moest zweven. Toen legde hij zijn hengel voorzichtig in de gaffel
en zat roerloos te wachten.
'Ik heb al beet!' riep Jaap.
'Vang hem!' zei Wim.
Kees zei niets. Maar hij was de eerste, die een flinke voorn uit het water wipte.
De tweede en de
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derde ving hij ook. Toen had Jaap al een paar keer misgeslagen en Wim had nog
geen beet gezien.
'Wat heb jij voor deeg?' riep hij.
'Hetzelfde als jij,' antwoordde Kees.
'En waarom krijg ik dan niet beet en jij wel?'
'Dat weet ik niet en ik heb geen tijd om het uit te zoeken,' zei Kees.
'Maar ze zitten allemaal bij jou!' mopperde Wim. 'Wacht eens, jij hebt daar
gevoerd!'
'Nou, kom hier ook liggen!' raadde Kees aan. 'Maar zet dan eerst je dobber een
meter hoger.'
Hij wees de diepte aan waarop hij viste. Toen legden ze vlak naast elkaar in. Jaap
kwam er ook bij. De drie dobbers dreven op een rijtje. Maar die van Kees begon het
eerst te wippen en kwam daarna plat op het water drijven. Met een snelle beweging
van zijn hand tikte Kees de vis aan en de vangst werd
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spartelend naar de kant gesleept, want het was een grote, een brasem van misschien
een half pond, waar Kees zijn snoer niet aan wagen wilde. En geen vijf minuten later
had hij nog zo'n exemplaar. Maar de dobbertjes van Jaap en Wim dreven roerloos
op het water.
'Hoe kan dat nou toch?' foeterde Wim. 'Het lijkt wel hekserij!'
'O, jouw deeg is er al lang af,' zei Kees. 'Jij hebt geen lood aan je snoer. Dat hangt
in bochten in het water en de vis neemt het aas mee zonder dat je er iets van merkt.
En jij let niet op, Jaap, je zit aldoor naar mijn dobbertje te kijken en daardoor ben je
telkens te laat. Kijk nou eens naar mij, dan zal ik het je leren. Zie, ik heb beet. Nu
haal ik mijn bovensnoer al uit het water, dan kan ik hem zo aantikken.... Toe maar,
het smaakt hem goed.... Wil je er uit, vadertje?.... Kom eens kijken, hoe mooi de zon
hier schijnt en wat een aardig braadpannetje wij hebben.... 't Is vast een voorn,
jongens.... Kijk, daar gaat ie! Een prachtige rietvoorn!.. Aangename kennismaking,
meneer!'
Chris kwam eens kijken en bracht de vissers een kroes limonade, maar Kees gunde
zich geen tijd.
Wim echter hield met vissen op en ging de vangst van Kees schoonmaken en
zouten. Jaap bleef en deed zijn best. Toen ving hij er warempel ook een paar, maar
tegen Kees kon hij lang niet op.
Het werd koel bij het water. De zon stond rood op de horizon.
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Opeens begon achter de vissers de fluit van Chris te spelen. Het was de wijze van
psalm 113: 'Van waar de zon in 't oosten straalt, tot waar ze in 't westen nederdaalt,
zij 's Heren name lof gegeven..'
En toen kon Jaap zijn aandacht niet meer bij zijn dobber houden, want dat klonk
zo prachtig in de stille avond, in die wijde eenzaamheid, dat hij er een beetje ontroerd
van werd. Een glanzende libel kwam met sidderende blauwe vleugels boven Jaaps
dobber staan, schoot toen met een snelle zwaai weg boven het water. Een duif koerde
in het bos. En hoor nu die merel eens in de struiken, alsof hij aangespoord werd door
de fluit.
Jaap haalde zijn hengel in en Kees volgde zuchtend zijn voorbeeld. Het werd tijd
en ze hadden vis genoeg voor de volgende ochtend. Wim maakte de laatste schoon
en ging de vangst opbergen tussen twee borden in wat hij de kelder noemde: een kuil
in de koele grond, door de halfvolle waterzak afgesloten.
Vóór de tent hield Chris een korte avondwijding.
geen onheil zal u treffen,
geen plaag zal uw tent genaken;
want Hij gebiedt zijn engelen
u te behoeden op al uw wegen....'

Jaap kende dat gedeelte wel, maar nooit had hij het zo mooi gevonden als nu hij zelf
in een tent woonde, in een vreemde landstreek.
Ze kleedden zich vlug uit en kropen in hun wolletje. Jaap lag aan de buitenkant,
naast Kees. De
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fietstassen, met de regenjas opgevuld en de handdoek er over, vormden zijn kussen.
'Liggen jullie goed, jongens?' vroeg Chris.
'Best, kapitein! Een beetje hard, maar dat zal wel wennen....'
'Dan niet meer praten. Wel te rusten, hoor!'
'Wel te rusten, Chris.'
Stilte. Een uiltje riep in het veld, zo droef en klagend, alsof er niets dan verdriet
was in de wereld. De nachtwind ruiste zacht in de struiken.
'We moeten toch ook nog eens regen hebben,' dacht Jaap geeuwend. 'Wat zal het
gezellig wezen, als de druppels boven je hoofd op het tentzeil kletteren en je ligt er
lekker droog vlak onder....'
Toen hij zijn hoofd een beetje oprichtte, zag hij de avondster, die door de open
tentdeur naar binnen stond te stralen.
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4. Door de Noordoostpolder.
Toen Jaap de volgende morgen wakker werd en verwonderd overeind ging zitten,
omdat hij eerst niet begreep waar hij zich bevond, scheen de zon in zijn ogen en hij
wou wel zingen van blijdschap, toen het tot hem doordrong dat hij nog maar aan het
begin stond van hun heerlijke kampeertocht. Maar de anderen sliepen nog en daarom
hield hij zich in. Chris geeuwde, rekte zich uit en sloeg met zijn hand tegen het
tentzeil, maar zijn ogen bleven dicht. Wim had broederlijk een arm om de nek van
Kees geslagen.
Chris' horloge hing aan de tentstok boven Wims hoofd. Het was nog maar half
zes, zag Jaap. Maar hij kon niet meer slapen. Voorzichtig kroop hij uit zijn warme
deken en naar het voeteneind van de tent. Toen bleef hij plotseling stil zitten en hield
de adem in. Want voor hem in het gras, geen tien meter van hem af, zat een konijn
rustig te eten van de klaver en vier, vijf jongen speelden er bij rond. Het leek wel,
of ze krijgertje deden. Hangoortje wàs hem, maakte een luchtsprong en stoof in volle
vaart op twee broertjes af, die dicht bij elkaar zaten. Hij schoot een halve meter te
ver door, zat verdwaasd te kijken omdat ze plotseling verdwenen
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waren, ging zich parmantig op zijn achterpootjes zitten wassen en rende toen
plotseling weer rond, twee maal links en drie maal rechts en opeens.... bòm! tegen
het zachte lijf van zijn moeder aan, die met de mond vol klaver spottend naar hem
omkeek. Ze ging een beetje anders zitten, zodat het moegeholde jong een poosje
zuigen kon. Daar kwamen ook de anderen van alle kanten snel op af en daar lagen
ze op een rijtje, op hun zij of op hun rug, spartelend met hun pootjes en duwend met
hun kop om de tepel beter vast te krijgen. Maar honger hadden ze niet meer en even
later speelden ze weer rond, vrolijk en onbezorgd.
Jaap merkte opeens, dat Chris naast hem zat en evenals hij de grootste schik had
om het aardige toneeltje. Jaap legde de vinger op de lippen en wees vragend naar de
beide slapers. Ja, knikte Chris, wakker maken; dit moeten ze ook zien. Daarom
grabbelde Jaap onder de deken tot hij een voet van Kees te pakken had en schudde
die zacht heen en weer, maar Kees mompelde wat en sliep door. Jaap pakte de grote
teen en kneep daar stevig in.
'Ik heb beet!' riep Kees.
'Ssst!' waarschuwde Jaap, schudde de voet nijdig heen en weer en keek ongerust
naar buiten, waar de konijnen, de moeder zowel als de jongen, met de kopjes omhoog
zaten te luisteren en te kijken.
Toen vloog Kees plotseling overeind.
'Haal op!' schreeuwde hij. 'Haal op, het is een zware!.... Au!' Want hij stootte zijn
hoofd tegen
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de tentstok. En terwijl hij verbijsterd de pijn zat weg te wrijven, schoten rits-rits alle
konijnen de struiken in.
Jaap en Chris lachten dat ze schudden, om de konijnen, maar meer nog om de
domme gezichten van Kees en Wim, die maar niets begrepen van de vroege pret.
Chris gooide hun de zwembroeken toe.
'Vooruit slaapkoppen, het water in!' zei hij. 'Dat zal je helpen om wakker te worden.
Ik zal het theewater vast opzetten.'
Het bedauwde gras was koud aan hun voeten en ook het morgenwindje was nogal
koel, maar het water in het kanaal bleek koesterend warm. De jongens konden nog
moeilijk besluiten om zich aan te kleden, toen Chris al tegen de wal opklauterde.
Daarom gaf hij ze verlof om nog vijf minuten rond te spartelen, terwijl hij zich
aankleedde en thee ging zetten.
Toen ze door hem geroepen werden en druipend aan kwamen rennen, - want ze
hadden natuurlijk de tijd vergeten - zat hij met een vreemde man in een groen uniform
bij de primus en bood die juist een kroes thee aan. Het was Brands, de jachtopziener,
een oude kennis van Chris, met wie hij een week geleden gecorrespondeerd had over
de plaats waar ze het best hun tent konden opslaan en die dus wist, dat hij ze hier
vinden kon.
'En nu hebben mijn vrouw en ik voor vandaag op jullie gerekend,' zei hij, toen de
jongens zich hadden aangekleed en Wim de braadpan opzette
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voor de vis. 'Jullie hebt nog weinig van de polder gezien, hoor ik wel. Nou moet ik
vandaag naar Urk en ik wilde op de motor gaan, maar tegen betaling van de benzine
kan ik ook de auto van een vriend krijgen die leen ik zo wel eens vaker. Wat dunkt
je er van? Dan zou je mee kunnen rijden, via Schokland en over Emmeloord terug.'
Wel, dat voorstel, om onder zo deskundige leiding de polder te bekijken, namen
ze natuurlijk met beide handen aan. Ze spraken af, dat ze na het ontbijt zouden
opbreken en zich om een uur of acht aan het huis van de jachtopziener zouden melden.
Vóór de middag zouden ze daar terug kunnen zijn, de vrouw van Brands rekende er
al op, dat ze dan zou-
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den blijven eten en daarna konden ze verder de wijde wereld intrekken. Ze wilden
naar Drente en ze hadden dan nog ruim de tijd om daar te komen. Het mocht ook
wat later worden vanavond, omdat ze niet meer voor een warme maaltijd hadden te
zorgen.
'Jullie weet anders best wat lekker is,' zei Brands en hij snoof begerig in de richting
van de braadpan, waarin juist een aantal voorntjes door Wim werd omgekeerd in de
snisterende boter. 'Drommels, dat moet je eigenlijk niet alleen ruiken, als je een
patrouilletocht van een paar uur achter de rug hebt!....'
'Natuurlijk niet!' lachte Chris. 'Maar de eerste is voor u, reken daar maar op!'
Even later zaten ze allemaal te smullen. Brood met boter en thee en een gebakken
vis in het vuistje, was het geen koninklijke maaltijd?.... En deze keer was het zout
niet vergeten, integendeel! Er moest nog thee worden bijgezet om het weg te spoelen.
Toen de jachtopziener vertrokken was en de maaltijd beëindigd, nam Chris de
leiding om snel reisvaardig te zijn. Reeds eerder had hij de zijwanden van de tent
omhoog laten binden, opdat die drogen konden, en het grondzeil met de dekens uit
laten hangen. Nu werd eerst het kleine spul volgens vaste regels ingepakt, de tent
afgebroken en keurig opgerold, de dekens gevouwen en het laatst werd de afvalput
dicht gemaakt en met de grasplag, die de
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vorige dag was uitgespit, bedekt. Toen alles opgeladen stond en Chris het terrein
inspecteerde, kon je niet zien, dat er een kamp geweest was. Zo hoorde het ook, zei
hij.
Precies op tijd waren ze in Kraggenburg bij het huis van Brands en een kwartier
later reden ze het dorp weer uit in een oude maar nog heel goede Chevrolet, Chris
naast de jachtopziener, de jongens achterin. De polder lag weer met zon overgoten,
er was geen wolkje te zien en de weg die ze reden, strekte zich glanzend voor hen
uit en verloor zich in de verte. Alle wegen waren hier recht en stonden rechthoekig
op elkaar. Alles was hier aangelegd volgens een weloverwogen plan. De kavels, de
rechthoekige, lange akkers tussen de lijnrechte sloten alle even groot; de boerderijen
met de steenrode daken alle volgens hetzelfde bestek; weiland hier en bouwland
daar, volgens de gegevens van het chemisch grondonderzoek.
'In 1940 kwam de dijk gereed tussen Urk en De Lemmer,' vertelde Brands. 'Vier
en vijftig kilometer is die ringdijk lang. In 1941 kwam de polder droog te liggen,
maar toen liepen de kanalen er al door; die waren al gebaggerd, toen de zee hier nog
golfde. Zo kon de aarde per schip worden vervoerd en grotendeels voor de bouw van
de dijk worden gebruikt. Knap werk, hè, om een kanaal te graven, zonder dat je het
ziet: daar moet je ook wel ingenieur voor zijn. Maar al die sloten en die greppels zijn
toen grotendeels met de hand gegraven en weet
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je, wie dat gedaan hebben, wie de polder hebben ontgonnen? Kijk, die meneer daar,
die nu in zijn keurige grijze pak in die glanzende auto stapt en het erf van zijn
boerderij afrijdt om naar de graanbeurs te gaan, die is hier als polderjongen begonnen
en heeft jarenlang met modder besmeurd aan de schop gestaan. Die mannen kwamen
het eerst in aanmerking toen hier door de directie van de polder de boerderijen werden
toegewezen. Maar het was niet genoeg dat ze werken konden, kennis van de landbouw
en de veeteelt moesten ze ook hebben. Wij hebben hier boeren met heel wat diploma's
in hun zak en er zijn er bij, die in Wageningen gestudeerd hebben. Een boer, jongens,
moet tegenwoordig heel wat in zijn hoofd hebben om een goed vakman te zijn.'
'Nou, reken maar!' viel Jaap hem een beetje trots bij en hij vond het niet erg, dat
de anderen lachten. 'Ik ga straks ook naar de landbouwschool, Brands.'
'Fijn,' zei de jachtopziener. 'En daarna kom je hier maar eens een poosje in de leer.
Want dan kunnen ze je hier nog wel wat vertellen.'
Op een tarweakker, nog maar half gemaaid, stond een grote machine en een
monteur was er bij bezig met de oliespuit.
'Waarom werkt die nog niet?' vroeg Wim. 'Zou die kapot zijn?'
'Laat Jaap dat maar eens zeggen,' glimlachte Brands.
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'Nou,' zei Jaap, 'het heeft zo zwaar gedauwd vannacht.... Ik denk, dat het koren nog
te nat is.'
'Goed zo!' riep Brands. 'Jij kunt meer dan boterhammen eten. Voor deze machine
geldt dat bezwaar heel sterk, want het is er een die maait en meteen het koren dorst.
Daarvoor moet het natuurlijk kurkdroog zijn, anders blijven de korrels in de aar.
Straks als we weer op huis aangaan, zul je ze wel bezig zien. En kijk nu eens voor
je uit, jongens! Zie je die hoge bomen? Daar ligt Schokland.'
Ja, daar lag Schokland, vroeger omspoeld en voortdurend bedreigd door de golven,
nu temidden van vreedzaam golvende korenvelden. Waar de bomen stonden, was
het hoogste punt van het langgerekte eiland en het was eigenlijk maar een dwaas
gezicht, die zwaar-versterkte kust aan de rand van een bietenakker, als een tot de
tanden gewapend man, die een dreigende houding aannam tegen een spelend kindje,
een Don Quichotte, vechtend tegen een kudde schapen. Ze gingen de kerk binnen,
die ingericht was als museum, en zagen de vondsten, die bij de droogmaking en de
ontginning waren bloot gekomen: onderdelen van oude, in ruwe stormnachten vergane
schepen, prachtig oud porselein, schedels van allerlei dieren en oude wapens. Graag
waren ze nog wat langer gebleven, maar ze mochten Brands' geduld niet op een te
zware proef stellen en spoedig reden ze verder naar Urk, dat ze binnen een half uur
bereikten. De auto moest er buiten het dorp blijven staan en terwijl de jachtopziener
zijn
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zaken afdeed, liepen de jongens de smalle straatjes in, die bijna alle waren versierd
met lijnen vol wasgoed, van de ene gevel naar de andere dwars over de weg
gespannen. Het stond wel vrolijk, alsof heel het eiland vlagde als voor een feest. Ze
stonden een poos te kijken naar het werk in een palingrokerij, ze zagen een
mattenvlechter bezig en daarna dwaalden ze af naar de haven, die vol met botters
lag. Twee stokoude vissers zaten op een bankje weemoedig over het water te staren,
dat geen zee meer was zoals in hun jonge tijd; ze antwoordden bijna niet, toen Chris
een praatje met hen wilde maken en de aangeboden cigaret wezen ze met een
minachtend handgebaar af.
'Je had wel de goeie te pakken,' zei Brands, die ze hier weer ontmoetten. En in de
auto vertelde hij een verhaaltje van die twee. Of het waar was, wist hij niet, zei hij,
maar leuk was het toch. Ze waren beiden al over de tachtig en ze gingen iedere dag
naar dat bankje bij het water en zaten daar uren en zeiden geen woord. Maar als het
tijd was om te eten, dan stonden ze op en gingen naar huis en als hun wegen zich
scheidden, dan zei de een 'Dag,' en de ander zei 'Dag,' en dat was alles wat je hoorde.
Maar op een keer liep er een andere visser mee, zo'n kwajongen van even over de
zeventig en die zat naast hen en staarde en zweeg, drie, vier uren lang en tegen
etenstijd strompelden ze gezamenlijk het dorp in tot het punt, waar ze elk een kant
op moesten. De eerste zei: 'Dag.' De tweede zei:
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'Dag.' En de derde zei: 'Dag - dag!' 'Dag' tegen de een en 'dag' tegen de ander. En
wat zeiden die twee ouwetjes later tegen mekaar?.... 'Wat een kletskous! Die nemen
we nooit meer mee!'....
Wat hadden de jongens een schik om dat verhaal! Toen ze al weer midden in de
polder waren, schoot Jaap nog weer in de lach. Maar toen zag hij opeens een
maaidorser aan het werk en hij vroeg om die even van dichtbij te mogen bekijken,
dan kon hij er zijn vader en Gijs van vertellen.
De auto werd aan de kant gezet en samen liepen ze de akker op, waar het monster
met veel lawaai bezig was. Eén man zat op de tractor en stuurde die langs de rand
van het nog overeind staande gewas. De scherpe messen van de machine sneden een
brede strook van het koren af en deden het achterover vallen op een lopende band,
die het de machine invoerde naar de dorstrommels. Het stro werd uitgeworpen en
bleef op het land achter, het kaf werd uitgewaaierd en stoof de lucht in, het koren
vloeide door een goot als een gouden stroom in de zak achter op de machine, die
telkens als hij gevuld was, snel door een andere werd vervangen. De gevulde zakken
lagen in rijen op de akker.
Het werk ging ononderbroken voort. De machine was aan de rand van de kavel
begonnen en had al maar rondgereden, zodat nu nog slechts een stuk van een paar
ha overgebleven was.
'Het is een combine,' zei Brands.
'Wat voor een ding?' vroegen de jongens.
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'Een combain zeg je, maar een combine schrijf je,' legde Brands uit. 'Het is een Engels
woord; het zal wel uit Amerika komen, waar ze die dingen hebben uitgevonden voor
de grote bedrijven die ze daar hebben. Het woord combineren ken je toch wel? Wel,
alle werkzaamheden zijn in deze machine gecombineerd: maaien, dorsen en wannen.
Het bespaart de boeren heel wat tijd....'
De combine kwam langs rijden. Brands groette de mannen die er op werkten en
die knikten terug. Uit bruine vuile gezichten keken vrolijke ogen de jongens aan.
Plotseling bleef het gevaarte staan en een van de mannen sprong van de machine en
begaf zich naar de toeschouwers.
'Nu jullie hier toch bent, zou je ons even kunnen helpen om de hazen uit het koren
te jagen,' zei hij. 'We hebben net al een slachtoffer gemaakt.'
'Natuurlijk,' stemde Brands toe. 'Met het meeste genoegen.'
'De hazen, die in het koren een schuilplaats hebben gezocht, vluchten voor de
machine van de rand af naar binnen,' legde hij de jongens uit. 'Maar tenslotte, als ze
menen niet meer weg te kunnen, dan 'drukken' ze zich, d.w.z. ze gaan plat tegen de
grond liggen, maar ze worden toch door de scherpe messen in stukken gesneden.
Fijn, dat de mannen er om denken. Kom jongens, hier vallen levens te redden!'
Ze stelden zich met z'n achten op een rij en liepen langzaam, jagende geluiden
makend, het stuk nog
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ongemaaide tarwe door. Een paar keer sprong een haas voor hen op en vluchtte het
koren uit naar een andere, nog niet gemaaide akker. Daar zou hetzelfde gevaar hen
weer bedreigen, maar misschien zouden ze nu verstandiger geworden zijn en op tijd
het hazenpad kiezen.
Brands en de jongens gingen terug naar de auto en achter hen barstte het lawaai
weer los. Neen, Jaap hield toch meer van de oude manier van oogsten! Het mocht
dan lang zo vlug niet gaan, het was veel gezelliger en rustiger en het leverde netter
werk op. Maar hier, met die onafzienbaar grote velden, zouden ze zeker niet op tijd
klaar komen met de zeis....
'Doen die hazen niet veel schade aan het koren?' vroeg Chris.
'Dat valt genoeg mee,' zei de jachtopziener. 'De eenden, daar hebben de boeren
meer last van. 's Avonds komen ze in deze tijd in grote vluchten uit het IJselmeer en
wee de kavel, waar ze de trek
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op hebben. Op één zo'n akker strijken soms wel duizend eenden neer. Er wordt druk
jacht op gemaakt en voor jullie heeft dat tenminste een goede zijde....'
'Voor ons?' vroegen de jongens verwonderd.
'Wacht maar tot we thuis zijn,' lachte Brands. En toen begreep Chris het al.
Ze reden over Emmeloord en daar kocht Chris, ondanks de protesten van hun
vriendelijke gastheer een bouquet bloemen voor diens vrouw. Die bood hij haar bij
hun thuiskomst met een klein toespraakje aan en ze prijkten in een vaas op het
dressoir, toen ze van de gebraden eendvogel zaten te smullen. Dat smaakte toch nog
heel wat beter dan het diner, dat Wim de vorige avond gereed had gemaakt.
Na het eten namen ze dankbaar afscheid en trokken de wijde wereld weer in. De
fietsen leken eerst niet vooruit te willen, nu de jongens aan de snelheid van de auto
gewoon waren geraakt, maar spoedig zagen ze toch de toren van Vollenhove omhoog
wijzen aan de einder en een half uur later reden ze bij die plaats het oude land op,
maar stapten nog even af om een blik terug te werpen over de vruchtbare polder, dat
grootste monument van Nederlandse durf en energie.
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5. Wacht u voor de hond.
Twee dagen later sloegen ze hun tent op aan een eenzaam weggetje bij Westervelde,
een gehucht in de buurt van Norg, in het Noorden van Drente. Beide dagen hadden
ze de provincie doorkruist en het waren heerlijke tochten geweest door het mooie
zomerse land. Ze waren in Schoonebeek geweest, vlak bij de Duitse grens, en hadden
er een boortoren in werking gezien en de 'jaknikkers', die de olie van honderden
meters diepte naar boven pompten. Niet ver vandaar had een turfgraver zijn werk
gedaan op een van de laatste resten hoogveen, die er nog in Drente te vinden waren.
Het veen, dat vroeger het oostelijk deel van de provincie bedekte, was bijna geheel
ontgonnen en waar vroeger slechts heide en mos wilden groeien, waren nu vruchtbare
landerijen op de jonge dalgronden.
Ze waren door Emmen gekomen, het grote bloeiende industrie-dorp en ze waren
ook in Assen geweest, de mooie hoofdstad van de provincie. Daar waren ze door
een onweersbui overvallen, maar ze hadden nog net het museum van oudheden binnen
kunnen vluchten en hadden er allerlei merkwaardige vondsten bekeken, die een licht
wierpen op het leven van de oudste bewoners van ons land. De me-
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neer die hen rondleidde, had gezegd, dat Drente waarschijnlijk het vroegst bewoonde
gebied van ons vaderland was. De hunebedden dateerden volgens hem reeds van
meer dan duizend jaar voor de geboorte van Christus.
De hunebedden hadden ze gezien: bij Emmen en bij Borger en een heel mooi bij
Tinaarlo. Het waren grafmonumenten van grote zwerfstenen, waarvan je maar niet
begreep hoe die oude volksstammen, die nog niet over kranen of takels beschikten,
ze op elkaar gekregen hadden.
Wat was Drente mooi, met zijn oude brinkdorpen en zijn oude boerderijen onder
bemoste daken, met zijn grote bossen en zijn veenplassen, met zijn kronkelende
beekjes en zijn vruchtbare akkers, waar het koren soms niet minder hoog stond dan
in de Noordoostpolder! Maar waar waren de heidevelden, waar de herder ronddwaalde
met zijn grote kudde schapen? Ze hadden nog slechts hier en daar een stuk
aangetroffen, dat in paarse gloed stond te geuren en waarop duizenden bijen zoemend
de kostbare honing inzamelden. Al de andere waren er niet meer en schapen waren
er ook niet meer. Drente was niet meer het land van hei en struiken en de
plaggenhutten waren al lang verdwenen. Met de moderne landbouwmethodes waren
op de vroeger zo schrale bodem heel goede gewassen te kweken en alles zag er hier
even welvarend uit.
Het was laat geworden, deze avond, voor ze dit mooie plekje voor hun kamp
gevonden hadden: een
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stukje wildernis met heide en wilgenroosje achter een oude boswal met
akkermaalshout. De warme maaltijd moest nog worden klaar gemaakt en Jaap, die
er weer op uit werd gestuurd om water te halen, kreeg de vermaning mee, om zich
zoveel mogelijk te haasten. Nou, het zou aan hem niet liggen: hij voelde zijn maag!
Er lag slechts één oud boerderijtje in de buurt, op niet meer dan een paar honderd
meter afstand. Jaap wachtte niet tot zijn fiets was afgeladen en liep op een drafje,
met de waterzak in de hand, in die richting.
Het huis lag stil en eenzaam, door een hoge heg en een verveloos hekje van de
weg gescheiden. Een paadje voerde door de voortuin naar de deur. Jaap deed het
hekje open; het knierpte luid in de stilte, en toen bleef hij plotseling staan en aarzelde.
In de tuin was een plankje aan een boom gespijkerd met het opschrift: Wacht u voor
de hond!
Dat was een naar bordje, vond Jaap. Hij had een hekel aan vreemde waakhonden
bij eenzame boerderijen. Je had er valse beesten bij. En dit zou er wel zo een wezen,
anders stond dat bordje er niet. Hij zag het dier niet, maar het zou natuurlijk wel
ergens op de loer liggen.... Hoe kon je je eigenlijk wachten voor zo'n hond, als je
nou eenmaal in zo'n huis moest zijn?.. Niet hitsen of plagen natuurlijk, maar zo gek
zou hij niet wezen. Wachten tot je iemand zag bij het huis, die het beest in bedwang
kon houden?....
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Maar de deur was gesloten en achter de glimmende ruitjes was niemand te zien. Een
poes zat zich te wassen in de vensterbank en een haan kraaide victorie op de rand
van een kruiwagen. Wacht u voor de hond.... Och wat, het leek hier allemaal zo
vredig, er was misschien niet eens een hond; dan diende dat bordje alleen om bedelaars
en landlopers af te schrikken.... Vooruit maar, hoor! Haast maken, had Wim gezegd.
Jaap liep naar de deur en vatte de klink, maar de deur zat op slot. Hij rammelde
en klopte en opeens verstijfde hij van schrik, want achter hem brak een woedend
geblaf los, een grote bruine hond
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schoot uit zijn hok, dat half onder de struiken verborgen stond en rukte woest aan
zijn ketting. Het dier zag er werkelijk wel uit om je voor te wachten, het leek meer
op een wolf dan op een hond, zijn nekharen stonden overeind van kwaadheid, zijn
witte tanden blikkerden en het nam telkens weer een sprong in Jaaps richting, alsof
het zijn hok mee wilde sleuren.
Jaap zuchtte van verlichting, toen hij vaststelde, dat de ketting sterk genoeg leek
en toen de hond even stil was, luisterde hij scherp, of hij nog geen voetstappen hoorde
in het huis, want ze zouden daar binnen nu toch wel weten, dat er een vreemde op
het erf was. Maar niemand kwam. Niet thuis dus.... Dan moest hij maar gauw weer
weg gaan. Maar hoe moest hij aan water komen, als hij hier niet klaar kwam? Er
stond geen ander huis, kilometers ver in de omtrek....
Jaap keek rond en toen zag hij onder een vlierstruik de put, zo'n leuke, ouderwetse
put met een spil, waaraan je de volle emmer naar boven kon draaien. Hij liep er heen
en keek er in: heel in de diepte glansde het water. De hond ging als een razende te
keer. Stel je voor, dat hij losbrak, dacht Jaap, er bleef geen botje van mij heel!....
Maar nu behoef ik mij lekker niet aan hem te storen. Sta jij maar te schelden, hoor
beestje, je baas vindt het vast wel goed, dat ik een beetje water neem....
Hij liet de emmer zakken, hoorde een zachte plons in de diepte en draaide hem
weer omhoog. De spil
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piepte en knarste en zong een liedje als begeleiding bij het geblaf. Het water was
koel en helder. Jaap dronk een beetje, spoelde de waterzak om en putte een tweede
emmer. Terwijl hij bezig was om de zak daarmee te vullen, drong het tot hem door,
dat de hond stil geworden was, maar hij lette er niet verder op. Wat een leuk geluid
gaf dat water in de zak: eerst een diepe toon, dan hoe langer hoe hoger, zó hoog, dat
je hem haast niet meer horen kon, toen stroomde het water over de rand.... Hè, hè,
klaar!....
Toen hij zich oprichtte, stond de hond vlak achter hem, met de bek bijna tegen
zijn blote benen. Jaap hield een schreeuw in, maar hij had het gevoel dat zijn haar
recht overeind ging staan en een koude rilling liep over zijn rug. Het beest was
losgebroken! De ketting met een stuk plank van het hok er aan vast, sleepte achter
hem aan.
'Niet bang tonen,' dacht Jaap. 'Dat voelen ze, die beesten, of je bang voor ze bent
of niet....'
'Ha, Bruno!' praatte hij met een trillende stem. 'Brave hond, hoor!.... Ben jij daar,
jongen? Nou, dat is lief, hoor, dat is lief....'
Maar hij wenste, dat het dier op de Mokerhei zat en hij durfde bijna geen vin te
verroeren, want de hond keek hem met fonkelende ogen aan, zijn lippen waren
dreigend opgetrokken en een zacht gebrom kwam uit zijn keel. En toen Jaap een
hand uitstak naar de waterzak, grauwde hij zo vals naar diens arm, dat de jongen
haastig weer recht sprong.
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'Koest!' zei hij. 'Braaf hoor, lieve hond, hoor!....'
'Akelige snerthond,' dacht hij. 'Hoe kom ik van je af?....' Want het beest bewaakte
hem nauwlettend en stond hem niet toe om een stap te doen. Als Jaap maar zijn voet
een beetje verschoof, grauwde hij al en stond klaar om toe te springen.
Toen herinnerde Jaap zich, dat sommige heemhonden een bezoeker wel tot de
deur lieten komen, maar hem niet meer lieten vertrekken. Hij liet zich moedeloos op
de rand van de put neerzakken. Zie je wel, dat mocht tenminste van zijn bewaker.
Het dier liep zelfs twee stappen weg, boog zijn kop en likte van het water, dat Jaap
had gemorst, maar zijn flikkerende ogen bleven daarbij vals op de jongen gericht.
Jaap zuchtte. Daar zat hij nu, en de anderen wachtten op het water. Hoe lang kon
dit duren? Misschien wel, tot de bewoners van het huis terugkwamen. Maar als die
nu met vacantie waren en pas morgen weer thuis kwamen?.. Enfin, hij moest zijn
ziel maar in lijdzaamheid bezitten....
Wat was dat? Knerpte daar het hekje?.... Ja, een fietsbelletje rinkelde, daar kwam
in elk geval iemand aan. De hond hief de kop op, gromde en liep weg. Jaap hoorde
hem plotseling woest tekeer gaan op het pad en daar tussendoor de bezwerende stem
van Kees: 'Koest!.... Hei, ben je helemaal gek, blijf van mijn broek af!.... Stil, braaf,
ha, lief

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi

59
hondje, hoor!.... Wil je daar wel eens blijven, lelijkert!....'
Jaap deed een paar stappen vooruit en daar zag hij Kees komen, achteruit lopend,
de fiets aan zadel en stuur met zich meeslepend als een barrière tussen zich en de
hond, die als een razende voor hem heen en weer sprong en soms zijn poten tegen
de fiets opzette.
Ondanks het gevaar kon Jaap zijn lachen niet inhouden, toen hij de angst van de
ander zag. Hij vergat, hoe bang hij zelf was geweest.
'Ha, die Kees!' riep hij. 'Hier op aan, jong! Hier kan je zitten tenminste!....'
Meteen had hij spijt van zijn woorden, want de hond liet Kees in de steek en kwam
blaffend op hem af. Maar toen hij haastig terugdeinsde naar de putrand, scheen het
dier tevreden en keerde naar Kees terug. Die zwaaide zijn fiets om en zich angstvallig
daarachter verschuilend retireerde hij in de richting van zijn vriend. Even later zaten
ze naast elkaar op de rand van de put, de fiets dwars voor zich en aan de andere zijde
daarvan de hond, die hen met argusogen bewaakte.
'Je kwam zeker eens kijken, waar ik bleef, hè?' vroeg Jaap. En toen Kees met een
rood hoofd knikte zonder zijn ogen van de hond af te wenden, ging hij voort: 'Nou....
je begrijpt het nu zeker wel. Dat lieve dier houdt zoveel van me, dat wil me niet laten
gaan.... En jij staat net zo goed bij hem in de gunst, geloof ik....'
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Hij voelde zich, nu zijn vriend bij hem was, heel wat verlicht; hij kon de zaak al van
de humoristische kant bekijken. Maar bij Kees kon er nog geen lachje af. Hij was
veel te nijdig op de hond.
'Wat een akelig beest!' schold hij. 'Moet je kijken, hij heeft een scheur in mijn
broek gehaald! Het scheelde niks, of hij had mijn been te pakken gehad.... Maar ik
zal hem, wacht maar!.... Denk je, dat ik hier blijf zitten, tot ik een ons weeg?.... Als
ik hem nou die fiets eens boven op zijn lelijke kop gooi, zou hij daarvan terug
hebben?....'
'Pas op, hoor, niet doen!' waarschuwde Jaap. En toen de hond, alsof hij de woorden
van Kees verstaan had, ineens weer grauwend tegen de fiets op ging staan, liet Kees
zijn plan ook wel varen.
'Ik weet wat anders,' zei hij. 'Hier in de rand van de put zit een steen los. Als jij de
fiets vast houdt, plof ik hem die op zijn valse hersens. Wat kan het mij schelen, of
hij dood is?.... Denk je, dat dat beest een zier om òns leven geeft?....'
Maar natuurlijk deed Kees ook dat niet; de trefkans was trouwens te klein. De tijd
ging om en de de hond week niet van hun voeten.
'Een trouw beestje, dat moet ik zeggen,' smaalde Kees. 'Kijk eens, hij krijgt het
warm, hij laat de tong uit zijn bek hangen. Moet je water hebben, lievertje? Hier in
de put is genoeg! Spring er maar in, dan zijn we meteen van je af!....'
O, ze haatten het dier, dat hun de hele avond bedierf!.... En nog steeds kwam er
niemand. Ja
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toch, daar knierpte weer het hek en een stem riep: 'Hei, zijn jullie hier?'
'Wim!' zei Jaap. 'We moeten hem waarschuwen, jô!'
'Wacht u voor de hond!' riep Kees, toen het beest blaffend wegstormde. En ondanks
alles schoten ze toen beiden in de lach. Maar meteen sprongen ze op, want ze hoorden
Wim schreeuwen en schelden en met de fiets voor zich uit kwamen ze hem te hulp.
Dat Wim geen held was, wisten ze wel. Gillend rende hij voor de hond uit en vloog
tegen de deur op, in de hoop daarachter een schuilplaats te vinden. Als de anderen
er niet geweest waren, zou hij zeker, juist door dat geschreeuw en door die overhaaste
vlucht, een beet in zijn broek gekregen hebben. Nu werd de aandacht van de hond
afgeleid en ze wisten zich bij hun vriend te voegen en ook die achter de fiets in
voorlopige veiligheid te stellen. Maar de hond bleef tegen hen te keer gaan, tot ze
weer op de rand van de put zaten, naast de waterzak. Toen pas begon hij een beetje
te bedaren.
Wim veegde met een trillende hand het zweet van zijn voorhoofd. Hij probeerde
een paar keer wat te zeggen, maar hij kon zijn stem nog niet vinden. Eindelijk stotterde
hij: 'Geen wonder, dat wij op jullie zaten te wachten!...., O jongens, wat een
verschrikkelijk monster is dat!.... Zou hij zo heus niet bij mij kunnen komen?.... Kees,
schuif die fiets een beetje meer deze kant op. O, pas op, daar komt hij weer!....'
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Kees stelde hem gerust en Jaap vroeg, wat Chris wel gezegd had.
'O, die komt hier zo meteen ook naar toe,' verzekerde Wim. 'Je zal het zien, want
hij was al een beetje ongerust. Wij begrepen er niks van natuurlijk....'
'En wat zal hij ons uitlachen, dat wij ons hier met z'n drieën door dat ene lelijke
mormel gevangen laten zetten!' foeterde Kees. 'Verdraaid, er moet toch een middel
wezen om dat stuk verdriet onschadelijk te maken?.... Jaap, laat mij eens aan die kant
zitten. Als jij en Wim hem dan bezig houdt bij het achterwiel, dan sluip ik achter
hem, laat mij boven op hem vallen en knijp hem de keel dicht!'
'Dat lukt je nooit,' zei Jaap. 'Vóór je hem goed te pakken hebt, scheurt hij zijn grote
tanden door je arm!' En Wim begon al bij voorbaat te jammeren.
Kees zat een poosje zwaar te denken. Ineens klaarde zijn gezicht op.
'Ik heb het!' riep hij. 'Dat we daar niet eerder aan gedacht hebben!.... Hou je gemak,
jij, of ik spuug je op je kop! Ik mag toch wel praten zeker? Of mag dat ook al niet
meer?....'
De laatste woorden waren voor de hond bestemd, die een grauw naar Kees' handen
deed.
'Zie die ketting eens mooi gestrekt liggen!' ging Kees voort. 'Weet je, wat we doen?
We draaien om de hond heen, tot die ketting onder de fiets door ligt. Dan pakken we
die en binden hem vast aan
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die ijzeren stang van de put. Wat zeg je er van, Jaap?'
Warempel, dat moest mogelijk wezen! Ze probeerden het dadelijk. Kees hanteerde
de fiets, Jaap greep de ketting. Wim kroop achter hen weg. En het lukte, ofschoon
de hond éénmaal bijna boven op de fiets sprong. Hij was nu angstaanjagend om te
zien. Maar Jaap, door Kees met de fiets beschermd, sloeg de ketting vlug om de stang
en wurmde met trillende handen het stuk hout, dat nog aan het eind van de ketting
vastzat, door de lus. Toen haalde hij de knoop goed aan.
'Klaar!' riep hij.
'Maak, dat je weg komt!' zei Kees. Hij wachtte, tot Jaap en Wim zich met de
waterzak in veiligheid gesteld hadden. Toen trok ook hij zich terug en ze waren vrij.
Ze hadden hun bewaker gevangen gezet. Verschrikkelijk, wat ging het beest nu te
keer! Het schuim stond op zijn bek en hij nam sprongen, dat de hele opstand van de
put stond te schudden. Even dook hij in elkaar, toen de emmer, nog half gevuld, van
de putrand naar beneden kletterde, toen begon hij opnieuw en beet in de ketting van
woede.
'Laten we nu maar gauw maken, dat we wegkomen,' zei Jaap.
Maar juist toen ze gaan wilden, kwam een kleine dikke boerenvrouw met twee
melkbussen aan de fiets het tuinpad op. Toen ze de hond zag, vastgebonden aan de
put, werden haar ogen groot van verbazing.
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'Wat is dat?' riep

ze. 'Is Satan los geweest?....'
Satan, wat een naam! Maar voor dit beest paste die goed!....
'En heeft hij je niet gebeten?' praatte de vrouw verder. 'Nou, dat mag wel in de
krant! Hij bijt anders ieder, die hij maar te pakken kan krijgen! Laatst heeft hij de
postbode nog gegrepen, toen die te dicht langs zijn hok liep. Mijn man durft hem
niet eens zijn eten te brengen, maar ik kan goed met hem opschieten. Hè, Satan, wij
zijn goeie vrienden, hè?....'
Ze streelde de hond, die jankend van vreugde tegen haar opsprong en ze babbelde
maar door. Kees en Jaap wilden een paar keer wat zeggen, maar ze kwamen bijna
niet aan de beurt. Zij scheen niet te kunnen luisteren, alleen maar te praten. Maar
goedig was zij wel. Natuurlijk mochten de jongens water meenemen, zoveel zij
wilden. Wacht, een emmertje melk kregen ze ook mee, dat was dan voor de schrik.
En pruimen waren er ook nog. En die broek zou ze maken, Kees moest die meteen
maar uittrekken, dan bracht ze die straks wel bij de tent; die had ze al zien staan. Hoe
ze 't daar wel in uit
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konden houden en zo maar op de grond konden slapen, dat was toch veel te koud!....
Ze babbelde nog door, toen Chris er bij kwam. Maar toen die hoorde, wat er
gebeurd was, was hij boos en hij trachtte de vrouw aan haar verstand te brengen, dat
ze de ketting van zo'n gevaarlijke hond beter verzekeren moest.
Dat erkende de vrouw dadelijk. Meer nog, zij beloofde, dat zij de hond weg zou
doen, meneer zou er nooit last meer van hebben. Dat het ook net zo treffen moest,
dat er niemand thuis was, toen de jongeheren kwamen om water! Haar man was druk
in de oogst en daarom was zij gaan melken. Nu moest zij voor het eten gaan zorgen.
Zij zou er nog een paar aardappels bij schillen, dan konden de jongeheren alle vier
mee-eten. Dat mochten ze haar niet weigeren, zij had wat goed te maken en dan aten
de jongeheren ook nog eens een keer lekker. Dat gekoksel in zo'n tent, dat zou wel
een raar potje opleveren....
Zij drong zo aan, dat Chris toestemde en een goed half uur later zaten ze met de
boer en diens vrouw aan tafel. Aardappels met boontjes en spek schafte de pot; dat
zouden ze van Wim ook gekregen hebben. Maar de heerlijke pap die ze toekregen,
hadden ze er tenminste bij gewonnen.... Kees zat in zijn onderbroek aan tafel en de
vrouw at zelf bijna niets. Die was bij het raam bezig, om zijn broek te verstellen.
Ze sliepen heerlijk die nacht, met de geur van de
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bloeiende hei in hun neuzen. De volgende morgen vóór zessen werden ze door de
boerin gewekt; die stond met een grote schaal pannekoeken voor de tent. Nou, daar
kon je eigenlijk een uur angst voor over hebben!
'Wim, breng jij straks de lege schaal even terug?'
'Dank je lekker,' schrok Wim. 'Ik waag me daar alleen niet meer binnen het hek!....'
Toen deed Jaap het maar. De hond lag met de kop op de voorpoten in zijn herstelde
hok en keek hem slaperig aan....
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6. Regendag.

Drie dagen waren ze in Friesland, toen de regen kwam. De eerste dag waren ze van
Drente uit de provincie ingefietst over Bakkeveen en Beetsterzwaag, door een
prachtige beboste streek, maar ze hadden er zich niet opgehouden, want bossen waren
er in de streek waar ze vandaan kwamen ook en Chris wilde ze het echte Friesland
laten zien, de greidhoek, het wijde land met zijn plassen en vaarten, waar de horizon
rondom scheen te rusten op de weilanden. In de namiddag waren ze daar gekomen,
en bij Oldeboorn, een dorp met een hoge toren in de gemeente Utingeradeel, hadden
ze 's avonds op het erf van een boerderij hun tent mogen opslaan. De volgende dag,
een Zondag, hadden ze daar doorgebracht. Ze waren met de familie Gaastra naar de
kerk geweest, hadden daarna de boerderij bekeken, waar alles blonk van zindelijkheid,
en waren gastvrij uitgenodigd voor het middagmaal. De boerin
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droeg op deze dag het breed gouden oorijzer en de jongens konden haar maar moeilijk
verstaan, want ze sprak bijna niet anders dan Fries. De boer bad ook in zijn eigen
taal het 'Onze Vader' en las na tafel uit de Friese Bijbel, terwijl Jaap en Wim hem
volgden in het zakbijbeltje van Chris. Jaap vond het Fries een mooie, maar moeilijke
taal.
's Middags hadden ze met de zoons van de boer, Tjalling en Gerben, een wandeling
gemaakt, maar vóór melkenstijd waren ze terug en Jaap had ook een koe gemolken,
maar hij mocht het niet doen van de boer, vóór hij eerst zijn handen had gewassen.
Tot laat in de avond hadden ze voor de boerderij gezeten en terwijl Chris op zijn fluit
speelde, hadden ze de zon zien wegkruipen in een donkere wolkenbank achter de
toren van Akkrum. Toen had de boer al voorspeld, dat er regen op komst was, maar
de volgende morgen was het weer alleen wat ruwer geweest en dat was hun niet
onwelkom, want ze hadden het plan om te gaan zeilen en daarbij konden ze een
beetje wind wel gebruiken. Bij Terhorne hadden ze een boot gehuurd en de hele dag
hadden ze op het Sneeker meer doorgebracht. Aan Chris was het manoeuvreren met
de boot best toevertrouwd, hij was een enthousiast liefhebber van de watersport en
had al twee keer een zomervacantie op de Friese meren doorgebracht. Bij een eilandje,
midden op het meer, had hij de boot voor anker gelegd, daar hadden ze hun
boterhammen gegeten en later gezwommen en tegen de avond waren ze met bolle
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zeilen en het schuim om de boeg naar Terhorne teruggezeild. Daarna waren ze nog
een eind in de richting van Sneek gefietst en nog juist voor donker hadden ze hun
tent opgeslagen aan de Westkant van het meer. Toen was de lucht zwart van wolken
geweest en 's nachts was Jaap reeds wakker geworden van de roffel der druppels op
het tentzeil vlak boven zijn hoofd. Hij had er, gezellig diep in zijn slaapzak gedoken,
naar liggen luisteren, tot hij weer insluimerde, maar toen hij 's morgens om zeven
uur wakker werd en overeind kwam, stroomde het water nog steeds uit de lucht.
Gelukkig lag de tent op een hoog gedeelte van het stukje onland bij het meer, maar
toch moest er dadelijk een geul wor-
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den gespit om het water dat zich in de greppel om de tent verzameld had, te doen
afvloeien. Dat werk nam Chris voor zijn rekening en hij deed het in zijn zwembroek:
zo nam hij al werkende meteen zijn ochtendbad.
Later zaten ze onder het luifeltje aan de thee en het ontbijt en de jongens keken
maar een beetje mistroostig voor zich uit, want de lucht was grauw en dicht aan alle
kanten en de Friese boerderij op enige honderden meters afstand met zijn lage
voorhuis en zijn hoge schuur lag als een druipende kat in het wijde land gedoken.
Ze hadden vandaag over de afsluitdijk naar Noord-Holland zullen fietsen, maar
volgens Wim konden ze nu net zo goed het IJselmeer overzwemmen: natter dan op
de fiets zouden ze er niet bij worden. Kees stelde voor om maar weer onder de wol
te kruipen, dubbel uit te rusten en dan de nacht voor de tocht te bestemmen. Maar
Jaap, die telkens tevergeefs zijn hoofd buiten de tent stak om de horizon af te zoeken
naar een lichter plekje, voorspelde, dat het wel drie dagen en nachten aan één stuk
zou doorregenen. En zo was de tent vervuld met moedeloze en sombere en schampere
opmerkingen, tot Chris er zich mee bemoeide.
'Hoor es, knapen,' zei hij, 'laat nou es zien, dat je kerels bent en dat je je door een
beetje tegenslag niet uit je evenwicht laat brengen. Mopperen en zeuren helpt geen
steek, waarom zullen wij het dus doen? We hebben dit weer nu eenmaal te aanvaarden
zoals het is. Je moet je weten aan te passen aan
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de omstandigheden en er het beste van trachten te maken. De vader van mijn vriend
in Zuid-Engeland, waar ik logeerde, had rozen geplant in zijn tuin; een paar kostbare
soorten, waar zijn vrouw veel van hield. De volgende morgen hadden de wilde
konijnen ze afgevreten. Hij plantte opnieuw en liet er gaas omheen zetten, maar de
rakkers klommen er overheen of groeven er onderdoor en knaagden ook de nieuwe
aanplant af. Daar had hij toen bij kunnen gaan staan mopperen en schelden, maar
dat zou hem niets geholpen hebben en daarom deed hij het niet. Weet je, wat hij
deed?.... Hij zei: 'Vrouw, er zit niets anders op, dan dat we maar veel van de konijnen
houden. Die hebben we hier genoeg en rozen kunnen we hier nu eenmaal niet kweken.'
Zie je, jongens, dat is practische levenswijsheid en die
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passen wij nu ook toe. We kijken niet meer naar de lucht, Jaap, we besluiten resoluut,
dat we hier vandaag blijven en we maken er een gezellige dag van. Kijk eens, hoe
goed onze tent deze zware proef doorstaat, er komt geen druppeltje water door. We
zitten hier lekker droog en warm en we hebben werk genoeg. Jaap liep gisteren met
een gat in zijn kous, dat kan hij straks eens mooi proberen te stoppen. Wim kan wat
extra-werk van het eten maken en straks een lekkere kop koffie zetten, - we hebben
nog geen koffie gezet op reis. Voor Kees heb ik een prachtig stuk zeil: als hij dat
over zijn hoofd vouwt, heeft hij een tentje apart en kan zijn best doen om nog eens
een zoodje vis te vangen - het lijkt me best paling- of baarsweer. Verder zijn er nog
een paar boeken in mijn tas, die jullie wel zullen interesseren en ik heb ook nog een
voorraad moppen en raadsels, waar jullie je krom om lachen zult. Maar eerst ga ik
met mijn waterdichte cape om naar de boerderij om aardappels en melk en vervolgens
fiets ik even naar Sneek - dat is maar een kilometer of vijf - om de post te halen, die
daar wel op ons zal liggen te wachten. Jullie hebt Sneek toch allemaal opgegeven
als poste-restanteadres? Goed, die brieven kunnen we dan meteen vandaag
beantwoorden. Wat dunkt de heren van dat alles?'
De heren gingen alle drie met het plan accoord en ze keken al heel wat opgewekter.
'Vertel me dan nu nog even, hoe dit mogelijk
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is,' vroeg Chris. 'Op een tak zaten drie apen. Toen kwam er een geweldige storm, de
tak brak en de de apen vielen op de grond, maar toen zaten er ineens zes apen. Ra-ra,
hoe kan dat?.... Weet je het niet? Heel eenvoudig, ze hadden zich alle drie een aap
geschrokken!.... En nu aan de slag, jongens, de dag is nauwelijks lang genoeg voor
al het werk!'
Even later zat Jaap, nog nagrinnikend om het mopje, een lange stopdraad door
zijn kous te halen en hij slaakte al spoedig de verzuchting, dat hij maar blij was geen
meisje te zijn, want dan zou hij dit nare geduldwerk misschien nog wel vaker moeten
doen. Zelfs aardappels jassen was hierbij vergeleken een ontspanning. Toen Chris
weg was om de post, stak hij de naald in de kous en hielp Wim eerst een poosje met
de piepers. Nadat die in de pan gewassen waren en het water voor de koffie was
opgezet, begon de regen wat te minderen en ze gingen even, met de jassen over het
hoofd, naar Kees kijken, die tussen het riet bij drie hengels zat te turen met een
aandacht, alsof hij het hele Sneeker meer leeg wilde vissen. Intussen had hij maar
weer succes, want net toen ze aankwamen sleepte hij een grote brasem naar de kant.
'Daar bij jullie op de wal ligt er een, die nog groter is,' zei hij, terwijl hij met de
ogen op de andere twee dobbers de vis losmaakte van de haak. 'Het bijt niet druk
vandaag, maar er zitten hier kanjers, hoor!'
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De jongens zochten rond tussen het gras, maar ze zagen niets.
'Waar ligt die brasem dan, Kees?'
'Beter uit je ogen kijken,' zei Kees. Toen dat niet hielp, kwam hij er zelf ook bij,
maar al hun zoeken was vergeefs. De vis moest al spartelend weer in het water terecht
gekomen zijn, dat was de enige mogelijkheid.
'Ik snap er niks van,' zei Kees. 'Dan moest ik het toch gemerkt hebben?.... Vlak
voor jullie kwamen, lag hij er nog....'
En toen haastte hij zich naar zijn hengels en trok een glinsterende voorn omhoog.
'Hebben we niks in de tent om de vis in te bewaren?' vroeg hij.
'Het linnen aardappelzakje,' bedacht Jaap.
'Ja jô, haal me dat even als je wilt.'
Jaap holde het paadje langs naar de tent, want het begon weer harder te regenen.
Vergiste hij zich of sprong daar een haas achter de tent vandaan in de struiken?....
Hij gunde zich geen tijd om er over na te denken, schudde de aardappels die nog in
het zakje waren, naast de tent op de grond en rende terug. Zelf deed hij de twee
vissen, die nu op de wal lagen, in het zakje, draaide er een knoop in en legde het
achter Kees in het gras.
Toen hij met Wim terugliep, vloog een klein nat hondje met de staart tussen de
benen de tent uit en verdween in de struiken. Ha, wat een schichtig mormeltje!..
Zeker een boerenhondje uit de buurt,
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dat op de lucht van het brood was afgekomen......
Wim schonk de koffie op en een lekkere huiselijke geur verspreidde zich spoedig
in het rond. Jaap liet zich voor in de tent op zijn fietstassen neer om verder te gaan
met zijn stopwerk. Waar was die kous nu gebleven?.... Hij had het ding toch op de
deken gelegd met de stopnaald er nog in?....
'Wim, heb jij mijn kous gezien?'
'Je kous?' vroeg Wim. 'Ja, twee zelfs.'
'Waar dan?'
'Nou, aan je beide benen natuurlijk, waar anders?' zei Wim en hij grinnikte.
'Wim, doe niet zo flauw,' mopperde Jaap. 'Jij hebt hem weggelegd natuurlijk, de
kous waar ik mee aan het stoppen was. Waar heb je hem gelaten?'
'Gij zijt een snoodaard om mij zo valselijk te beschuldigen,' zei Wim. 'Zou ik mijn
hand uitstrekken naar het eigendom van mijn naaste?'
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Hij lachte zelf om die deftige woorden, maar bij Jaap kon er geen lachje af. Hij
vertrouwde Wim niet, hoewel die ijverig hielp om de hele tent af te zoeken.
Daar kwam Kees aanrennen met een glibberige brasem in zijn hand.
'Zeg lui, wat doen jullie nou?' riep hij. 'Waarom neem je het zakje met de vis nou
mee naar de tent? Dat was toch zeker de bedoeling niet?....'
'Ik heb het vlak achter je in het gras gelegd,' zei Jaap. 'Daar zal het zeker nog wel
liggen.'
'Het is weg,' verzekerde Kees. 'Eerst die brasem, zo'n mooie vette en nou de hele
voorraad. Vooruit jongens, doe niet zo flauw, geef op! Wim, ik zie aan je gezicht,
dat je er meer van weet!'
Toen begon Wim opeens te schateren.
'Ik weet het niet, heus niet!' riep hij. 'Ik lach, omdat ik vooruit wist, dat jullie mij
zouden verdenken. O jongens, wat kijken jullie kwaad! Schei toch uit, ik weet het
immers niet! Het spookt hier misschien....'
Kees haalde wrevelig de schouders op en rende terug naar zijn hengels. Jaap bleef
zoeken naar zijn kous tot Chris terug kwam en hem twee brieven ter hand stelde, één
van thuis en één uit Manado, op Noord-Celebes, die door zijn vader naar Sneek was
doorgezonden. Daar vergat Jaap alles voor.
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7. Die kleine oneerlijkheden.
Wanneer je een poosje van huis was, merkte Jaap, voelde je nog eens goed, hoeveel
je van je familie hield. Het was heerlijk om met je vrienden de wereld rond te trekken
en 's morgens nog niet te weten, waar je 's avonds slapen zou, maar minstens zo
heerlijk was het om er aan te denken, dat daar ergens ver weg een plekje was waar
je thuis hoorde, waar dagelijks aan je gedacht en voor je gebeden werd en waar je
straks weer veilig terug zou keren.
Zijn hart werd warm, terwijl hij de brieven van thuis doorvloog en ze daarna nog
eens langzaam overlas. Alle huisgenoten hadden er een paar regels bijgeschreven,
ook Zus en Jan, en zelfs van oude Gijs stond er onderaan een krabbeltje. Veel nieuws
vertelden ze geen van allen, maar zowel uit de bezorgde raadgevingen van vader en
moeder als uit de grapjes van Gijs en de eenvoudige woordjes in drukletters van zijn
kleine broertje, merkte Jaap, hoeveel ze allemaal van hem hielden. En dat was toch
maar het voornaamste!
Moeder vroeg, of hij wel wilde zorgen, de acht en twintigste weer thuis te zijn.
Dan was er feest bij Opa Eggink, de oude boswachter. Opa en Grootmoe waren dan
veertig jaar getrouwd en ze stelden er
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veel prijs op, dat Jaap dan ook aanwezig zou zijn, want ze zouden op die dag een
telefoongesprek voeren met hun kinderen in Indonesië en dan zou ook Jaap een paar
woorden mogen zeggen en de stem kunnen horen van Gerdientje, zijn vroegere
schoolvriendinnetje, het kleindochtertje van de boswachter.
Dit grootse gebeuren werd ook in de brief uit Manado aangehaald.
'Wonderlijk zal het wezen,' schreef Gerdientje, 'om je stem te horen over een
afstand van bijna de halve aardomtrek. Denk er maar vast over, wat je zeggen zal.
Ik ben erg benieuwd, of je de baard al in de keel hebt....'
Nou, zó ver was het nog niet, maar Jaap nam zich glimlachend voor om een flinke
zware stem te zetten, want ze moest toch vooral niet denken, dat hij het kleine,
miezerige ventje gebleven was van enkele jaren terug. Hoe zou hij dat doen?.... Zó
ongeveer: 'Hallo, Ger, hoe gaat het er mee?....' En toen zweeg hij verschrikt en kreeg
een kleur, want Chris en Wim zaten hem verwonderd aan te staren. Jaap had helemaal
vergeten, dat die er ook nog waren!
'Wat zit jij daar als een ouwe heer te mopperen?' vroeg Chris lachend. 'Drink je
koffie liever eens op. Wim, heb je Kees niet geroepen?'
'Hij wil niet komen,' antwoordde Wim. 'Hij lust geen koffie, zegt hij. Hij is kwaad,
geloof ik, omdat zijn zakje met vis weg is....'
'Zijn vis weg?' vroeg Chris.
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'Ja, en mijn kous ook,' viel Jaap in. En toen pas kwamen ze er toe om alles te vertellen.
Chris was zeer verwonderd en ook hij keek zijn broer argwanend aan, vooral omdat
die al weer zat te grinniken. Maar Wim betuigde nogmaals zijn onschuld.
De lucht begon te breken; nu en dan minderde de regen. Tussen twee buien door
gingen ze samen bij Kees kijken. Die had al weer een paar aardige exemplaren
gevangen, maar hij gooide ze niet meer op de wal. Hij had ze nu aan een touwtje
geregen en vlak naast zich neergelegd.
'Màg je eigenlijk wel met drie hengels vissen?' vroeg Chris. 'Daar moet je toch
een akte voor hebben?'
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'Och, hier komt geen mens,' zei Kees. 'Wat hindert het dus? Maar al had ik ook tien
hengels, dan krijg ik nog geen maaltje bij elkaar, als iemand ze telkens bij me weg
komt gappen. Maar ik zal zorgen, dat die flauwerd er nu geen kans meer voor
krijgt....!'
En hij wierp een nijdige blik op Wim, die meteen weer begon te grijnzen.
'Moet jij geen koffie?' vroeg Chris.
'Ik drink nooit koffie,' bromde Kees.
'Een sinaasappel dan?'
'Nou, asjeblieft....'
'Jaap,' zei Chris, 'haal jij eens even een sinaasappel bij de tent. Ze zitten in mijn
aktetas, onder de luifel.'
Jaap liep op zijn gemak het paadje op, dat van de oever van het meer naar hun
kampeerplaats voerde, maar bij de bocht, waar hij de tent in het oog kreeg, stond hij
plotseling stil. Want daar scharrelde warempel weer dat rare hondje rond. Zou hij
het wegjagen of eerst eens kijken, wat het uitvoerde?.... Kijk, nu rook het aan de
melkkoker, maar het trok snel zijn snoetje terug. - Ja mormeltje, dat is heet, hè? - Nu
snuffelde het aan de aktetas van Chris en trok er aan, alsof hij die mee wilde slepen,
maar de vracht was zeker te zwaar voor hem.... Al rondsnuffelend vond het toen de
vis, die Kees naast de tent had geworpen, nam die in de bek en ging er
kwispelstaartend mee vandoor. Jaap wilde roepen, maar hij bedacht zich nog net.
Een plotseling ver-
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moeden deed hem snel en zacht het diertje volgen, om de tent heen, langs de fietsen,
die bij elkaar onder een druipend stuk zeildoek stonden, een paadje tussen de natte
struiken op, een dijkje over.. Waar was het ding nu gebleven?.... O kijk, daar stond
het! Het had de vis even neergelegd, keek schichtig rond, nam zijn vrachtje weer op
en draafde verder, met het kopje omhoog en al maar kwispelend met zijn rare dunne
varkensstaartje, - weer een bosje door en toen een weitje op, omzoomd door rietvelden.
En achter de laatste struiken stond Jaap plotseling stil, want hij zag dat het hondje
zijn doel had bereikt: een oude, verveloze woonwagen, die hier op dit verborgen
plekje stond. Het diertje liep er omheen naar de achterkant, kroop er onder en kwam
zonder vis weer tevoorschijn. Toen wipte het het trapje op en blafte, helder en blij.
Het deurtje van de wagen ging open, een grote man kwam gebukt naar buiten en het
hondje ging hem kwispelstaartend voor naar de achterkant van de wagen. De man
bukte zich en keek, klopte het hondje goedkeurend op de nek, richtte zich daarna op
en zag spiedend naar alle kanten rond....
Jaap dook haastig achter de struiken ineen en het hart klopte hem van opwinding
in de keel, want plotseling herkende hij die man. Hij zag hem in gedachten weer de
kamer binnenkomen bij de familie Zandstra, waar Jaap toen met zijn vriendje Polleke
bij de tafel zat te dammen. Zo, met diezelfde onverschillige stappen van zijn lange
benen en de hoed

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi

82

scheef op zijn hoofd, kwam hij daar binnen, juist zoals hij daar nu om zijn woonwagen
liep. Hij was een oom van Polleke; Frans van der Schaaf heette hij. De kerel deugde
niet. Een paar dagen later, op een wintermiddag, was hij in Jaaps bijzijn door Opa
Eggink gearresteerd wegens stroperij, nadat hij eerst nog een poging tot ontvluchting
had gewaagd, maar door de politiehond van de boswachter was achterhaald. Omdat
hij toen een valse naam had opgegeven en zijn overtreding niet had willen erkennen,
was hij, tussen de boswachter en diens hond in, opgebracht naar het bureau. Datzelfde
slimme hondje had hij toen bij zich gehad - hoe heette het
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ook weer, was het niet Tippy? - en Opa had later gezegd, dat het wel in beslag
genomen en afgemaakt zou worden, want juist door dat hondje, dat zijn baas
waarschuwde bij het minste gevaar, was de stroper zo moeilijk te betrappen geweest.
Maar het diertje was blijkbaar de dans ontsprongen en nu bewees het zijn eigenaar
hier weer zijn diensten door voor hem op roof uit te gaan!
'Wat een toeval, dat ik die man hier weer ontmoet!' dacht Jaap. Maar toen
herinnerde hij zich, dat Polleke, zoals die wel eens had verteld, in Sneek geboren
was, en de stroper, wist hij nu, had hij indertijd horen spreken met een Fries accent.
Wellicht was de hele familie uit Sneek afkomstig en het wonder was dus zo groot
niet: die Van der Schaaf was alleen, na misschien veel omzwervingen, naar zijn
'Heitelân' teruggekeerd....
Toen de man met zijn hondje de wagen was binnengegaan, zette Jaap het op een
lopen, terug naar de tent. Chris en Wim kwamen juist aanwandelen en vroegen hem
tegelijk, waar hij nu met zijn sinaasappel bleef. Maar Jaap gaf er geen antwoord op
en vertelde hun hijgend, en stotterend van emotie, wat hij ontdekt had. Ze waren zeer
verwonderd en geloofden hem nauwelijks. Terwijl ze nog overlegden, wat hun nu
te doen stond, drong van de kant van het meer het geronk van een motor tot hen door.
Ze sloegen er eerst geen acht op, maar toen het geluid steeds duidelijker werd en ze
een mannenstem daar bovenuit iets op een bevelende toon hoorden roepen,
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begrepen ze, dat er bij Kees iets gaande moest zijn. Chris sloeg de regencape weer
om zijn schouders en begaf zich haastig in de richting van het meer. De jongens
volgden hem op de hielen.
Een kleine motorboot met op de steven de woorden 'Rijkspolitie te water' lag dicht
bij de plaats waar Kees die hele morgen had zitten vissen voor de wal en de
wentelende schroef kolkte het schuim op de golven. Een man in een leren jekker en
met een zuidwester op was aan land gesprongen en stond bij Kees te praten. Twee
hengels lagen tegen de glooiing van de wal gesmeten, de derde hield Kees in zijn
hand.
'Probeer er nu maar niet omheen te praten,' zei de man. 'Op grote afstand heb ik
door mijn kijker gezien, dat je met drie hengels stond te vissen. Een akte heb je niet,
zeg je, dus ben je strafbaar. Dat wist je toch zeker drommels goed?'
Kees knikte met een rood hoofd en wierp een hulpzoekende blik in de richting
van zijn pas aangekomen vrienden.
'Maar wij waren even weggevlucht om de regen,' viel Wim in, die de situatie nog
wilde redden. Hij stond schuin achter Jaap en gaf die een stomp om hem aan te sporen
ook zijn best te doen. En om zijn vriend te redden, wilde Jaap niet achterblijven en
bevestigde: 'Ja meneer, het was zo'n erge bui en wij hadden geen zeil, zoals Kees....'
'Is dat nou zo erg, dat wij die hengels even hebben laten staan?' vroeg Wim.
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De politieman keek met een brede grijns van de een naar de ander en Jaap voelde
zich niet erg op zijn gemak, toen die strenge ogen spottend in de zijne keken.
'Zo jongelui, waren jullie even weggevlucht?' vroeg hij gemaakt vriendelijk. 'Ja,
het was ook wel erg met die bui, niet?.. Ik geef je gelijk, hoor, dat je je niet nat laat
regenen.... Maar wisten jullie dan niet, dat het ook verboden is, om een hengel
onbeheerd achter te laten?.... O neen? Nou, dat komt er ook niet op aan. Iedere
Nederlander wordt geacht de wet te kennen. Maar ik geloof je niet! Hier heeft er
maar één staan vissen vanmorgen, dat is aan het
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gras te zien. En waarom wierp deze jongen zo vlug twee hengels uit het water, toen
hij onze boot aan zag komen? Neen ventjes, je neemt de politie er niet zo gemakkelijk
tussen!'
Wim, die niet zo gauw op zijn mondje was gevallen, wilde nog weer wat zeggen,
maar Chris legde hem het zwijgen op.
'Draai er nou maar niet langer omheen, jongens,' zei hij. 'Je moet altijd voor de
waarheid uitkomen, als je een kerel bent, ook al zou je er scha bij hebben. U hebt
gelijk, meneer: Kees is in overtreding geweest. U hebt het recht om hem een bekeuring
te geven.'
'Ziezo, dàt is verstandige taal!' zei de politieman waarderend. 'U bent zeker de
leider van dit troepje? Luister dan eens goed, jongens. Als je een vent bent met een
beetje eergevoel, dan is het je te min om te liegen. Je zou er misschien een rijksdaalder
mee kunnen verdienen, maar je hebt er voor vijf gulden verdriet van. Als je een
eerlijke kerel bent, bedoel ik.'
'Maar die zijn er niet zo heel veel, meneer,' ging hij tegen Chris voort. 'Altijd dat
gedraai en gelieg, als we iemand betrappen, wat kan ik me daar vaak aan ergeren.
En ze winnen er niks mee, want we hebben onze ogen ook niet in de zak....'
'Maar eigenlijk voel ik me ook schuldig,' zei Chris, 'want ik heb vanmorgen gezien,
dat Kees met meer dan één hengel viste en ik heb het hem niet verboden.'
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'Waarom niet?' vroeg de man.
'Ja, waarom niet?' zei Chris nadenkend. 'Ik meende, geloof ik, dat het zo erg niet
was.'
'Maar u wist, dat het niet mocht. Het was geen onkunde.'
'Dat geef ik toe,' erkende Chris.
'En dus een bewuste oneerlijkheid.'
'Een kleine oneerlijkheid, ja,' antwoordde Chris.
'Pas op voor de kleine oneerlijkheden,' zei de man. 'Het zijn juist de kleine vossen,
die de wijngaard verderven, meneer!'
En uit die laatste woorden leidde Jaap af, dat het een kerkelijk man was, die voor
hen stond.
'Ze brengen geen geluk, meneer,' ging de politieman voort, 'die kleine
oneerlijkheden, en ze worden altijd door grotere gevolgd, als je niet oppast. Hoe
denkt u, dat een misdadiger zijn loopbaan is begonnen? Met een moord of met een
inbraak? Geen kwestie van! Met een kléin leugentje of met een diefstal van een paar
centen, met zo'n heel kleine overtreding, eigenlijk de moeite niet waard om er over
te spreken. Maar als dat goed gaat, werkt het door als een ziekte; ze kunnen er niet
meer mee ophouden en tenslotte komen ze achter de tralies terecht. En daarom laat
ik dit gevalletje ook niet lopen. Vooruit, naam en adres, jongeman!'
Kees verschafte de man al de gegevens die hij wenste. Ze werden in een boekje
opgeschreven. Toen dat klaar was, zei Chris: 'Maar nu zou ik u nog graag een advies
vragen, meneer.' Hij vertelde van
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Jaaps ontdekking en vroeg: 'Hoe moeten we hier mee aan, meneer? Het lijkt er op,
dat dit hondje op diefstal is afgericht.'
'Ook op stroperij,' zei Jaap. 'Verleden jaar heeft boswachter Eggink die man nog
bekeurd, meneer. Toen had hij het hondje altijd bij zich.'
'Dus, jij kent hem,' zei de politieman. 'Weet je zijn naam soms?'
'Van der Schaaf,' antwoordde Jaap. 'Frans van der Schaaf.'
'Wàt zeg je?' vroeg de agent. 'Is gare Frans weer in de buurt? Wel, dat is belangrijk
nieuws! Wacht eens even!'
Hij liep naar de boot en wisselde een paar woorden met de politieman, die aan
boord gebleven was. Die sprong nu ook aan land, legde de boot aan een ketting en
ook aan hem moest Jaap nog eens alles vertellen wat hij wist.
'We moesten hem op heterdaad zien te betrappen,' zei de jongste politie-man.
'Dat gaat nou niet meer,' meende de ander. 'Hij heeft de boot natuurlijk al lang
gehoord. Voor niets heet hij niet de gare! Misschien ligt hij op 't ogenblik wel ergens
op de loer. Laten we hem maar gewoon een bezoekje brengen en zorgen, dat deze
jongens hun gestolen vis terugkrijgen.'
'Al is die dan ook op onwettige manier gevangen,' voegde hij er met een schuine
blik op Kees aan toe.
Ze liepen samen het paadje op, de tent voorbij,
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naar de woonwagen; Jaap

voorop, daarachter de politiemannen. Op een afstand volgden de anderen.
De wagen stond eenzaam en stil tegen de rietzoom en het natte dak blonk in de
zon, die plotseling door de wolken was gebroken. Er was geen mens te zien. Maar
toen een der agenten op de wand bonsde, ging het deurtje open en Van der Schaaf
stak zijn hoofd naar buiten. Hij deed zeer verwonderd, toen hij al die mensen zag
staan en scheen in het minst niet te schrikken.
'Wel, wat zullen we nou beleven!' zei hij met een onderdrukte geeuw. 'Lig ik me
daar nog even lekker te slapen....'
'Je mag zo weer in je nest kruipen, Frans,' zei de oudste agent. 'Als je ons maar
even vertelt, waar we de spullen kunnen vinden, die deze heren kwijt geraakt zijn.'
'Hè?' zei Frans verbaasd. 'Spullen van deze heren?.. Wat weet ik daarvan? Ik ben
mijn wagen nog niet uit geweest.'
'Je hond ook niet?' vroeg de politieman.
'Ik heb geen hond,' zei de man beslist.
'Dan ziet het er niet best voor je uit,' zei de oudste agent. 'Want dan zal het je nog
moeilijker vallen om ons duidelijk te maken, hoe de eigendommen van een ander
onder jouw wagen terecht ge-
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komen zijn. Kom maar eens mee. Vooruit, je bent toch niet bang voor ons! Je hebt
immers geen kwaad op je geweten?....'
Hij liep naar de achterkant van de wagen en bukte.
'Kijk eens,' zei hij, 'hoe komt die vis daar? En die kous?.... En dit,.... wat is dat?'
En daar kwam warempel het kostbare fototoestel in leren etui van Chris voor de
dag, dat hij nog niet eens had gemist.
'Daar weet jij natuurlijk niks van, hè, hoe dat hier allemaal komt,' tartte de agent.
'Zullen we maar afspreken, dat de kaboutertjes er mee aan het sjouwen zijn geweest?....
Hè?'
Frans stond het hoofdschuddend aan te zien.
'Ik snap er niks van,' zei hij. 'Maar ik denk, dat mijn hondje dat bij mekaar heeft
gesleept.'
'Maar je had immers geen hond!'
'Nou, nee, ik dacht dat u een gewone hond bedoelde, een grote hond. Dit is maar
zo 'n klein keffertje, zo groot als een vuist; een jong ding, dat ik in Overijsel van een
boer heb gekregen. Dat jonge goed sleept wel eens meer met allerlei spullen....'
'Frans, Frans,' zei de agent. 'Het blijkt al weer: jij bent aan je eerste leugen niet
gebarsten, anders had je hier niet gestaan. Zo jong is die hond niet meer en iedere
keer, als hij met iets thuis kwam, ben jij naar buiten gekomen om het te bekijken. Je
ziet: wij zijn op de hoogte. Neen, houd je mond! Vertel eens, heb je een vergunning
van de eigenaar van deze grond om hier te staan met je wagen? Neen?
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Dan krijg je daarvoor ook een proces-verbaal. Je weet waar het woonwagenkamp is
en dat je daar je standplaats hebt te kiezen. Neen, houd je nu maar stil. Als jij je mond
open doet, rollen er toch niet anders dan leugens uit!'
'Het zal je gezegd worden!....' dacht Jaap. Hij keek de man aan, die met zijn
onrustige, schichtige loerogen het gezelschap stond op te nemen. Hij scheen Jaap
niet te herkennen, ofschoon Jaap soms zijn stekende blikken op zich had voelen
rusten. Een man, die louter leugen was.... En plotseling had Jaap zo 'n hekel aan zich
zelf om dat leugentje aan het meer, dat hij zich zelf wel voor het hoofd wilde slaan.
Hij nam zich voor, om voortaan altijd waar en eerlijk te zijn tot in de kleinste dingen
toe.
'Gaan jullie maar naar je tent,' zei de oudste agent. 'Kijk eens goed na, of je
misschien nog meer mist. Hier, neem de vis en de kous maar mee; het foto-toestel
krijg je zo meteen; daar moeten we even het merk en het nummer van noteren. We
brengen het zo wel, eerst hebben we nog een hartig woordje met deze meneer te
spreken.'
Voorzover ze konden nagaan, was verder alles in de tent aanwezig. Kees haalde
de hengels en pakte ze in - de aardigheid was voor vandaag van het vissen af. De
lucht was nu geheel opgeklaard. Chris stelde voor om op te breken en verder te fietsen
en de anderen begroetten zijn plan met instemming. Het was niet leuk om nu nog
hier te blijven in de buurt van die woonwagen. Op de volgende pleister-
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plaats konden ze dan de correspondentie wel afdoen.
Toen de agenten na een kwartiertje ook kwamen, bood Chris hun een kop koffie
aan, die ze dankbaar accepteerden. Ze vertelden, dat ze tevergeefs naar het hondje
hadden gezocht. Frans had hun ijverig geholpen en had bij de wagen staan roepen
en fluiten, maar het diertje was niet op komen dagen. Het was waarschijnlijk ook in
dit opzicht goed afgericht, dat het zich op een afstand moest houden, als er vreemd
volk in de buurt was.
'Meneer, hoe riep hij het hondje?' vroeg Jaap.
'Hij noemde het Kees. Waarom?'
'O, verleden jaar heette het Tippy,' zei Jaap.
'Dan heeft hij er ons met die naam misschien ook tussen genomen,' antwoordde
de agent. 'Ik hoop, dat we de lastpost maar gauw kwijt raken. Niemand kan zich
veilig voelen, zolang hij in de buurt is. Daar heb je nu een voorbeeld, jongens, hoe
ver het met een mens kan komen, als hij tegen leugen en bedrog niet meer opziet. Ik
ken die Frans van de tijd af, dat hij een jongen was als jullie. Hij kwam uit een goed
nest, een wel arm, maar fatsoenlijk gezin. Maar als boerenknechtje begon hij op te
trekken met een oude stroper en die heeft hem totaal bedorven. Hij leerde, dat het
mogelijk was om gemakkelijker aan geld te komen dan door er voor te werken en
zo kwam hij van kwaad tot erger. Hij heeft zeker al drie of vier keer in de gevangenis
gezeten, maar hij is niet meer te verbeteren. Nu is zijn vrouw bij hem weggelopen,
vertelde hij net. Die is fatsoenlijker
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dan hij en scheen het niet meer bij hem uit te kunnen houden. Maar dat schijnt hem
ook niet te hinderen. Laat hij een waarschuwing voor je zijn, jongelui!'
'Dank u,' zei Chris. 'En ik bied u nog wel mijn excuses aan.'
'Ja, ik ook, meneer,' zei Jaap. 'Ik heb er erg spijt van, dat ik....'
'Ja, ik ook, meneer,' zei Wim.
'En ik,' zei Kees, 'ik beloof u, dat ik niet meer met meer dan één hengel zal vissen.'
'Kijk eens aan,' zei de politieman. 'Zo mag ik het horen. Nou, dan zullen we maar
rekenen, dat deze les genoeg geweest is voor jullie. Een boete zou toch voor rekening
van je vader komen, Kees. Wat doet hij voor de kost?'
Kees lachte verlegen.
'Hij is bij de politie,' zei hij.
'Een collega dus!' zei de man. 'Reden te meer voor jou om je precies aan de wet
te houden, jongeman!'
Hij scheurde een blad uit zijn zakboekje en frommelde het ineen. 'Allé, goeie reis,
jongelui,' groette hij. 'Willen jullie de afsluitdijk over? Ik zou het maar doen. De
wind is aardig geruimd en neemt nog toe in kracht. Prachtig om de dijk over te
zeilen!..'
De mannen namen afscheid en vertrokken. Even later begon de motor weer te
tuffen. En terwijl ze bezig waren om de boel in pakken, verstierf het geluid in de
verte....
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8. Amsterdam, die grote stad.
Twee dagen later fietsten ze bij helder, zonnig weer Amsterdam binnen. De vorige
avond, voor hun tent ergens in de buurt van Landsmeer, hadden ze de lichtreclames
boven de stad zien aanflitsen en Jaaps hart had toen reeds gepopeld van verlangen
naar alles wat daar te zien zou zijn. Hij was er één keer geweest, een paar jaar geleden,
toen Gerdientje met haar ouders naar Indonesië vertrok, maar toen waren ze er met
de trein heen gereisd en van het Centraal Station regelrecht per taxi naar de Javakade
gereden, waar de 'Oldenbarnevelt' gemeerd lag. Na het vertrek van de boot waren ze
op dezelfde wijze teruggegaan en van de eigenlijke stad had Jaap toen weinig gezien.
Maar nu zou hij de straten doorfietsen en alles kunnen bekijken, waarvan hij gehoord
en gelezen had: het paleis op de Dam en het Rijksmuseum en het Vondelpark en....
wat was er nog meer?
'Gaan we ook naar Artis?' vroeg Wim, toen ze naast elkaar in hun slaapzakken
lagen.
'En naar het Rijksmuseum?' wilde Jaap weten.
'En Schiphol?' vulde Kees aan.
Maar Chris beloofde niets.
'Hoor eens,' zei hij, 'we zullen morgen een plan
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opmaken. Ik denk er over om een dag of twee-drie in de buurt te blijven en een
kampeerplaats te zoeken in de richting Ouderkerk of Duivendrecht. Waarschijnlijk
zal er bij Amsterdam ook wel een officiële kampeerplaats zijn, waarover de politie
ons wel kan inlichten. Dan kunnen we een paar dagen achter elkaar de stad in en er
ook eens een avond doorbrengen. Maar voor één ding moeten we oppassen: dat we
niet van de ene bezienswaardigheid naar de andere hollen en door de bomen het bos
niet meer zien. Nou, en nou gaan we slapen. Wel te rusten, jongens!'
Maar het duurde nog een halfuurtje vóór Jaap de slaap voelde komen, en een paar
maal richtte hij zich nog op om door de open tentdeur naar de lichtschijn te kijken,
die in de richting van de stad tegen de hemel glansde.
De volgende morgen werden ze wakker door het gekwaak van de eenden op een
naburige boerderij
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en toen ze gewassen waren en gegeten hadden, bekeken ze met Chris de plattegrond
van de grote stad.
'Voor vandaag maken we nog geen bijzondere plannen die ons veel tijd kosten,'
zei Chris. 'Het is beter, dat we eerst een totaal-indruk van de stad krijgen. We fietsen
op goed geluk binnen, laten we zeggen over de Dam en dan hier langs in de richting
van het Vondelpark - misschien kunnen we daar onze boterhammen opeten - daarna
bij het Rijksmuseum langs, - maar we gaan er nog niet in - dan met een grote bocht
door Zuid naar de Amstel, langs de Amsteldijk de stad weer in en de Utrechtse straat
door naar het Rembrandtplein. Dan lopen we met de fietsen aan de hand de
Kalverstraat door naar de Dam terug. Dan zal het wel laat in de middag zijn en gaan
we samen eten. Ik weet een Chinees restaurantje, waar je voor niet teveel geld heerlijk
nasi-goreng kan eten. Wat dat is? Nou, dat zal je dan wel zien; ik tracteer en wie het
niet lust, die geeft zijn portie maar aan mij. Dan rijden we de stad weer uit en zoeken
een kampeerplaats op. Let op, Jaap, want jij moet ons deze eerste dag de weg wijzen.
Heb je goed gezien, waar ik langs wil? Ik zal het je nog één keer wijzen. Morgen
komen de anderen aan de beurt.'
Jaap kreeg een kleur van verrassing bij deze eer volle opdracht en terwijl de anderen
de tent afbraken en de fietsen oplaadden, zat hij ingespannen de kaart te bestuderen.
Het viel hem op, hoe mooi
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Amsterdam gebouwd was. Om het oude centrum liep een ring van grachten van de
Amstel naar het Y. Van binnen naar buiten de Singel, Heerengracht, Keizersgracht
en Prinsengracht. En verderop nog de Lijnbaansgracht en de Singelgracht. Al die
grachten waren door straten verbonden, die als de stralen van een cirkel op het
middelpunt van de stad aanliepen. Het was net een spinneweb en als je de namen
van de voornaamste draden maar onthield, kon je nooit erg dwalen. Toen alles klaar
stond voor vertrek, gaf hij Chris de kaart terug en verklaarde, dat hij het wel aandurfde
om als gids dienst te doen.
'Vooruit dan maar,' zei Chris. 'Laat dan maar eens zien wat je kunt.'
Het eerste gedeelte van de weg leverde geen moeilijkheden op. De richtingsborden
van de A.N.W.B. leidden ze de stad in en toen ze op een overvolle pont het Y waren
overgevaren, ging Jaap voorop fietsen en reed zonder aarzelen de De Ruyterkade
langs, om het station heen en daarna het stationsplein op. Daar moest hij linksaf, wist
hij, maar op de kaart leek dat heel wat eenvoudiger dan nu, temidden van de
verschrikkelijke drukte die hier heerste. Als Chris hem niet op het laatste ogenblik
weerhouden had, zou hij langs de verkeerde kant van het plein zijn gereden, recht
tegen de stroom van het één-richtingsverkeer in. Een agent, die op het trottoir stond,
zag het, en dreigde gemaakt-streng met de vinger.
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'Rechts houden, boertje!' zei hij. ''t Is hier drukker dan in je dorpie, hoor!'
Hoe kon die man bij de eerste oogopslag al zien, dat hij van een dorpje kwam?
vroeg Jaap zich af. Intussen vond hij het niet leuk, dat hij met zijn mooie sportieve
pakje een boertje werd genoemd. Maar hij had geen tijd om er zich kwaad om te
maken. Hij moest zijn weg zoeken door het verkeer, rechts om het Stationsplein heen
en toen het Damrak op. Bijremmen voor die auto, die van rechts kwam en dus
voorrang had. Halt houden bij het verkeerslicht. Links van de rij blijven, omdat hij
rechtuit moest. Verder maar weer, maar even geduld hebben met dat oude dametje,
dat iets te laat was met oversteken....
'Kijk, daar aan je linkerhand heb je de Beurs van de beroemde architect Berlage,'
zei Chris. 'Pas op, die auto wil hier parkeren!'
Jaap had geen tijd om te kijken. Die Beurs zou hij later nog wel zien. Het fietsen
door deze geweldige drukte vond hij een prachtige sport. Kijk, nu waren ze op een
groot plein gekomen en dat ontzaglijke gebouw aan het eind kende hij van een plaatje;
dat moest het Paleis zijn. Dan was dit dus de Dam!
Ze stapten af, zochten een rustige plaats voor hun fietsen en stonden daarna vol
bewondering voor het Paleis, vroeger het achtste wereldwonder genoemd. Maar Wim
was al gauw weg naar de sneltekenaar, die, omringd door een kring van mensen, al
maar
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grapjes makend, in enkele minuten een heel landschap op papier zette met een molen
en een kerk, een rij bomen langs een kanaal en een boer met zijn sjees op de weg.
Het was maar goed dat Wim bijna geen geld op zak had, anders had hij het stuk zeker
gekocht. Hij was er bijna niet vandaan te krijgen; hij tekende zelf ook zo graag. Maar
de poppenkast wilde hij toch ook wel zien en hij drong zich steeds meer tussen de
troep kinderen naar voren om geen woord van Jan Klaassen te missen. Een vrouw
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kwam rond met een koperen centenbakje en hield het ook hem voor. Wim zocht
vergeefs zijn zakken af naar een geldstukje en legde toen met een blij gezicht een
grote peer op het bakje. Het was een heerlijke sappige peer en het betekende dus een
groot offer voor hem, maar de vrouw beschouwde het niet als zodanig. Zij was op
zijn 'gewichtige' gave niet verdacht geweest en liet het centenbakje uit haar hand
vallen. De centen rolden naar alle kanten, alle kinderen begonnen te grabbelen en de
vrouw pakte erger tegen Wim los, dan Katrijn ooit tegen Jan Klaassen te keer was
gegaan. Wim greep maar gauw zijn peer, die vlak voor zijn voeten lag, en stelde zich
daarmee in veiligheid. In het portaal van de Nieuwe Kerk liep hij nog te foeteren,
maar de anderen hadden schik.
De stilte in het oude gebouw, dat ondanks zijn naam al van 1400 dateerde, was
weldadig, na de drukte van de stad. Ze liepen zwijgend rond, bekeken de mooie glas
in lood-ramen, zochten de graven van Vondel en Da Costa en stonden lang stil voor
de graftombe van De Ruyter met het grafschrift van Gerardt Brandt:
Aenschouw den helt, der Staten rechterhant,
Den redder van 't vervallen vaderlant,
Die in één jaar twee grote koninkrijken
Tot drie mael toe de trotsche vlag deed strijken;
Het roer der vloot en d'arm, daer Godt door stree:
Door hem herleeft de vrijheid en de vree.

Chris gaf ze vijf minuten om het van buiten te
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leren en loofde een stuk chocola uit aan wie er die avond om negen uur het eerst aan
denken zou en het dan zonder haperen voor hem op zou kunnen zeggen.
Toen ze met Jaap voorop over de Nieuwe Zijds Voorburgwal fietsten, was het
twaalf uur en plotseling werd het verkeer zo druk, alsof er geen mens in de huizen
gebleven was. De Leidse straat was één stroom van fietsen en auto's van de ene
trottoirband tot de andere. Het was leuker om tijdens het spitsuur naar het verkeer te
kijken dan er middenin te zitten en daarom stapten ze op het Leidseplein af en dronken
op een café-terras tegenover de Schouwburg een glas limonade. Ze wilden er ook
hun boterham bij opeten, maar dat mocht niet van de kellner en hij wees hun op een
mededeling aan de muur: 'Het nuttigen van meegebrachte consumptie is niet
toegestaan.' Nou, toen bewaarden ze hun broodje maar voor het Vondelpark en de
prins onzer dichters keek zwijgend toe, toen ze met de korstjes de mussen voerden.
Toen ze het park weer uitkwamen, zagen ze aan de overzijde van de Singelgracht
de hoge muren met de kleine getraliede vensters van de z.g. Weteringschans, een
van de grootste gevangenissen van ons land. Ze gingen op een bankje aan de waterkant
zitten en Chris vertelde het verhaal van Johannes Post, een eenvoudige Drentse boer,
die in de tijd dat ons land door de Duitsers was bezet, een groot strijder voor de
vrijheid was geworden en die het
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had gewaagd om met zijn vrienden deze gevangenis, dit bijna onneembare fort, met
list te overvallen, teneinde de kameraden te bevrijden die daar gevangen zaten. Die
heldhaftige poging was door verraad mislukt. Johannes was met een deel van zijn
helpers gevangen genomen; een ander deel van de dapperen had zich door de vlucht
kunnen redden. Chris wees de plaats waar een der achtervolgde mannen zich in de
gracht had laten glijden, en de brug waaronder hij urenlang aan een pijler in het water
had gehangen tot hij door een voorbijvarende groenteschuit was gered.
'Kijk,' zei hij, 'daar, waar nu dat plezierbootje vaart....'
Het zat hier zo heerlijk aan het water en er was afwisseling genoeg. Het verkeer
raasde langs hen heen; een slanke kano met twee meisjes er in sneed door het water,
een jongetje lag geknield op een zolderschuit en viste met een schepnetje. Dicht bij
de brug stond een blinde vioolspeler en kraste een wijsje op zijn gebarsten instrument.
Zijn hoed stond voor hem op de grond; een klein meisje mocht er voor haar moeder
iets ingooien. De blindeman merkte het en boog als voor een koningin. Boven hun
hoofden lag een groot verkeersvliegtuig blinkend in de bocht om te dalen op Schiphol.
Jaap wist plotseling dat hij dit beeld van Amsterdam niet meer vergeten zou.
Maar ze moesten verder. Jaap mocht nog even de kaart bekijken; daarna fietste
hij voor de anderen

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi

103
uit langs het Rijksmuseum - 'Tot morgen!' zei Chris - en daarna door een reeks van
straten, allemaal met schildersnamen: Hobbemastraat, Ruysdaelkade, Jan Steenstraat,
Ferdinand Bolstraat, en langs de Jozef Israëlskade bracht hij het gezelschap aan de
Amstel. Wat was zo 'n kaart toch een mooi ding, wanneer je die tenminste had leren
gebruiken! Want zonder aarzelen ging Jaap daarna de anderen voor de stad weer in,
tot ze op het Rembrandtplein afstapten. Toen was Jaaps taak ten einde en gingen ze
wat drinken tegenover het standbeeld van de grote schilder. Chris tastte wel in de
beurs vandaag! Maar tot nu toe waren ze ook erg zuinig geweest!..
Met de fiets aan de hand liepen ze verder. Voor de Cineac stonden de mensen en
vooral veel kinderen in queue te wachten.
'Hè, Chris!' smeekte Wim, die erg dol was op film.
'Nóg één of twee dagen wachten,' beloofde Chris.
In de Kalverstraat was het te druk om er met de fiets aan de hand door te gaan. Ze
brachten de rijwielen ergens onder in een bewaarplaats en wandelden meer dan een
uur vóór ze gingen eten. In spanning zaten ze in het restaurant te wachten op de
nasi-goreng, maar het bleek doodgewone gebakken rijst te zijn met uitjes en stukjes
vlees en gebakken ei. Doodgewoon? Ze dachten, dat ze nog nooit zo iets lekkers
hadden geproefd en de Chinese bediende droeg met een brede lach een nieuwe schaal
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aan. En nog een groot glas water voor Wim, want die had te veel van de sambal
genomen...... De anderen konden bijna niet eten van het lachen om de benauwde
gezichten die hij trok.
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9. Aanschouw de held!
Toen ze na het eten weer opstapten, nam Chris de leiding en zei: 'Ziezo, jongens volg
me maar, dan zullen we eens gauw een mooie plaats voor ons tentje zoeken.'
Hij fietste voorop en de anderen volgden op een rij. Want ofschoon de ergste
drukte van het spitsuur voorbij was - het liep tegen zes uur - het was toch veiliger
om niet te veel ruimte te vragen. De auto's suisden toch al vlak langs je heen.
Jaap fietste achteraan en vond het wel leuk, dat hij nu eens niet meer op de weg
behoefde te letten, maar rustig zijn aandacht kon geven aan alles wat er te zien was.
Kijk daar nu eens, wat een vreemd stel mensen liep er op het trottoir! Een bruine
meneer met een grijs pak aan en een prachtige witte hoofddoek - een tulband.
Daarnaast een heel mooie dame met een schitterende versiering in haar zwarte haar,
grote gouden ringen in de oren en vreemde, helkleurige kleding. Zouden dat misschien
mensen uit India of Pakistan zijn?.... Zulke mensen liepen hier zeker ook niet iedere
dag, want verscheidene voorbijgangers bleven staan om ze na te kijken.
Waar waren de vrienden nu? O, daar ginds gingen ze; Jaap was een heel eind
achtergeraakt. Op-
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schieten dan. Daar was dat drukke Muntplein weer met al die verkeersborden. Wat
liep zijn fiets zwaar! Was daar iets mee? Zijn achterwiel stootte zo vreemd - een
lekke band?
Jaap stapte haastig af. Zijn achterband was zo goed als leeg. De anderen merkten
niets en fietsten door. Hij stak snel zijn vingers in de mond en floot het bekende
wijsje, maar een vrachtauto denderde bij hem langs en smoorde het geluid. Jaap zag
het blauwe bloesje van Kees in de drukte van het Muntplein verdwijnen.
Even sloeg hem de schrik om het hart en hij overwoog een moment om toch op
te stappen en zijn vrienden op een lege band achterna te karren. Maar die gedachte
verwierp hij meteen - hij zou er zijn band grondig mee vernielen. Ze zouden elkaar
wel terugvinden, hoor! Als de anderen hem misten, kwamen ze vanzelf weerom.
Hij stak met zijn zwaarbeladen fiets aan de hand het plein over, stond een poos te
aarzelen tussen schuin links, schuin rechts en rechtdoor, maar een toeterende auto
joeg hem van de rijweg en toen koos hij maar op goed geluk het laatste. Die weg
was bekend. Hij zag de Cineac en voor zich uit het standbeeld van Rembrandt. Deze
weg zouden de anderen ook wel genomen hebben.
Hij zette zijn fiets tegen een boom op het Rembrandtplein, ging er op zijn gemak
tegenaan leunen en keek uit. Maar meer dan een half uur ging voorbij en niemand
kwam. Een straatjochie met een
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smal muizengezicht, lange zwarte haren en blote voeten in veel te grote, versleten
schoenen, kwam een praatje met hem maken. Hij informeerde naar het kamperen en
vertelde, dat hij ook nog zou gaan, de volgende week, met een groep van het Leger
des Heils. Hij bood Jaap zonder succes een cigaret aan - hij had warempel een hele
doos in zijn kapotte broekzak! - en terwijl het ventje stond te dampen, vertelde Jaap
hem van zijn pech en van zijn vrees, dat hij zijn vrienden niet terug zou vinden.
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'Wat geift dat?' zei het jochie, 'dan slaop je lekker op een bankie in 't park! Heb ik
ouk wel es gedaon. Fèn jo! 's Ochtends toen ik m'n ougies oupe dee, zat er een vinkie
op me neus!'
En toen wees hij Jaap een fietsenbewaarplaats, waar hij zijn band kon laten lappen.
'Maor dan moe je nou meteen gaon,' raadde hij aan. 'De vent het nou nog niks te
doen; as de bioscoupe beginne heit ie 't veuls te druk. Zeg maor dat zwarte Jaopie je
gestuurd het, dan doet ie 't wel.'
Dat was nog zo'n gek idee niet! Die band moest weer heel en Chris had wel
gereedschap, maar zou nu na al dat oponthoud niet erg op dat karweitje gesteld zijn.
Jaap wandelde met zijn naamgenoot naar een zijstraatje, reed zijn fiets een kelder in
en de bewaarder bleek werkelijk bereid om de band te lappen. Hij deed het handig.
Binnen een kwartier stond Jaap weer buiten, twee kwartjes armer maar met een
bruikbare fiets.
Als de vrienden nu maar niet in die tijd gepasseerd waren! Had hij zwarte Japie
maar op de uitkijk gezet! Het jongetje stond op de hoek van het plein met al weer
een nieuwe cigaret tussen de lippen en stak zijn hand op toen Jaap bij hem langs
fietste. Jaap zocht het Muntplein af en het Rokin, hij stond daar een poos te wachten,
keerde zuchtend terug en ergens in de verte sloeg een klok zeven uur.
Zouden de anderen stiekum doorgefietst zijn en ergens aan de Amstel lekker in
hun tentje zitten, in de hoop dat hij wel komen zou?.... Jaap voelde
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zich een beetje kwaad worden, toen hij aan die mogelijkheid dacht. Hij zou die kant
maar eens uitfietsen, maar als hij ze vond, zou hij ze er niet mals van langs geven,
daar konden ze op rekenen. En wat moest hij, als hij ze niet vond? Geld had hij bijna
niet, nog geen gulden, want Chris was de penningmeester van de troep. Dat was veel
te weinig om in een hotel te gaan. Hij kon natuurlijk een politieagent aanspreken en
om onderdak vragen, maar hij had niet veel zin om de nacht op het bureau door te
brengen. Wie weet, misschien stopten ze hem wel in een cel! Dat bankje, waar Japie
van sprak, dat was toch zo gek nog niet! Het grondzeil onder zich, - dat zat achter
op zijn fiets - en dan de deken lekker om zich heen, dan zou hij het best uit kunnen
houden....
Opeens dacht hij er aan, dat de anderen niet eens de tent op konden zetten, want
behalve het grondzeil had hij ook de stokken op de bagagedrager! Dus liepen ze vast
naar hem te zoeken! Hij begon plotseling harder te fietsen, weer het Muntplein over
- dat kende hij nu ook zo langzamerhand wel! - en toen de Vijzelstraat in. Hij herkende
de Stadhouderskade, waar ze die middag ook waren geweest, vond de Amsteldijk
en reed al maar zoekend door tot een heel eind buiten de stad. Mooi was het hier: de
zon laag boven het land, het water zo stil, het gedreun van een trein in de verte. Er
waren veel fietsers en wandelaars, maar zijn vrienden zag hij niet en toch was hij al
heel wat geschikte kam-
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peerplekjes voorbij gekomen. Hij stond een poosje bij een hengelaar, die maar geen
beet kreeg en fietste toen terug, de stad weer in. Het was al over achten en hij wist
niet meer waar hij zoeken zou. Hij vond een brug in de buurt van het Muntplein met
een hoge stenen leuning, zette zijn fiets neer, leunde er tegen en staarde voor zich
uit. Auto's suisden hem voorbij, mensen liepen over de trottoirs of stonden te wachten
bij een bus- of tramhalte. Al die mensen hadden een doel en haastten zich daarheen
voort. Hij had geen doel meer. Hij zou wachten tot het donker werd en dan een bankje
zoeken, zoals ook een vagebond deed. En dan morgen maar weer opnieuw beginnen
te zoeken of anders de politie in de arm nemen....
Opeens verlangde hij heel sterk naar huis. Hij zag in gedachten de boerderij met
de glans van de ondergaande zon in de ramen. Gijs zat voor het huis zijn pijp te roken
met zijn stoel achterover geleund tegen de muur. Vader stond bij het hek van de wei
naar het vee te kijken en het veulen kwam bij hem staan en wreef de kop tegen zijn
arm. Moeder had Jan naar bed gebracht en wandelde gearmd met zus in de voortuin
tussen de bloemen. Met een roos in de hand kwam zij terug. O, wat was het daar
goed en rustig! Voor dat plekje gaf Jaap graag deze hele grote stad cadeau!
Ze moesten het eens weten, dacht hij. Hij voelde zich moe en eenzaam. Hij liet
zich naast zijn fiets op de grond zakken, trok zijn benen op voor de
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voorbijgangers en telde de lichtreclames op de daken en aan de gevels van het Rokin,
die een voor een aanflitsten in allerlei schelle kleuren. In het deftige restaurant aan
de waterkant gingen de schemerlampjes boven de tafeltjes aan. Dames en heren zaten
daar pratend en lachend aan tafel. Allen waren vrolijk en hadden gezelschap, maar
hij was alleen....
Kom hoor, nou niet sentimenteel doen, dacht Jaap. Natuurlijk was het gemakkelijk
om hier een deuntje te gaan zitten huilen, maar hij was geen kleine jongen meer! Als
die zwarte Japie, dat magere scharminkel, het een hele nacht op een bankje
uitgehouden had, zou hij het ook wel kunnen. Het was wel een leuk avontuur! En
zijn fiets zou hij op slot doen en bovendien nog met een touw aan zijn arm binden,
dan was die ook wel veilig.
De schemering viel. Een torenklok sloeg negen uur. Negen uur? Tijd voor het
grafdicht! Hoe was 't ook weer?.... 'Aanschouw de held, der Staten rechterhand....'
In gedachten zei hij het helemaal op. Toen krabbelde hij overeind en wilde zijn fiets
nemen om een slaapplaats te gaan zoeken. Maar plotseling stond hij stil en had moeite
om geen schreeuw van verrassing uit te stoten. Want dáár, geen tien meter van hem
af, waren Chris en Kees en Wim. Ze stonden naast hun fietsen met de rug naar hem
toe aan de kant van het plein te overleggen. En niemand van hen had er natuurlijk
aan gedacht dat het negen uur was en dus tijd voor de wed-
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denschap! Had hij nu

even een prachtige kans om die te winnen?
Jaap klom snel op de brugleuning, richtte zich in zijn volle lengte op en begon
luid voor te dragen:
'Aanschouw de held, der Staten rechterhand,
De redder van 't vervallen vaderland....'
Toen was Wim al bij hem en greep hem zo wild bij de benen, dat hij bijna
achterover in de gracht was gestort.
'Ja, aanschouw hem!' schreeuwde Wim. 'Wàt een held, die niet eens met ons mee
kan komen!'
Maar Jaap liet zich niet in de war brengen en terwijl de voorbijgangers lachend
bleven staan, declameerde hij zonder haperen het vers tot het einde.
'Ik heb het gewonnen!' riep hij en sprong naar beneden.
Ja, van de reep chocola kon hij zeker zijn, beloofde Chris, maar alleen indien hij
een goed argument kon aanvoeren voor het feit dat hij achtergebleven was. De anderen
hadden al die tijd naar hem gezocht
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en begrepen niet, dat ze hem niet eerder gevonden hadden. Met Jaaps uitleg waren
ze tevreden. Alleen zei Chris, dat hij na het springen van zijn band niet verder had
moeten gaan. Als hij op diezelfde plaats was blijven staan, waren ze hem binnen tien
minuten komen halen.
Ze hadden gelukkig allen een lantaarn aan de fiets en met de lichten op reden ze
de stad uit en de Amstel langs, dezelfde weg, die Jaap al eerder was gegaan. In een
weitje sloegen ze de tent op en de zaklantaarn moest er aan te pas komen. Maar ze
kwamen klaar en konden gaan slapen.
Jaap vertelde, dat hij er al op gerekend had, in de open lucht te moeten slapen. Hij
was nu toch wel blij, dat hij een dak boven zijn hoofd had.
De volgende morgen, bij het eerste licht, werden ze gewekt door een kalf, dat
doodgemoedereerd de tent binnen kwam wandelen en zich daarbij aan een paar benen
niet stoorde. Toen ze het dier niet al te zachtzinnig weggejaagd hadden, kwam de
boer op zijn beurt hen wegjagen uit zijn land. De man was verschrikkelijk kort
aangebonden en gunde ze zelfs geen tijd om zich behoorlijk aan te kleden. In hun
pyjama-jasjes stonden ze de boel op de fiets te pakken. Maar niet veel verder vonden
ze een oud, verwaarloosd landgoed en van de oude tuinman kregen ze verlof om daar
hun tent op te slaan. Hij wilde er ook wel een oogje op houden, zodat ze rustig de
stad in konden gaan.
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10. De overval.
Drie dagen bleven ze in Amsterdam en behalve aan het Rijksmuseum, Artis en de
havens brachten ze ook nog een bezoek aan Schiphol. Dat gebeurde op de morgen
van hun vertrek, op doorreis naar Scheveningen, waar ze de Zondag over in de duinen
wilden kamperen. Ze mochten zich aansluiten bij een grote groep andere bezoekers;
de meneer die hen rondleidde, vertelde hun uitvoerig over het uitgebreide luchtnet
van de K.L.M. dat de gehele wereld omspant, liet hun de hangars en de werkplaatsen
zien en nodigde hen tenslotte uit om een groot verkeersvliegtuig, dat dienst deed op
de lijn naar Australië, van buiten en van binnen te bekijken. Jaap liet zich neer in
één van de gemakkelijke zetels in de cabine, keek door het ronde raampje het vliegveld
over, waar juist een ander vliegtuig aan zijn staart door een tractor naar de startbaan
werd getrokken en had zo wel dadelijk een wereldreis in dit comfortabele toestel
willen beginnen. Maar ook dit was reeds een sensatie om nooit te vergeten. Voortaan,
wist hij, zou hij zo'n zilveren vogel, die zacht ronkend langs de wolken gleed, met
andere ogen aankijken.
Van de vier vrienden was alleen Kees nog niet
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eerder aan zee geweest en toen ze na een voorspoedige tocht over het betegelde
fietspad langs de grote verkeersweg Den Haag bereikt hadden en bij het Vredespaleis
de Scheveningse weg opdraaiden, moest Chris hem herhaaldelijk vermanen om wat
kalmer te rijden. Het verlangen in zijn hart joeg Kees voort; hij popelde van verlangen
om aan het strand te staan.
Heel Den Haag scheen uit te stromen op deze warme, zonnige dag. Auto's gleden
voorbij op het asfalt, hele groepen fietsers reden voor en achter hen en wat er nog
aan ruimte overbleef, was bijna geheel gevuld met wandelaars. Toen reed hun ook
nog een tram achterop, die uitpuilde van de mensen. En al die mensen hadden maar
één doel, hetzelfde als zij: de zee.
Het verhoogde bij Kees de spanning nog. Hij zag nog niets dan huizen en mennsen,
maar plotseling rook hij de zee. Iets fris', iets ziltigs zat in de lucht; hij voelde het
waaien om zijn verhitte hoofd. En plotseling was hij niet meer te houden. Hij nam
een spurt en vloog Chris vooruit, trapte zo snel hij kon een helling op, een plein over,
toen een bocht om en plotseling, daar zag hij de zee tot aan de einder glanzen! Hij
schoot een brede verkeersweg over met zijn ogen op die grote stralende watervlakte.
Hij hoorde een signaal van een auto en een gierend geknars van remmen en banden,
maar het drong nauwelijks tot hem door. Hij gooide zijn fiets tegen een hek, ging
met beide armen op dat hek staan
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leunen en staarde over de zee, waarop de zeilen van een paar vissersschepen blonken
en een grote witte stomer langzaam Zuidwaarts voer. Hij was helemaal verloren in
de aanschouwing van dat wonder: de zee aan de Hollandse kust! En hij kwam pas
tot de werkelijkheid terug, toen een agent hem op de schouder tikte en hem een
standje gaf, dat klonk als een klok. Daarna kwam Chris en deed het nog eens dunnetjes
over, want die waren de haren te berge gerezen, toen hij de aan zijn zorgen
toevertrouwde jongen op een haar na zag verongelukken. Volgens hem was het alleen
aan de tegenwoordigheid van geest van de chauffeur te danken, dat Kees er niet het
leven bij had ingeschoten.
Kees, die nu op deze tocht al voor de tweede maal met de politie in aanraking was
geweest, hoorde het alles verwezen aan en wandelde even later, totaal ontnuchterd,
met de fiets aan de hand braaf naast de leider voort. Het was eb; het strand was
honderden meters breed. Nadat ze bij een kraan aan de kant van de boulevard de
waterzak gevuld hadden, daalden ze af naar de door elkaar wriemelende drukte van
het strand, zeulden hun zwaarbeladen fietsen door het mulle zand tussen al die
halfblote, zonnebadende, stoeiende en spelende mensen en kinderen door, tot ze dicht
bij de waterlijn een stevige zandlaag onder de voeten kregen. Daar konden ze zelfs
fietsen en ze reden, met Chris voorop, in de richting Katwijk. Natuurlijk fietste Wim
door het water en Kees, die zijn schrik nu pas te boven kwam,
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volgde zijn voorbeeld. De golven spoelden over hun wielen en één keer, toen een
hoge schuimbedekte golf bruisend aan kwam rollen, moesten ze hun benen optillen
om niet nat te worden. Maar Jaap wist, dat het zoute water het metaal van zijn nieuwe
kar zou kunnen aantasten en hield wijselijk zijn velgen droog.
Waar het stiller werd op het strand, passeerden ze een soort tentenkamp, waar
tientallen trekkers hun tijdelijk huis hadden opgeslagen. Een hele troep spartelde in
het water, een paar andere waren juist, met de handdoek over de blote schouders
geslagen, op weg voor een bad en die verwelkomden de fietsers met een hoeratje en
riepen ze toe om bij hen te komen wonen. Maar Chris wist, dat er in de drukte van
het kamp van zijn studie niet veel terecht zou komen en hij had zich bovendien in
het hoofd gezet, dat het hier, met de koele zeewind zo ongehinderd op de tent, voor
Wim, die de laatste nachten nogal had liggen hoesten, te koud zou zijn. Hij bedankte
een beetje stroef voor de uitnodiging en reed verder en de anderen peddelden achter
hem aan.
Nog ruim een kilometer fietsten ze door. Toen stopten ze en begonnen hun fietsen
in de richting van de duinen te duwen. Verder dan tot de voet van de duinenrij kwamen
ze niet. Daar lieten zij ze in het zand vallen en klommen hijgend verder om achter
de eerste toppen eens poolshoogte te gaan nemen. Daar vonden ze al dadelijk een
prachtige diepe duinpan, waar het heerlijk luw was.
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'Een fijn plekje,' zei Chris. 'Nu maar aan 't werk om alles hier te krijgen.'
Dat karwei kostte menig zweetdruppeltje, want één fiets konden ze nauwelijks
met z'n tweeën over de hoge duinkam slepen. Het duurde haast een half uur, eer ze
alles op z'n plaats hadden en op het strand stonden een paar jongens hartelijk te lachen
om hun gezwoeg. Zeker een paar van het tentenkamp, die hun nagelopen waren om
te kijken, waar ze bleven.
Maar eindelijk was alles overgebracht. Toen stond in een ogenblik de tent overeind;
de primus, die al op zoveel plaatsen zijn gezellig gesuis had doen horen, zong een
tweestemmig liedje met de branding. De thee werd te trekken gezet en intussen
gingen ze een bad nemen. Kees vergat van opwinding zijn handdoek en liep met dat
ding om zijn schouders het water in; toen hij zijn vergissing bemerkte, rolde hij de
doek tot een prop en wierp die in de richting van het strand. De handdoek kwam nog
juist op het droge, maar een bruisende golf wierp er zich als een roofdier op, sloop
terug en.... bleek zijn prooi meegesleurd te hebben. Tevergeefs graaiden de jongens
in het water rond. Toen Kees eindelijk iets langs zijn been voelde strijken en hoopvol
toegreep, bracht hij een grote kwal aan de oppervlakte, die hij griezelend weer van
zich wierp. Het was erg met de kwallen; dat kwam van de landwind, vertelde Chris.
En erg was het ook met de zuigkracht van de zee: je voelde haar trekken, als je
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over je middel in het water stond. Daarom stond Chris de jongens alleen maar toe
om een beetje aan de kant te ploeteren en toen ze door de pret zijn waarschuwing
vergaten, joeg hij ze maar vlug de duinen op.
Na het eten zaten ze op de duinrand van de avond te genieten. De zon ging onder
in een bed van goud en een brede, schitterende lichtbaan liep over de golven van de
ondergaande zon tot daar waar zij zaten. Meeuwen wiekten over het water, de ramen
van een groot hotel blonken in de avondschijn alsof het hele gebouw in brand stond
en een paar vissersschepen met goud in de zeilen zetten koers naar de haven. Jaap
herinnerde zich, dat hij eens eerder zo bij avond op de duinrand had gezeten: de
eerste
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avond toen hij bij de familie Eggink in Huize Roodkapje logeerde. Toen hadden ze
samen de avondzang gezongen en hij hoorde in gedachten nog de mooie stem van
Gerdientjes moeder en die van zijn vriendinnetje. Waar zou zij op dit ogenblik zijn
en wat zou ze doen?.... Waarschijnlijk sliep ze onder haar klamboe in de tropennacht.
Wat was de wereld groot en wonderlijk! Wat was het heerlijk om jong te zijn en nog
voor al de wonderen van het leven te staan!....
Ze waren stil. Langzaam viel de schemering. Het goud aan de hemel verdofte. De
zee werd grauw. De lichten bij de haven vonkten aan. Plotseling wierp de vuurtoren
zijn brede banen van licht over de grijze watervlakte. Ze snelden in het rond als de
wieken van een molen. Ook over de jongens gleden de zwaaiende lichtarmen van
de vuurtoren.
Een koele wind was opgestoken. Het werd fris. Een meeuw krijste schel boven
hun hoofden. Dreigend ruiste de zee. Snel begon de duisternis te vallen. Chris richtte
zich met een zware zucht op, de anderen volgden zijn voorbeeld. Moe en slaperig
zochten ze de tent op. Maar plotseling stond Chris stil. Twee donkere gedaanten
stonden bij elkaar op een duintop, wezen naar de tent in de diepte van de duinpan en
waren daarna plotseling verdwenen.
'Het lijkt hier niet helemaal pluis te zijn,' zei Chris. 'Ik vertrouw die fietsen daar
maar half naast de tent, ook al zijn ze op slot....'
Toen kwam Jaap met het plan, dat hij al bedacht
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had voor het geval dat hij in het Vondelpark had moeten slapen. Een flink touw was
er wel, een reserve-scheerlijn van de tent. Jaap bond daarmee al de voorwielen van
de fietsen bij elkaar en wurmde het onder het tentdoek door naar binnen. Daar bond
hij het, toen hij uitgekleed was, om zijn arm.
'Bij de minste beweging word ik nu wakker, Chris,' zei hij. 'En dan wek ik jou
wel.'
'Je bent een vindingrijk man,' prees Chris. 'Ik geloof, dat ik jou maar tot mijn
adjudant zal benoemen.'
Chris was koud geworden op het duin. Andere nachten had hij zijn slaapzak als
deken gebruikt, maar nu kroop hij er lekker in.
'Maak je geen zorgen, jongens,' zei hij. 'Het zullen wel een paar stropers geweest
zijn en ik denk, dat ze banger waren voor ons, dan wij behoeven te zijn voor hen.
Wel te rusten, hoor!'
Jaap lag nog even wakker en luisterde naar het geluid van de branding. Het zwol
aan en nam weer af als het ademen van een groot dier, dat dicht bij hen te slapen lag.
En luisterende naar die zware ademhaling sliep Jaap in....
Een geweldige knal deed hen alle vier tegelijk overeind vliegen. Jaap voelde dat er
aan zijn arm werd getrokken en schreeuwde het uit van schrik. Toen werd het hem
bewust, dat het het touw van de fietsen was. Met trillende vingers knoopte hij het
los en wachtte.
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Daar!.... Wéér zo'n knal, vlak naast de tent! Werd er op hen geschoten? Het moest
wel zo zijn!
'O Chris, wat is dat toch?' vroeg Jaap bevend.
Chris kroop naar de tentdeur, rukte die open en juist op dat moment knalde voor
de derde maal een schot door de stilte.
Ze zaten met hun vieren op hun knieën voor de opening en staarden de nacht in.
De maan zat achter een wolk, maar toen die weggedreven was, wees Chris voor zich
uit. 'Dáár!' fluisterde hij.
Over de naaste duintop kwam een hoofd gluren. Even later nog een. Twee kerels,
- of wat waren het anders? - lagen daar in een hinderlaag naar hen te loeren....
Wat moeten we doen?' vroeg Jaap en het kostte hem moeite om de woorden er uit
te krijgen.
'Er op af!' zei Chris. 'Eén, .. twee, .. drie!'
Jaap sprong op en rende vooruit. Hij merkte, dat Chris achterbleef en dat hij met
Kees alleen liep, maar het kon hem niet schelen. Zijn angst was plotseling helemaal
weg. Even later haalde Chris hem in, sprong hem met zijn lange benen vooruit en bleef plotseling staan. Ze stonden op de plek waar ze de zon hadden zien ondergaan.
Beneden hen, op het strand, zagen ze twee gestalten, die zich snel verwijderden.
'Hallo, wat moet dat? schreeuwde Chris.
En een stem antwoordde: 'Slaap lekker in de eenzaamheid!' Het was een
jongensstem.
'Natuurlijk een paar van het tentenkamp, die niet
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uit konden staan, dat wij aan elkaar genoeg hadden,' zei Chris.
'De flauwerds!' schold Wim, die er nu pas aankwam. 'Zullen we niet proberen, of
we ze in kunnen halen en ze wat op hun huid geven?'
'Gauw onder je deken,' antwoordde Chris. 'Het is veel te fris om in je pyjama te
lopen.'
'Maar ze hebben geschoten!' riep Wim verontwaardigd.
'Straatvuurwerk,' zei Chris.
Kees holde vooruit om de zaklantaarn en na enig zoeken vonden ze de resten van
de zevenklapper, die hen zo had doen schrikken. Ze lachten er nu om en kropen weer
in hun nestje. De tent kon niet meer gesloten worden; het doek was uitgescheurd. Zó
heftig had Chris het opengerukt.
Ze praatten nog even na. Toen probeerden ze opnieuw te slapen. Chris begon
opeens te grinniken.
'Wat is er?' vroeg Jaap.
'Jij had zo'n bang stemmetje!' plaagde Chris. 'Zo'n trilstemmetje! O Chris, wat is
dat toch?..'
'O ja?' vroeg Jaap beledigd. 'En jij dan?.... Waarom liet je ons alleen lopen, als jij
niet bang was? Je telde tot drie en toen liet je ons er alleen op af gaan!'
Chris lachte hartelijk. 'Dat was ik al vergeten,' zei hij. 'Ik zat nog met mijn benen
in de slaapzak en ik dacht daar helemaal niet aan. Bij de eerste stap die ik deed, rolde
ik als een paal in het zand....'
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11. Het mooiste van de hele reis.
De jongens brachten een paar prettige dagen aan het strand door en toen ze op de
morgen van de derde dag juist de spullen hadden opgeladen om te vertrekken, kwam
een duinwachter op hen af en deelde hun op strenge toon mee, dat ze op die plek niet
hadden mogen kamperen, maar zich bij het tentenkamp op het strand hadden dienen
te voegen of naar een speciaal voor kampeerders gereserveerde plaats in de duinen
hadden behoren te gaan. Hij deed eerst nogal lelijk, maar toen hij zag, hoe keurig ze
de plaats waar hun tent had gestaan, zouden achterlaten, werd hij vriendelijker en
hij liet hen vertrekken met de bedreiging, dat ze bij herhaling 'op de bon' zouden
komen. Die mededeling konden ze rustig voor kennisgeving aannemen, want al
maakten ze, nu de laatste week van hun zwerftocht was aangebroken, reeds plannen
voor het volgend jaar, hier zouden ze dan wel niet meer komen.
Wat was het heerlijk om als nomaden rond te zwerven en 's morgens nog niet te
weten, waar je 's avonds slapen zou! En wat was ons land mooi en groot! Men sprak
altijd van het kleine Nederland, maar je moest het maar eens proberen door te fietsen.
Drie weken waren veel te kort om alle provin-
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cies te bezoeken, wanneer je het tenminste, zoals Chris het uitdrukte, niet 'op z'n
Amerikaans' wilde doen, d.w.z. dat je ergens naar toe ging, alleen maar om later te
kunnen vertellen, dat je er geweest was.
Deze laatste week buitten ze nog zoveel mogelijk uit. De fietsen hielden zich best
en tegen een kleine honderd kilometer per dag zagen de jongens niet op. Ze gingen
van Den Haag met een grote bocht over Rotterdam en 's Hertogenbosch op huis aan
en het speet ze alleen maar, dat ze niet de tijd hadden om ook nog Brabant en Limburg
door te fietsen. Dat moest dan maar bewaard worden voor een volgende keer, zei
Chris en hij spiegelde ze al voor, dat ze er dan wel een aardige trip door de Ardennen
aan konden vastknopen. Wim en Kees moesten maar flink hun best doen bij de Franse
les, zei hij, want met Nederlands kon je in het Waalse gedeelte van België niet terecht.
Eén ding was jammer, vond Jaap: dat de tijd altijd het vlugst ging wanneer je het
prettig had! En het leek wel dat die hoe langer hoe sneller verstreek naarmate het
einde van de tocht naderde. Soms, onderweg op de fiets, keek Jaap rond en zei tegen
zich zelf: Nu goed aan denken: hier rijd ik, Jaap van der Heide, op deze mooie weg
en met het uitzicht over dit prachtige landschap; dit wil ik vasthouden voor altijd....
Maar de tijd liet zich niet vasthouden en vóór ze het wisten, was de laatste dag van
hun trektocht gekomen.
Die dag fietsten ze van Arnhem uit de Veluwe
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over, door het natuurmonument 'De Hoge Veluwe,' het grootste van Nederland, langs
de zenders van Kootwijk, op Zwolle aan. Het was geen zware dag meer; ze hadden
tijd genoeg. En toen ze ergens bij Epe in het bos hun brood hadden gegeten en even
lagen te rusten, kwamen reeds de herinneringen.
'Weet je nog?' zeiden ze. En dan kwam er weer iets aardigs, dat ze niet meer
vergeten zouden. Weet je nog, die prachtige Maastunnel? En dat mooie oude slot
Loevestein? En weet je nog van Sliedrecht?..
Toen schoten ze allemaal in de lach. Want ja, dàt was een grappig avontuur
geweest! In Sliedrecht hadden ze brood gekocht bij een bakker die aan de rivier
woonde en Kees had al een aardig plekje gevonden om de maaltijd te gebruiken: als
je de dijk afdaalde langs de trap voor het huis van de bakker, kwam je op een soort
kade ter breedte van enkele meters, die maar een paar decimeter boven de waterspiegel
lag. Daarop spreidde Kees het grondzeil van de tent uit en op een servet kwamen de
boterhammen te liggen. De kroesen werden er omheen uitgezet, de primus deed het
best en de thee werd ingeschonken. Ze lagen op Oosterse wijze aan de dis en terwijl
ze aten en dronken, hadden ze een prachtig uitzicht op het drukke verkeer op de
rivier. Een kleine sleepboot trok puffend en hijgend een lange rij Rijnaken van
Rotterdam in de richting van Duitsland. Van de andere kant kwam een mooie
plezierboot met flinke vaart stroomaf. Er was een orkestje aan boord, de muziek van
een vrolijke wals
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klonk over het water en op het tussendek werd gedanst. Het was een vrolijke boel
daar aan boord; sommige mensen wuifden en de jongens wuifden terug. Ze hadden
al hun aandacht bij de boot en volgden die met de ogen nadat hij langs gevaren was.
Toen drong een luid gebruis tot hen door, ze sprongen verschrikt op en grepen wat
ze grijpen konden, maar het was reeds te laat. De grote golf, die schuin achter de
boot meerolde en de hele kademuur overspoelde, had hen reeds bereikt, sloeg hun
benen nat tot aan de knieën, voerde alles mee wat los lag en even later dreven de
beboterde sneden witbrood in de rivier tot spijs voor de vissen, stond Chris zijn kaart
uit te slaan, die hij gered had door er gauw zijn voet op te zetten en wrong Kees het
servet uit, dat gelukkig achter een uitsteeksel was blijven haken. Toen kwamen ze
tot de ontdekking
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dat de primus verdwenen was, maar Jaap had gezien, waar hij de rivier inrolde en
met een hark van de bakker dregden ze dat onmisbare instrument weer op de kant.
En boven aan de dijk stonden de dochters van de bakker ze hartelijk uit te lachen.
'Wat zullen ze thuis een schik hebben, als we ze dat vertellen!' zei er een.
'Ja,' antwoordde Jaap. En hij zag zich thuis al zitten, naast vader, met zijn hand nu
en dan op vaders arm, en aller ogen op hem gericht, die goede lieve ogen van moeder
en de grote, verwonderde van kleine Jan. En toen werd het verlangen naar al die lieve
mensen en naar het gezellige huis plotseling zo groot, dat hij opsprong en aandrong:
'Toe jongens, laten we nou maar gaan, niet? Het is nog een hele trap!'
En de anderen schenen ook wel een beetje te verlangen, want ze waren dadelijk
bereid, pakten vlug de boel in en vertrokken haastig. Een paar uur later reed Jaap het
vertrouwde paadje in de voortuin op en kleine Jan, die op de weg aan het spelen was
geweest en hem het eerst had gezien, rende als een heraut voor hem uit, met zijn
schelle stemmetje verkondigend, dat Jaap daar was, Jaap de zwerver, Jaap de
wereldreiziger!.... En van alle kanten kwamen ze aanlopen, uit de kamer, uit de schuur
en uit de groentenhof en omringden hem en zoenden hem of knepen zijn hand en
sloegen hem op de schouders. En Jaap wist nu, wat het mooiste was van heel zo'n
reis: het ogenblik van je thuiskomst!
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12. De tijd der wonderen.
Het werd laat die avond, want toen de kleintjes naar bed waren, was er nog zo veel
wat de anderen moesten weten. En de volgende morgen was het weer vroeg dag,
want toen moest er bij het eerste licht een ereboog worden opgericht voor het huis
van de oude boswachter, waaraan alle buren en vrienden en ook de bosarbeiders
meehielpen. Ze maakten die van dennegroen, versierd met allerlei bloemen, en midden
in de boog kwam met bloemenletters te staan: Hulde aan het bruidspaar! Toen die
boog nog maar nauwelijks klaar was, kwam het muziekcorps uit het dorp
aangemarcheerd met het vaandel voorop, de meester als dirigent en een heleboel
mensen er achteraan en bracht de boswachter en zijn vrouw een aubade op hun
veertigjarig huwelijksfeest. Opa en Grootmoe Eggink kwamen in hun beste kleren
arm in arm onder de boog staan, de een met een roos in het knoopsgat, de ander met
een rozenbouquet in de hand en Chris sprong heen en weer met zijn fototoestel en
nam de ene kiek na de andere, om die later op te kunnen sturen naar hun kinderen
in Indonesië. Toen trad de notaris naar voren en hield een daverende rede, waarin
hij Opa de beste jachtopziener van de hele provincie noemde, een toon-
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beeld van trouw en plichtsbetrachting, en daarna spraken de burgemeester en de
dominee en er werden cadeaux aangeboden - een horloge en een theetafel en een
mooi nieuw radio-toestel - en Opa kon bijna geen woorden vinden om voor al die
blijken van vriendschap te bedanken. Tot slot zongen ze allemaal samen 'Lang zullen
ze leven' en daarna gingen de meeste mensen weer naar huis. Maar de intieme
vrienden bleven, want die hele dag zou er feest zijn en ze wilden het eenzame oude
mensenpaar op deze dag het gemis van hun kinderen zoveel mogelijk vergoeden.
Om elf uur zou het telefoongesprek gevoerd worden en een kwartier tevoren zaten
ze al in de kamer bij het toestel te wachten en praatten er over, dat nu aan de andere
kant van de aardbol de zoon van Opa en Grootmoe Eggink, de zendeling met zijn
vrouw en kinderen zaten, eveneens in afwachting. In Makassar waren ze; ze hadden
er een grote reis voor moeten maken, want hun woonplaats Manado had geen
radio-telefoonverbinding met Nederland. Maar dat hadden zij er voor over gehad op
deze dag! Ze logeerden in het huis van een collega, hadden ze geschreven, en Jaap
probeerde zich voor te stellen, hoe ze daar nu zaten: in witte luchtige kleren, bij de
lamp - want het moest daar nu een uur of zeven in de avond zijn - een paar tjitjaks
kropen langs de gekalkte wand en buiten speelde een inlandse bediende op zijn fluit....
En allen, zelfs de tjitjaks, keken ze in spanning naar het telefoontoestel, want wanneer
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dat zou beginnen te rinkelen, zou een afstand van duizenden kilometers plotseling
opgeheven worden en konden ze de stemmen van hun geliefden horen, alsof ze bij
elkaar in de kamer zaten. Het leek Jaap bijna onmogelijk, dat dat heus mogelijk zou
zijn!..
'En hoe wonderlijk gaat het toe!' hoorde hij toen de meester zeggen. 'Luister jij
ook eens, Jaap! De stem van Gerdientje gaat straks uit het huis in Makassar, waar
zij logeert, langs de draad naar het zendstation bij die plaats. Dat zendstation zendt
het geluid uit naar Bandung, vanwaar een ander zendstation het door de aether naar
Nederland zendt. Daar wordt het opgevangen door het ontvangstation Nederhorst
den Berg. Vandaar gaat het langs de kabel naar Amsterdam en dan eveneens per
kabel naar Zwolle en vervolgens naar hier.'
'Hoe is het mogelijk!' zei Jaap.
'Jouw stem,' ging de meester voort, 'gaat niet dezelfde weg langs. Die gaat eerst
langs de kabel via Zwolle en Amsterdam naar Kootwijkradio, het Nederlandse
zendstation....'
'Wij hebben gisteren de hoge masten gezien,' zei Jaap.
'Juist. Welnu, van die masten uit gaat jouw stem door de aether naar Bandung,
waar hij wordt opgevangen door het radio-ontvangstation aldaar. Bandung zendt
hem via de zender uit naar Makassar. Makassar geeft hem langs de kabel door naar
de abonné, die zendeling waar Gerdientje in huis is. En zo snel verplaatst zich het
geluid, dat je er niets van
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merkt, dat het zo 'n afstand heeft moeten afleggen.'
'Het wonder wordt hoe langer hoe groter,' zei vader.
'Ik zou niet meer durven als ik jou was,' zei Gijs met een glimlach tegen Jaap.
'En nu dit nog,' vertelde de meester. 'Stel nu eens, dat een nieuwsgierige
radio-amateur het gesprek zou willen afluisteren. Als het hem lukt om het op te
vangen, dan hoort hij een raar koeterwaals taaltje, waar hij niets van begrijpt. De
woorden van jullie hier en van de anderen in Indonesië worden namelijk onderweg
zó van klank veranderd, dat niemand er een touw aan vast kan knopen....'
'Dus, geheimhouding gewaarborgd,' zei Opa.
En dat was voorlopig het laatste woord wat gehoord werd, want het liep tegen
elven, het gesprek kon elk ogenblik doorkomen. Het slagwerk van de klok was
afgezet, opdat het niet storen zou. De hond was uit de kamer gebracht. Een buurvrouw
hield de wacht bij de deur om eventuele bezoekers te verhinderen de bel te luiden.
Heel stil was het nu.
De grote wijzer van de klok was de twaalf gepasseerd. Buiten klonk schel het
gekraai van de haan. Maar die kon je toch moeilijk de snavel dichtbinden....
Opa zat stil voor zich uit te kijken, de handen op de knieën. Oma streek
zenuwachtig over haar japon en wierp telkens een hulpzoekende blik op haar man.
Dáár rinkelde de telefoon!....
Opa stond rustig op en stak zijn hand uit naar het

Anne de Vries, Jaap en Gerdientje. Deel 10. Het leven is zo mooi

133
toestel. Jaap zag die hand trillen. Maar de stem van de oude boswachter was vast als
altijd: 'Ja, met Eggink.... Juist, dank u!....'
'Even wachten,' zei hij. 'Het komt zo.'
Hij had voor deze gelegenheid een meeluisterapparaat aan het toestel laten maken
en gaf dat Grootmoe in handen. Toen pakte hij haar vrije hand en trok haar naar zich
toe. Zo stonden ze samen hand in hand te wachten op het grootse gebeuren..
Plotseling ging er een schok door de gestalte van de boswachter. Zijn gelaat lichtte
op.
'Ha, beste jongen, ben jij daar?' zei hij. 'Hoe gaat het?.... Dank je wel, hoor! Ja, je
Moeder luistert mee, die hoort alles.... Dank je wel, Lies! Ha, Gerdientje! Dag meisje,
dag lieve kind! Ja, hier is Grootmoe ook. Laat je stem eens horen, vrouw!....'
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Hij gaf haar de telefoon en het oude vrouwtje, met blosjes van opwinding op de
wangen, zei een paar woorden en gaf toen maar gauw de telefoon weer over aan haar
man. Die vertelde van de boog en de muziek en dat de mensen zo goed voor hen
waren.
'Jaap?' zei hij toen. 'Ja, die is hier.... Gerdientje, hier is je vriend.'
Jaap was er al bij.
'Hallo Gerdientje!' zei hij.
En duidelijk hoorde hij de stem van het meisje: 'Dag Jaap! Leuk hè, dat we elkaar
horen!'
'Nou zeg!' zei Jaap. 'Hoe gaat het? Heb je het erg warm?'
'Nee, best hoor!' zei de stem. 'Tot ziens over twee jaar, Jaap!'
'Ja hoor, fijn!' zei Jaap. En toen nam Opa hem de telefoon reeds uit handen. Hij
had nog veel meer willen zeggen, maar er was geen tijd voor. Het zou ook te duur
worden: dit gesprek kostte vijf en twintig gulden voor drie minuten en voor elke
minuut meer acht en een halve gulden extra.
Opa was al bezig om een eind aan het gesprek te maken. Hij wenste zijn kinderen
Gods zegen op hun leven en op hun werk. Nog een groet, eerst van hem, toen van
zijn vrouw.... Afgelopen.
Toen hij de hoorn had neergelegd, zat Grootmoe te huilen. Maar het waren tranen
van blijdschap.
'God is goed,' zei ze. 'God is heel goed voor ons....'
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Zij had haar kinderen wel, al waren ze niet bij haar. Op deze feestdag had zij hun
stemmen gehoord. En de Vader in de hemel, voor wie geen afstand ooit een beletsel
vormde, was daar evengoed als hier om ook hen te beschermen en te leiden en hen
eens weer allen tot elkaar te brengen.
'Het is een tijd van wonderen,' zei oude Gijs. En daar knikten ze allen op.
'Soms spijt het mij, dat ik niet jong meer ben zoals hij daar, onze Jaap,' ging de
oude knecht voort.
En Jaap dacht: 'Ja, heerlijk om jong te zijn en nog voor heel dat grote wonderlijke
leven te staan.... Wat is het leven mooi!'
'Maar,' vervolgde Gijs, 'dan denk ik: Gijs, domme kerel, wat ben je toch
ondankbaar! Want het grootste, het allergrootste wonder, dat ken jij ook, daar geniet
je iedere dag weer van en dat laat je nooit in de steek. Dat wonder is zo groot, dat
geen mens het uit had kunnen vinden. Weet je, wat ik bedoel, Jaap?'
En Jaap keek in de heldere, blijde ogen van zijn oude vriend en knikte hem toe.
Ja, hij wist het wel!
Het wonder van de liefde van God.
Dat bedoelde Gijs.
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