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Een onderzoek naar Rotterdamse jeugdboeken in de periode 1900-1965
Dit is ons tweede verslag. In het eerste verslag bespraken we ongeveer 100
Rotterdamse jeugdboeken. Nu, een jaar later, kunnen we u 132 titels presenteren.
Het betreft boeken die geheel of gedeeltelijk in Rotterdam spelen, uit de periode
1900-1965. Ongetwijfeld zullen we nog meer boeken ontdekken, die komen dan in
een volgend overzicht.
De lijst die wij hebben opgesteld
We besloten ook enkele boeken op de lijst te plaatsen die niet echt jeugdboeken zijn,
maar die wel een indringend beeld geven van hoe het was om als kind op te groeien
in het vooroorlogse Rotterdam. Het gaat daarbij onder meer om Droevig Kinderleven
van Chr. van Abkoude, Boefje van M.J. Brusse, Kris uit de Nachtbuurt van P.
Kruisman, Polletje Piekhaar van Willem van Iependaal, de Merijntje Gijzen-cyclus
delen 4, 5 en 8 van A.M. de Jong en de boeken van Piet Begeer. Allemaal gaan ze
over de impact van sociale wantoestanden op kinderen, vanuit neutrale, katholieke,
protestantse en socialistische hoek belicht.
De samenvattingen die we maakten
Alle boeken uit onze lijst hebben we gelezen en samengevat. De meeste boeken
bezitten we als werkgroep inmiddels zelf, andere hebben we ingezien in bibliotheken
of gelezen op websites als dbnl.nl en Delpher.nl.
Onze samenvattingen staan alfabetisch op naam van de auteur en daarna op jaar
van uitkomen van het boek. In de inhoudsopgave vindt u de paginanummers. Als u
dit document opent of downloadt als pdf-bestand kunt u gemakkelijk naar de
gewenste pagina springen. Bij elke samenvatting staat vermeld wie van ons die heeft
opgesteld.
Een waarschuwing: aan de samenvattingen is goed af te lezen dat ons project WeRK
eigenlijk te typeren is als ‘een uit de hand gelopen hobby’. Dat wil zeggen dat de
samenvattingen niet allemaal volgens een vast stramien zijn opgesteld. Ze
verschillen in uitgebreidheid en bevatten – en daarvoor schamen we ons allerminst –
persoonlijke oordelen en ontboezemingen, soms baldadige.
Wie wij zijn: WeRK, de Werkgroep Rotterdamse Kinderboeken
Onze werkgroep bestaat uit vier Leidse oud-studenten met Rotterdamse wortels. De
werkgroep is ontstaan door een losse opmerking van vriend Frits, die zich afvroeg of
er zoiets bestaat als ‘het Rotterdamse kinderboek’. Niet gehinderd door enige kennis
gingen wij aan de slag, in de hoop dat het onderwerp allang door iemand was
opgepakt. Niet dus, zodat we zelf aan het inventariseren, lezen, rubriceren en
samenvatten zijn gegaan.
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Chr. van Abkoude

Droevig Kinderleven in Rotterdam

Het enige nog bekende exemplaar van deze brochure uit 1904 is in te zien in de
bibliotheek van het onvolprezen Stadsarchief Rotterdam.
We nemen de brochure op omdat deze de achtergrond schetst van veel van de
vooroorlogse Rotterdamse jeugdboeken die in dit werkstuk aan de orde zullen
komen.
In de brochure, die 39 pagina’s telt, zijn artikelen gebundeld die Chr. van Abkoude
plaatste in Het Rotterdammertje. Dit was een weekblad/advertentieblad dat hij
grotendeels zelf volschreef naast zijn onderwijzersbaan. Kort daarvoor was al een
soortgelijke brochure geschreven door de journalist L. Schotting samen met H.
Spiekman, het eerste Rotterdamse gemeenteraadslid voor de SDAP. Van Abkoude
verwijst hier ook naar. Net als Schotting en Spiekman doet hij verslag van bezoeken
aan bewoners van de armoedigste stegen en sloppen. Hij wordt vergezeld door W.F.
van Raaij, onderwijzer aan de Christelijke Lagere School aan het Zwaanshals 44 (de
school zelf schrijft: De Zwaanshals, ik weet dat omdat mijn moeder die school
bezocht en ik haar diploma bezit). Acht jaar later zou nog een schrijver dezelfde
methode volgen: M.J. Brusse in Het rosse leven en sterven van de Zandstraat. Zij het
dat dat boek een meer literaire inslag heeft, en eindigt met een echte apotheose: de
definitieve sluiting van het Zandstraatkwartier in de Oudejaarsnacht 1911/12, waarna
de buurt gesloopt werd om plaats te maken voor Stadhuis en Postkantoor.
Van Abkoude beschrijft zijn bezoeken aan een groot aantal adressen, met name in
de aller armoedigste buurten: Achterklooster, Zandstraat en Oud-Crooswijk. Hij geeft
een sfeertekening van de steeg of ‘gang’ waarin het gezin woont en vertelt wat de
mensen voor werk doen, áls ze al werk hebben. Nogal wat ‘waschvrouwen’ komt hij
tegen in deze sloppen. Naast weduwen en werklozen zijn de meest voorkomende
beroepen van degenen die een beroep doen op liefdadigheid, voor voeding en
kleding voor hun kinderen: ‘los werkman’ en ‘bootwerker’.
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Dan wordt de behuizing beschreven, en worden de maten vermeld van de kamers,
het zijn vaak maar één- of tweekamerwoningen waar gezinnen met een hele rij
kinderen wonen. De huurprijzen komen aan de orde, en het deel dat die uitmaken
van het totale gezinsbudget (‘We verwonen 90 cents…dus u begrijpt
meneeren…voor de kinderen schiet er weinig over.’) Er zijn natuurlijk (onbehandelde)
ziektes, en gehandicapte bewoners. Veelal heeft men geen eigen privaat, de emmer
wordt ’s morgens vroeg of ’s avonds laat in de gracht (bijvoorbeeld de Coolvest)
geleegd. Tussen de huizen zijn stinkende en gevaarlijke bedrijfsruimten, zoals bij een
gezin dat boven een slachterij woont.
In het begin van de brochure en aan het eind vraagt Van Abkoude aandacht voor het
vele goede werk dat wordt verricht door de ‘Commissieën voor Kleeding en voor
Voeding’, dat zijn commissies van welgestelde burgers die geld beschikbaar stellen
om hulp te bieden. Aan het eind citeert hij uitgebreid uit het tiende jaarverslag van de
Commissie voor Kleeding. Via de hoofden van 120 (!) scholen zijn in de winter
1902/03 1712 (!!) kinderen geholpen, met boven- en onderkleding, kousen en
schorten. In november 1902 zijn 1200 ‘bons voor klompen’ verstrekt en over de
winter als geheel zijn 3154 paar klompen uitgedeeld, natuurlijk een essentieel
attribuut mede gezien de vieze straten in de betreffende buurten.
Al met al een indrukwekkend boek, het opent je ogen voor deze waarheid die Van
Abkoude opschrijft: ‘Groote, groote wereld, wat ben je klein, in al je wufte pracht’.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Bert en Bram

Kluitman, Alkmaar, 1907. Het was het eerste jeugdboek van Chr. van Abkoude.
Illustraties: Arie C. Rünckel.
Ik las, op Delpher, digitaal, de achtste druk, uit 1939.
Voorin het boek staat vermeld: ‘leeftijd 8-12 jaar’.
Slechts één hoofdstuk speelt in Rotterdam. Zie verderop. De rest speelt in ‘het dorpje
B., in de nabijheid van Rotterdam’. Het is drie kwartier lopen, langs een water, naar
het centrum van Rotterdam.
Hoofdpersoon Bert is als het boek begint twaalf jaar, zijn vriendje Bram ook. Bert
heeft één zus, Lena. De vaders hebben respectievelijk in het dorpje een
schoenwinkel en een boter-kaas-en-eierenhandel.
Bert: ‘guitig uiterlijk, en een goed en rechtvaardig karakter’. De jongens zitten op een
ouderwetse (schrijft de auteur) school. Ze schrijven op leitjes, en de hoofdmeester
hanteert plak en rottinkje. Er is nog één andere onderwijzer, alle honderd kinderen
zitten in één lokaal. In elk hoofdstuk halen Bert en Bram weer een nieuw stuk
kattenkwaad uit. Zoals: Meesters Goudse pijp breken bij het stoeien in de klas, een
visser plagen door steentjes in het water te gooien, twee in het gras slapende
mannen aan elkaar vastbinden, vast komen te zitten in een Keulse pot, waarna die
pot kapot moet worden gemaakt, erwten tegen het raam van buurman schieten.
Maar B&B hebben ook hun goede kant. Bert springt in de bres als jongens een
appelverkoper (‘een arme oude Israëliet’) pesten. Ze spelen Sinterklaas (met
opgehaalde cadeaus) in een arm gezin. En: ze redden Marietje, de dochter van
Meester, die in een moddersloot ligt te stikken.
In het hoofdstuk ‘Kwajongensstreken te Rotterdam’ trekken ze met een groepje naar
de stad, Bram moet voor zijn vader boter wegbrengen naar een klant. Ze
bewonderen de grote zeeschepen, maar voornamelijk gaan ze winkeliers pesten
door valse bestellingen te plaatsen. Dit speelt rond de Leuvehaven, in de
Zevenhuizensteeg. Verder zijn er geen Rotterdamse aspecten, zij het dan dat de
haven trekt.
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Op hun dertiende jaar is de schoolplicht voorbij. De jongens willen gaan varen, maar
moeten helpen in de zaken van de respectievelijke vaders. Ze verpesten dat bewust.
Op zondag zwerven ze in Rotterdam langs de havens, praten met matrozen, doen af
en toe een klusje. Meester adviseert: laat ze toch gaan varen. En de burgemeester
betaalt de Kweekschool voor de Zeevaart in Amsterdam.
Dan springen we drie jaar verder in de tijd. De jongens komen terug, smetteloos als
kapitein respectievelijk eerste stuurman. Meester herkent ze niet (’het lijkt wel een
admiraal’). Bert onthult wie hij is, en natuurlijk mag hij met Marietje trouwen.
Hardheid: vooral van de kant van de ouderen. Geregeld wordt er met het rottinkje
geslagen (bijvoorbeeld op je handen) of gaat één van de jongens over de knie. Of:
voor straf op zolder opgesloten. De jongens zijn op zich niet echt wreed. Wel wordt
verrader Tobias door B&B opgesloten in de kerktoren, en krijgt dan een aframmeling
van de koster.
De sabotage die zij uithalen als ze vanaf hun dertiende voor hun vaders werken kan
je echter geen kwajongensstreken meer noemen. Bijvoorbeeld een stoel (waarop
een klant moet zitten) ongemerkt met pek insmeren, een zwart doodshoofd
schilderen op een witte muur (als Bram tijdelijk schildersknecht is).
Morele lessen: Natuurlijk zeggen de ouders en de Meester dat het allemaal fout is.
Meester analyseert: het zijn beste jongens, maar als ze samen zijn jutten ze elkaar
op. Bert en Bram beloven soms ook wel voor de vorm beterschap. Waar Bert echt
spijt van heeft zijn diens driftbuien. Tobias wordt door Meester bestraft als hij klikt.
Tobias is sowieso fout: als zijn bedrog uitkomt huilt hij, maar ’niet van spijt maar van
woede’. Duidelijk iemand aan wie de lezertjes geen voorbeeld moeten nemen.
Meisjes: volop meisjes. Spelen met de jongens mee, inclusief ruwe spelletjes, zoals
indiaantje spelen, waarbij ze aan een boom worden gebonden.
Opvallend: de twaalfjarige jongens roken, als ze een ‘cigaret’ krijgen aangeboden.
Godsdienst: niets ervan, geen woord, ook niet op zondag naar de kerk, het
kattenkwaad gaat op de zondag gewoon door.
Bevolkingsgroepen: allerlei woordgebruik dat wij nu denigrerend zouden vinden,
maar dat het denk ik niet was, noch van de auteur, noch van B&B. Voorbeelden: de
eerdergenoemde ‘arme oude Israëliet’, een ‘dikbuikig winkeliertje, dribbelend en met
een piepstem’, verder lijkt de knecht van Sinterklaas wel een ‘Congo-neger’. Hij wordt
aangesproken met ‘kom eens hier, negerkop!’ en ‘zwarte snoeshaan’.
Interessant is nog het volgende. Wij zeiden op Zuid: ‘ik zal de blauwe wagen wel
even bellen’ als we wilden zeggen dat iemand achterlijk was. Of: ‘je bent rijp voor
Delta’, of voor Maasoord, de oude naam. Maar in dit boek luidt die uitspraak: ‘je bent
rijp voor Merenberg’. Ik zocht het op, dat was de instelling Meerenberg, vanaf 1849.
De oude buitenplaats Meer en Berg. Later werd dit psychiatrisch ziekenhuis
Santpoort.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Hollandsche Jongens

Kluitman, Alkmaar, 1907. Het zelfde jaar als Bert en Bram.
Dit zijn de eerste jeugdboeken van Van Abkoude.
Illustraties: Arie C. Rünckel.
Ik las, op DBNL, digitaal, de tweede druk, uit 1912.
Er staat geen leeftijdsaanduiding voorin het boek.
Wout, veertien jaar, woont op de Hoogstraat, zijn kamer kijkt uit op de Grote Kerk.
Kameraad Johan woont in de Westewagenstraat (ja, goed gespeld door de auteur).
Wout heeft geen moeder meer, in huis bij zijn vader, die een ‘magazijn’ heeft voor
manufacturen, woont de deftige oude ‘juffrouw Evers’ (dat magazijn zal toch niet de
Fransche Bazar zijn?). School gaan ze op het particuliere instituut Schalmeier (ook
Bob-zonder-zorg en Frits van Duuren zaten op zo’n school, op z’n minst daar in de
buurt).
Wout wordt op een vrije woensdagmiddag door de slechte kameraad Karel Dippers
meegetroond naar kroeg Het Witte Schaap, jongens roken en drinken daar, en
kaarten en dobbelen. Wout maakt schulden. Wat later steelt hij een zakhorloge uit de
jas van één van zijn medeleerlingen en geeft de kolensjouwer de schuld.
Nee, dan Johan. Een ‘stijf type’, serieus. Zijn vader is net ontslagen. Johan vraagt
aan Wouts vader of hij kan komen werken. Nee, maar vader vraagt Johan om Wout
een beetje in het gareel te brengen. En hij heeft wel een baan voor Johans vader.
Wout wordt steeds gluiperiger. Scheldt een nieuwe Duitse leerling uit voor ‘Mof’ (straf
van de meester) en wordt lid van een clubje ‘De Zwarte Bende’.
Ook de brave jongens, waar ook de Duitse Heinrich bij gaat horen, maken een club:
de Vriendenbond. (Terzijde: Heinrichs vader maakt inmiddels fortuin in de haven, lijkt
de familie Müller wel.) Het komt tot een botsing tussen de groepen bij Overschie. Ik
denk: te vergelijken met de ‘free fight’ die groepen hooligans tegenwoordig soms in
Hoek van Holland uitvechten.
Johan redt, heel dapper, Wout, die voor een toevallig voorbijsnellend paard valt.
Later redt Wout trouwens de zoon van de kolensjouwer van de verdrinkingsdood,
dus met die kolensjouwer komt het weer goed.
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De ontknoping komt als De Zwarte Bende het schaatsfeest verstoort dat de vader
van Heinrich aanricht op de vijver van de aan de Oudedijk gelegen villa.
De aanval wordt afgeslagen. Maar inmiddels heeft Wout zich al bekeerd tot de
Vriendenbond. Dus het schaatsfeest bij de villa gaat door: huisknecht, dienstboden,
gebakjes, wijn.
Het zal duidelijk zijn dat dit boek helemaal in Rotterdam speelt. Naast de al
genoemde woonadressen komen voor het land van Hoboken (waar de jongens
voetballen), de Prins Alexanderpolder, Kipstraat, Wijnhaven, enz. En de doodarme
kolensjouwer woont in de Trouwsteeg (bij Westewagenstraat en Meent). Hun
armzalige huisvesting wordt met veel gevoel beschreven.
Verder geen Rotterdamse couleur locale. Hoewel die vader van Heinrich natuurlijk
wel prototypisch is. De havens komen verder eigenlijk niet voor. Geen Rotterdamse
taal. Wel een pseudo-boerentaaltje, als ze via de Zweth naar Delft wandelen:
‘Kwaoje rèkels van jonges dao je bint!’.
De jongens praten archaïsch, maar dat kan door de schrijver komen. ‘Mijn Pa komt
stellig óók’.
Kwajongensstreken en erger? Heel af en toe. Meer rouwe ondeugden. Diefstal,
bedrog, een ander de schuld geven, elkaar verraden.
Blanke pit? Ja. Naast het al genoemde ook nog Frits die zijn hond uit een brandend
huis redt. En de jongens helpen een zielig vrouwtje met een manke-hondenkar.
Opvallend is dat de jongens (niet alleen De Zwarte Bende) naar hartenlust roken en
drinken.
Moraliteit? Wout hoort stemmen als hij op het punt staat wel/niet iets fouts te doen.
Of zijn hart bonkt: ‘..moordenaar….moordenaar..’. Hij heeft soms ’s nachts
nachtmerries van wroeging. Maar hij gaat, tot zijn ‘bekering’, gewoon door. Soms wel
kwaad over de straf die hij krijgt, maar geen berouw. Johan heeft ook wroeging als
hij, wat niet vaak voorkomt, iemand in elkaar slaat. Ouders en onderwijzend
personeel doen hun best, maar wat plichtmatig.
Soms lijkt het boek een handboek voor opvoeders, zoals wanneer Wouts vader aan
Johan vraagt om op Wout te letten. Ook: straffen worden vaak wat verminderd. Zeker
geen knoet en slaag. De auteur richt zich af en toe zelf rechtstreeks opvoedend tot
de lezertjes: ‘Wout’s kinderachtige jaloezie’ en ‘die domme Wout’.
Denigrerende taal? Ja. Maar, denk ik weer, onschuldig bedoeld. ‘Veldwachtertje met
een bierbuik’, ‘je lijkt wel een boerenjongen’. En er is weer een dove ‘meid’ die
geplaagd wordt.
Meisjes? Nee.
Omgang van de jongens: nogal studentikoos. Ze ‘vergaderen’, doen formeel, met
woordgrapjes, en notulen, het lijkt wel een studentendispuut.
Ook in dit boek geeft de auteur brieven en briefjes, toespraken, liederen die in het
verhaal voorkomen integraal weer. Veel tekst over tekst dus. Ook worden de
levensgeschiedenis en carrière van Heinrichs vader uitgebreid beschreven.
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Ook opvallend: van sommige gebeurtenissen (het gevecht bij Overschie, de
schaatswedstrijden in Park Ypenhof) geeft de schrijver een soort letterlijk
radioverslag. Dat levert natuurlijk heel wat alinea’s op.
Leerzaam? Oom Jacob in Den Haag, die arts is, heeft een privémuseumpje met
opgezette dieren etc.
Voor ons leerzaam: om tien uur ‘s avonds brengt de post nog een brief. Dat was dus
vóór de privatisering.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Hein Stavast

Kluitman, Alkmaar, 1908. Ik las het op DBNL, digitaal.
Illustraties: Jan Frederik Rinke.
Er staat geen leeftijdsaanduiding voorin het boek. Wel is het boek opgedragen ‘voor
mijn jongens’. Dat zijn ongetwijfeld zijn eigen zoontjes Pieter, van 1905, en Dirk (van
1907, in 1909 volgt nog Bob). Nog te jong om het boek te lezen natuurlijk.
Slechts twee hoofdstukken van de achttien spelen in Rotterdam, daarover later.
In hoofdstuk 1 woont Hein (vijf jaar, ‘rechtschapen en ijverig’) met zijn ouders in villa
Levenslust in het Willemspark in Westendam. Allemaal fictieve namen, en ook niet
na te gaan.
Na de dood van vader, door een spoorwegongeluk, wordt Hein ondergebracht bij
oom Wout op de Veluwe, in het eveneens fictieve plaatsje Dennendal. Bedoeling is
dat hij na de lagere school naar de handelsschool gaat. Maar Hein wil tekenen en
schilderen.
Kwajongensstreken met vriendjes, heel onschuldig, zoals zwemmen waar het niet
mag, met drie op een hondenkar rijden (mag maar met twee), een grote trom pikken
en herrie maken in het dorp (Wim Huizer, die dikke jongen met die trommel, is dat
geleend van Kieviet?).
Veldwachter Wolf heeft de pik op Hein, dus die krijgt geregeld straf. Burgemeester
vindt Wolf te streng.
In de vakantie komt nicht Suus uit Amsterdam logeren, veertien jaar, en ze is precies
zo nuffig als Hein gevreesd had (glacé handschoentjes, grijs hoedje met witte veren,
enz., zo komt ze uit de trein. En ze gebruikt Franse woorden, ‘puissant magnifique’).
Maar ze lokken haar mee naar het bos om buut te spelen, en ze vindt het fantastisch.
Jurk vies en gescheurd, ze schrijft moeder om wat afgedragen schooljurken op te
sturen.
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Rotterdam
Ook in diezelfde grote vakantie gaat Hein met twee kameraden logeren bij tante
Henriëtte en oom Rudolf, die in huis zijn bij Heins opa in Rotterdam. Ze gaan naar de
kermis op het veemarktterrein. En Hein gaat met opa naar Boijmans (Schielandhuis),
en opa staat versteld van zijn kunstzinnige interesse.
Weer terug op de Veluwe
Suus is er nog steeds (?? Ja, echt). Ze is ‘steviger en dikker’ geworden, 5 pond
aangekomen en niet meer bleek. Ze wordt derde (in haar leeftijdsklasse) bij de
hoepelwedstrijd met Koninginnedag (31 augustus!). Na de vakantie gaat ze huilend
op de trein.
Dan komt er een episode die in dit brave boek uit de toon valt. Hein betrapt Dirk op
het stelen van een zeldzame postzegel van een vriendje. Met alle verwikkelingen van
dien.
Enige tijd later is Hein van school. Op voorspraak van opa mag hij toch naar de
Kunstacademie, in Rotterdam. Hij gaat, na tien jaar Dennendal, bij opa wonen (van
moeder wordt in het boek niets meer vernomen). Hij is zeer talentvol. En hij wordt nu
zelf een ‘heertje’. Eerste lange broek, wandelstok.
Dan weer iets anders tussendoor. Net als hij op z’n achttiende naar Frankrijk wil moet
hij in dienst. Regiment Grenadiers in Den Haag. Hij wordt korporaal. Ze moeten
wachtlopen bij Hollands Spoor, als er een spoorwegstaking is. Als hij oefent op de
Veluwe gaat hij bij oom Wout langs. De meid, Bet, herkent hem niet in zijn uniform
(waar hebben we dat eerder gezien!).
Dan maakt het boek de gebruikelijke sprong in de tijd. Na verblijf in Parijs en Rome is
Hein beroemd: ‘vorstelijke personen, edellieden, de hoogsten des lands, kopen zijn
schilderijen’. Hij krijgt legio aanbiedingen. Maar hij gaat wonen bij…. Oom Wout, in
het huisje op de Veluwe. Einde.
Rotterdam? Ja, twee keer, zoals hiervoor beschreven. Genoemd worden de
Hoogstraat (Fransche Bazar), het Park, de Willemsbrug en het pontje, zeeschepen,
Keulse ‘aken’. En ze beklimmen de toren van de Grote Kerk. En er is een
beschrijving van de grafstenen in de kerk, interessant, Van Kortenaer, Witte de With.
Verder geen couleur locale, alleen dat de stad vermoeiend is voor de Veluwse
jongens. De kermis is leuk.
Kwajongensstreken? Ja, zie boven. Zeer onschuldig. Ook op het laatst, onder de
soldaten, is het zeer onschuldig. Des te vreemder is dat hevige tussenliggende
hoofdstuk over de gestolen postzegel. Het lijkt een verplicht nummer voor de auteur.
Moraliteit? Is dus eigenlijk niet nodig. Wel een stukje moraal is als de burgemeester
de veldwachter maant om wat vriendelijker te zijn naar de jongens.
Blanke pit: het zijn heel brave jongens. In de postzegelepisode bereikt dit een
hoogtepunt: Hein heeft het niet gedaan, maar neemt de schuld op zich. Hart van
goud! Eerder heeft Hein al een inbreker gepakt, waarna de vete met de veldwachter
verleden tijd is. Als grenadier in Den Haag waarschuwt Hein nog wat soldaten die in
de nacht bij Hollands Spoor door een trein doodgereden dreigen te worden.
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Denigrerende taal? In de trein naar Rotterdam zitten ze met Gelderse boeren en
boerinnen. Met een stokdoof boertje worden grappen uitgehaald. Ook in de kazerne
is een boertje, Louwes van Lutjebroek. Die moet er ook aan geloven.
Seks? Natuurlijk niet. Wel spelen de jongens en meisjes samen. In de wereld van
Van Abkoude is dat heel normaal. Bij het vertrek van Suus krijgt Hein een zoen. Maar
op de kermis zijn ze gauw weg bij Mademoiselle Bianca, danseres, niks aan.
Over de manier van schrijven: ook in dit boek, net als in Hollandsche Jongens, weet
de auteur vele alinea’s te vullen door een soort live radioverslag van de
gebeurtenissen. Bij voorbeeld als de jongens de Boerenoorlog naspelen. De briefjes
en de oorlogsverklaring die ze uitwisselen staan helemaal afgedrukt. Het gedicht dat
wordt voorgedragen als de veldwachter zijn jubileum viert. De series en finales van
de hoepelwedstrijd, de namen van alle deelnemers worden opgesomd. Alle acts op
de kermis worden minutieus beschreven.
Persoonlijke mening: een heel leuk boek. Omdat het niet vol staat met kattenkwaad,
streken, sadisme. Het is een soort Bildungsroman. Mooie structuur, behalve dat van
die postzegel. Wijze lessen:
** ga op je eigen geweten af;
** vertrouw op volwassenen. Geregeld worden de hoofdpersonen van Van Abkoude
geholpen door bijvoorbeeld een oom of een schoolmeester. Zodat ze hun ambities
kunnen waarmaken. Bijvoorbeeld: naar zee of, in Heins geval, naar de
kunstacademie;
** kies de juiste vrienden;
** ga nooit met drie op een hondenkar zitten, niet omdat het zielig is voor de honden,
maar omdat het niet mag (op een wagen met één hond mag één persoon zitten, met
twee honden: twee personen).
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Willem’s verjaarsgeschenk

Kluitman, Alkmaar, 1908. Ik las het op DBNL, digitaal, de derde druk uit 1920.
Illustraties: Adrienne Broeckman-Klinkhamer.
Er staat geen leeftijdsaanduiding voorin het boek.
De hoofdpersoon, Wim Bergman, is elf jaar. Hij woont in het dorp B., dicht bij
Rotterdam, ongetwijfeld hetzelfde dorp als dat van Bert en Bram en het dorp waar
Jaap Bekkers vader op een scheepswerf gaat werken. Bert en Bram komen min of
meer ook in Willem’s verjaarsgeschenk voor, onder de namen Hans en Toon.
Duidelijk wordt dat het dorp Bergschenhoek is of daaromtrent, er is sprake van een
‘uitgeveende plas’, De Plas genaamd.
Wims vader heeft een boerderij, tien minuten buiten het dorp. Rotterdam komt
nauwelijks in het boek voor, ligt wel steeds op de achtergrond.
Wim doet allerlei kattenkwaad, buiten op straat en op school. Als hij twaalf wordt
krijgt hij een hok met acht jonge konijntjes. Hij hoopt er mee te fokken en geld te
verdienen. Maar diezelfde nacht worden de diertjes gestolen door een jaloerse
kameraad, ‘de gluiperige Daan’, en in een zak verdronken in de vaart.
Terwijl Daan wroegt in bed en Wim ernaartoe groeit om Daan te gaan vergeven
(daarover straks) gebeurt er nog van alles in het dorp. De kleine Dirk van de buren is
zoek, en zijn ouders denken dat hij verdronken is, maar hij ligt op zolder te slapen.
Hans en Toon redden een kindje uit De Plas. Wim komt vast te zitten in een holle
boom, en moet uitgezaagd worden. Enz. enz.
Op het eind nemen de jongens afscheid van school (vijftien jaar?). Hans gaat in de
stad (Rotterdam) als leerling in een ijzerfabriek werken, Toon in de kruidenierswinkel
van zijn vader helpen. En Daan komt bij Wims ouders op de boerderij als knecht.
Eerst zijn de andere knechts jaloers, maar dat draait bij, als Daan Wim én Wims
moeder uit de brandende boerderij redt. Het boek eindigt met een feest: het trouwen
van Wims broer Cornelis.
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Het boek zit weer vol met kattenkwaad. Soms wel ruw, maar niet zo vaak als in
sommige andere Van Abkoude boeken. Wims ouders zijn vergoelijkend. Vader vindt
het goed dat Wim soms wraak neemt op z’n vriendjes. En de ouders keuren af dat
Meester hun jongen over de knie legt. Ze keuren ook verraad en klikken door de
jongens af.
Auteur: het is een ouderwetse school, de jongens gaan nog over de knie. De
bovenmeester is ouderwets, de eigen meester van de jongens is moderner.
Meer dan met de ouders hebben de jongens te kampen met hun eigen geweten. De
gluiperige Daan ligt al vóór hij de konijnen gaat stelen te woelen in bed (regen,
onweer!). En erna zeker, hij wordt er ziek van, de dokter moet komen: ‘de jongen zijn
geest is ziek’ (‘rijp voor Delta’ zouden wij gezegd hebben). Dokter vertelt dat hij zelf
ook ooit een gluiperd vergeven heeft, en haalt Wim over om Daan vergiffenis te
schenken. Daan huilt. Dokter: ‘uw jongen is gered’. Wim verdedigt Daan als andere
jongens hem nog steeds ‘konijnendief’ noemen. (Ook in Hollandsche jongens wordt
de brave jongen gestimuleerd om de vuilak te helpen om op het goede pad te
komen, en in Hein Stavast helpt Hein zijn nuffige nichtje met integreren in de groep.)
Daans vader koopt nieuw konijnen voor Wim. Zoals al vermeld komt Daan later bij
Wim en zijn ouders te werken. Eén keer, als hij gepest wordt, pakt hij nog een mes,
maar hij bedenkt zich.
Er zit, zoals opgemerkt, in dit boek niet heel veel wreedheid in de
kwajongensstreken. Maar in andere opzichten is het wel heftig De acht konijnen
komen jammerlijk om. Een klein kindje uit het dorp verdrinkt bijna voordat Hans en
Toon haar redden. En van de kleine Dirkje denken de ouders het een dag lang. En
dan is er nog de vreselijke brand op de boerderij. Wim en moeder ernstig gewond.
Stands- en klassenverschillen? Nauwelijks. Wims vader is wel betrekkelijk rijker dan
de andere vaders.
Denigrerend taalgebruik? Nauwelijks. Daans vader, spekslager (een slager
gespecialiseerd in varkensvlees) is ’dik, log en lui’, en Daan heeft zijn slechte
karakter niet van een vreemde. Vader koopt (net als in Bert en Bram) de leerkrachten
om met worst.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Tim en Tom

Kluitman, Alkmaar, 1910. Ik las het op DBNL.
Illustraties: Louis Raemaekers.
Er staat geen leeftijdsaanduiding voorin het boek.
Het boek begint met de geboorte van de tweeling. Per hoofdstuk springen we een
jaar, of meer, verder, we eindigen als ze twintig zijn. Van Abkoude zelf houdt het niet
altijd heel precies bij, maakt soms rare sprongen. Ze worden al maar dikker.
Ze wonen in Oldenhove = Overschie. Dat is al vrijwel Rotterdam (‘een half uur lopen
langs het kolenpad’), en het echte Rotterdam komt ook geregeld voor. (Kolenpad lijkt
me: koolaspad. Zoals ook het Schuttersveld met koolas bedekt was).
Vader heeft een kruidenierswinkeltje en is niet blij dat hij een tweeling krijgt. Vanaf
uur nul hangen ze de beest uit. Poes pesten, boel onder de stroop (uit de winkel)
smeren, enz. Ten einde raad gaan ze op hun vierde (?) naar de bewaarschool.
Lopen weg, slapen bij Rotterdam-Delftsepoort in een goederenwagon die gaat rijden,
worden bij station Capelle aan den IJssel opgehaald door boze vader. Ooit komt Tim
al ravottend op het kruispunt midden in Overschie onder een auto van een rijke heer.
Gaandeweg verzwakt moeder, er komt een vervelende huishoudster. Als moeder
overleden is begint vader een winkel in Rotterdam, maar na enige jaren loopt dat niet
meer, vader gaat op de boot naar Amerika, de jongens blijven bij neef Rekkers in
Rotterdam. Die krijgt elke maand geld toegestuurd van vader, maar de jongens
krijgen nauwelijks te eten en moeten, naast school, gaan werken.
Eenmaal van school (vijftien jaar?) moeten ze werk zoeken. Maar ze lopen weg, naar
oom Gijs die een korenmolen heeft in Hazerswoude (ja, via Bergschenhoek).
Onderweg worden ze nog beroofd en opgesloten door zigeuners. In Hazerswoude
redden ze een kind, een rijke bloemenkweker heeft het allemaal gezien en ontfermt
zich over hen (het is dezelfde man van het auto-ongeluk, wat een toeval!). Vader
komt over, neef Rekkers wordt gepakt door de politie. Op advies van de kweker gaan
de jongens naar de HBS en komen later bij hem te werken. En als ze twintig zijn
gaan ze naar Canada, naar hun vader.
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Rotterdam? Ja, volop. Ze gaan er heen via de Rotterdamsche Weg (ik denk: wat nu
de Rotterdamse Rijweg is), tussen weilanden door, langs de ‘houtzaagmolens’
(opgezocht, die waren van Van Stolk, later zaten die aan de Abraham van Stolkweg).
Waar vader zijn Rotterdamse winkel krijgt wordt niet beschreven. De jongens gaan er
naar school ‘in het Oosten’, in een werkmansbuurt, ze hebben er een leuke moderne
meester, het zou me niet verbazen dat dat de school in de Koepelstraat (Crooswijk)
is, waar Van Abkoude zelf onderwijzer was. Kattenkwaad in de ‘Bazar’ op de
Hoogstraat. En dan de vlucht naar Hazerswoude: over de Bergweg de stad uit, en
langs Hillegersberg verder, het boerenland in, de jongens vinden het er prachtig.
Trouwens net zoals ze de grote magazijnen en de drukte in de stad prachtig vonden.
Kwajongensstreken. Te veel om op te nemen. Logischerwijs zijn de streken heel
onbenullig zolang ze peuter/kleuter zijn.
Moraliteit? Geregeld krijgen ze straf van deze en gene, ‘over de knie’, draai om de
oren. Maar weinig gezeur over spijt en geweten en dat soort dingen.
‘Gouden hart’? Jazeker. Ze redden dus dat kind voor de aanstormende stoomtram
weg. En ze verdedigen ‘malle Gerrit’, een jongen met stuipen die gepest wordt. En:
stelen bloemen voor op het graf van moeder.
Zoals we gewend zijn komen er hevige zaken voor in het boek. Moeder gaat dood.
Tim ligt in een grote bloedplas onder de auto van de rijke bestuurder (dokter: ‘Er is
enige kans dat hij beter wordt’). De Meester vertelt ook ooit een verhaal over een
dode vader. Neef Remmers slaat de jongens en hongert ze uit, en ze moeten op
straat zwerven, daar is de verleiding om te gaan stelen. De baas waar ze moeten
werken slaat de jongens bont en blauw. Het pesten van malle Gerrit is hevig. En ik
vind het ook nogal wat, dat twee jongetjes van zes tussen rangerende treinen op het
emplacement van het Delftsche Poort-station rondscharrelen. Ook het feit dat vader
vertrekt is natuurlijk nogal heavy.
Standen, klassen, typeringen?
Zoals zo vaak bij Van Abkoude is vader winkelier. Ook andere winkeliers in
Overschie spelen een rol, zoals de spekslager (= varkensvlees) en de er tegenover
gevestigde vleeschhouwer (= rundvlees). De vreselijke neef Rekkers is een
huisjesmelker die rijk is maar vrekkig, en voor de vorm zeer armoedig woont. De
wegpiraat die Tim aanrijdt (en later ziet hoe ze een kind voor de stoomtram weg
redden) is ook rijk en woont in een prachtig huis met tuin, maar is zeer genereus. Als
vader uiteindelijk over is uit Canada richt de wegpiraat annex bollenkweker een
drinkgelag aan met ‘wijn, bier, cognac, limonade, likeur, het werd alles bij regimenten
te voorschijn gehaald, twee knechts werden in allerijl op koek en gebak uitgestuurd’.
Tijdens hun vlucht hebben de broers ook al geld gekregen van een dame in een rijk
huis in Hillegersberg.
En dan de zigeuners, ter hoogte van Zegwaard. Bruine haveloze kerels met een
‘hoofdman’. Maar een jonge zigeunerin met ‘golvend gitzwart haar’ helpt hen
ontsnappen. De auteur legt uitgebreid uit hoe het zit met zigeuners. Scharenslijpers,
ketellappers. Maar ‘verre van arm’, Kijk naar het goud en zilver dat ze bezitten.
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De moeder van malle Gerrit is een arme weduwe. Als ze voor neef Rekkers moeten
werken, ‘houtjes binden’, is dat samen met heel arme Rotterdamse jongetjes.
Denigrerend taalgebruik? De huishoudster die vader in huis haalt als moeder
verzwakt is, is lelijk, spitse neus, opgewipte kin, lelijk haar, en wordt dus door de
tweeling gepest. Ze vinden haar een ‘toverkol’, met haar schrille stem. De vuige neef
Rekkers heeft een ‘groezelige vrouw’ als huishoudster.
Over de ‘grote kokkert’ van oom Gijs (dik, gouden horloge) maken ze zich ook vrolijk.
Leerzame info in het boek, ‘weetjes’?
Behalve over het zigeunerleven weidt de auteur pagina’s lang uit over het schip de
Rotterdam, waarmee vader naar Amerika vertrekt: lengte, aantal passagiers, enz.
Met een plaatje erbij.
Leuk: ouderwetse hypercorrectie: de auteur schrijft: ‘er vloede bloed’. Zoals hij ook al
in een eerder boek schreef: ‘de blijde kinderen’.
Ook leuk: als vader met de Rotterdam vertrekt speelt de scheepskapel: Wien
Neerlands bloed….., wat het volkslied was van 1815 tot 1932.
De auteur vindt dat ze met name het vijfde couplet toeteren, en noteert:
‘Bescherm, o God, bewaak den grond
Waarop onz' adem gaat’.
Tekst van Hendrik Tollens. Dit is tot nu toe de eerste keer dat Van Abkoude de naam
van het opperwezen schrijft in een boek.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

De fietsclub ‘Alle Vijf’

Kluitman, Alkmaar, 1911. Ik las de derde druk, 1925, op internet: Delpher.
Illustraties: Louis Raemaekers.
Er staat geen leeftijdsaanduiding voorin het boek, ik zag dat die in de vijfde druk wel
staat: 10-14 jaar.
De jongens in het boek zijn veertien of vijftien jaar, het verhaal speelt in de
zomervakantie tussen de tweede en de derde klas HBS.
Hoofdpersoon is Jan Zijlman, ‘kloek gebouwd, gespierd als een jonge Hercules’. Met
vier kameraden, klasgenoten, plant hij een fietstocht van een week (nou ja, het komt
neer op vijf dagen): Rotterdam, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn, Amersfoort, en dan met
de trein uit Utrecht terug naar Rotterdam. Ze maken zelf drie tenten.
Alle wegen en de dorpen die ze aandoen worden minutieus beschreven. Ze
vertrekken uit Rotterdam vanaf een plein (ik wed: het Pijnackerplein), en gaan de
stad uit langs de ’s-Gravenweg, naar Nieuwerkerk, Moordrecht, Gouda, Oudewater,
enz. Als ze net op weg zijn stoten ze nog op een kudde runderen, op weg naar de
veemarkt (ja, dat was echt zo, in Crooswijk).
Ze zetten de tenten op tussen Utrecht en De Bilt (eerste dag), in Park Sonsbeek
(tweede dag), op de derde dag bij Hoog Soeren, en voor de laatste nacht op de hei
(ja, toen nog!) langs de Vlasakkerweg op de Amersfoortse Berg.
De ouders hebben nauw contact met elkaar gehouden, en zorgen voor een grootse
ontvangst (het is ook in de krant aangekondigd) langs de ‘Amersfoortse Weg’ en de
Biltstraat (bij de begraafplaats) in Utrecht. Daarna dus met z’n allen per trein naar
Rotterdam. De fietsen worden in Utrecht ter verscheping afgegeven bij het
bagagebureau.
Het boek staat vol topografische info. En daarnaast wordt heel veel uitleg gegeven
over wat ze tegenkomen, door de schrijver, maar meestal door één van de
groepsleden die het ‘toevallig’ weet, of door iemand die ze tegenkomen. Zo leren we
pagina’s lang over: de glasblazerij in Nieuwerkerk (opgezocht: De Struisvogel), de
kaarsenfabriek in Gouda, de hoogte en geschiedenis van de Domtoren, de
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vliegshow van Jan Olieslagers in Utrecht (opgezocht: augustus 1910), Kasteel
Rosendael (in het boek: Rozendaal), de Woeste Hoeve, de Echoput en het Aardhuis,
de legerplaats Nieuw Millingen en paleis Soestdijk (‘vorstelijk ingericht’). Zoals al
opgemerkt: weinig ‘streken’. Soms plagen ze elkaar. Piet krijgt het koffiedrab in z’n
pet. In het mooie huis in Arnhem (zie verderop) maakt Jan ‘bijna een borstbeeld
kapot’. Niet dus, maar hij is er flink van overstuur. Zo braaf is het boek.
Opvoedkundig?
Verschillende volwassenen helpen de jongens op hun reis. De landloper die, vuil en
slecht gekleed, een fiets pikt wordt door een soldaat bij legerplaats Nieuw Millingen
met een kolfstoot tegen de grond gemept.
Geregeld is er de nodige ophef: Piet rijdt al vóór Gouda van de dijk af, Bas krijgt alle
koffie over zich heen omdat de tuit verstopt zit, Piet (ja, weer Piet) jagen de jongens
schrik aan als hij ’s nachts op wacht zit, twee anderen verdwalen in de nacht, later
moeten ze een landloper achterna die één van de fietsen heeft gestolen, enz.
De jongens praten, als het over de club gaat, een beetje studentikoos met elkaar. Ik
kwam dat ook al tegen in Hollandsche Jongens. Het lijkt zelfs alsof de auteur,
wanneer het om dit soort HBS-ers gaat, zelf zijn taal wat plechtstatiger maakt.
Net als in Hollandsche Jongens, Hein Stavast, en Bob staan ook in dit boek weer
allerlei briefjes, liederen, toespraakjes enz. integraal afgedrukt. Bijvoorbeeld ook de
‘lijst der wachten’ die door Jan wordt opgesteld, ze lopen ’s nachts wacht. Gevoegd
bij de vele toeristische info geeft het soms de indruk dat dit manieren zijn van de
schrijver om zo veel mogelijk pagina’s vol te krijgen. Het was natuurlijk ook echt een
arme broodschrijver.
Standen en klassen?
De jongens komen niet veel lagere milieus tegen. Een reizende koopman, met z’n
waar op de rug. Een boer met een juk met twee emmers melk.
Denigrerends?
Nee.
Meisjes?
Misschien is Willems zus Annie (dertien jaar) verliefd op Dirk. Piet moet erg blozen,
en valt in feite stil, als een meisje bij hem in de tent komt schuilen tijdens een
regenbui. Later bezoeken ze die twee meisjes en hun moeder in een mooi huis in
Arnhem, waar de huisknecht hen uitnodigt om de wenteltrap te bestijgen. Lucie: ‘ik
zou wel mee willen op jullie tocht….’ Moeder: ‘foei!’. Lucie: ’…..als ik een jongen
was’.
Leed?
Willem heeft geen ouders meer. Maar oom David die hem opvoedt is zeer geschikt.
Leed plus Gouden Harten?
Ze vinden ’s nachts in het bos een arme vrouw op weg naar de dokter voor haar
kind. Ze is uitgeput. De jongens helpen: halen de dokter en begeleiden de vrouw
naar haar arbeidershuisje, eenvoudig maar zindelijk.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Bob-zonder-zorg

Kluitman, Alkmaar, 1911.
Illustraties: W.K. Prins..
Robert/Bob is dertien jaar, enig kind, ‘stevig, gespierd, schrander van voorkomen’.
Zijn vader, die ‘rijkstelegrafist’ was, is gestorven. Hij woont met zijn moeder in een
‘mooi bovenhuis in één van de buitenwijken van Rotterdam’. Uit allerlei info kan je
opmaken dat het is aan de Schiebroekselaan, of in één van de straten daaromheen.
Dus: Rotterdam-Liskwartier.
De jongens voetballen op het Pijnackerplein, vissen in het Liswater, en maken een
fietstocht via Hillegersberg naar Terbregge. Langs een ‘kaarsrechte polderweg’.
Bedoelt de auteur daarmee de Straatweg? De Molenlaan? Of de Strekkade langs de
Boezemvaart? Behalve straatnamen etc. komt er verder geen Rotterdamse couleur
locale of Rotterdams bewustzijn in het boek voor.
Bob zit in de zevende klas op een particuliere school in het Centrum, de leerlingen
worden ‘klaargestoomd’ voor de HBS.
Herhaaldelijk gaat Bob veel te ver in zijn kattenkwaad. Hij doet onder andere de
kelder van de school onderlopen als hij daar voor straf zit. Een ander voorbeeld: geld
dat bestemd is voor Baas Doorenbos, een arme timmerman, geeft hij als borg
wanneer hij een fiets huurt (op de Bergweg). En vervolgens rijdt hij de fiets in de prak
zodat hij de borg kwijt is. Na enige tijd komt het natuurlijk uit. Tranen bij Bob, en bij
moeder.
In de zomervakantie gaan ze een maand naar Scheveningen. Ook daar doet Bob
weer allerlei stomme dingen, en verdrinkt bijna. Dan is de maat vol, mede op
aandringen van Oom Willem (de broer van moeder) gaat Bob naar een kostschool in
Den Haag. Best een sjieke school denk ik, diverse jongens worden met een taxi
gebracht.
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De eerste weken aldaar gedraagt hij zich, maar dan regelt hij een feestje op de
zolder waar de 20 internen slapen: snoep, kaarsen en vuurwerk. Waarna de school
half afbrandt en Bob door de directeur in een taxi bij moeder wordt afgeleverd, hij is
op die school niet meer welkom.
Wat nu te doen? Moeder haalt oom Willem, die ‘zeekapitein’ is, over om Bob als
scheepsjongen mee te nemen op een reis naar Nederlands-Indië. Dan zijn we 10
jaar later. Moeder is van verdriet gestorven en rust op Begraafplaats Crooswijk. Het
graf ligt er verwaarloosd bij. Maar dan arriveert Bob, in smetteloos wit tropenuniform.
Luitenant is hij, en hij draagt trots (sic) het Atjeh-kruis. Hij betaalt een bedrijf het geld
terug dat hij ooit heeft achterovergedrukt en laat het graf renoveren. Dan vertrekt hij
weer oostwaarts, maar nu met een gerust gemoed.
Het milieu waarin dit boek speelt ligt zowel letterlijk als figuurlijk mijlenver af van de
sloppen van Rotterdam-Centrum. Er wordt benadrukt dat moeder het echt niet breed
heeft, maar toch. Bob gaat keurig gekleed naar school, moeder wacht ‘s middags
thuis met thee, en hanteert de tafelschel om Mietje, het dienstmeisje, op te roepen.
Bob heeft een eigen spaarbankboekje, en moeder bestelt een nieuw zonnescherm
voor de veranda (de auteur schrijft: ‘warande’).
Daarnaast komen er ook arme mensen in het boek voor. ‘Lummels’ en ‘bengels’ die
een hond met stenen gooien, waarna onze held natuurlijk ingrijpt. Verder een
‘schoenmakersleerling’ die één van de vrienden bedreigt, en verder Baas
Doorenbos, de arme timmerman, die dus door Bob zijn geld niet krijgt. De
fietsenmaker in zijn ‘blauwe werkpak’, en de eenvoudige vissers die Bob in
Scheveningen uit zee vissen. Op dat strand lopen trouwens ook ‘onnadenkende
grove ezeldrijvers’. Het dove dienstmeisje Mietje is natuurlijk ook eenvoudig en arm,
en wordt door de auteur een beetje belachelijk gemaakt.
De taal die wordt gebezigd: Bob en zijn vrienden gebruiken Joop ter Heul-woorden
als ‘jofel’ en ‘karretje’ (voor fiets). Geen specifiek Rotterdams, ook niet bij het lagere
volk.
Af en toe lijkt het alsof de auteur meer voor volwassenen schrijft dan voor jongeren.
En wel met de boodschap: ouders, voedt uw kinderen streng op. Moeder, die steeds
gaat huilen en met de hand over het hart strijkt, bakt er niet veel van. Oom Willen is
veel strenger, en de directeur van de kostschool ook.
De boodschap aan de jonge lezertjes zelf lijkt te zijn:
A. Laat je niet afzakken tot steeds erger kattenkwaad;
B. Onderwerp je aan tucht en strenge regels, besef dat dat belangrijk is om later iets
in het leven te bereiken.
De zielenroerselen van Bob, en ook van moeder, gaan over goed en kwaad, over
zonde en vergeving, en over het ontwikkelen van je geweten. Hoewel God in de
Bergpolder niet langskomt doet me dit wel denken aan de boekjes uit de bibliotheek
van mijn christelijke lagere school. Waarin bijvoorbeeld de deugniet ’s nachts in bed
ligt en de pendule hoort tikken, die lijkt te zeggen ‘je bent een dief…, je bent een
dief…..’.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Piet Parker

Kluitman, Alkmaar, 1916.
Illustraties: Wilhelmus Karel de Bruin en Jan Frederik Rinke.
Dit verhaal telt 60 pagina’s, veel korter dan meeste boeken van Van Abkoude, die
minstens 200 pagina’s lang zijn, en vaak nog aanzienlijk meer.
Het verhaal verscheen eerder in de verzamelband Een Ongeluksvogel (1912). De
titel van het verhaal was toen nog Een Ongeluksvogel. In de band stonden ook nog
twee andere verhalen: De Man met de Poppenkast en Loe en Jaap. Dit
laatstgenoemde verhaal in de verzamelband werd vanaf de vierde druk, in 1923,
vervangen door een bewerking van Peter Pan.
De illustraties zijn van W.K. de Bruin. Als je zoekt op internet wordt soms ook Jan
Rinke genoemd, maar dat is onjuist.
Op internet is Piet Parker te lezen als Delpher-bestand. Maar veel gemakkelijker is
het te lezen in het DBNL-bestand van de verzamelband Een Ongeluksvogel.
Verhaal
Een lyrisch begin over de stad in de sneeuw. Die stad is ‘Groenstede’, ‘een aardig
stadje in de buurt van Rotterdam’. Als Piet op blz. 57 naar Rotterdam wil maar in de
verkeerde trein stapt, dan gaat hij richting Utrecht. Is het stadje dus Gouda?
Sneeuwballengevecht, nette heer wordt getroffen, een tuinman-met-bloemenmand
gooit alles over de grond.
Piet is dertien jaar. Peetoom Pieter, dat blijkt die nette heer te zijn, is met verlof uit
Nederlands-Indië, waar hij een koffieplantage heeft. De jongens mogen van zijn geld
een voetbal kopen. Ruit ingeschoten. Piet laat een glazenmaker komen, zonder over
betalen te reppen (te vergelijken met de winkeliersstreken van Pietje Bell).
Voetbalmatch. Fietstocht naar Den Haag. Wel wat kattenkwaad, bijvoorbeeld als een
slapende tuinman een waterslang in zijn nek krijgt, waarna de kraan wordt
opengezet.
Een ernstig gesprek met vader en moeder. Vader vraagt: ‘Zou je lust hebben om
naar Indië te gaan?’ Dat betekent: eerst de school afmaken (MULO denk ik), dan
ervaring opdoen op een handelskantoor in Rotterdam, en dan Peetoom Pieter
achterna.

28

Dan maakt het verhaal een sprongetje in de tijd: ‘De schooljaren waren ten einde’.
Piet gaat per spoor solliciteren bij de heer Winterman, handelaar in (zuid?)vruchten.
Oom Pieter is kruiwagen.
Weliswaar komt Piet te laat, daar aan de Wijnhaven, want hij verdwaalt, komt in het
Park terecht, is zijn portemonnee kwijt, enz. Maar hij mag komen.
Voor het besluit van het verhaal wordt weer een sprongetje in de tijd gemaakt. Piet is
aan het werk bij Winterman. Het gaat goed. Peetoom Pieter overweegt om hem snel
naar Indië te laten komen.
Bespreking
Het is een wat nietszeggend verhaal. De eenheid die erin zit, en die in deze
samenvatting niet tot z’n recht komt, is de volgende. Elk van de zeven hoofdstukken
eindigt met hetzij iets in de trant van ‘hij is een echte ongeluksvogel’, hetzij iets in de
trant van ‘hij is een echte geluksvogel’. Het laatste hoofdstuk eindigt dan uiteraard
met ‘Zóó’n geluksvogel!’
Hoe kort ook, een aantal Van Abkoude-elementen zien we in dit boek terug. Er zijn
live-verslagen van het sneeuwballengevecht waarmee het boek begint en van de
voetbalwedstrijd tussen Leonidas en Jupiter.
Ook de vergaderingen van de voetbalclub worden uitgebreid verslagen. Briefjes etc.
worden letterlijk in het boek opgenomen.
‘“En nu het voorstel van onzen penningmeester” zei Hans deftig, die zijn Pa wel eens
op een vergadering had horen spreken.’
De opstelling van Leonidas bij de grote wedstrijd wordt in een schema weergegeven.
Piet Parker staat rechtsbuiten.
Zelfs is nog enige educatie aanwezig: in het kader van de fietstocht wordt de werking
van kogellagers uitgelegd.
[WGH]
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Chr. van Abkoude
Jan Boenders: hoe een echt Hollandsche jongen in Amerika rijk werd

1913. NB: Als één van de weinige boeken van Van Abkoude is dit boek niet
uitgegeven door Kluitman, maar door Scheltens en Giltay, Amsterdam.
Op het omslag staat een andere tekst dan de titel van het boek, namelijk: Jan
Boenders: uit het leven van een echt Hollandschen jongen.
Illustraties: Jan Frederik Rinke.
Verhaal
Jan, achttien jaar, woont op de Vlietlaan, dus op de grens van Crooswijk en
Kralingen. De autogarage waar hij werkt wordt verplaatst naar Den Haag, hij wil niet
mee, dus hij zit zonder werk.
Door een eenzijdig auto-ongeluk op de hoek met de Oudedijk leert Jan een rijke
Amerikaan kennen, Mr. Brown. Hij is uitvinder, experimenteert met elektriciteit, maar
is bovenal vliegtuigbouwer. Omdat er in de Verenigde Staten te veel criminele
belangstelling is voor zijn ontwikkelingen heeft hij zijn fabriek verplaatst naar het
eiland Rozenburg bij Rotterdam.
Jan gaat er solliciteren, hij vaart er met de ‘Brielse boot’ heen, halte Botlek. Er staat
een kolossaal hoog fabrieksgebouw, vliegtuighangars, een woonwijkje voor de
medewerkers/arbeiders, en er is een vliegstrip. Mr. Brown: ‘Zou jij hebben lust om te
komen hier?’ Dit leuke taaltje blijft terugkomen in het boek, zoiets is een echt Van
Abkoude-kenmerk.
Uiteraard gaat Jan op het aanbod in. En na enige tijd wordt het extra uitdagend want
in Amerika is een ‘prijsvraag’ uitgeschreven om een vliegtuig te bouwen dat wel
twaalf passagiers moet kunnen vervoeren. Daaraan gaan ze werken.
Intussen is Jan ’s avonds vaak bij de familie Huibers, de vader is chauffeur voor Mr.
Brown, en er is ook een dochter Martha van zeventien. Het zijn leuke pagina’s in het
boek, met moppen, liedjes en schelmenstreken, dit laatste als zich een vervelende
aanbidder voor Martha meldt. Deze aanbidder is Karel Stips, en Jan heeft al gelijk
argwaan. Karel leest ordinaire detectiveromans, zoals Nick Carter (NB: zie ook Dickie
Pool, 1921, en Fred aviateur, 1931).
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Als Jan zijn brevet heeft gaat hij rondcirkelen boven de Vlietlaan, met veel succes.
Later wordt uitgebreid de vijfentwintigjarige bruiloft beschreven van Oom Janus en
Tante Mietkootje, in een etablissement aan het Zwaanshals. Toespraken, liederen,
het Van Abkoude-recept. Wel leuk.
Er is ook nog een autotochtje met de familie, met Jan aan het stuur van de grote auto
van Mr. Brown. Zestien pagina’s lang rijden we mee: Utrecht, De Bilt, Soestdijk, Lage
en Hoge Vuursche, Laren, Amsterdam en over Haarlem en Leiden terug. Ook weer
veel pret met die gewone Rotterdammers.
Behalve Karel Stips, die gesnapt wordt, zijn er ook andere boeven, betaald door de
concurrentie. Boef Koppens huurt in een havenkroeg aan de Schiedamsedijk wat
ruige zeelui. Jan wordt ontvoerd en op een schip gebracht, dat hem naar Amerika zal
brengen, uit de weg geruimd dus.
En dan zullen andere boeven het vliegtuig, dat vrijwel gereed is, in brand steken.
Maar wat gebeurt: ze steken het verkeerde toestel in brand. Toch komt het meedoen
aan de wedstrijd in gevaar, want Mr. Brown is gewond, en Jan ligt gewond in een
dorpje in Maine. Het schip is namelijk in noodweer terechtgekomen, en Jan is op de
kust aangespoeld.
Als hij terugvaart per Nieuw Amsterdam en in Hoek van Holland van boord stapt
staat het vliegtuig nog in de hangar, maar het is te laat om het nog gedemonteerd te
verschepen naar de States (met het ss Sommelsdijk zoals de bedoeling was).
Dus: Jan gaat het vliegend naar Amerika brengen. Met vriend Koos. Terwijl Martha,
in een wit ‘sportcostuum’, voor snacks zorgt.
Ze komen net op tijd.
Er zijn zes mededingers. Van Abkoude legt het natuurlijk precies uit: drie Franse,
twee Engelse en één Amerikaanse. De vliegtuigen moeten rondjes gaan vliegen en
de auteur doet er, ook weer zoals zijn gewoonte is, live verslag van. Jan wint.
De terugtocht wordt ondernomen per ss Rotterdam. Jan vraagt en krijgt Martha ten
huwelijk. Later blijken ze naar Amerika verhuisd te zijn, Jan is er directeur van een
machinefabriek.
Bespreking
Een leuk boek met veel bekende Van Abkoude-ingrediënten. De humor komt, ook nu
weer, vooral van het taalgebruik. Enerzijds het Amerikaans-achtige van Mr. Brown.
Anderzijds zijn er het platte Rotterdams en de grappen en grollen van de familie
Huibers en van Jans eigen familie.
In tegenstelling tot veel andere boeken van Van Abkoude is er, naast de genoemde
families, niet sprake van een vrienden/vriendinnenclub.
Rotterdam als stad is goed aanwezig. Inclusief natuurlijk de Botlek en Rozenburg.
Sommige topografische namen zijn echt bestaand, soms zijn het fantasienamen,
Koppers woont in de onbestaande Roggenstraat. Op Rozenburg ligt het
onbestaande Maastrecht.
We moeten bedenken dat de auteur in dit jaar weliswaar nog niet naar de Verenigde
Staten was vertrokken, maar wel al uit Rotterdam weg was, hij woonde in Laren,
Blaricum en later Baarn.
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Ongeloofwaardig is het allemaal wel, natuurlijk. Maar naar mijn smaak heeft die
ongeloofwaardigheid nog wel een menselijke maat. En Jan en zijn directe omgeving
zijn sowieso echte mensen, die je met interesse volgt.
Stilistisch doet Van Abkoude in dit boek af en toe iets ongebruikelijks: hij richt zich als
auteur rechtstreeks tot de lezer. ‘Zou zijn spionage onopgemerkt blijven? We zullen
zien.’
Chr. van Abkoude en de techniek
Kort hiervoor had ik gelezen Dickie Pool (1921), In het land van Uncle Sam (1930) en
Hoe Fred aviateur werd (1931). Deze drie boeken van Chr. Van Abkoude staan vol
van, al dan niet begrijpelijke, techniek. Elektriciteit en luchtvaart spelen een grote rol.
Je krijgt dan het idee dat Van Abkoude in de latere fase van zijn schrijverschap, en
als hij is geëmigreerd naar Amerika, langzaam deze science-fictionachtige
belangstelling ontwikkelde.
Maar dan blijkt ineens dat ook al in Jan Boenders, uit 1913, deze interesse er in hoge
mate is. Het zijn dus thema’s die vanaf 1913 tot in de jaren dertig in een aantal
boeken terugkomen. En naast de genoemde boeken natuurlijk ook nog in Pietje Bell
in Amerika (1929) en in Pietje Bell gaat vliegen (1936).
Vaak gaat het in deze boeken over vliegmachines, al dan niet elektrisch. Ze worden
steeds groter. Jan Boenders wint in 1913 een miljoen met een vliegtuig voor twaalf
passagiers (in een soort cabine onder de romp), terwijl in 1931 de reuzendriedekker
van Fred 160 passagiers vervoert, die worden bediend door 40 bemanningsleden.
Het ontwerpen en bouwen van de vliegtuigen gaat meestal samen met
bedrijfsspionage, sabotage en boeven die het ontwerp, of het eindproduct, willen
stelen.
Chr. van Abkoude en B. van Huët
De Amerikaanse Mr. Brown, die uit de Verenigde Staten is gevlucht vanwege de
criminele aanvallen, bouwt zijn fabriek op het eiland Rozenburg, bij Rotterdam.
Doordat Jan voor zijn sollicitatie er per boot heengaat kunnen we de plek preciezer
vaststellen. Het is de ‘Brielse boot’, en als die de stroom Botlek doorvaart dán gaat
Jan van boord. Later gaan de mensen van de fabriek vaak naar Rotterdam door met
één van hun motorboten naar Maassluis over te steken en daar de trein te nemen.
In het torenhoge fabrieksgebouw kijkt Jan uit over de Brielse Maas. Dan is de plek
snel duidelijk, het is waar de Botlek (wat nu de Botlekhaven is) uitmondde in de
Brielse Maas. Ongeveer waar nu de Theemsweg en de Humberweg liggen.
Dit deed me denken aan De Trappers (1933) van Bernardus van Huët. Tot nu toe
gaan we ervan uit dat de padvinders uit dat boek vanuit Hoek van Holland
overstaken naar De Beer. Maar het kan ook Maassluis geweest zijn.
Opvallend is dat in Jan Boenders op blz. 90 een kaartje is opgenomen van het
fabrieksterrein. Dat is iets wat Van Huët ook deed, kaartjes, in de Rustoord-boeken.
[WGH]
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DE THEEMSWEG BIJ DE BOTLEKHAVEN,
DE PLAATS VAN DE VROEGERE BOTLEKSTROOM

DE KAART UIT HET BOEK, BOVEN IS DE NIEUWE WATERWEG,
ONDER IS DE BOTLEKSTROOM
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Chr. van Abkoude

Pietje Bell

Kluitman, Alkmaar, 1914.
Illustraties: Jan Frederik Rinke.
Het boek begint zelfs al vóór de geboorte van Pietje, als vader peinst dat hij toch ook,
behalve dochter Martha, een zoon zou willen hebben. En zo gezegd, zo gedaan. Er
komt gezinsuitbreiding.
Vader, die in de buurt de bijnaam ‘Jan Plezier’ heeft, is schoenmaker. Martha is
dertien jaar als Pietje wordt geboren. Belangrijke personen in het boek zijn, naast
moeder uiteraard: buurman Geelman, die een drogisterij heeft, tante Cato, die enige
tijd komt logeren, en Meester Ster, Pietjes onderwijzer in de tweede klas.
In het boek, een aaneenschakeling van onhandigheden en schelmenstreken, volgen
we dus Pietje vanaf zijn geboorte. In het laatste hoofdstuk is hij acht jaar en zit hij in
de tweede klas. Dit procedé kennen we uit Tom en Tim (1910) die ook vanaf hun
geboorte worden gevolgd. En het komt terug in het later geschreven De zonnige
jeugd van Frits van Duuren (1916). Ook lijkt het op Bert en Bram (1907), hoewel dat
boek niet helemaal in het kraambed begint.
In de eerste hoofdstukken gaan we snel door de jaren heen, in hoofdstuk drie gaat
onze held al naar de lagere school. De streken gaan door, vaak is hij veel te laat op
school of komt helemaal niet, omdat hij met een muziekkorps mee is gelopen of
anderszins is afgeleid. Buurman Geelman, die een zeer brave zoon Jozef heeft,
spreekt er schande van, en op zijn aandringen gaat Pietje naar Zondagsschool. Maar
daar wordt hij al de eerste keer weggestuurd, en hij vaart die zondagmiddag dan
maar met een groep padvinders mee op een boottocht.
Een volgende mijlpaal in het verhaal is de komst van tante Cato. Zij heeft een lelijke
wrat en een onderkaak die nogal ver uitsteekt (‘onderbeet’, als kind mochten wij geen
‘centenbakkie’ zeggen), goede redenen voor Pietje om haar eens flink te pesten. Een
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paar weken later is Pietje jarig. Hij nodigt tientallen kinderen uit (nee, niet via
Facebook) voor een ‘circusvoorstelling’ bij hem thuis.Hij is gefascineerd door circus,
en dwaalt tussen de tenten en wagens rond als er één in de stad is. Hij kruipt in een
wagon en valt in slaap. Als hij wakker wordt rijden ze, en blijkt hij het hok te delen
met… een leeuw.
Er zijn ook twee episodes in Scheveningen. Eerst wanneer het gezin er een korte
vakantie doorbrengt. Later heeft zus Martha zich verloofd met de zoon van de
pensionhoudster en is er een receptie. Pietje slaagt er bij die gelegenheid in, het huis
onder water te zetten.
Dan naderen we het eind van het boek, het wordt december, sneeuwballen gooien,
het wordt Sinterklaas, Kerstmis, en dan Oudjaar. De verloofde, Paul, houdt een
toespraak en maant Pietje nog maar weer eens: ‘Toon in het nieuwe jaar hoe je door
een goed hart met ernstig streven je fouten kan overwinnen, en toch een echt
vroolijke, zonnige Hollandsche jongen kan blijven!’.
Pietje Bell staat te boek als een Rotterdamse jongen. En dat is ook zo. Maar het
aantal Rotterdamse straten, gebouwen, etc. dat wordt genoemd is heel beperkt, en
verder is er ook weinig couleur locale te onderkennen. Het gezin Bell woont in de
Bredestraat, in een labyrintisch buurtje tussen Hoogstraat en Goudsesingel dat het
bombardement van 1940 niet doorstaan heeft. Later verhuist het gezin naar de
Heerenstraat, dat is de Meent. Pietje heeft een vriendje in de Zwanensteeg, bij het
straatje Achterklooster. Dat is in die zin een beroemd steegje dat daar, honderd jaar
eerder, Kaat Mossel woonde, de beruchte strijdbare mosselvrouw. Deze hele buurt is
slechts een paar honderd meter lopen van waar Chr. van Abkoude zelf woonde met
zijn ouders, in de Jonker Fransstraat. Het is ook vlakbij de Nieuwehaven, waar Van
Abkoude zelf, maar ook bij voorbeeld Bob (uit het boek Bob-zonder-zorg) schoolging
op een particulier instituut. Pietje niet, die gaat gewoon naar de openbare lagere
school.
Zowel Pietjes zus als Jozef, de braverik van de buurman, zit op de ‘normaalschool’,
dat is de voorloper van de kweekschool. Het is niet duidelijk of dat dezelfde is als die
waar Van Abkoude zelf z’n akte haalde.
Het milieu waarin het boek speelt is, zoals vaak bij Van Abkoude, dat van winkeliers,
middenstanders. In het begin is Pietjes vader ‘schoenmaker’, later, op de Meent,
heeft hij een ‘mooie schoenen- en laarzenwinkel’. Tante Cato is rijker, maar gierig, ze
eet thuis altijd aardappelen met azijn. Het pension in Scheveningen is ook net wat
chiquer dan hoe het bij de familie Bell thuis is. Uiteraard is het ook bij Meester Ster,
waar Pietje kind aan huis raakt, iets netter. Anderzijds komen er wel wat arme
sloebers en zielige oude vrouwtjes in het boek voor, maar uitsluitend als decor.
Er is, tegen het eind, een ernstige episode als Meester Ster overlijdt. Pietje huilt als
hij het verneemt, en later huilen alle schoolkinderen rond het graf. Deze episode is
ook op te vatten als onderdeel van een dramatische lijn die door het boek als geheel
loopt: de eenzaamheid van Pietje. Pietje heeft geen goede vrienden, kameraden.
Later, in de vervolgboeken, is dat anders, maar in dit eerste boek heeft Pietje
eigenlijk slechts twee ‘naasten’: zus Martha en Meester Ster. Nadat Martha naar haar
verloofde in Den Haag is vertrokken moet Pietje nu ook Meester Ster missen. Of de
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jonge lezers ‘slecht’ konden worden van het lezen van Pietje Bell is door veel critici in
die tijd, en ook later, besproken. Mijns inziens ligt in het fantastische karakter van het
boek wel een deel van het antwoord. Het boek straalt als het ware voortdurend uit:
Lezertje, let op! Het kán niet waar zijn, wat hier allemaal gebeurt! Het verhaal is ‘over
the top’. Veel passages in het boek gaan richting het fantastische. Pietje die hond
Spits bij een reisje naar Scheveningen met een touw achter aan de trein bindt (de
hond is uiteraard verdwenen bij station Delft). Of Pietje die na zijn zwerftocht op het
circusterrein wakker wordt in de kooi van een slapende leeuw. Als je Pietje Bell goed
beschouwt dan lijkt er soms een sprookjesboek door te schemeren.
Mooie verbindende elementen zijn de optredens van vader Jan Plezier aan het begin
en eind van (bijna) elk hoofdstuk. Binnen die strekdammen dendert het boek als een
vrolijke rivier voort. Waarbij we, heel modern, al op pagina 1 beginnen met een ware
waterval, een stortvloed van grappen en grollen. Pas op pagina 32, als Pietje naar
zondagsschool gaat, komt er even rust. Verderop in het boek is er nog een keer zo’n
stroomversnelling, in het hoofdstuk over 1 april. Logisch toch?
[WGH]
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Chr. van Abkoude

De zonnige jeugd van Frits van Duuren

Kluitman, Alkmaar, 1916, ik las de vierde druk, 1928.
Vermelde leeftijd: 10-14 jaar.
In hoofdstuk 1 is Frits vier jaar oud, in het laatste hoofdstuk is hij veertien.
Het hele boek is één aaneenschakeling van desastreuze onhandigheden en bewust
kattenkwaad, al dan niet samen met vriendjes. In eerste instantie met Frits als
peuter, kleuter in en om het ouderlijk huis, en later als schooljongen. Tenslotte begint
hij op zijn twaalfde jaar aan een ‘Handelsopleiding’ (naar de HBS wil/kan hij niet) in
een fictieve plaats, ‘Meerhuizen’, buiten Rotterdam (het lijkt erop dat dat Alkmaar is).
De steile en oersaaie directeur van de opleiding, waar Frits in pension komt, weet
hem te temmen. Na een hiaat van twee jaar komen we terug bij een volledig
aangepaste en serieuze (nou ja, volgens de schrijver ‘nog steeds wel vrolijke’) Frits,
die lid is geworden van een toneelvereniging en een wielrijdersbond, en die op het
kantoor van zijn vader gaat werken.
Die vader heeft een zaak in banket- en suikerwerken aan de Spaansche Kade in
Rotterdam, bij de Oudehaven en het Witte Huis. Die hele buurt komt met naam en
toenaam in het boek aan de orde. Geldersche Kade, Hoogstraat, Vierleeuwenbrug,
Boompjes. Oude Plantage, ‘half plantsoen, half wildernis’. Grootma en tante Mina
wonen aan de Schiedamsche Singel, tante Euforia in de Boomgaartsstraat. Op
zondag wandelt Frits met z’n ouders in Het Park (bij de Euromast, haha). Eén keer
dwalen de vriendjes over de Maasbruggen naar Zuid, en piepen op de ‘Hull-boot’.
Door de kapitein worden ze weggestuurd, na een glas limonade: ‘When you ben
groot, you must ook kaan to the zee, yes! Good bye, my boys!’.
Het gezin en de tantes zijn in goeden doen. Dienstmeisjes alom: Dientje, Grietje,
Koosje. Grote huizen, rolschaatsen (1916?!) in de gang. In de zaak van vader
wemelt het van de knechts enz. Oudere zus Bep studeert piano, en in de laatste
hoofdstukken geeft ze er les in. Oudere broer Harry werkt bij vader op kantoor. Visite
wordt ontvangen in de salon. Vader is dan wel banketbakker, van vuile handen houdt
hij niet: als hond Hector (zie hierna) zwaargewond is vindt hij een minder
fijnbesnaarde kerel om de hond naar huis te dragen.
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Allerhande lager volk komt langs in het boek: slagersjongens, een ‘vischkoopman’,
een straatventer in augurken en zuur, schippersvrouwen, en allerlei ‘boertjes’. Bijna
zonder uitzondering worden ze door Frits in de maling genomen, zeg maar gerust
gepest. Altijd als Frits ergens aanbelt gaat hij hard met de brievenbus klepperen om
het dienstmeisje te verschrikken, dit is de ‘running gag’ in het boek.
Op zijn vierde krijgt Frits voor zijn verjaardag een hond, Hector (‘Hekkie’). Al dan niet
opgestookt door Frits haalt die de vreselijkste dingen uit. Valt in een deegkuip, en in
de Oudehaven, pikt hoeden en petten, steelt snoepgoed, enz.
Je bent geneigd te typen: toch heeft Frits een hart van goud. Maar eigenlijk is dat niet
zo, het is een ettertje. Dat je af en toe je huilende moeder beterschap belooft is toch
nog geen teken van een gouden hart. Moeder lijdt, en haar gezondheid gaat
achteruit. Maar Frits’ voornemens tot beterschap worden door de auteur maar
summier in de verf gezet.
Er zijn nogal wat overeenkomsten met, van dezelfde auteur, Bob-zonder-zorg. De
school van Frits en van Bob, bij de Nieuwehaven / Haringvliet zou ook nog wel eens
dezelfde kunnen zijn. In beide gevallen gaat de etterbak, omdat moeder het niet
meer aan kan, uit huis (kostschool respectievelijk in pension), en in beide gevallen
blijkt dan na een hiaat (tien versus twee jaar) alles goed gekomen.
Maar minder dan in Bob worden er in al die voorgaande hoofdstukken vraagtekens
gezet bij al dat gepest en al die wreedheid. Heeft de auteur er gewoon zelf plezier in?
Verschillende ‘grappen’ zijn echt beneden alle peil. Winkelruiten ingegooid, paard op
hol laten slaan, tafellaken weggetrokken ‘om de wet van de traagheid te bewijzen’,
anderen voor schade laten opdraaien, en tot twee keer toe sticht Frits thuis brand
(dat zagen we ook in Bob-zonder-zorg).
Frappant is een heer, met een hoge hoed, in de Diergaarde (de oude uiteraard) die
een brandende sigaar in de slurf van een olifant stopt. Frits en zijn vriendjes moeten
er hartelijk om lachen, niks hart van goud.
Geweld? Niet in heel sterke mate. Frits krijgt af en toe een pets van de onderwijzer
(die onmiddellijk spijt heeft).
Hevig is de beschrijving hoe Hector wordt doodgereden door een paard-en-wagen.
Rotterdamse ‘couleur locale’? Niet in de zin van de cultuur, gewoontes, etc. Wel
natuurlijk de drukte en bedrijvigheid, sleperswagens (mijn opa liep er mee), ‘niets
voor rustige mensen’. Interessant: terwijl Amsterdam al een gemeentelijke brandweer
heeft, moet Rotterdam het doen met vrijwilligers, met een ‘handspuit’, per wijk.
Ik vind het een moreel leeg en perspectiefloos boek. Is dit wat we bedoelen met een
‘schelmenroman’? Ja, er is een morele omslag in het eind. Maar terwijl in Bobzonder-zorg er een beloning ligt, namelijk opklimmen in de maatschappij, gaat Frits
naar het saaie kantoor van zijn vader. En ook de dramatiek van de omslag ontbreekt
in dit geval, want Frits zijn moeder mag dan wel afgetakeld zijn, maar is nog lang niet
dood.
Tenslotte: de schrijver gaat ervan uit dat een veertienjarige het leuk vindt om een
boek te lezen dat begint met een peuter van vier jaar. Dat is misschien niet helemaal
goed doordacht.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Hoe Jaap Bekkers Een Fiets Kreeg

Kluitman, Alkmaar, 1917.
Illustraties: Jan Frederik Rinke.
Het verhaal begint waarschijnlijk in 1913. Jaap is een eerstegraads geestverwant van
vele andere Van Abkoude-helden, zoals Pietje Bell, Kruimeltje en Frits van Duuren.
Hij woont met zijn ouders, die het niet breed hebben, in Havendam. Dat moet wel
Rotterdam zijn, want al in het eerste hoofdstuk raakt Jaap betrokken bij een massale
vechtpartij in de Jonker Fransstraat. De strijd gaat tussen de ‘kalen’ van het elitaire
Jongens-Instituut en de ‘schooiers’ van de volksschool. Jaap krijgt een steen tegen
zijn hoofd en raakt bewusteloos. De dader heeft na een verblijf in het arrestantenhok
zijn lesje geleerd en de kloppartijen zijn verleden tijd.
Vanwege zijn zwakke gezondheid wordt Jaap door de schoolarts geselecteerd voor
de vakantiekolonie. De schoolartsendienst bestond vanaf 1904, de vakantiekolonies
sinds 1898. De kosten worden voor hem betaald. Voor zijn vertrek redt Jaap nog een
gewonde trekhond van de verdrinkingsdood. Een bevriende hospitaalsoldaat spalkt
en verbindt de gebroken poot en de hond wordt Toby gedoopt.

39

Jaap krijgt nieuwe kleren en schoenen en ’s middags gaat hij met zijn ouders naar
bioscoop Thalia, waarschijnlijk de tweede versie van dat theater aan de Hoogstraat.
Jaap haalt graag streken uit maar niets ernstigs, hij is technisch aangelegd en maakt
mooie knutselwerkjes. De kolonie is in Egmond aan Zee. Vader en moeder brengen
hun zoon met de trein naar Amsterdam, waar de dames van het Comité de kinderen
overnemen. Verder met de trein naar Alkmaar, vandaar met de tram naar Egmond,
waar ze langs de Prins Hendrikstichting voor oude zeelieden komen. Die was
genoemd naar een oom van Wilhelmina, niet naar haar echtgenoot.
Het verblijf in de kolonie is prettig, er wordt gewandeld en op het strand gespeeld en
geluisterd naar de verhalen van een oude badman, die voor alle aandoeningen
Haarlemmerolie aanbeveelt. Bij slecht weer gaan ze naar de speelkamer. De
begeleidende ‘juffrouwen’ zijn strikt maar aardig. Er wordt op het strand een wedstrijd
zandkastelen bouwen gehouden. Een vriendelijke Russische toerist is de jury en
Jaap wint de timmerdoos.
Weer thuis hoort Jaap dat vader een nieuwe baan heeft bij een scheepswerf in
Steenvliet, dus ze gaan verhuizen. Ook voor zijn gezondheid is dit bevorderlijk. Het
dorp ligt dicht bij Havendam, drie kwartier gaans, dus zo’n vier kilometer. Het is niet
duidelijk welk dorp bedoeld wordt. In eerste instantie denk je aan Heenvliet, maar dat
is te ver weg.
Jaap hoort van de meester over loopfietsen, en gaat zelf zo’n voertuig maken tussen
de kwajongensstreken door (elektrische bel met houtje vastzetten). Omdat de fiets
geen stuur of remmen heeft is een crash in een melkwinkel onvermijdelijk. Bij
fietsenmaker Veldman mag hij de loopfiets verbeteren. Als hij op een geleende fiets
een ommetje maakt brandt de schuur van de fietsenmakerij af. Paniek! Waar is
Jaap? Die merkt dat na zijn bezoek aan Mie-uit-de-hut de fiets (van de notaris!)
gestolen is. Er achteraan, en in Havendam vindt hij het rijwiel terug maar wordt door
de dieven opgesloten. Gelukkig ontsnapt hij en met behulp van de politie worden de
boeven, die een inbraak bij de notaris plegen, gepakt. Als dank krijgt Jaap een fiets.
De notaris zorgt dat hij naar de ambachtsschool mag, Jaap wil werktuigkundige
worden.
Als Jaap begint op de nieuwe school wordt de mobilisatie afgekondigd, het moet dus
1914 zijn. De opgeroepen mannen worden gedrild met wisselend resultaat en de
jongens spelen natuurlijk soldaatje. Er is angst voor een stopzetten van de
steenkoolinvoer en het stilleggen van de werf. Dat valt gelukkig mee, het gewone
leven herneemt zijn loop.
Op school wordt Jaap lid van de gymnastiekvereniging en mede dankzij hem winnen
ze met de estafette de tweede prijs op een toernooi. Jaap knutselt voort. Hij wil een
waterloopmachine maken, opblaasbaar met schepradaandrijving en een roer. Voor
het 12½-jarig huwelijk van de burgemeester ontwerpt hij een ‘geluksscheepje’, dat
een groot succes is.
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Ook voor Sint-Maarten (11 november) mag hij iets bedenken: een lampionoptocht
met een prijs en een feestje na, waardoor de gebruikelijke ongeregeldheden en
vernielingen achterwege blijven. Van Abkoude is kennelijk dol op dit feest, hij
besteedt verscheidene bladzijden aan de historie ervan.
Als Jaap op weg is naar school vindt hij in de struiken een haveloze buitenlandse
militair, die een uit een Duits krijgsgevangenenkamp ontsnapte Rus blijkt te zijn.
Toevallig is het de man die in Egmond Jaap de prijs voor zijn zandkasteel toekende!
Jaap brengt hem naar het Russische consulaat in Havendam. De man blijkt een
hoge officier te zijn, ontsnapt uit kamp Langensalza in Thüringen. Hoe
ongeloofwaardig dit ook moge klinken, het kan heel goed zo gebeurd zijn. Dat kamp
bestond echt, en er zijn destijds enkele duizenden Russische krijgsgevangenen uit
Duitse kampen naar Nederland gevlucht wegens het gebrek aan eten en de
heersende tyfus. Het consulaat was destijds in Rotterdam gevestigd. Er komt een
artikel in de Nieuwe Havendamse Courant (de NRC dus) en Jaap is de held van de
dag. Via de burgemeester van Steenvliet verneemt hij dat de Rus Zalinsky zijn
opleiding zal betalen. Jaap gaat op kamers bij zijn Havendamse vriend Rienus om de
ambachtsschool af te maken. De toekomst lacht hem toe, misschien wordt hij nog
directeur van de scheepswerf!
[DV]
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Chr. van Abkoude

De vlegeljaren van Pietje Bell

Kluitman, Alkmaar, 1920. Het was het eerste vervolg dat Van Abkoude schreef na
het oerboek uit 1914.
Illustraties: Jan Frederik Rinke.
Pietje is nu zestien jaar oud. De auteur is zo vriendelijk om aan het begin van het
boek de tijdlijn van Pietjes leven nog even te schetsen: na de lagere school heeft hij
een vervolgopleiding gedaan (Handelsrekenen, Correspondentie enz.) en nu staat hij
op het punt om te beginnen als klerk op een graankantoor. We worden ook ingelicht
over vader en moeder Bell. Het boek begint met de feestelijke opening van de
nieuwe winkel aan de Heerenstraat (dat is de Meent). Het gezin is dus vertrokken uit
de Bredestraat, en vader doet niet meer alleen reparaties maar verkoopt ook
schoenen.
Later zou Van Abkoude nog boeken schrijven die gaan over Pietjes jaren tussen het
oer-boek en de Vlegeljaren: Pietje Bells goocheltoeren (1923), Nieuwe avonturen
van Pietje Bell (1931) en Pietje Bell is weer aan de gang (1934). Tenslotte verscheen
in 1936 Pietje Bell gaat vliegen.
Om de lijst compleet te maken; Pietje Bell in Amerika (1929) begint waar De
vlegeljaren ophoudt: Pietjes vertrek naar Amerika. En in De zonen van Pietje Bell
(1922) is Pietje vader geworden.
Pietje gaat dus beginnen aan zijn eerste dag bij de graanhandel van de heer
Graanzak. Hij wordt niet erg vriendelijk ontvangen, en maakt er zelf dan ook maar
een potje van: ‘Geboren?’ ‘Jawel meneer’. Hij is dus al snel weer weg bij dat kantoor.
Later in het boek solliciteert hij als jongste bediende bij een krant, de Morgenpost.
Daar doet hij het goed, en dat resulteert er aan het eind van het boek in dat hij als
correspondent naar Amerika vertrekt. Per ss Nieuw Amsterdam.
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Dat Pietje journalist wordt is natuurlijk een gouden greep van de auteur. Pietje
verkent de onderwereld, loopt rond in sloppen en stegen, maar bezoekt als
verslaggever ook sjieke diners. Zoals we van Van Abkoude gewend zijn staan er
geregeld pennenvruchten van Pietje in het boek afgedrukt evenals toespraken,
liederen, enz. De schrijver grijpt ook elke gelegenheid aan om ons te vermaken met
het brutale taalgebruik van Piet, of met de taal van de onderwereld, of juist van
bekakte medeburgers. Soms verzuimt Pietje een afspraak en fantaseert dan zelf een
bericht voor de krant: hij beschrijft een avond van de Oranjevereniging die, maar dat
weet hij niet, niet is doorgegaan.
Pietje is secretaris van een korfbalclub: De Vrolijke Bende. De vergaderingen van de
jongens en meisjes worden uitgebreid en komisch beschreven. Ook het uitstapje,
met de trein, naar Scheveningen is vermakelijk.
De schrijver vergeet het educatieve aspect niet: gaandeweg leren we heel wat over
het krantenbedrijf.
In de loop van de jaren gingen boeven een vast bestanddeel vormen van de Van
Abkoude-boeken. Zo ook in de Vlegeljaren: Pietje lost een diefstal bij een juwelier op.
Hij krijgt er uiteindelijk een flinke beloning voor. Maar helaas is de dochter van de
juwelier inmiddels verloofd met een fatje (‘een plakplaatje’ denkt Piet).
De stad Rotterdam is steeds op de achtergrond aanwezig, al worden er maar heel af
en toe straatnamen genoemd. De jongens en meisjes van de club flaneren langs de
Schiekade.
Dit boek is een waardige opvolger van het eerste Pietje Bell-boek. De avonturen zijn
niet meer zo sprookjesachtig onwaarschijnlijk, maar de humor van Van Abkoude spat
nog steeds van de pagina’s af.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Dickie Pool

Kluitman, Alkmaar, 1921.
Illustraties: Jan Frederik Rinke.
Voorin het boek staat de opdracht: ‘Aan mijn zoon Dirk wordt dit boek met liefde en
toewijding opgedragen. New Jersey, Amerika, 15 mei 1921’.
Van Abkoude schreef dit boek toen hij al lang en breed in Amerika woonde (sinds
1915). Voor zover ik kan overzien kloppen de Rotterdamse straatnamen etc. nog
wel. Ik kreeg even argwaan over ‘Hogendorps-plein’, het huidige Churchillplein. Wij
kennen dat als ‘Van Hogendorpplein’, maar ik zie op internet dat het ook wel met die
s ertussen werd geschreven.
Het boek speelt in Rotterdam en gaat over een groep gymnasiumleerlingen, zestien
à zeventien jaar oud. Het Erasmianum wordt niet met name genoemd, maar ze gaan
met de tram vanaf het Van Hogendorpplein terug naar huis. Het vooroorlogse
Erasmianum was om de hoek van dat plein, aan de Coolvest/Coolsingel.
Hoofdpersoon Dickie, Dick, woont sjiek op de Mathenesserlaan (een huis met
achttien kamers), vriend Fred woont minstens zo sjiek in de Claes de Vriezelaan.
Deze keer zijn het nu eens de meisjes die over een club beginnen, het moet een
declamatie-club worden, maar onder invloed van de jongens wordt het:
‘Rotterdamsche Anecdoten-Club De Moppentrommel’.
Dicks vader is een (zeer) rijk geworden kaashandelaar, vroeger woonden ze aan het
Steiger. Vader is eenvoudig gebleven, hij gaat het liefst om met gewone ruwe kerels.
Moeder wil heel graag bij de gegoede mensen horen met wie ze nu in contact
komen. De jongens en meisjes zijn wel een beetje bekakt, Dick op zijn verjaardag:
‘Hee, een vulpen, fijn kerel, wel bedankt!’
Naar feestjes gaan ze netjes aangekleed, Frits met zijn nieuwe ‘zelf-strikker’. (Dit
betekent niet dat de strik al uit zichzelf geknoopt is, maar juist dat de gebruiker hem
zelf moet strikken.) Freds vader is nóg rijker dan die van Dick, heeft een handel in
speelgoed en galanterieën.
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Verhaallijnen
* De club. De vergaderingen. En pagina’s lang de gedichten die ze voordragen. En
een uitstapje met de paardentram, via Schiekade en Bergweg, naar Hillegersberg,
waar ze gaan roeien. Ze hebben leuke gesprekken.
* Het gezin. Vader praat stoer-Rotterdams, en ook het dienstmeisje kan er wat van.
Moeder maant vader en zoon tot beschaving. Ze probeert deftig te praten, vertelt op
een feestje dat ze een villa gaan bouwen ‘met een kerker, in de buurt van het Paljas
hotel’, erker moet dat zijn, en Palace-hotel. Ze denkt dat oprit en afrit Franse
woorden zijn, en spreekt ze uit als oprie en afrie.
* De boeven. Fred komt boeven op het spoor die zijn vaders bedrijf bestelen. Maar
deze boeven zetten Fred gevangen in de Torensteeg (tussen Meent en
Laurenskerk). Dick bevrijdt hem. Maar later gebeurt het nog een keer, dan willen de
boeven Fred in Vlaardingen op een schip ontvoeren naar Engeland. Verijdeld!
* De bekeerde vriend. Ton woont alleen, zijn vader is overleden, moeder woont in
Delft. Dick valt over Tons lectuur: Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle), detective
Dick Carter (John Russel Coryell), gentleman-boef Raffles (E.W. Hornung), en idem
Arsène Lupin (Maurice Leblanc).
Dick ontmaskert Ton als deze heeft ingebroken bij een bevriende kunstschilder aan
de Parklaan. Berouw, enz. Het wordt goedgemaakt.
* De toekomst. Ton en Dick bekennen elkaar dat ze het gymnasium niet willen
afmaken. Zo gezegd zo gedaan, en ze beginnen een rijwielhandel/reparatiebedrijf
aan ‘een drukke straat in het Westen’. Dicks vader leent hen duizend gulden.
Het laatste hoofdstuk speelt tien jaar later. De jongens blijken goed te kunnen
sleutelen, hebben ook nog een opleiding gevolgd tot automonteur, hun bedrijf wordt
nu een autobedrijf. En als dat loopt … leent de vader van Dick hen opnieuw geld om
te beginnen met … een automobielfabriek.
Fred heeft intussen een aannemingsbedrijf. Waar de zielige oude boef bewaker kan
worden.
De ‘club’ komt nog één keer samen, maar, helaas, valt dan uiteen. ‘Het leven legde
beslag op de vrienden…’.
Stijl, opzet
Ik vind het een vlot leesbaar en afwisselend boek. Enkele Van Abkoude-thema’s zijn
duidelijk.
- Club, vrolijkheid, gezelligheid. Een voorbeeld: op een feestje worden ‘tableaux’
opgevoerd, en de gasten moeten raden wat die voorstellen.
- Pagina-vullende vergaderverslagen, toespraken, gedichten, levensverhalen, enz.
- Humor. Door de taaltjes van moeder, van het dienstmeisje en van vader. En van de
‘Franschen’ kok, die door moeder wordt aangenomen. Vader maakt ook baldadige
grappen, die lijken op grappen van de jonge Pietje Bell. Voorbeeld: ‘Aan welke kant
van de Mathenesserlaan woont u?’. Vader: ‘Dat ligt er aan van welke kant je komt’.
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- De bewaker van Fred, in de Torensteeg, denkt dat hij Napoleon is, ook heel leuk.
- Er zijn veel goede volwassenen. De vaders, maar ook bijv. een man die ze in de
paardentram naar Hillegersberg ontmoeten. Opvallend is, dat de vaders niet zitten te
drussen over hoge loopbanen, fietsenmaker worden is blijkbaar prima.
- Grapje: de drogist heet Geels.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

De Zonen van Pietje Bell

Kluitman, Alkmaar, 1922.
Illustraties: David Bueno de Mesquita.
Dit is na de Vlegeljaren (1920) het tweede vervolg dat Van Abkoude schreef op het
oerboek uit 1914. In de eerste pagina’s geeft de auteur een samenvatting van wat in
die twee eerdere boeken gebeurde. Later verschenen nog ettelijke boeken over de
tussenliggende periodes uit Pietjes leven.
In de Zonen is Pietje dus terug uit Amerika Hij woont, getrouwd met Mientje Kuijer,
aan de Goudsesingel. We kennen Mientje uit de Vlegeljaren. Ze hebben een
dienstmeisje en drie zonen. In het begin zijn die zonen negen, zeven en vijf jaar oud,
aan het eind zijn ze zestien, veertien en twaalf.
Pietje is nu hoofdredacteur van de Morgenpost.
De zonen plegen het bekende kattenkwaad, begaan onhandigheden, enz. enz. En ze
verrichten ook goede daden, zo wordt een meisje met een poppenwagen gered voor
een aanstormende auto.
Het is stilistisch niet bijzonder, geen mooie versjes, of vreemde dialecten, geen
perspectiefwisselingen enz., ook geen emotie, drama. Plat.
Soms vertelt vader Bell (de oer-Pietje dus) pagina's lang over zijn eigen avonturen
(die we al kennen). Er wordt een kinderfeest beschreven. Vader Bell (dus Pietje) en
oom Eduard doen goocheltoeren en vertellen verhalen bij de toverlantaarn. Het doet
denken aan de kindervoorstellingen die Van Abkoude zelf verzorgde.
De drie zonen halen kattenkwaad uit op een zondagse wandeling langs de Rotte. Op
die wandeling komen ze ook drogist Geelman tegen, die we kennen uit het eerste
Pietje Bell-boek. De drogist is natuurlijk oud geworden, en zijn zoon Jozef ook, die is
nu ‘begrafenisbedienaar’.

47

De auteur brengt spanning in het verhaal als boeven een inbraak beramen bij de
familie Bell. De zonen ontdekken bij toeval waar de buit is verstopt. Later worden nog
twee andere inbrekers onschadelijk gemaakt als de zonen een ‘spookhuis’ aan de ’sGravenweg verkennen.
Vijfentwintig bladzijden voor het einde deelt de auteur mee: ‘we moeten opnieuw een
aantal jaren overslaan’. De twee oudste broers zijn dan HBS-ers. Ze hebben allerlei,
ook rijke, vrienden, jongens en meisjes, die uitgebreid worden beschreven. En ze
richten, hoe kan het anders, een club op: ‘Het Leuke Zootje’.
Het wordt dan ineens een heel ander, leuker boek. De auteur zit dan niet meer
krampachtig vast aan het verzinnen van kwajongensstreken. De Zonen gaat dan
lijken op de andere boeken waarin Van Abkoude de belevenissen van een voetbal-,
fiets- of toneelclub beschrijft.
Er komen nogal wat Rotterdamse straten en pleinen in het boek voor. Zoals vermeld
woont de familie Bell aan de Goudsesingel. De avonturen die de zonen beleven
spelen zich af in die buurt: Geldersekade, Maasstation, Boompjes, Noordplein. Op
een zaterdagmiddag bezoeken ze het Prins Hendrik Museum aan de Willemskade.
Ze bekijken daar de collectie scheepsmodellen. En ook zien ze de verzameling
Indische beelden. (Dat was dan in het Museum voor Land- en Volkenkunde, dat in
hetzelfde pand was gevestigd.)
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Kruimeltje

Kluitman, Alkmaar, 1923.
Illustraties: Pol Dom.
Na Pietje Bell (1914) had Van Abkoude, die inmiddels in Amerika woonde, alweer
enkele jeugdboeken geschreven. Waaronder twee vervolgen op het succesvolle
Pietje Bell. Toen kwam Kruimeltje.
Ik las, op internet (DBNL), de vierde druk. Op de titelpagina staat vermeld: ‘leeftijd
10-15 jaar’.
Kruimeltje is tien jaar, maar ‘veel te klein voor zijn leeftijd, hij leek meer een kind van
zes’.
Een verwaarloosd ventje, ongeknipte ongekamde haren, te grote kleren (krijgertjes),
lekke schoenen. Zijn vader en moeder kent hij niet, hij woont bij harteloze
pleegouders. Als die ruzie maken slaapt hij op straat. Met zijn hond Moor.
Hij heeft wel vriendjes, ‘ook werkmanskinderen, maar goed verzorgd’. Ze wonen en
spelen rond de Westewagenstraat (door de auteur vanuit Amerika inmiddels fout
gespeld), Doelstraat, Raambrug.
Veel Rotterdam in dit boek. O.a. ook het verhaal, dat wij ook nog hoorden in onze
jeugd, dat (het standbeeld van) Erasmus een bladzijde van zijn boek omslaat als hij
de klok van de St.-Laurens hoort slaan.
Nauwelijks kattenkwaad. Wel gaat er wel eens iets mis, bijvoorbeeld als Moor in een
bakkerij achter een rat aanjaagt en samen met het knaagdier in de deegtobbe
belandt.
Gouden hart? Jazeker. Kruim helpt her en der, o.a. een arm meisje dat haar melkkan
heeft laten vallen, hij gaat dan oude kranten verkopen (zoals Pietje Bell bouwplaten).
De auteur wendt zich op zeker moment rechtstreeks tot de lezertjes om uit te leggen
dat Kruim alleen door de omstandigheden er zo beroerd aan toe is.
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Streetwise is hij ook, hoe moet je anders aan eten komen? Maar er is ook moraal: op
verschillende plaatsen in het boek wordt jokken etc. afgestraft. Geweld? Ja, Kruim
incasseert de nodige slaag, met name van zijn dronken stiefvader.
Sociale gelaagdheid? Ja, in het ‘gesticht’ hebben de jongens wier ouders betalen het
beter dan de Kruimels. En, heel schrijnend: Kruim slaapt in de kerstnacht met Moor
in de sneeuw terwijl binnen voor de welgestelden de nachtmis woedt, ‘ruisschende
orgeltonen’, Vrede op Aarde, bontkragen.
Maar ook in dit boek zijn er weer ettelijke volwassenen (Wilkes, en de Meester van
de school) in wie je als kind vertrouwen kunt stellen.
Op zeker moment wordt Kruimeltje van straat geplukt door een oudere man, Wilkes,
die een winkeltje heeft, waar hij in een kast mag slapen.
Als stiefmoeder definitief dood is gevallen huilt de Kruim, en vindt in een doosje een
briefje over zijn ouders. Als hij het aan Wilkes vertelt, komt er een verrassing: Wilkes
is indertijd met die vader naar Amerika vertrokken. Hij vertelt er twaalf pagina’s lang
over, hij is zelf berooid teruggekomen, en is Kruims vader uit het oog verloren, die
ging op avontuur naar de ‘goudvelden’.
Wilkes gaat Kruimeltje opknappen. Kruim: ‘ik wil niet zo glimme’. Wilkes: ‘maar je
vader zag er ook netjes uit’.
Als Wilkes’ huisje afbrandt en Wilkes zelf met brandwonden in het ziekenhuis ligt
komt Kruimeltje in een ‘gesticht’. Moor mag er niet in, maar Kruim gaat zijn hond
redden uit het ‘hondenpark’ (annex stikhok) op Zuid.
Kruim, die nu naar zijn vader Harry heet, gaat naar school en naar zondagsschool.
En Wilkes gaat in Amerika Kruims vader zoeken. Zijn zoektocht aldaar wordt zeer
uitgebreid beschreven, inclusief topografische en folkloristische details en cowboyachtige pistoolgevechten. Hij vindt Kruims vader:
‘Hij was een flink en krachtig uitziend man van ongeveer vier-en-dertig jarigen leeftijd,
met zwart haar en een zwarten knevel. Hij droeg, op de manier der Westerschen,
een korte broek, een bruin shirt en een breedgeranden hoed’.
Vader belooft naar Holland terug te komen.
Intussen is Kruim aangereden door een luxe auto. Van het één komt het ander, en
de inzittende pianodiva blijkt … zijn moeder: Vera di Borboni. Luxe huis, enz.
Alles is dus goedgekomen. En een Nederlander met wie Wilkes in de States in
gesprek is geraakt gaat het hele verhaal opschrijven. Zijn naam: Charles Winter, dat
is de artiestennaam die Van Abkoude in Amerika gebruikte.
Het boek begint flitsend, midden in een spannend straattafereel. En is ook verder
uitstekend geschreven, qua compositie/intrige, door de sfeerbeschrijvingen, zoals
van het slapen in de sneeuw op straat, door de avonturen van Wilkes, en niet in de
laatste plaats door het consequent volgehouden platte Rotterdamse taaltje van de
Kruim.
Bravo!
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Pietje Bell’s goocheltoeren

Kluitman, Alkmaar, 1924.
Illustraties: David Bueno de Mesquita.
Dit was het derde Pietje Bell-boek na de oer-Pietje van 1914. Qua levensloop volgt
het boek direct op de oer-Pietje, het komt dus vóór de Vlegeljaren en al helemaal
voor de Zonen.
Pietje is in dit boek (weer) negen jaar. We gaan verder waar de oer-Pietje is gestopt:
het is net na de verhuizing van de schoenenwinkel naar de Herenstraat (dat is de
Meent) en kort na het overlijden van meester Ster. Het boek begint gewoon zonder
verdere uitleg: ‘Kort voor Kerstmis was de goede oude meester Ster overleden’.
En dan rijgen de avonturen zich weer aaneen. Pietje wordt trouwens ook met de
nieuwe meester, Meester Fuik, goede vrienden.
De bekende thema’s komen weer langs: goedbedoelde onhandigheden maar ook
brutale streken, brandstichten, dieren pesten. Nieuw in vergelijking met de oer-Pietje
is dat er in Goocheltoeren sprake is van boeven. Als Pietje en ‘Peentje’ gevlucht zijn
uit de stad wordt de schuit waarop ze slapen gekaapt door een paar boeven. Ze
ontsnappen in Delft, en met hulp van tante Cato komen ze weer thuis. Ze helpen
later de politie bij de jacht op de boeven (nee, de commissaris heet niet Arglistig). Het
thema ‘boeven’ komen we in vrijwel alle latere boeken van Van Abkoude tegen.
Ook nieuw is, in vergelijking met de oer-Pietje, dat de jongens nu een club hebben,
de Zwarte Hand. Bedoeling is om goederen te stelen voor arme gezinnen. Dat lukt
ook nog. Ze kunnen uiteindelijk tien sinterklaaspakketten bezorgen.
Ik vind het boek niet zo sprankelend als de oerversie. Het platte Rotterdams
ontbreekt vrijwel, evenals de liedjes van vader. Er is wel weer een leuke
circusvoorstelling van de jongens. Daartoe worden honden en katten van straat
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geplukt. Pietje doet goocheltoeren, helaas raakt daarbij de voorraad hooi in het pand
in brand.De laatste dertig pagina's herbergen een verrassing. Pietje komt een
dubbelganger tegen, bij hotel Leygraaff op het Westplein, dat is in het
Scheepvaartkwartier. Dat jongetje is een rijke lord. Ze wisselen stiekem van identiteit.
Pietje moet in een fluwelen pakje aanzitten aan het diner. En het lordje eet op de
Herenstraat, maar wil wel mes en vork. Leuk. Het wordt dan een soort sprookje, iets
dat Van Abkoude ook wel kan.
Laatste zin van het boek: jongelui, er komen nog meer boeken!
NB: Een vleugje Rotterdam-Zuid: de boeven wonen op een schuit die in Katendrecht
is aangemeerd.
NB: Bell-humor:
Agent: ‘Wat doet je vader?’
Pietje: ‘Hoe kan ik dat weten, ik zit hier op het bureau, kan het niet zien.’
[WGH]
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Chr. van Abkoude:

In het land van Uncle Sam

Kluitman, Alkmaar, 1930.
Illustraties: Jan Lutz.
Tom Tikker, een weeskind, zestien jaar, uit Rotterdam, deserteert in de haven van
New York (East River Pier 8, dus Brooklyn) van de vrachtboot Zeekoning. Hij is daar
kajuitjongen. De kapitein drinkt alleen maar rum, en diens zoon, Andries, die
scheepsjongen is, heeft ook al een ‘onaangenaam karakter’.
Papagaai Hans deserteert mee.
Tom wordt opgepikt door een man in een auto, en ondergebracht in de kelder van
een geheimzinnig huis. Een meisje, Mary, zegt dat hij beter zou ontsnappen.
Wat blijkt: het zijn boeven, ze stoken illegaal drank, en brengen dat met motorbootjes
naar zeeschepen, die dan voor de kust gaan liggen, waar smokkelaars (de
drooglegging!) de drank ophalen en aan wal duur verkopen. [WGH: probeer maar
niet deze redenering te volgen].
Tijdens de actie weet Tom te ontsnappen, komt aan wal op Montauk Point, de
oostelijke punt van Long Island. Omdat hij slechts een kaartje kan betalen tot
Jamaica (het station waar je nu vanaf JFK overstapt van de Air Train op de subway)
moet hij de rest lopen. Later leest hij in de krant dat de Zeekoning is gezonken.
Na baantjes als bordenwasser en als ‘porter’ in een theater komt hij in dienst van
professor Haskell. Hij moet een vliegtuig annex ruimteschip annex laboratorium
schoonhouden, de Meteoor. In het lab staan ook een helikopter en allerlei
proefopstellingen. De professor heeft een planeet ontdekt, Cratanus, en signalen
opgevangen. Daar gaan ze naar op weg.
Als ze landen op de planeet worden ze eerst belaagd door de Crataners, dan trekken
ze speciale elektriciteit-afstotende pakken aan en stappen uit, de ruzie wordt
bijgelegd, maar later toch weer niet, ze moeten weer opstijgen, maar de Crataners
hebben de batterijen van de Meteoor kapotgestraald. Die worden echter midden in
het heelal door een toevallige bliksemflits weer opgeladen. Veilig weer op aarde.
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Dan een half jaar later. Tom heeft bijgestudeerd aan Columbia University. De politie
komt de professor vragen om te helpen bij het verdelgen van een boevenbende. Tom
biedt inderdaad hulp aan. Maar eerst ontvoeren de boeven, die ook een heel groot
vliegtuig hebben, een driedekker, de professor.
Tom met de politie naar Long Island. Met Toms ‘stroomonderbreker’ wordt het
ondergrondse boevenhoofdkwartier lam gelegd. Het zijn de drankboeven. De
hoofdboeven komen om als hun ontsnappingsonderzeeër zinkt.
Einde: Ritz Carlton hotel. Eten, drinken, jazzbandje, journalisten. Tom krijgt van de
professor een cheque van $ 100.000. En van het New York Police Department een
briefje van $ 1.000 maar wel met een medaille. Andries, de scheepsjongen, de zoon
van de dronken kapitein, zat bij de boeven en Tom vraagt de politie om Andries vrij te
laten. Vergeving!
Tom neem een maand verlof om Oom Piet aan de Leuvehaven op te zoeken.
De auteur kondigt in de laatste alinea een vervolgboek aan.
Achterin het boek nog, als reclame, fragmenten uit verschillende Pietje Bell-boeken.
Bespreking
Een heel onwaarschijnlijk en daardoor saai boek.
Wel allerlei info, zoals gebruikelijk bij Van Abkoude, hoewel een beetje futloos.
Wolkenkrabbers, sprekende klok, televisie, afluistermicrofoons, luchtdruk/vacuüm
ondergrondse trein (van de professor), een auto-plane (combinatie van auto en
helikopter), ‘televisor’ (een drone met een camera). Veel (onwaarschijnlijks) over
elektriciteit, zowel bij de professor als bij de Crataners.
Enkele beschrijvingen van New York: wolkenkrabbers, drukte, underground.
Uitgebreide toelichting over de drooglegging.
Ook in dit boek weer voluit uitgeschreven de brieven van Tom aan Oom Piet (ship
chandler is hij). Vice versa.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Hoe Fred aviateur werd

Kluitman, Alkmaar, 1931.
Illustraties: Jan Lutz.
Gelezen, als pdf-bestand, op DBNL.
Verhaal
Tuinlaan, een buitenwijk van Rotterdam, een mooie laan in een fraaie wijk met
tuintjes, plantsoenen, kleine villa’s met garages erbij. Eerst dacht ik Hillegersberg,
maar later zijn er enkele aanwijzingen voor Kralingen.
Hoofdpersonen zijn Fred Bakker en zijn vriend en straatgenoot Bram. Het zijn
achttienjarige HBS-ers (school niet vermeld).
Brams vader is dokter, Freds vader is kei- en steenrijk, hij werkt, uitsluitend om iets
omhanden te hebben, op een rederijkantoor.
Op zijn achttiende verjaardag krijgt Fred een Graham-Paige Roadster sportauto. Die
moet in de garage naast de zevenpersoons Chrysler van vader. Voor zijn technische
geknutsel, zijn hobby, moet Fred dan uitwijken naar de kelder.
Tijdens een autoritje naar Gouda verdrinkt Bram vrijwel in de Hollandsche IJssel. Hij
komt op krachten bij een man die daar woont, en die een oude Ford te koop heeft.
Bram dus ook een auto, maar wel een beetje een wrak.
Een ritje met de HBS-club (jongens en meisjes) in de twee auto’s naar
Scheveningen. Via de Schiedamseweg de stad uit (?!?).
Jan heeft zijn ‘saxophoon’ bij zich.
Brams Ford vertoont kuren, lekke band, kan niet tegen de steile bruggen in Delft op,
enz. Maar veel pret.
Als vanouds beschrijft Van Abkoude alle leden van de club uitgebreid. En ook hoe ze
vergaderen, ze willen namelijk rondom Jan een jazzorkestje oprichten. Dat lukt ook,
en op een zondagmiddag gaan ze optreden, voor de dagjesmensen, in het
restaurant van vliegveld Waalhaven. Daarover verderop meer.
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Dokter Staal, de vader van Bram, overlijdt, en zijn moeder gaat naar een sanatorium.
Bram komt bij een onaardige tante in het centrum (allemaal bekende elementen uit
andere Van Abkoude-boeken).
Als Fred op Brams kamertje komt verbaast hij zich over de lectuur die Bram leest, net
zoals Dickie Pool zich tien jaar eerder verbaasde over de boeken van Ton: Conan
Doyle, Dick Carter, Raffles, Arsène Lupin. Verder is wel raar dat Bram aan sloten
knutselt.
Dan krijgt Fred, net als Dickie Pool tien jaar eerder, een verkeerd bezorgde brief, en
gaat die wegbrengen op Parklaan 2 (lopend, een aanwijzing dat het eerder Kralingen
is waar ze wonen). En… je raadt het al: daar is alweer een dief geweest, en alweer
heeft de dief per ongeluk een manchetknoop achtergelaten.
Al met al: Bram bekent, maar hij heeft schulden bij slechte vrienden, die hem
proberen te chanteren om zijn voetbalclub te verlaten (hij is keeper) en bij de
concurrerende club (met de naam Mars) te komen spelen. Vader Bakker betaalt.
Opgelost.
Na het eindexamen beginnen Fred en Bram een rijwielzaak. (‘Ook Lindbergh is als
fietsenmaker begonnen’). Verkoop van rijwielen en onderdelen, verhuren, repareren,
inruilen. Net als Dickie Pools vader steekt vader Bakker er duizend gulden in.
Een komisch intermezzo: een man die tot drie keer toe een motorfiets koopt zonder
te kunnen rijden, twee keer in de Maas terecht komt en de derde keer in het
Coolsingel-ziekenhuis. Ja dit is echt leuk! Ook al omdat die man stottert.
Nog zoiets: er is een HBS-feestje op de Tuinlaan, de buurman klaagt, de politie komt,
maar het blijken vier politiemannen te zijn die zelf het ‘Politie Quartet’ vormen, en die
gaan op het feestje optreden.
In vaders zevenpersoons Chrysler bezoeken ze een vliegshow op Waalhaven
(verkeerd gesitueerd: bij Katendrecht). Mooie feitelijke en deels ook historisch juiste
informatie over één en ander. Helaas stort één aviateur neer. Nu wil moeder echt niet
meer hebben dat Fred een vliegopleiding gaat volgen. (‘De heer Bakker moest zijn
vrouw van het terrein wegleiden’). Fred blijft echter hunkeren: ‘Waar vind je meer
buitenlucht dan in een vliegmachine!’
Tijdens een ander autoritje maakt een vliegtuig een noodlanding. Fred en Bram
helpen de bewusteloze aviateur. Dit komt later terug: de aviateur stopt ermee, de
jongens kopen de resten van het toestel, en gaan er zelf weer een vliegtuig van
maken. Opknappertje.
Dan stelt vader Bakker voor: we beginnen een vliegtuigfabriek. Dit is dus wel flink
ambitieuzer dan de automobielfabriek van Dickie Pool. Vliegveld Waalhaven is vol,
dus er wordt een stuk grond gekocht in Oostvoorne, en een hangar gebouwd. (Er
was inderdaad een vliegveldje in Oostvoorne, waar nu de Tenellaplas is.) De jongens
nemen er gelijk ook vliegles, moeder is inmiddels omgepraat.
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Als, in kratten, een Martin-vliegtuig wordt afgeleverd blijken er ook drijvers bij te
zitten. De jongens zetten die er onder, en maken een mechaniek waardoor de wielen
al dan niet kunnen worden ingetrokken.
Een Amerikaan van Long Island (dit doet denken aan Van Abkoudes Het land van
Uncle Sam!) ziet het, en nodigt de jongens uit om naar Amerika te komen.
Vader en moeder Bakker gaan mee, per ss. Veendam (de Veendam II, 1923-1953).
Bij de William Spears Aeronautic Enterprise (niet te vinden) gaan ze vliegtuigen
bouwen. En: ze brouwen een extra krachtige brandstof. Boeven proberen het geheim
te stelen, maar dat lukt niet.
Het blijkt nu mogelijk een driedekker te bouwen met twintig motoren en geschikt voor
tweehonderd passagiers (ik moet eerlijk zijn: honderdzestig passagiers en veertig
bemanningsleden). Ze vliegen over de oceaan naar Waalhaven. Er volgt een ticker
tape parade door de stad, en dan gaan ze verder, op wereldreis.
De schrijver kondigt een vervolgboek aan.
Bespreking
Ik las dit boek onmiddellijk na In het land van Uncle Sam, wat ik een heel
teleurstellend boek vond. Grote onwaarschijnlijkheid, onbegrijpelijke technische
avonturen, vlak en saai.
Daarna was Hoe Fred aviateur werd als thuiskomen in een warm bad. Veel van de
aantrekkelijke aspecten van de Van Abkoude-boeken uit 1907-1917 zien we hier
terug.
Net als in Uncle Sam zitten er een paar onwaarschijnlijkheden in dit boek, maar lang
niet zo veel. Ze zijn in feite beperkt tot het begin (over hoe ontzaglijk onnoemelijk rijk
Freds vader is) en het eind (de twintig-motorige vliegmachine die de jongens
bouwen).
Daartussenin vinden we gewoon de vertrouwde elementen: een gezelligheidsclub en
een voetbalclub. Van de wedstrijden wordt weer van minuut tot minuut verslag
gedaan. Verder ook in dit boek weer uitstapjes (in dit geval per auto) naar
bijvoorbeeld Gouda en Scheveningen, allerlei topografische gegevens worden
vermeld. Maar nu de auteur inmiddels al vijftien jaar weg is uit Nederland staan er
ook wel topografische fouten in het boek.
Verder gaat het boek ook weer over oneerlijkheid die gestraft wordt, over boeven die
gevangen worden, en over vaders en moeder die de jongeren helpen en steunen. En
er is weer volop interessante informatie (‘weetjes’), over auto(motoren), fotografie,
maar vooral over vliegen. Dit had al lang de interesse van Van Abkoude, wiens zoon
Fred lange tijd vliegdemonstraties gaf in Amerika (‘The Fred Baron’).
Interessant gegeven is dat in de hoofdstukken 5 en 6 de intrige, over het stelen door
Bram, overeenkomt met hoofdstuk 11 in Dickie Pool (1921). Vele pagina’s tekst zijn
letterlijk hetzelfde. Zelf-plagiaat, hergebruik kun je het ook noemen. Principieel is het
niet fout, maar er zullen wel lezertjes verbaasd opgekeken hebben. Overigens
komen deze passages in Fred aviateur beter tot hun recht dan in Dickie Pool. Ook
hoe Fred en Bram hun carrière beginnen na het verlaten van de school komt overeen
met Dick en Ton: ze beginnen een fietsenwinkel.
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Een element dat we wel vinden in Dickie Pool, maar niet meer in Fred aviateur wordt
gevormd door de dialogen in plat, of juist bekakt Rotterdams. In Fred aviateur praat
iedereen gewoon gewoon. Behalve die stotteraar.
Maliepaard en Oudenaarden*) vermelden dat dit boek (net als Dickie Pool, dat eraan
ten grondslag ligt) nooit herdrukt werd. Het kan goed zijn dat Van Abkoude op zeker
moment geen voeling meer had met de belevingswereld van de tien- tot
vijftienjarigen voor wie het boek bedoeld was. Als je kijkt naar de boeken die hierna
nog volgden zou je kunnen stellen dat Fred aviateur een laatste oplaaien was van
Van Abkoudes grote talent. En: puur Rotterdams.
*) Jan Maliepaard en Jan Oudenaarden: Dát is Pietje Bell: het geheime leven van
Chris van Abkoude, 2017.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Nieuwe avonturen van Pietje Bell

Kluitman, Alkmaar, 1931.
Illlustraties: Jan Lutz.
Ik las de derde druk, een goedkope, met slappe kaft. Geen jaartal, maar ruim voor de
oorlog. Een paar kleine tekeningen (goedkoop!).
In Pietjes leven volgt dit op Goocheltoeren. Midden in Goocheltoeren (uit 1924) vliegt
het jongenscircus in brand. Pietje is in dat boek negen jaar. Als het boek Nieuwe
avonturen begint is de brand net geweest. Pietje is dan tien jaar.
Over de onderwijzers: aan het eind van het oerboek gaat meester Ster dood, Pietje
huilt. In Goocheltoeren lezen we over de nieuwe meester, meester Fuik. Maar die
vertrekt aan het eind van het jaar, dan komt meester Long. Met hem hebben we te
maken in de Nieuwe avonturen. Maar: als zus Martha eindelijk trouwt, met Paul
Velinga, moet ze haar werk als juf opgeven, meester Long neemt dan haar klas over,
en in de klas van Pietje komt juffrouw Klein. Dikkig, goedhartig maar streng. Ook
weer, zoals zo vaak bij Van Abkoude, een volwassene aan wie je als kind iets hebt.
Wat onderwerpen uit dit boek:
* Pietje gaat naar zondagsschool in wit matrozenpakje met blauwe kraag,
lakschoentjes, wandelstokje;
* Pietje gaat spelen bij sjieke kennissen van Martha (Eendrachtsweg), en maakt ruzie
met de zoontjes;
* Pietje haalt met zijn vriendjes tante Cato (zus van vader, uit Delft) op van het
station. Tante Cato is gierig, drinkt thuis melk aangelengd met water, en eet
aardappelen met azijn. Pietjes nieuwe hond, Sambo, bespringt haar en rooft haar
pruik;
* Pietje achterhaalt een paar autodieven (dit thema, helpen van de politie, komt in de
latere boeken geregeld terug);
* Pietje gaat zwerven met een Italiaanse jongen, een kermisklant met een aapje.
Einde: Martha gaat trouwen met Paul, naast de voltrekking in Den Haag is er ook
een feestje in Rotterdam. Pietje en zijn vrienden zetten de boel op stelten. Tante
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Cato en drogist Geelman, die toevallig naast elkaar zitten (slim gedaan van de
schrijver) spreken er schande van.
Het is een leuk boek. Een mooie episode is hoe de jongens tante Cato ophalen,
waarbij Pietje een toespraak houdt. Van Pietjes taal kunnen we ook genieten in het
opstel dat hij schrijft: ‘Het Belech en Ontzettent van Leiden’. En het is ook schateren
geblazen als Pietje zijn versie van Roodkapje voordraagt in de klas.
Emotie: als Martha en moeder een weekend naar Den Haag zijn gaat Pietje met zijn
vader wandelen langs de Rotte, mannen onder elkaar.
Ook aandoenlijk: Sambo is zoek, Pietje regelt op het politiebureau dat alle agenten
naar hem uitkijken.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Peppie

Kluitman, Alkmaar, 1932.
Illustraties: Pol Dom, o.a. een mooie omslagplaat van Peppie samen met Kruimeltje
en Moortje, en een mooie tekening op blz. 65: Peppie zwevend aan zijn parachute
boven Rotterdam.
Verhaal
Peppie, dertien jaar, donkerbruin haar, blauwe ogen, woont op de Oude Binnenweg.
Geen ‘arm verwaarloosd jongetje’ schrijft Van Abkoude, nee, Peppies vader is een
welvarende winkelier in koffie, thee, tabak, sigaren.
Moeder is overleden, er is een oude huishoudster, Mina. Peppie heet eigenlijk Jan
Pepper.
Hij zit op een diakonieschool. Verderop in het boek wordt gesuggereerd: aan de
Eendrachtsstraat. En inderdaad, die was er. In de Nieuwe Leidsche courant van 5
februari 1937 staat het afscheidsinterview met het hoofd, de heer Brakel (NB: deze
straten zijn wonderbaarlijk bij het bombardement en de brand van 1940 gespaard
gebleven).
Ze zijn nogal gelovig, doorheen het boek leest vader uit de kinderbijbel en doen ze
samen Peppies avondgebedje. Vader leest als krant De Rotterdammer.
Weinig kwajongensstreken (één keer wordt een bananenschil voor iemands voeten
gegooid), wel veel vechten, man tegen man en tussen groepen. En diefstalletjes,
maar zo ver zijn we nog niet.
Een club, vergaderen. De jongens weten door te dringen tot de filmster Tom Mix, die
in hotel Atlanta verblijft (1880-1940, speelde als cowboy in 336 voornamelijk stomme
films), en ze organiseren met hem een filmmiddag voor kinderen (bioscooptheater
aan de Nieuwe Binnenweg. Olympia? Wester Bioscoop?). Een chocoladefabriek aan
de Glashaven zet de jongens in om reclame te maken. Als Peppie per parachute
boven de stad uit een vliegtuig springt is publiciteit natuurlijk verzekerd.
Tegelijk wordt vader Pepper ervan verwittigd dat de boef Jan Takker na tien jaar vrij
is uit de gevangenis. Die is de vader van Peppie, maar Peppie weet dat niet.
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Vader heeft veel verdiend als stille vennoot, en met aandelen. Ze verhuizen om de
hoek: een groot huis aan de Eendrachtsweg. Mooie kamer voor Peppie, allerlei
(elektrisch) speelgoed, een boekenkast met boeken van Been en Kieviet, enz.
Peppie moet in nette kleren naar een particulier instituut aan diezelfde
Eendrachtsweg. Er zijn wat strubbelingen tussen zijn oude straatjongensclub, ‘De
Veteranen’, en zijn nieuwe klasgenoten, maar die blijken mee te vallen (moraal!). En
ook de meester is een leuke man (moraal!).
‘Een jaar van voorspoed en geluk ging voorbij’. En dan komt de beurskrach van 24
oktober 1929. Vader is alles kwijt. Ze komen terecht op een huurkamer aan de
Kaasmarkt, schuin tegenover het oude stadhuis. En later nóg armer, ‘ergens bij de
Binnenrotte’. Enkele pagina’s lang wordt het leven in deze ellendige buurt
geschilderd.
Peppie gaat zwerven door de stad. Op blz. 173 komt hij Kruimeltje met diens hond
Moor tegen, die sinds 1923 niet veel ouder zijn geworden. Het komt tot diefstalletjes,
zoals van een krentenbol. Zelfs slapend langs de haven tussen balen en vaten doet
Peppie zijn avondgebedje.
Vader is handelsreiziger geworden, in koffie en thee, maar kan later toch weer
compagnon worden in een handelsbedrijf. Hij moet dan via het Maasstation naar
Duitsland, Peppie komt bij een (niet onredelijk) gastgezin, de familie Van der Wild, op
de Coolvest. Het is pas 1931, het is dus nog niet echt storend dat vader in Hamburg
aan de Adolfstrasse 45 komt te wonen.
Door verwikkelingen wordt Peppie gevangengezet door boeven. Deze boeven, Jan
Takker is één van hen, willen dat Peppie hen helpt bij een inbraak door via een klein
raampje naar binnen te klimmen. Gaandeweg maakt Takker zich bekend als vader.
Het politiebureau aan de Grote Pauwensteeg, bij het Schielandshuis, speelt in deze
episode een rol.
De boeven krijgen onderling ruzie, o.a. naar aanleiding van de beloning van fl. 500,die Peppies vader heeft uitgeloofd. Takker wil vader gaan afpersen voor fl. 10.000, -.
Als de boeven, met Peppie, per auto naar Bodegraven vluchten, door de Prins
Alexanderpolder, vliegt vader, in de vliegboot van de chocoladefabrikanten, hen
achterna, en landt vlak voor de auto.
Eind goed al goed. Groot diner in Atlanta. Takker weer voor twintig jaar vast. En
vader en Pep gaan terug naar het oude knusse huis aan de Oude Binnenweg.
Bespreking
Bekende ingrediënten. In de vorm van de beurskrach is er méér acute actualiteit dan
in de meeste andere Van Abkoude-boeken. En er is veel Rotterdam in het boek,
Peppie zwerft door de hele stad, Achterklooster (waar soepuitdeling is voor arme
kinderen), Goudsche Wagenstraat. Zijn straatvriendjes wonen o.a. in de
Tuindersstaat, tussen de Oude Binnenweg en de Kruiskade.
Het boek vertoont ook bekende Van Abkoude-stijlkenmerken. Op blz. 154 staat
volledig uitgeschreven een lied dat wordt gezongen bij een kindervoorstelling.
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Ook bijvoorbeeld courantenberichten zijn integraal in de tekst opgenomen. De
levensloop van Jan Takker, verteld door de vader van Peppie, is een verhaal in een
verhaal.
Er zijn leuke taal/spraak dingetjes: het Duitse accent van winkelier Kraus, het
Rotterdams van Peppies straatvriendjes, de manier waarop Peppie soms woorden
verhaspelt (‘ik ben een deportatie’ in plaats van ‘deputatie’).
Wat Van Abkoude niet vaak doet, maar in dit boek wel, is het schrijven van terzijdes
naar de lezer. ‘Het lijkt wel of er altijd iets moet gebeuren als alles zo voor de wind
gaat…’. Of: ‘Het zou ons te ver voeren om een zeer duidelijke en breedvoerige
beschrijving te geven van…’.
Zoals in de meeste latere Van Abkoude-boeken is er een grote rol weggelegd voor
allerlei elektrische nieuwigheden, en vooral voor de vliegerij.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Pietje Bell is weer aan de gang

Verschenen 1934.
Illustraties: Henri Pieck.
Het laatste boek dat Van Abkoude in de Pietje Bell-reeks zelf schreef, want Gaat
vliegen (1936) is naar alle waarschijnlijkheid door een ander geschreven. Zie
Maliepaard en Oudenaarden #). Ik las de vierde druk.
In de levensloop van Pietje volgt het boek op Nieuwe avonturen. Pietje is tien of elf
jaar. Wat niet klopt is dat meester Long er nog is, want die ging aan het eind van
Nieuwe avonturen naar een andere klas.
Hoogtepunten in het boek:
* Met tante Cato logeren bij neef Adriaan (kaashandelaar, met een Chevrolet) in
Alkmaar. Pietje zet de kaasmarkt op stelten.
* Een fabrikant van bromfietsen schrijft een wedstrijd uit: wie kan het best reclame
maken. Pietje en de bende winnen van Geelman en Jozef.
* Pietje uit logeren bij zus Martha en haar man Paul in Den Haag (hier blijkt dat het
echt ná Nieuwe avonturen speelt). Er zijn allerlei aanvaringen met hun sjieke
kennissen. En: leuk kamperen in de duinen bij Wassenaar, met Paul en een paar
jongens.
* Het nieuw lid van de bende, Sproet, maakt amok, en wordt eruit gesodemieterd.
Steekt de kelder (het 'rovershol') in brand, komt onder een auto. Verzoening volgt.
Over stijl etc.: er zijn leuke grappen. Leuke straattaal, en ook, bij het indiaantje
spelen in de duinen, 'indianentaal'. Over sociale gelaagdheid: Martha is duidelijk aan
het stijgen. Haar sjieke kennissen worden door de auteur wel beeldend getypeerd,
maar niet op een polariserende manier.
Elementen uit eerdere boeken komen terug:
– verhalen ín het verhaal, bijvoorbeeld als Paul bij het kampvuur een Amerikaans
avontuur vertelt;
– woordelijke verslagen van de vergaderingen van De Zwarte Hand;
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– live verslag van hardloopwedstrijd op het Veemarktterrein;
– info-stukjes: de lezertjes kunnen leren over Alkmaar, over kamperen, en over het
leger (de vader van Paul is generaal b.d.);
– als club erop uittrekken (het kamperen).
Dit is één van de laatste jeugdboeken die Van Abkoude schreef, en de cirkel lijkt wel
een beetje rond, er komen thema’s voor die we ook al in de eerste boeken zagen. De
vuige Sproet in Is weer aan de gang steekt het rovershol in brand, maar wordt
wegrennend bewusteloos gereden door een auto. In het ziekenhuis ijlt hij, vol
berouw, en wil Pietje zien. Op doktersadvies wordt Pietje gehaald, en er volgt een
verzoening. De dokter bedankt Pietje. In Willems verjaarsgeschenk (1908) gebeurde
26 jaar eerder precies hetzelfde.
Leuk boek, ook leuk de oude elementen te herkennen.
De auteur maakt geen uitgeputte indruk, geeft niet de indruk zich er na al die jaren
vanaf te willen maken.
#

) Jan Maliepaard en Jan Oudenaarden: Dát is Pietje Bell: het geheime leven van
Chris van Abkoude, 2017.
[WGH]
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Chr. van Abkoude

Pietje Bell gaat vliegen

Kluitman, Alkmaar, 1936.
Illustraties: Hans Borrebach.
Dit is het laatstverschenen Pietje Bell-boek. Alles wijst er op dat het niet meer
geschreven is door Chr. van Abkoude maar door Nico Smith, zie daarover
Maliepaard en Oudenaarden, blz. 289 *).
Herhaaldelijk wordt in Gaat vliegen verwezen naar de boeken die in Pietjes
levensloop er net vóór liggen: Goocheltoeren, Nieuwe avonturen, en Is weer aan de
gang. Het kan goed zijn dat Smith deze boeken heeft doorgenomen om zich in de
materie in te werken. Pietje is negen of tien jaar of zoiets, dat is onduidelijk, in elk
geval wonen ze al in de Herenstraat.
De sfeer is die van de oer-Pietje. Vader lapt schoenen (van verkopen is nog geen
sprake) en zingt daar de hele dag bij, Geelman is een zeur, en Jozef is uitgestreken
braaf. De auteur weet zus Martha, die inmiddels getrouwd en wel in Den Haag
woont, ook in het boek te krijgen. Ze logeert namelijk een tijdje bij haar ouders omdat
haar man 'op zakenreis is'.
We lezen over de bekende bonte aaneenschakeling van kattenkwaad,
onhandigheden en misverstanden. Twee keer is Pietje op Schiphol (Maliepaard en
Oudenaarden ontdekten dat er in de vooroorlogse drukken stond: Vliegveld
Waalhaven). Eerst gaan ze er heen op schoolreis [WGH: wij vroeger ook!], later een
keer met vader en boer Donkersloot.
Die boer heeft een zoon verloren bij een brand en vraagt of Pietje niet bij hem op de
boerderij kan komen wonen en het bedrijf later overnemen. Vader stemt niet toe.
Er is crisis, de zaken gaan slecht, bij vader Bell en bij Geelman.
Vader en moeder en Pietje en zijn vriendjes gaan naar een uitvoering van Martha's
koor. Zondagse kleren!
Wat betreft de stijl van dit boek:
– Zoals ik al noemde: net als in de oer-Pietje is vader voortdurend aan het zingen.
Maar: in dit boek wordt het alleen maar vermeld, de versjes staan er niet bij;
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– Een bekend ingrediënt komt terug: de vergadering van de jongensclub De Zwarte
Hand wordt min of meer letterlijk weergegeven;
– Een ander bekend ingrediënt is een verhaal-in-het-verhaal. In dit geval betreft het
boer Donkersloot, die vertelt hoe zijn zoon is omgekomen;
– Het boek bevat geen Rotterdamse taal. Hoewel boer Donkersloot wel vindt dat de
jongens Rotterdams praten, dat is dan zeker telepathie.
De vermoedelijke auteur, N. Smith, gaat een beetje meer door de knieën dan we van
Chr. van Abkoude gewend zijn. Hij legt meer uit, formuleert kinderlijker. [WGH: dit
betreft dus de 38e druk. Ik weet niet hoe het in de eerste druk van 1936 was.
Misschien ook was het boek inmiddels bedoeld voor een wat jongere doelgroep dan
de eerdere Pietje Bell-boeken.]
*) Jan Maliepaard en Jan Oudenaarden: Dát is Pietje Bell: het geheime leven van
Chris van Abkoude, 2017.
[WGH]
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P. van Abkoude jr.

Fietsclub De Groote Beer

Kluitman, Alkmaar, 1925. Ik las op Delpher de tweede druk, uit 1928.
Omslag en heel vrolijke plaatjes van David Bueno de Mesquita en Pol Dom.
Pieter van Abkoude jr. is een jongere halfbroer van Chr. van Abkoude. Veel in dit
boek doet sterk denken aan de boeken van Chr. van Abkoude, onderwerpen en
stilistische elementen lijken vaak rechtstreeks overgenomen. Pieter jr. schreef hierna
ook nog Met de kampeer-auto op reis, 1926. Verder is over zijn schrijverschap alleen
bekend dat hij uit het Engels vertaalde: F.S. Brereton: Indian and Scout, het werd:
Indiaan en spoorzoeker, 1924.
Een stel jongens, wonend in het centrum van Rotterdam (Hoogstraat, Goudsche
Singel) richt samen een fietsclub op. Hun leeftijd is een beetje onduidelijk. Hoe het op
school toegaat is zeker niet HBS-achtig, laten we het houden op vergevorderde
MULO-leerlingen.
Het oprichten van de club vertoont alle elementen die we van Pieters halfbroer
Christiaan kennen: vergaderen, voorzitter kiezen, een naam bedenken, enz.
De eerste hoofdstukken gaan over kattenkwaad etc. op school. Willem krijgt de
schuld, terwijl rotjoch David het gedaan heeft.
Er is ook nog een episode waarin Willem naar Den Haag moet om een pakje af te
geven en een lift krijgt, uiteindelijk helemaal terug naar de verbaasde ouders in
Rotterdam, in een open Studebaker (met ‘zelfstarter’: je hoeft alleen maar op een
knop te drukken!). Deze heer Bosch is rentenier, werkte vroeger bij een
zuidvruchtenimport.
Dan gaat de club, die uit zeven jongens bestaat, een fietstocht plannen en uitvoeren:
in twee dagen naar Nijmegen, daar dan een paar dagen blijven, en dan terug. Een
oom in Nijmegen weet een oude schuur in Malden om in te slapen. De route is
anders, maar de beschrijving van de tocht, de ongelukjes en avontuurtjes volgen
helemaal het stramien van Christiaan in De fietsclub ‘Alle Vijf’ (1911). Onderweg
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komt de Studebaker nog langs en maken ze met z’n allen een ritje langs de Rijn bij
Wageningen.Het rotjoch David gaat samen met zijn slechte vriend Karel met de boot
ook op weg naar Nijmegen om daar de jongens te gaan pesten. Maar David krijgt
spijt en stapt in Dordrecht weer aan wal.
In Malden worden informatieve verhalen verteld door oom Hendrik. En Tinus’ vader,
die er ook is, vertelt een verhaal over ‘een handelaar in zuidvruchten’ die zijn zoon
verstoot, maar gigantisch spijt heeft als die zoon doodgaat (kent die vader de heer
Bosch?). De les is: wees een beetje vriendelijk tegenover David. Die al spoedig op
het toneel verschijnt, want hij heeft een reservefiets voor de jongens naar Nijmegen
gebracht.
Er is een ruïne, ja, waar niet in het universum van de familie Van Abkoude. En er zijn
putten en donkere gangen, net als in het kasteel in De Voetbalclub van Christiaan.
Echter: het doet nog méér denken aan de ruïne in de Rustoord-boeken van de
schrijver B. van Huët.
De ellendeling Karel is wél doorgevaren naar Nijmegen, en steekt een armelijk huisje
in brand omdat hij denkt dat de club dat als onderdak gebruikt. Mis, er woont slechts
een oud vrouwtje. David redt haar, raakt daarbij gewond.
Na een bezoek aan de ‘Bedriegertjes’ in park Rosendael wordt David lid van de club
en gaan ze op huis aan. Onderweg komen ze een man te hulp die door een
struikrover wordt overvallen. Maar e.e.a. blijkt een filmopname.
Nog even vechten op de kermis in Driebergen, en dan worden ze ingehaald in
Rotterdam.
Nog een paar leuke elementen, in de trant van Chr. van Abkoude: naast het
vergaderen is er ook een clublied, dat, zoals we gewend zijn, integraal wordt
afgedrukt. Net als een gedicht, twee pagina’s lang, dat op zeker moment wordt
voorgedragen. Onderweg slapen ze in tenten. Er wordt een lijst afgedrukt van wie er
moet wachtlopen, exact overeenkomstig De fietsclub ‘Alle Vijf’.
Het boek heeft weinig kwaliteit. Flauwe kwajongensstreken, heel braaf, lang
uitgesponnen scènes, veel gezever of David nu wel of niet lid mag worden.
NB: blz. 162: Charlois wordt kort genoemd!
[WGH]
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P. van Abkoude jr.

Met de Kampeer-auto op reis

Het boek kwam uit in 1926 en beleefde een tweede druk in 1930.
Illustraties: David Bueno de Mesquita.
Pieter van Abkoude jr. is een jongere halfbroer van Chr. van Abkoude. Veel in dit
boek doet sterk denken aan de boeken van Chr. van Abkoude, onderwerpen en
stilistische elementen lijken vaak rechtstreeks overgenomen. Pieter jr. schreef ook
nog Fietsclub de Groote Beer (1925). Verder is over zijn schrijverschap alleen
bekend dat hij uit het Engels vertaalde: F.S. Brereton: Indian and Scout, het werd:
Indiaan en spoorzoeker, 1924.
Het boek is niet zozeer een vervolg, maar gaat wel over dezelfde groep jongens als
in Fietsclub de Groote Beer. Behalve de jongens komt ook Oom Hendrik terug.
De tekening voorin het boek heeft de vorm van het kijken naar een
toneelvoorstelling, of een poppenkast. Is dit een referentie aan de optredens van
halfbroer Christiaan? Zie ook verderop.
Verhaal
Gaandeweg worden de jongens nog een keer voorgesteld. Met vermelding van hun
adres (Goudsche Singel, Oppert, Botersloot, Hofdijk) en veelal met vermelding van
wat hun vader doet (schilder, kruidenierswinkel, en de vader van Piet heeft een
wagenmakerij, daarvan zullen we nog horen). De leeftijd van de jongens wordt niet
vermeld. Wim heeft een jonger zusje, Dina, die veertien jaar is.
Als het boek begint heeft Wim twee fattige neefjes, George en Andreas uit Breda, op
bezoek. Die praten bekakt en wijsneuzig. Andreas: ‘Ik zal het in hooge mate
apprécieeren als neef Willem ons wil begeleiden’. Willem, Wim, steekt stiekem de
draak met hen. Ze wandelen die zaterdagmiddag via Hoogstraat en Passage naar
het Park en nemen daar het veerbootje naar Charlois. Ze zien de droogdokken
liggen (kan zijn in de Dokhaven, maar ook in de Maashaven). Dan met de tram langs
de Maashaven, en ze stappen uit bij de Holland-Amerika-lijn (het schip de Rotterdam
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ligt er). Dan verder te voet door het Poortgebouw en over de Maasbruggen terug
naar huis.
Dan komt een brief van Oom Hendrik uit Nijmegen, die de jongensclub (De Groote
Beer) kent uit het vorige boek. Hij heeft een oude Amerikaanse leger-ambulance
gekocht, een GMC, die is omgebouwd tot omnibus. Of de jongens daarmee een
vakantietrip willen maken. Chauffeur Herman wordt bijgeleverd. De jongens
vergaderen over de bestemming, en door loting wordt beslist: ‘zo maar wat zwerven’.
Dan een intermezzo. Wim heeft zijn portemonnee op school laten liggen, en die is
verdwenen. Clublid David krijgt de schuld van het onderwijzend personeel. Later blijkt
de conciërge schuldig, maar dan hebben Davids ouders hem al naar een kostschool
in Amerongen gedaan (en ze draaien dat niet terug, typisch). Nog een intermezzo.
De jongens op die kostschool vieren een geheim nachtelijk verjaarsfeestje in het
‘bosch’. Toespraakjes. En twee van hen spelen voor spook. Als ze terug willen
klimmen naar hun kamer is het touw weg. Ze krijgen straf.
Nu weer over de ‘kampeer-auto’. De omnibus wordt door Piets vader omgebouwd, er
komen slaapplaatsen in. Vertrek. Eerste dag via Delft naar Scheveningen. Op
Scheveningen zet hond Spits het strand op stelten. Ernstiger is dat ze in Delft een
heel arme aardewerk-verkoper, Doove Dries, hebben aangereden. Vanaf blz. 81
gaat deze Dries een heel hoofdstuk lang zijn levensverhaal vertellen.
Wim vindt bij chauffeur Herman een boek over drie journalisten die met een
poppenkast rondreizen. (Dat boek is dus: Met de poppenkast op reis (1910) van
halfbroer Christiaan van Abkoude.) De jongens besluiten dat idee na te volgen, om
geld op te halen voor de arme Doove Dries. De hele meerdaagse reis in de
kampeerauto (gaandeweg laat de auteur het streepje vervallen) wordt beschreven.
Noordwijkerhout, Amsterdam, Laren, Breda, Nijmegen, Amersfoort, en dan terug.
(Laren was tot 1915 de woonplaats van halfbroer Christiaan).
Ze oefenen met de poppenkast en vanaf Breda geven ze onderweg voorstellingen:
Rijen, Helvoirt, Nuland, Berchem, Ravestein, Elst, Heelsum, Renkum, Wageningen,
Rhenen. In Breda zetten ze het sjieke verjaarsfeestje van Tante Magdalena, de
moeder van de ‘modepopjes’ George en Andreas, op stelten. In Driebergen mogen
ze een voorstelling geven op een groot kinderfeest, waar ook een entertainer
optreedt, Mr. Watson, die liedjes met de kinderen zingt en verhalen vertelt. (Het lijkt
op wat halfbroer Christiaan in de jaren 1905-1915 deed.)
Dan wordt er nog wat spanning in het verhaal gemengd. Een ‘ongunstig individu’
volgt de club. ‘Jongens! Weest op je hoede’, waarschuwt de schrijver. Waar het de
boeven precies om te doen is wordt niet zo duidelijk, maar Wim wordt ontvoerd, en
gevangengehouden in een ‘armzalige woonwagen’. Hij wordt bevrijd door een klein
meisje dat daar slaapt in een ‘armzalig lompenbedje’.
Op huis aan. Eerst langs Doove Dries in Delft om geld te brengen. En dan nog een
scheut drama in de vertelling: het lompenmeisje blijkt het vroegere pleegkind te zijn
van Dries en zijn vrouw. Dit wordt niet nader toegelicht. In de laatste alinea vermeldt
de schrijver dat lompen-Elsje gelukkig is in Delft, dat de club trouw elke woensdag
vergadert, en dat Oom Hendrik de auto heeft verkocht aan drie Engelschen.
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Bespreking
We herkennen veel van wat halfbroer Christiaan in zijn boeken stopte. Rotterdam,
een club, vergaderen, een trektocht, boeven. Het verschilt niet zo veel van hoe
Christiaan het deed. Pieter jr. was wat dat betreft misschien een betere auteur dan
we denken. Of Christiaan was middelmatiger dan we denken. Soms is Pieter jr. wel
onbeholpen, zij het soms in aspecten waaraan Christiaan zich niet eens waagt.
Geregeld hanteert Pieter perspectiefwisselingen, op zich een goede zaak, maar wat
lomp uitgevoerd. De spanning (de boeven!) en de dramatiek (Elsje die terugkomt in
Delft!) worden niet goed uitgewerkt en ingebed, komen uit de lucht vallen. De
episode met de op school verdwenen portemonnee is erg plichtmatig geschreven,
niet erg meeslepend. Op blz. 116 is er ineens een poëtische beschrijving van een
zonsondergang.
Verschillende stijlkenmerken zijn puur-Christiaans. Er zijn verhalen-in-het-verhaal.
Zoals wanneer Doove Dries zijn levensgeschiedenis vertelt. Een ander voorbeeld is
als Oom Hendrik aan zijn vriend dokter Rensink de vroegere avonturen van de
Groote Beer club vertelt, dus eigenlijk het voorgaande boek samenvat. Het boek
bevat live-verslagen van de verschillende voorstellingen en, zoals gebruikelijk bij
halfbroer Christiaan, letterlijke teksten van liederen, briefjes, krantenartikelen, enz.
Op blz. 118 staat het schema met de ‘indeling der wachten’, dat zagen we ook bij
halfbroer Christiaan in De fietsclub ‘Alle Vijf’ (1911). De belangstelling voor techniek
doet ook aan Christaan denken (de auto, en er is ook een ballonvaart).
Intrigerend is dat Pieter jr. soms Engelse termen gebruikt, het lijkt alsof niet zijn
halfbroer maar hij zelf naar de States is vertrokken. De omnibus heeft een
‘selfstarter’. En een ‘motorcap’, wat fout is want een cap is een onderdeel van de
startmotor. De entertainer die tijdens het kinderfeest in Driebergen optreedt heet Mr.
Watson. Dit doet denken aan de artiestennaam die zijn halfbroer in Amerika aannam:
Mr. Winter.
[WGH]
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Joh. H. Been

De avonturen van een stadhuisklerk

Uitgeverij Veen, Amsterdam, 1906.194 blz.
In 1924 was er nog een tweede druk, verder niet.
Illustraties: J.B. Heukelom.
De auteur
Joh. H. Been (1859-1930) was onderwijzer en stadsarchivaris in Brielle, Den Briel. Hij
schreef rond de vijftig jeugdboeken. De meeste hebben historische onderwerpen. En
veel boeken hebben een relatie met Brielle. Zijn bekendste boek is Paddeltje, de
scheepsjongen van Michiel de Ruyter (1908), dat inmiddels vijftig drukken kent. Voor
de oorlog waren ook bekend De drie matrozen van Michiel de Ruyter (1907) en Om
de schatten van Il Tigretto (1921). De stadhuisklerk is het enige boek van deze
schrijver dat in Rotterdam speelt, dat wil zeggen, vier hoofdstukken spelen daar, blz.
54-87.
Verhaal
We bevinden ons in een ‘garnizoensstadje’ met de fictieve naam Mareburg.
Hoogstwaarschijnlijk moeten we ons daarbij Brielle voorstellen. Reizen van en naar
Rotterdam gaat per stoomboot, en inderdaad, die verbinding was er, de Brielse Boot.
De stoomtramweg vanuit Rotterdam werd pas in 1906 geopend. Het
‘garnizoensstadje’ lijkt niet te kloppen, maar tot 1882 was Brielle dat wel.
Maarten Halfert, zestien jaar, is klerk op het stadhuis. Zijn vader en moeder zijn
overleden, hij woont bij zijn grootvader, een gepensioneerde zeeman. Maarten zou
het liefst ook gaan varen, maar grootvader houdt dat tegen. Er is ook een vervelende
strenge oude huishoudster (‘juffrouw’).
Als een nieuwe lichting rekruten (‘biggen’) arriveert trekt Maarten stiekem in de
‘rustkamer’ (van ‘uitrusting’) een uniform aan, om te kijken hoe dat staat. Als hij bijna
betrapt wordt verstopt hij het uniform in een kast op de zolder van het stadhuis. De
schoenen (‘soldatenkistjes’) krijgt hij zo gauw niet uit, die houdt hij aan. Diezelfde dag
maakt hij kennis met de stadsarchivaris, en hij helpt deze met het sjouwen van
boeken en stapels documenten. Later blijkt de kast op zolder, waarin hij het uniform
heeft verstopt, afgesloten. Hij moet zich thuis in allerlei bochten wringen om de
soldatenkistjes aan het zicht van de huishoudster te onttrekken.
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Dan volgt de episode in Rotterdam. Maarten moet geld innen namens zijn grootvader
(wellicht is die huisjesmelker). Hij heeft twee dagen de tijd. Slentert onder andere
langs de havens in Feijenoord. Hij mijmert hoe gemakkelijk het bijvoorbeeld in de tijd
van Michiel de Ruyter was om als jonge jongen aan te monsteren en te vertrekken.
Hij koopt tweedehands schoenen, en stuurt de soldatenkistjes als pakketje terug naar
Mareburg, poste restante aan zichzelf. Maar de ‘nieuwe’ schoenen knellen vreselijk.
Dan verplaatsen we ons naar het leven van de archivaris. Zijn broer en diens
echtgenote zijn halsoverkop naar de Italiaanse Meren vertrokken waar mevrouw
moet kuren. Het nichtje, Joopie, vijftien jaar, komt logeren. Ze heeft de naam lastig te
zijn, maar de pensionhoudster fleurt op door haar ‘jonge frischheit’.
Dan is Maartens grootvader er op een avond beroerd aan toe. De dokter vertrouwt
Maarten toe: het is zijn hart. Door het waken komt Maarten te laat op zijn werk, de
gemeentesecretaris ontslaat hem. Maar als Maarten de situatie uitlegt komt het
goed: ‘…dan ben je genoegzaam verontschuldigd..’. Maarten gaat nu de helft van
zijn tijd voor de archivaris werken. Nichtje Joopie werkt daar inmiddels ook.
Als het stadhuis in brand raakt speelt Maarten een heldhaftige rol bij het naar buiten
slepen van de archiefstukken. De gemeente heeft de gevangenen uit de kelder van
het brandende pand gehaald, en een landloper weet te ontsnappen. Maar Maarten
overmeestert hem. Hij wordt een held. Maar als zijn grootvader van opwinding
overlijdt wordt hij depressief, waarna Joopie hem weer uit de put praat. Met de
commandant (van het garnizoen) bespreekt hij zijn toekomst. Hij ziet ervan af om
naar zee te gaan, mede vanwege Joopie. Hij gaat naar Kampen: naar de
officiersopleiding, die ook opleidt voor het KNIL, het lijkt erop dat hij dat als zijn
toekomst ziet. (Dit is de officiersopleiding die onder andere ook gevolgd is door
staatsman Colijn, en waar generaal Van Heutz het vak heeft geleerd.)
Intussen maakt de gemeente, geschrokken door de brand, en tot grote opluchting
van de archivaris, plannen om het gemeentearchief in een beter pand te gaan
onderbrengen.
Ook in dit jeugdboek volgt, zoals in zoveel andere, aan het eind nog een sprong, in
dit geval een sprongetje, in de tijd. Maarten is dan korporaal, en zijn eigen
verwachtingen over een officiersrang zijn hoog gespannen. Gedurig stuurt hij
prentbriefkaarten aan Joopie.
Bespreking
De taal van de auteur is adequaat, maar niet bijzonder boeiend. De structuur van het
boek laat enkele lijnen zien, die prettig verweven zijn. De meest prominente lijn is die
met betrekking tot de soldatenkistjes, misschien wel een beetje kinderachtig thema.
Een voorbeeld: hoofdstuk 6 heeft als titel Een vreselijke ontdekking. Waarmee
bedoeld wordt: de ontdekking dat de kast waarin Maarten het uniform heeft
weggestopt nu op slot is. Niet zo schokkend dus.
Er zijn wisselingen in decor (Mareburg/Rotterdam) en perspectief (Maarten, de
archivaris, Joopie). Veel acties worden uitgesponnen, het tempo wordt dan traag. Als
Maarten voor het eerst met een grote stapel dossiers in de overvolle kamer van de
archivaris binnenkomt doet hij er twee pagina’s over om te bedenken waar hij ze kan
neerleggen. Het gevecht, in het brandende stadhuis, tussen Maarten en de
ontsnapte landloper beslaat wel vijf pagina’s.
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De schrijver gaat zich te buiten aan terzijdes, dus passages waarin hij zich
rechtstreeks met opmerkingen of raadgevingen tot de lezer wendt. Hij neemt daarbij
een nogal betuttelende houding aan, zoals wanneer Joopie arriveert:
‘…een vinnig juffertje, dat nog een groote rol in deze geschiedenis had te spelen, en
van wie wij dus te gelegener tijd heel wat te vertellen zullen hebben.’
De auteur voegt ook uitroepen tussen als ‘Wat te doen? Wat te doen?’
De stadhuisbrand en de vechtpartij met de landloper zijn spannend, goed gedaan.
De dramatiek van het overlijden van grootvader is ook wel goed gedaan, met name
de nasleep als Maarten door Joopie getroost wordt. Je kunt je echter afvragen of de
stoere Hollandse jongens onder de lezers daarvan gecharmeerd waren: ‘Er komt iets
wazigs om Joopies mooie bruine oogen.’
Tot tweemaal toe komt Maarten in de verleiding om iets zondigs te doen. Hij
overweegt een kort moment om het geld dat hij voor zijn opa heeft opgehaald te
verbrassen. En hij overweegt, een pagina later, om de soldatenkistjes te verkopen.
Maar die zijn natuurlijk staatseigendom. Beide keren besluit Maarten, begeleid door
de auteur, om op het rechte pad te blijven.
Voor ons, terugkijkend, is het leuk te zien hoe de auteur zijn eigen werk als archivaris
heeft gebruikt als inspiratiebron. Het gaat wel ver: de archivaris in het boek klaagt
bijvoorbeeld over vervelende burgers ‘…die een archivaris telkens ophouden door
allerlei vragen omtrent hun geslacht en hun afstamming, en dat meestal uit ijdelheid!’
[WGH]
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Piet Begeer

Pieter Maritsstraat 7, roman van een volksschool

Arbeiderspers, Amsterdam, 1942.
Illustraties: Cor van Kralingen.
De school van meester Nieman (nu de OBS Nelson Mandela) ligt in werkelijkheid
aan de Joubertstraat in de Rotterdamse Transvaal- of Afrikaanderbuurt, dicht bij
Katendrecht en de Maas- en Rijnhaven. Er zitten twee scholen in het gebouw, de
boven- en de benedenschool. Hoewel gepubliceerd in 1942 speelt het verhaal zich af
in de jaren dertig, tijdens de crisis.
Het is november, het regent en het is koud. De kinderen dragen voor het overgrote
deel slechte en kapotte schoenen, of ze lopen op klompen en laarzen die hun beste
tijd gehad hebben of het zelfs zonder zolen moeten stellen. De warmgestookte
school is klam van de nattigheid en stinkt door de opdrogende schoenen, jassen en
kinderen. En ontstoken oren en gelaten winden maken het er niet beter op. Stank of
kou is het dilemma.
Schoolhoofd Snijders, een hoofdpijnlijder, doet zijn absentenronde. Het valt hem op
dat er veel meer klompen staan dan vroeger: gevolg van de crisis. Voor kinderen van
steuntrekkers schrijft hij bonnetjes voor schoenen. Waarom hebben juist de armsten
ook zoveel nageslacht?
Er staat één lokaal leeg, dankzij de regering, die de klassengrootte op 48 heeft
gesteld, uiteraard een bezuinigingsmaatregel. Het lawaai in zijn eigen klas, waar
kwekeling Van Heul geen orde kan houden, verstomt zodra hij de deur opent. Eerst
was hij ambulant hoofd van een twaalfklassige school, maar die werd gesplitst en nu
heeft hij ook een klas plus de taken van een schoolhoofd. Na de gelijkstelling van
Openbaar en Bijzonder Onderwijs in 1917 (art. 23 Grondwet en de Onderwijswet
1920) is de concurrentie tussen en binnen de schoolkoepels toegenomen: de
benedenschool van Verkerk en Snijders’ bovenschool strijden om de schaarser
wordende leerlingen en het ziet er naar uit dat de bovenschool zal sneuvelen.
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De inspecteur komt op bezoek: hij constateert dat er teveel matten in de gang liggen
en dat de les één minuut te laat begint! Hij begrijpt niet wat de leerkrachten tegen
hem hebben, zelfs mede-SDAP-lid Nieman negeert hem. Meester Boerman wordt
balorig als de inspecteur zijn les Natuurlijke Historie bijwoont en betrekt hem in een
onzindebat over de bulten van de kameel, een wraakneming omdat Hazelaar bij een
vorig bezoek zijn les saai heeft genoemd.
Meester Kersbergen geeft schrijfles, de kinderen werken hard, maar Bets Donkers
doet het regelmatig slecht. Moeder moet maar eens op school komen. Die verklaart
de slechte resultaten: haar man, lange Cor van Katendrecht, slaat haar minder hard
als het dochtertje nog op is, dus die laat moeder zo laat mogelijk opblijven. Gelukkig
wordt Cor wegens een steekpartij een jaar opgeborgen in de gevangenis aan de
Noordsingel.
De niet zeer aantrekkelijke collega mevrouw Mel heeft destijds de postbode aan de
haak geslagen. Die viel nogal tegen, en de collega’s moeten niets van haar avances
hebben.
De kinderen halen wel eens een streek uit of plagen elkaar, maar het is allemaal niet
wereldschokkend, de onderwijzers hebben goede orde en de sfeer is gemoedelijk.
Alleen Van Heul, de kwekeling, heeft het niet naar zijn zin. Hij vindt zichzelf eigenlijk
te goed voor het vak van onderwijzer en veracht leerlingen en collega’s. Bovendien
kan hij het niet, dus meestal zit hij achterin de klas bij Snijders. Maar hij zal zich na
de hoofdakte bekwamen voor het Middelbaar Onderwijs, daar zal hij zeker
gewaardeerd worden. Als hij voor de zieke Snijders moet invallen wordt het een
puinhoop en de inspecteur heeft het in de gaten. Hij klaagt bij Boerman, maar die
heeft hem een half jaar geleden al gewaarschuwd.
De WC voor het personeel is weer verstopt, er komen drie heren van Plaatselijke
Werken naar kijken. Ze vermoeden dat een lezer van de Nieuwe Rotterdammer
Courant het blad ook als toiletpapier gebruikt. Dat is niet handig, omdat dit papier
nogal stevig is en de afvoer verstopt. Verkerk van de benedenschool, die de krant
zelf ook leest, verwijst naar Van Iepenstein. Die poeiert de ‘faecaliëncommissie’
vakkundig af. De commissie adviseert een andere krant te gebruiken, het
Nieuwsblad wordt aanbevolen.
Op een mooie zaterdagmorgen komt de moeder van Henkie van Wezel bij Nieman
langs vanwege de absentie van haar zoon. Na een ruzie over radiolawaai was ze
verraden door de buren en haar steun is ingehouden. Daarom kan ze de kinderen
geen eten geven en houdt ze die maar thuis. Als de meester geen begrip toont gaat
ze naar Snijders, die kleding en schoenen voor de dochter aanvraagt.
Maart. Nieman peinst over wat hij had kunnen worden en doen als hij niet naar de
kweekschool was gegaan. De vakanties en het pensioen (dat had toen lang niet
iedereen en de AOW bestond nog niet) houden hem gevangen, maar de leerlingen
maken veel goed.
Er komt een rechercheur van de zedenpolitie bij Nieman, drie meisjes uit zijn klas
hebben zich afgegeven met een al eerder veroordeelde man, ene Daan Kervel, een
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marktkoopman van de Hillelaan. De meisjes schrikken hevig als ze de agent zien.
Via het Afrikaanderplein gaan de jongens naar het gymlokaal. Er wordt een soort
blindemannetje gespeeld, Nieman en de gymmeester doen ook mee.
Een oud-leerling komt in de Sinterklaastijd bij Snijders om een baantje vragen, er
heerst veel werkloosheid. Die kan hem niet helpen, er zijn ‘honderd duizenden,
millioenen wellicht… ontelbaar als sprinkhanen … in het eigen land, in Frankrijk, in
Engeland, in zo goed als alle staten van het oude, murwe Europa en in het harde
Amerika’. Snijders ziet de toekomst donker in, maar een sinterklaasliedje uit een der
lokalen stemt hem weer positief.
Een leerling vraagt of meester Boerman even beneden wil komen, er is een juffrouw
om hem te spreken. Het is de omvangrijke vrouw Mulder (er was nog een subtiel
sociaal verschil tussen een ‘vrouw’, een ‘juffrouw’ en een ‘mevrouw’), die door haar
dikte de trap niet op kan. Voor een buurvrouw komt ze vertellen dat Riek Verdam
‘vrouw is geworden’ en daarom niet op school is. Boerman heeft medelijden met
vrouw Mulder, ‘barend, zorgend, en zwoegend, zonder een uur respijt, tot het eindje
brak en ze gelijktijdig door de schok vroegtijdig in de kist tuimelde’. Is dit wat de
beschaving ons gebracht heeft? En geen onderwijzer, dokter of dominee die er iets
aan kan doen.
De kwekeling geeft les, maar onder de leerlingen heerst een nieuwe rage: hun
banken spiegelglad poetsen. Nieman moet ingrijpen, Van Heul zal het nooit leren.
Het is maandagmorgen, wasdag, wat overal op de veranda’s (de auteur schrijft
‘waranda’s’) aan de achterkant van de belendende etagewoningen te zien is. Nieman
ziet de sierlijkheid van de handelingen, het is bijna een ballet dat niet alleen in de
Transvaalwijk maar in miljoenvoud in het hele land plaatsvindt.
Meester Kersbergen wandelt via het Afrikaanderplein naar school, er staan al twee
meisjes te wachten: ze hebben het koud en willen naar binnen. Hij aarzelt, meester
Snijders had hem al een van de eerste dagen ‘duidelijk gemaakt, hoe gevaarlijk het
leven van den schoolmeester is, van den onschuldige, die met zijn ene been in het
graf en met zijn andere been in de gevangenis staat’. Hij laat ze binnen, maar niet in
zijn lokaal. Kersbergen is in de wijk geboren en getogen, zijn jong overleden vader
was baas bij Piet Smit geweest. Hij is goed in sport en precies op zijn kleding, ook in
zijn lokaal is het keurig. Een nieuwe leerling vertelt trots dat zijn vader een kat heeft
doodgeknuppeld die op zijn duiven loerde. De meester is ‘not amused’. Een meisje
heeft een zusje gekregen, het achtste in het gezin, en de meester beschuit met
muisjes.
Boerman heeft de pest in, hij heeft de poort en het is koud. Bovendien heeft hij zijn
dunne jas aan. Dan arriveren er drie mannen met een handwagen om op school A
426 (alle scholen hadden een nummer, zelf zat ik op A 149, De Mare) een prieel te
komen afbreken. Dat is drie jaar geleden al door het personeel gesloopt, maar dat
ontmoedigt de ambtenaren niet. Later zitten ze in de machinekelder te klaverjassen
met de stoker. Snijders heeft het in de gaten, vorig jaar waren ze er ook al. Hij wil er
geen heibel over.
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Snijders denkt terug aan het begin van zijn loopbaan, toen hij nog ambulant hoofd
van een twaalfklassige school was. In de havens werd veel geïnvesteerd, in
tegenstelling tot de woonwijken op Zuid: ‘een grauwe verschrikking van eendere,
karakterloze huizenrijen in sombere baksteen opgetrokken….er woonden geen
ambtenaren en er woonden geen onderwijzers: het Zuiden had een naam die
ongunstig klonk; er was geen verbinding met tram of bus en er was geen enkele
schappelijk recreatieplek; het Zuiden was van alle beschaving en cultuur
verstoken…..’. Desondanks bloeide de school, in februari (de zgn. maartscholen) en
september werden er nieuwe leerlingen aangenomen, maar na de pacificatie van
1917 en de daarop volgende schoolstrijd ging het bergafwaarts. Nu moet hij zelfs
concurreren met de openbare benedenschool: als ze onder de 236 leerlingen komen
is het gebeurd. Verkerk is actief met huisbezoeken en andere wervende activiteiten,
maar Nieman heeft al laten weten dat hij liever nachtportier wordt op de
Schiedamsedijk dan achter de ouders aan te draven.
Boerman raadt Nieman af om bij de moeders van de ontuchtige leerlingen langs te
gaan: ‘jij bent voor middernachtzendeling helemaal niet geschikt; …...met al die
socialistische theorieën houd je de aarde toch niet het verderf van het lijf; de rotte
zweren zijn er en die zullen er altijd wel blijven….’.
Bij de moeder van Jansje Schmidt is het armoe troef, het huis zit onder de
wandluizen. Haar mans leven bestaat uit drinken, vechten en bajes. En Jansje aardt
naar haar vader, die het intussen met een andere vrouw heeft aangelegd. Nieman
bedenkt dat hij nooit naar Rotterdam had moeten gaan maar in zijn provinciestadje
(Gouda) had moeten blijven. De vertwijfeling slaat toe, maar dan herinnert hij zich
toch weer zijn socialistische idealen.
Vanaf de Rijnhaven komen de eerste vlokken aanzweven, maar al gauw sneeuwt het
volop. De sneeuw maakt oergevoelens los in de kinderen, Snijders krijgt er hoofdpijn
van. Mevrouw Mel houdt niet van natte voeten en dus niet van sneeuw, maar
Kersbergen heeft zin in het speelkwartier. Nieman voelt zich gekneveld en wordt
melancholiek van de vlokken. Boerman denkt aan het boerenland, waar hij vandaan
komt. Hij ziet de ondergang van de school aankomen en is van plan om te
solliciteren als hoofd van een plattelandsschool. In de pauze maken Kersbergen en
Niemand met de leerlingen een sneeuwpop en daar knapt de laatste van op.
Nieman wandelt via de Paul Krugerstraat richting Parallelweg. Sinterklaas is weer in
het land. Komende vanuit Tuindorp Vreewijk kwam hij al groepjes zingende en
bedelende kinderen tegen die rommelpotliedjes afwisselden met sinterklaasliedjes.
Er rijden verschillende bisschoppen voorbij. Hij is op weg naar de moeder van Dien
Winkel, een van de zedeloze leerlingen. Haar moeder weet te melden dat Daan
Kervel gisteren naar de Noordsingel is gebracht. En passant probeert ze meester in
haar bed te krijgen, maar die bedankt. De derde moeder, die van Emmy Ruys,
probeert haar dochter van alle beschuldigingen vrij te pleiten en dreigt Emmy op de
katholieke school te doen. Maar de naderbij gekomen Snijders weet te melden dat er
daar voor haar geen plaats is: na de teldatum 16 september zijn de scholen niet mee
zo happig op nieuwe leerlingen…
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Snijders heeft een hevige hoofdpijnaanval, de Sinterklaasdrukte heeft hard
toegeslagen, maar zo vlak voor de kerstvakantie wilde hij niet thuisblijven. Vanuit
Noord gaat hij met de tram de Koningsbrug (sic) over tot het Stieltjesplein, vandaar
wandelt hij naar school. De brug bij het Poortgebouw staat lang open voor een sleep
vanuit de Binnenhaven, zodat hij ook nog te laat komt. Kersbergen stuurt de
kwekeling weg en zet de tussendeur open, zodat Snijders in zijn kamertje rustig kan
bijkomen. Verkerk van de benedenschool wilde al vervanging aanvragen, maar
Boerman was er zeker van dat Snijders zou komen. Maar alle redenen die hij
daarvoor kan bedenken kloppen niet: het schoolhoofd is slechts gekomen omdat zijn
vrouw hem aanraadde thuis te blijven.
Het is weer maart, er heerst een griepepidemie. Snijders heeft nergens last van,
maar Boerman is naar huis gegaan. Met plezier neemt Snijders zijn klas erbij, de
lastigste leerlingen zijn ziek. Ook bij Nieman ontbreken er tien, en die is zelf ook
grieperig. Voor de grap stelt hij voor de school maar te sluiten, maar de leerlingen
trappen er niet in. Kersbergen heeft dertien zieken en is ook niet lekker. In zijn eigen
klas is het een pandemonium: Van Heul zit een schaakspelletje te doen en de
leerlingen breken de tent af. Door een tik op het raam in de deur herstelt hij de orde
en vervolgt zijn absentenronde.
Snijders geniet van de klas van Boerman, diens orde en tucht ijlen nog na. Er zitten
diverse uitheemse kinderen bij, onder andere Mia Wong, dochter van een rijke
Chinees die veel afwezig is en een oorspronkelijk uit Katendrecht afkomstige
moeder, ‘een met bont omhangen vrouw, weelderig van vormen en opzichtig
gepoederd’. Nu woont ze netjes aan de Randweg. Dochter Mia valt zelf niet op maar
blijkt de andere meisjes tegen de meester op te zetten door ze met geld en snoep
om te kopen en met dreigementen dat de Chinezen ze zullen komen halen. Als
Snijders haar bij de arm pakt om haar de klas uit te leiden bijt ze hem in zijn hand dat
het bloed eruit loopt. Mia wordt bij Nieman neergezet en mag schriften corrigeren.
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Haar moeder brengt een Chinees vaasje voor Nieman mee en de rust is
weergekeerd. In de Transvaalbuurt is een dominee actief die hel en verdoemenis
preekt en populair is bij de vrouwen. Ook de stoker van de school is gemeentelid. De
prediker voorspelt het einde der tijden. Hij beschouwt zichzelf als de weergekomen
Christus en laat zijn volgelingen een ark bouwen naar voorbeeld van de gravure in
een bijbel uit 1728. Vanuit de stal die de sekte als kerk gebruikt klinkt het getimmer
door de buurt. Eind februari zal de zondvloed zijn vernietigende stromen uitstorten.
Op school wordt de toestand meewarig besproken. Boerman beschuldigt de overheid
die dit soort waanzin laat voortwoekeren. Snijders weet nog dat de dominee dertig
jaar geleden al ‘om de vrouwtjes was ontslagen’ en dat hij beter in Amerika had
kunnen beginnen. Boerman heeft vroeger ook zoiets meegemaakt in zijn
geboortedorp. ‘Toen waren er zeven boerenmeisjes zwanger van de Heilige Geest
en drie oude juffers leden aan schijnzwangerschap.’ De leerlingen van Kersbergen
zijn van slag en angstig door het nakende einde der tijden, dus hij laat ze maar
zingen. Dat helpt. In de tekenles bij Snijders tekenen alle kinderen arken, en ook bij
mevrouw Mel is er onrust. Boerman bespreekt historische overstromingen en Nieman
laat opstellen maken: ‘bij de meisjes overheersten vrees en afschuw met een
mengeling van heimelijk welbehagen in het griezelig fantastische. Het zo goed als
algemene, nuchtere ongeloof der jongens was wellicht minder onwankelbaar dan het
scheen, blijkens de gevoelens van haat en wraakzucht, waaraan zij allen, zonder
onderscheid, overvloedig uiting hadden gegeven’. De zondvloed laat verstek gaan,
evenals de dominee, die er vandoor is.
Boerman wil hoofd van een dorpsschool worden en zeker geen wachtgelder als zijn
school wordt opgeheven. Dan moet je maar afwachten of, waar en wanneer je mag
invallen. Hij zorgt dat zijn klas perfect in orde is en bezoekt een aantal mogelijke
woonplaatsen. Uiteindelijk solliciteert hij bij een school op Beijerland, net als 226
anderen. Snijders begrijpt het wel, ook Kersbergen kijkt uit naar een positie bij het
ULO. De burgemeester en een wethouder uit het door Boerman beoogde dorp
komen in de les op inspectie en later in het kamertje wordt hij verder ondervraagd. Hij
weet alle klippen (kerkgang, kinderloosheid, inspecteur Hazelaar) te omzeilen. Hij
krijgt de baan.
Mevrouw Mel is veranderd. Als ze ook veertien dagen verlof opneemt zijn de
speculaties niet van de lucht. Er komt een knappe, maar niet erg sociale vervangster,
en juffrouw Hartkoren blijkt ook geen gevoel voor humor te bezitten. Als mevrouw
Mel terugkomt heeft ze nieuws: de oom, voor wie ze het verlof had gevraagd, is
overleden en heeft haar zoveel geld nagelaten dat ze per 1 september ontslag heeft
genomen. Dat komt goed uit, ze ziet de sluiting van de school wel aankomen en weet
ook dat de collega’s hun voorzorgen aan het nemen zijn. Wachtgelder te worden is
een verschrikking voor haar, dus de erfenis komt als een godsgeschenk. Er is koffie
met kwaliteitsgebak van Maison Pöckel uit de Hoogstraat en mevrouw Mel nodigt
iedereen uit op haar landhuis in Driebergen.
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Kwekeling Van Heul wil Nieman spreken: het lesgeven lukt niet, hij haat en veracht
de kinderen en slaapt al maanden niet meer. Maar zijn vader kan een goed beklante
zaak in het Noorden voor hem overnemen, een drogisterij in de Noordmolenstraat.
Hij heeft wel gemerkt dat iedereen zich voor een opheffing van de school heeft
ingedekt en vraagt wat Nieman gaat doen. Die realiseert zich dat het zwerven van
school naar school hem juist aantrekt en hem in staat stelt het volk en de mensheid
beter te leren kennen, vanuit zijn liefde voor de arbeiderskinderen.
De dreigende opheffing werpt haar schaduwen vooruit. De benedenschool voelt zich
al overwinnaar, en de komst van inspecteur Hazelaar met de fatale mededeling is
geen verrassing. Hij probeert Boerman ook nog even onderuit te halen, maar dat
pakt averechts uit, evenals bij Nieman, die bij kritiek op zijn natuurkundeles
onmiddellijk met de kinderen naar buiten vertrekt voor wat aanschouwelijk onderwijs.
Snijders mijmert in zijn kamertje over zijn schoolverleden, de collega’s en de vele
leerlingen, van wie de meesten het maatschappelijk niet ver gebracht hebben. Dan
komt er een oud-leerling langs die nu ‘drie en twintig jaar was en procuratiehouder op
het kantoor bij Hudig & Veder, met een salaris van 250 gld. In de maand en
uitstekende vooruitzichten’. Daar knapt Snijders van op. De jongen vertelt hem nog
dat vrouw Mulder zojuist voor de school dood is neergevallen. Snijders krijgt een
flauwte of lichte beroerte, maar de snel gehaalde dokter ziet het niet ernstig in. Het
schoolhoofd krijgt ziekteverlof tot aan de ingangsdatum van zijn pensioen. Het bordje
met zijn naam bij de ingang van de school wordt losgeschroefd en na de vakantie
hangt alleen dat van Verkerk er nog.
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Begeer wordt beheerst door drie niet altijd samenvallende hartstochten: het
socialisme, het onderwijs en de weerzin die het arbeidersvolk uit de gribusbuurt hem
inboezemt. De idealen van volksverheffing botsen nogal eens met de werkelijkheid
van werkloosheid, dronkenschap, huiselijk geweld en kindermisbruik. Maar hij is op
zijn best in zijn lokaal met de kinderen, die ondanks de maatschappelijke ellende van
goede wil zijn en graag voor de meester werken. Zijn taalgebruik is soms wijdlopig en
mooischrijverig maar het stoort niet. Hij heeft de pech net tijdens de crisis in een van
de armste wijken van Rotterdam te werken, wat zijn wereldbeeld niet verfraait. In zijn
volgende boek over het Rotterdamse schoolleven is het oorlog, waarin de
leefomstandigheden nog slechter zijn dan tijdens de jaren dertig. Maar gelukkig heeft
hij (overleden in 1975) het bereiken van het arbeidersparadijs nog mogen
meemaken.
[DV]
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Piet Begeer

Wespen en Horzels , roman van een school in oorlogstijd

Arbeiderspers, Amsterdam, 1949.
Begeer woonde vanaf 1920 aan de Dreef 11, daarvoor aan Hillevliet 3a.
Dit boek speelt vanaf zomer 1944 tot aan het begin van het nieuwe schooljaar na de
grote vakantie. De locatie is de Openbare Lagere School op de hoek Lange
Hilleweg/Strevelsweg, nu de Theresiaschool. Een beschrijving door een leerling:
Uit Han Diepraam’s Sanatoriumjaren:
‘Het begon in 1943. Op de Openbare Lagere School op de Lange Hilleweg in
Rotterdam-Zuid. Ik zat in de 2e klas. Meneer Begeer was de meester, hoewel we
hem zo niet mochten noemen. Hij was “Meneer Begeer”. Overigens niet onbekend in
Rotterdam en evenmin daarbuiten. Behalve onderwijzer was hij net als Piet Bakker
auteur. Hij schreef Wespen en Horzels, een roman over een school in oorlogstijd. Ik
heb het boek op de boekenplank. Het gaat gedeeltelijk over mijn moeder, mijn broer
Aat en mijzelf. Ook schreef hij jongensboeken, zoals Jaap Schilt. Begeer blonk niet
uit in vriendelijkheid, hij kon wel prachtige rijmen maken. Toen ik in 1943 terecht
kwam in het Zuiderziekenhuis aan de Groene Hilledijk stuurde de tweede klas mij
een helaas verloren ansichtkaart met alle namen, zoals Keessie Klootwijk, Jantje
Priem en Henkie Nijs, zoontje van Dirk Nijs, de “burgemeester” van Rotterdam-Zuid
en bekend voetbalscheidsrechter. Meneer Begeer had daarbij een lang gerijmd vers
geschreven, waarvan ik me maar twee regels herinner. Ga maar voort met zieken
dragen, en natuurlijk ook met zusters plagen... Eet maar lekker heel veel honing,
zodat je dik wordt als een koning. Het was oorlog, alles was op de bon en weinig
mensen zullen zich toen de smaak van honing hebben herinnerd, ik tenminste niet.’
Zie ook: https://www.boei.nl/sites/default/files/51_zuiderziekenhuis_Diepraam.pdf .
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De naast de school gelegen katholieke kerk is intussen afgebroken. Er waren daar
verschillende scholen gehuisvest omdat de Duitse bezetter veel gebouwen had
gevorderd. Daardoor was er slechts halve dagen school: er waren te weinig lokalen.
Onderwijzer aan de opleidingsschool voor jongens Westhof, de verteller, ziet de
jongens van de gemengde school van Spaanderhof voetballen op het plein,
vermagerd en op klompen, kleppers of blote voeten, er is gebrek aan bijna alles. Op
die volksschool zitten de allerarmsten. De derde school waarmee ze ’s ochtends
tegelijk de gebouwen bevolken is een opleidingsschool voor meisjes. Een groep
jongens slaat andere kinderen in elkaar: ze spelen ‘moffie’.
In de school is het vies en het stinkt er. Met de collega’s worden de oorlogssituatie
en de laatste geruchten besproken tot de les begint. Er zijn veel kinderen absent,
o.a. door het veelvuldige luchtalarm. In de school is het heet en als je de ramen
openzet is er hinder van het tramlawaai van lijn 9 (in het boek lijn C genaamd). Maar
degenen die er zijn werken hard.
Westhof poeiert een papieropkoper af die wil profiteren van zijn Duitse connecties,
één van de vele dagelijkse ergernissen en vernederingen die hij en zijn collega’s
moeten slikken. Na de oorlog ‘moeten wij vrij uit, als vrije mensen met de vrije geest
in ’t geweer tot het stichten van een nieuw geloof en een nieuwe school’. Dat nieuwe
geloof is in zijn geval het socialisme.
Leerling Heintje Draver is er met geld van zijn moeder vandoor geweest, zij kan hem
niet de baas en vader zit in Duitsland. Veel kinderen hebben geen brood bij zich, ook
de onderwijzers zijn vermagerd, behalve Esveld, die familie in Brabant heeft. Hij heeft
ook altijd tabak. Al surveillerend op het schoolplein wordt er stevig gepaft, trouwens
ook voor de klas. Juffrouw Dadel van de meisjesschool loopt apart, zij is pro-Duits.
Op het latere Zuidplein zijn volkstuintjes aangelegd, het is heet en het luchtalarm
gaat om half twaalf af. Ze moeten de schuilkelder op de binnenplaats in maar er
wordt al snel afgeblazen, zodat ze de kinderen maar naar huis laten gaan.
Oud-leerling Bob, die in het verzet zit, vertelt over een zieke leerling, Nico, die in de
Roggestraat woont, in de Tarwewijk. Zijn moeder ontleent haar zelfrespect aan de
zorg voor haar zoon en haar brandschone huis. Ze is maar met moeite te bewegen
met hem naar oma in Zeeland te reizen, waar hij zeker zal opknappen.
De school is langzaam verpauperd, er is nauwelijks onderhoud, het schrijfpapier is
van abominabele kwaliteit, de leesboekjes zijn gezuiverd van alles wat de bezetter
onwenselijk acht en dit beleid wordt gevoerd door een NSB-wethouder. De school als
rots in de branding blijkt op drijfzand te staan. Op het Zuidplein is een nooddorp
verrezen (het Brabantse dorp, waar ik omstreeks 1960 niet doorheen durfde fietsen:
de jeugd was berucht) en ook uit het tuindorp De Pauw (= De Wielewaal) komen
leerlingen. Die horen eigenlijk niet op de opleidingsschool van Westhof, maar op de
gemengde. Westhof ziet een verband tussen kindertal en schoolsucces: de
weggebombardeerde binnenstadsbewoners die de nooddorpen bevolken hebben
veel meer kinderen dan de ouders van de opleidingsscholen.

85

De meeste ouders van de jongensschool zijn ‘goed’ (anti-Duits) en ook het personeel
biedt lijdelijk verzet. Sommige ouders eten van twee walletjes en anderen dreigen
met hun contacten bij de bezetter. De vader van Gerrit is met verlof uit Duitsland,
waar hij werkt als chauffeur. Hij vertelt dat daar van alles nog genoeg is en biedt
Westhof sigaretten aan, die deze met enige moeite weigert.
Met het toenemen der bombardementen stijgt het aantal absenten, sommige
leerlingen slaan er een slaatje uit, vooral die uit de nooddorpen. Er is bezoek van een
agent van bureau Mantelingplein (Sandelingplein). Hein Draver is er weer vandoor
gegaan met moeders geld en is aangehouden in Apeldoorn. Westhof geeft de jongen
geen ongelijk, op het politiebureau krijgt hij goed te eten en drinken. De meester en
de agent blijken nog tegen elkaar gevoetbald te hebben.
Vanwege de halve schooltijden wordt er alleen les gegeven in de hoofdvakken. De
inspecteur komt langs en heeft allerlei kritiek, maar als Westhof frontaal in de
tegenaanval gaat en op de oorlogssituatie wijst draait hij bij. Maar de meester moet
de kinderen wel opzegversjes leren. Dat blijkt zijn hobby te zijn, wie hem kent zorgt
dat de leerlingen altijd een versje paraat hebben. Westhof ergert zich en reageert het
af op de kinderen. Hij heeft spijt en ze mogen een volkstuintje gaan tekenen. Dat is
niet moeilijk, ze hebben er allemaal een, om het dieet aan te vullen. Gijsje heeft
alleen een raster getekend, de groenten zijn nog niet gezaaid of opgekomen. Snel
klaar, want Gijs leest Dick Bos, Het Geval Kleyn. Dat mag zowaar, terwijl de
heersende mening toch is dat stripverhalen ‘met een minimum aan inspanning een
maximum aan sensatie gaven’. Een spotprent van een SS’er wordt in beslag
genomen door de meester, die hem toch maar bewaart.
Dokter Diabos, de schoolarts, is er, hij en Westhof zijn sinds de vorige keer zo’n
twintig kilo lichter geworden. De kinderen zijn er niet best aan toe, er zijn maar twee
leerlingen die in goede conditie zijn, de rest is verzwakt en ondervoed. En op de
volksscholen in de stad is het nog veel erger. Hulpprogramma’s zijn gestopt en de
Winterhulp en Volksherstel van de NSB stellen niets voor. De dokter is blij dat de
meeste onderwijsgevenden anti-Duits zijn. Westhof relativeert, juffrouw Dadel van de
meisjesschool is wel pro-Duits maar niet kwaad. Haten kan en wil hij niet, de
omstandigheden halen het slechtste in de mens boven.
De leerlingen zijn achter met lezen vanwege de halve schooltijden. Er is weer
luchtalarm, er zijn zware geallieerde aanvallen, dus ze gaan naar de
benedenverdieping. Juffrouw Dadel scheldt op de ‘moordenaars’ en de collega’s
nemen haar in de maling. Het bombardement stopt en de kinderen mogen naar huis.
Er blijkt een bom gevallen maar niet ontploft te zijn bij de brug over de singel, vlak bij
de school, zodat die veertien dagen dicht gaat.
Er blijven steeds meer kinderen weg, de laatste keer dat Westhof een dag zonder
absenten had was een jaar geleden toen er sinaasappelen werden uitgedeeld. Ook
de onderwijzers moeten ’s nachts wachtlopen en versterkingen graven in De Beer
(sindsdien verdwenen natuurgebied) en Hoek van Holland. Velen melden zich ziek of
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blijven gewoon weg, represailles blijven uit. De achterblijvers moeten de lessen van
de opgeroepenen overnemen, wat de verhoudingen niet ten goede komt.
De invasie vordert, juffrouw Dadel wordt patriottischer en het aantal goede
vaderlanders groeit enorm. Kort voor de vakantie komt er bericht dat ze in het nieuwe
schooljaar teruggaan naar hun oude school in de Hoefstraat (nu OBS De Akkers,
tussen Ploegstraat en Sikkelstraat, achter de Valkeniersweg). Tuindorp Vreewijk!
Boek 2, De School aan de Hoefstraat
Het betreft de vroegere Korenbloemschool aan de Vorkstraat/Sikkelstraat, later ROC
Zadkine, in 2016 nog bijna een salafistisch centrum geworden.
De oude school is maar gedeeltelijk beschikbaar, er zitten nog soldaten in. Het
naburige badhuis blijkt een ‘unreine Seite’ te zijn: er is een ‘Entlausungsanstalt’ van
het leger gevestigd. Bijna alles in het gebouw is vies, kapot of weg. De leerlingen
komen voor zover mogelijk schoon en netjes gekleed weer op school. Ze verbazen
zich over de door de Duitsers aangelegde schuilkelder op de plaats van de
schooltuintjes. Het gras staat hoog en een jongen vraagt of hij het mag snijden voor
zijn konijnen. Dat mag. De nooddorpers zijn weer absent, net als Gerrit Elda (Han
Diepraam, zie boven), die al een jaar ziek is. Zijn moeder komt op school en vertelt
dat hij vanuit het geloof niet bang is voor de dood.
Westhof vraagt zijn leerlingen naar aanleiding van een verhaal in een leesboekje wat
zij zouden doen in een noodsituatie. Alleen Victor geeft toe dat hij niet zou durven en
wordt geprezen om zijn eerlijkheid: de anderen hebben zich vast dapperder
voorgedaan dan ze waren.
Schoolhoofd Van Nument geeft een rondleiding door het gebouw, er is veel schade,
zelfs kogelgaten, en Nazi-opschriften. Er zijn ook sporen van homoseksuele
activiteiten en zwoele muurschilderingen. Het grijpt de onderwijzers bij de keel. Er
wordt flink op de Moffen gescholden, maar wel zonder dat die het horen.
Het is Dolle Dinsdag geworden, 5 september 1944 (in het boek staat 1945), de
geruchtenmachine draait op volle toeren, NSB’ers gaan er vandoor. Volgens
Westhofs buurman zijn de bevrijders Dordrecht al voorbij. De kinderen komen
gewoon naar school, de jongens foppen Westhof met een nepsigaret, maar de jarige
Freddy presenteert hem vier echte. Zodra het nieuws van de invasie is
doorgedrongen halen alle moeders hun kinderen naar huis.
Al gauw herneemt het schoolleven zijn loop, de Duitsers en landverraders keren
terug, land wordt onder water gezet en de haven vernield. Het zingen van de
soldaten vindt Westhof nog het ergste: böse Menschen hebben wel degelijk Lieder!
Het gebouw moet weer gedeeld worden met een andere school, wat de rust niet ten
goede komt. Ze horen de haveninstallaties opgeblazen worden, de vaders raken
werkloos, ook in de Bouwersbuurt wonen veel havenarbeiders. De absentie neemt
toe, na de spoorwegstaking moeten er voedseltochten naar de eilanden ondernomen
worden. Westhof heeft nog achttien leerlingen, Krijntje is er vaak niet, hij gaat er met
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zijn karretje op uit om eten en andere spullen te ritselen. Hij biedt de meester een
mudzak brandhout aan. Er worden SS’ers op de school ingekwartierd en de
volgende dag, 10 november, is de eerste grote razzia, waarbij meer dan
vijftigduizend Rotterdammers naar Duitsland afgevoerd worden.
Sommige collega’s zijn ondergedoken, anderen willen na de oorlog het bedrijfsleven
in en iedereen ruilt en hosselt om het hoofd boven water te houden. Westhof redt het
wel, zijn vrouw heeft veel familie op de eilanden. De leerlingen zijn onrustig, soms
komt er een broer of vader terug, gevlucht en thuis ondergedoken. Sommigen
worden verraden door buren. Krijntje kan aardappels voor de meester regelen, maar
dat hoeft niet.
Een van de Duitse Rode-Kruissoldaten groet Westhof en probeert contact met hem
te maken. Die negeert hem, ondanks zijn principe om niet te haten walgt hij van de
‘arrogante vlerken, wat een verdomde honden, wat een zwijnen zijn die moffen toch’.
Hij wenst geen mof te groeten ‘die de uniform droeg van de onverlaten die zijn zoon
door het hoofd hadden geschoten op een reis naar Engeland’.
Moeder Geulemans, die het volgens zeggen met de moffen houdt, spreekt Westhof
aan. In tranen (‘hoerentranen’ denkt Westhof) vertelt ze over haar relatie met één
Duitser, een socialist en partijgenoot, die niets van de Nazi’s moet hebben, maar wel
voor haar en de kinderen zorgt, wat haar eigen man niet deed. Georg, een
onderwijzer, verspreidde voor haar illegale blaadjes en is opgepakt en zonder haar
verraden te hebben tegen de muur gezet. Zijn vriend Arthur, de Rode-Kruissoldaat,
had Westhof dit willen vertellen. Hij schaamt zich maar stopt zijn gevoel weg: in de
huidige toestand kan hij niet anders dan kiezen voor ‘Existenzbetrieb’ en de ‘Moral’
komt wel weer als de omstandigheden dat veroorloven.
De honger slaat genadeloos toe, er is nog wel school maar de absentie is enorm.
Sinterklaas en Kerst gaan voorbij, de kerstvakantie wordt verlengd vanwege
kolennood en de ineenstorting van het Duizendjarig Rijk gaat voort. De achttien
leerlingen die nog komen, brengen iedere dag hun huiswerk mee, dat ter plekke
wordt nagekeken, waarna ze met een nieuwe taak vertrekken: het is steenkoud op
school. Er heerst een sfeer van saamhorigheid en verantwoordelijkheid: oorlog kan
dus ook het goede in de mens naar boven halen. De leerlingen blijven komen, ook al
zijn ze letterlijk ziek van de bietenreepjes en de tulpenbollen. De vader van ritselaar
Krijntje is opgepakt voor aardappelendiefstal. Heintje Draver zit in een
opvoedingsgesticht.
Westhof vergelijkt de situatie met de tien plagen van Egypte: ‘het Duitse ongedierte
vrat het land kaal als sprinkhanen’, en op school is er een vlooienplaag geweest.
Collega Amadoe geeft de inwoning van de gemengde school van Kaartman de
schuld. De hygiëne bij de kinderen thuis laat te wensen over maar gelukkig doet de
kou de plaag verminderen. De leerlingen zitten dik aangekleed met ijsmutsen op in
het lokaal, waar het stinkt vanwege de door het slechte eten veroorzaakte winden.
Een leerling doet het zelfs in zijn broek, ziek van het eten uit de centrale keuken.
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De vrede is nabij, de bommenwerpers brengen voedselrantsoenen en de Duitse
soldaten hebben moeite met de conclusie dat het voor hen over is. Westhof is
extatisch en spreekt zelfs soldaat Arthur aan: ‘Nun ist’s Frieden’. Die weet echter dat
dat voor hen niet geldt: zij gaan als slaven naar Rusland denkt hij, en probeert
burgerkleren van Westhof los te krijgen. Maar die raadt zijn partijgenoot aan zich tot
zijn vrienden te wenden: ‘De krenkingen die zij de mensheid hadden aangedaan
waren te grof geweest, en hadden de elasticiteit van zijn menslievendheid doen
vergaan.’
Het is vrede, de stemming is opgewekt en de vliegtuigen met voedsel blijven af en
aan vliegen. Westhof mijmert over het geringe verschil tussen bommen- en
voedselwerpers en tussen het goede en het slechte in de mens. Hij is ontroerd door
de positieve geest onder zijn leerlingen en hoopt op een duurzame vrede zodat de
kinderen goed op kunnen groeien en ‘opdat de aarde zal wederkeren tot de aardse
mogelijkheden van het verloren paradijs’. Tamelijk christelijk voor een socialist!
Begeer staat in de traditie van Theo Thijssen en Piet Bakker en vele andere, al dan
niet socialistische, schoolmeesters. Hij is bevriend met andere Rotterdamse
schrijvers, o.a. Arie Pleysier. Hij schrijft een bloemrijk, beeldend Nederlands dat
soms wat gekunsteld aandoet. Het boek gaat evenzeer over de meester als over de
kinderen, de oorlog is een zware beproeving voor de morele en ethische waarden
van Westhof, om van de materiële omstandigheden maar niet te spreken. Af en toe
steekt de wanhoop de kop op, eerst was er de crisis in de jaren dertig (zie zijn boek
Pieter Maritsstraat 7) en nu de oorlog. De toekomst is ongewis, wat moet er van de
kinderen worden? Maar zijn socialistische geloof (wel enigszins gedeukt) helpt hem
er doorheen.
[DV]
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Piet Begeer,

Denken en Dromen
serie leesboekjes voor de Lagere School, deel 1 t/m 10

W. Versluys N.V., Amsterdam, 1951-1955.
Illustraties: Corrie C. van der Baan.
Nadat Begeer twee onderwijzersromans had geschreven over de crisisjaren en de
Tweede Wereldoorlog was het begin jaren vijftig een tijd van optimisme en
vooruitgang. Daarin past zijn leesmethode Denken en Dromen voor de lagere school.
Op de omslag van Corrie van der Baan zien we de twee hoofdpersonen, Jan en
Jannetje Kroon, op een vliegend tapijt (of boek?) over een bedrijvige stad suizen,
een duidelijk symbool voor de opwaartse vlucht die het leven na de oorlog neemt en
de mogelijkheden voor de opgroeiende geboortegolf.

De Strevelsweg?

90

Jan en Jannetje wonen met hun ouders in een buitenwijk van een grote stad. De
huizen hebben tuinen en er is veel groen. Jan gaat naar de tweede klas (groep vier)
en Jannetje, die vijf is en niet naar de kleuterschool gaat, is thuis bij moeder. Vader
werkt buitenshuis. Deel 1 heeft nog streepjes tussen de lettergrepen, maar de rest
niet (er zijn twee deeltjes per leerjaar). Aan het eind van deel 10 gaat Jan naar de
HBS.
Het verhaal is eenvoudig en herkenbaar: het gezinsleven met de dagelijkse
gebeurtenissen, waarin heel wat opvoedkundig advies zit, leerzame informatie van
vader, buurman of de meester op school over techniek, sport of biologie en zelfs wat
voorzichtige socialistische propaganda in deel 7: ‘alle mensen zijn broeders’. Ook zijn
er logeerpartijen bij een oom op het platteland en uitstapjes naar strand en
diergaarde.
Alle boekjes spelen in een stad, die naamloos blijft tot deel 9. Dan blijkt het
Rotterdam te zijn, maar al lang daarvoor zijn er veel aanwijzingen dat het om
Rotterdam-Zuid gaat, en met name om Tuindorp Vreewijk, waar Begeer vanaf 1920
woonde. Enkele aanwijzingen:
In deel 1 loopt Jannetje weg, via de achterpaadjes met de (liguster)heggen
(kenmerkend voor Vreewijk) gaat ze naar de school van Jan. Die school ligt aan een
straat met water erlangs en een bruggetje ervoor. Jannetje loopt langs de
volkstuintjes aan de overkant. Dat lijkt sterk op de Mare, waar in Begeers tijd de
huidige huizen nog niet gebouwd waren.

Foto Jan Haak

Zijn eigen dochter was in 1932 volgens het Stamboek de Mare in augustus 1932 op
deze school ingeschreven:
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In deel 9 staat op blz. 5 een illustratie van een typisch Vreewijkse achtertuin. Ook de
openslaande tuindeuren vind je overal in de wijk.

Op straat voetballen mag niet, maar het is toegestaan op de ‘speelweide’. Dat was
de benaming voor het park tussen Groene Hilledijk, Valkeniersweg en
Dordtsestraatweg.
In deel 5 moet Jan vanwege een verloren tas naar het politiebureau. ‘Dat is niet het
hoofdbureau, dat ligt in de binnenstad (………) Het is een nieuw gebouw en het lijkt
op een kantoor’. Dat moet het Sandelingplein zijn aan de rand van Vreewijk,
opgeleverd in april 1936.

Met school gaan ze met de tram naar de Diergaarde. Alleen in Rotterdam zegt men
niet ‘dierentuin’. Vanuit het beginpunt aan de Groenezoom rijdt lijn 3 helemaal naar
Blijdorp, tot voor de ingang van de Diergaarde.
Voor een strandwandeling gaat de familie Kroon in deel 7 met de trein naar Hoek van
Holland, voor Rotterdammers het dichtstbijzijnde strand.

92

In deel 8 heeft Jan een ‘rariteitenkabinet’ met o.a. dierenschedels. De opstelling wil
hij net zo hebben als in het Natuurhistorisch Museum (destijds op Mathenesserlaan
7, t.o. Museum Boijmans). Later gaat Jan zwemmen, niet in het dure ‘overdekte’ aan
de Van Maanenstraat (1937), maar in het Lisplasje, in een binnenkort te annexeren
dorp. Dat dorp is waarschijnlijk Hillegersberg (in 1941 bij Rotterdam gevoegd) en het
Lisplasje het nog steeds als zwembad bestaande Zwarte Plasje. Ook de illustratie op
blz. 41 duidt daarop. Het Liskwartier is daar dichtbij. Zwembad de Wilgenplas in het
eveneens in 1941 geannexeerde Schiebroek, destijds het grootste openluchtbad van
Europa, is ook een mogelijkheid.

Deel 9 bevestigt dat de stad Rotterdam is. Als Jan met een buurman-bioloog op de
fiets mee mag naar het Kralingse Bos om paddenstoelen te zoeken moeten ze door
de Maastunnel met de roltrappen en vervolgens langs het Park richting Kralingen.
Als er ’s winters ijs ligt gaat hij schaatsen op de ‘Wilgensingel’, die verdacht veel lijkt
op de Lange Geer of de Lede.

Als Jan in deel 10 meedoet aan een voetbaltoernooi blijkt dat zijn school de
Ploegschool heet. Niet toevallig staat Begeers vroegere school aan de Ploegstraat,
tussen Valkeniersweg en Strevelsweg.
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Het lijkt erop dat Begeer heel wat van zijn eigen leven in deze boekjes heeft
verwerkt, niet verwonderlijk, want de Jaap Schilt-trilogie, Pieter Maritsstraat 7 en
Wespen en Horzels zijn ook grotendeels autobiografisch. Net als de familie Kroon
woont ook Begeer met vrouw, zoon Jan Andries (1921) en dochter Jacoba
Margaretha (1926) in Tuindorp Vreewijk (op Dreef 11). Net als vader Kroon weet ook
Piet veel over natuur en techniek en, als schoolmeester, over de leervakken. Vader
Kroon komt net als Begeer uit Gouda, zoals blijkt uit zijn beschrijving van het
gotische stadhuis op de Grote Markt. Ook zijn kennis van de visserij en het
boerenleven komt uit de omgeving van het stadje.
Zeker in de eerste deeltjes worden de levenslessen niet al te nadrukkelijk gegeven,
de lezer kan zelf zijn conclusies trekken. Vader en moeder sturen liever dan te
straffen, hoewel ze zeker niet over zich laten lopen. Maatschappelijke kwesties
komen ook aan de orde, zoals emigratie en het feit dat mensen van alle landen en
rassen gelijk zijn. In deel 9 wordt de Unesco uitgebreid besproken n.a.v. het
Arabisch-Israëlische conflict. Ook Esperanto komt aan bod vanuit Begeers
socialistische wortels, maar evengoed 1.Corinthiërs 13, het loflied van de apostel
Paulus op de liefde. Begeer is tenslotte van huis uit Nederlands Hervormd!
Deel 10 besluit met het Verkeersexamen (ingevoerd in 1932) en het
Toelatingsexamen (na W.O.I afgeschaft maar tien jaar later weer ingevoerd) dat
geselecteerde leerlingen afleggen voor HBS en Gymnasium. Jan slaagt met nog
twee klasgenoten voor de HBS, één leerling gaat naar het Gymnasium en de rest
naar ULO, Ambachtsschool en Nijverheidsonderwijs, ‘ieder naar aard en
bekwaamheid’, dus niet voorgesorteerd door afkomst of kapitaal.
Gezien de overtuigingen van de schrijver, toon en inhoud van de leesboekjes en de
schoolstempels erin, werd de methode vooral, zo niet uitsluitend, door het openbaar
onderwijs gebruikt. Progressief, sociaal maar warm en begripvol zonder soft te
worden. Een methode die zijn tijd vooruit was!

[DV]
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Letty van Bree

De Proef

Van Nelle, Rotterdam, 1935.
Illustraties: Nans van Leeuwen.
‘Voor meisjes van 10 jaar en ouder’
Een vierslag! Schrijfster, illustratrice, uitgever èn locatie zijn Rotterdams, een
zeldzame combinatie. Letty (Charlotte Boeg) was de vriendin van Nans van
Leeuwen, met wie ze in Rotterdam-Vreewijk aan de Groene Zoom 311 woonde. Een
aanwijzing (en niet meer dan dat) dat het boek daar ook speelt is dat de tramrit (met
lijn 3?) vanaf station D.P. meer dan een half uur duurt tot het eindpunt. Dat was tot
1936 de Groene Hilledijk/’t Slag, vanwaar de meisjes kleine, lage huisjes zien,
allemaal met tuintjes. Omdat de bebouwing op dat stuk van de Groene Hilledijk pas
in 1936 werd gerealiseerd was er dus vrij zicht. Dat lijkt op Vreewijk, maar het wordt
nergens met zoveel woorden gezegd.
Mevrouw Meerten, sinds twee jaar weduwe, gaat na een moeilijke periode, waarin de
kinderen bij familie ondergebracht waren, verhuizen naar Rotterdam. Ze heeft daar
een betrekking als lerares gekregen aan dezelfde nijverheidsschool als waar ze voor
haar huwelijk had lesgegeven (net als Nans van Leeuwen!). Rita, Wies, Hannie en
Rob zullen eindelijk weer bij elkaar zijn. Met de trein reizen Rita en Hannie naar
station D.P. en vandaar met de tram naar hun nieuwe wijk. Het nieuwe huis is een
‘éénig kabouterhuis’ volgens Hannie. Het is opgeknapt, maar de tuin nog niet.
Boven is een vaste wastafel maar geen douche of badkamer. De keuken is ook van
poppenformaat, er is sinds vaders dood weinig geld. Wies begint alvast het
klinkerpaadje naar de voordeur te repareren. En daar is moeder!
Rita moet moeder eerst helpen met het inrichten van het huis, de anderen gaan de
volgende dag al naar school. Dat is ‘een heel groote school, eigenlijk waren het
verschillende scholen bij elkaar in één gebouw. Robbie was er op een lagere school,
Hannie en Wiesje gingen er op een meisjesschool. Ook was er op een andere
verdieping een Muloschool’. Dat lijkt sterk op de situatie aan de Frankendaal /
Beukendaal.
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Bij Wies in de klas zit Lijntje, een raar eerzuchtig kind. Ze is nog scheel ook. Jopie
pest haar. Rita maakt kennis met buurjongen Gijs, die op de HBS zit. Dat zal de
Derde Hoogere Burgerschool aan de Linker Maasoever (later Johan van
Oldenbarnevelt HBS/MMS) zijn geweest. Rob moet leren wat minder lawaai te
maken en de meisjes helpen moeder met aardappels schillen.
Wies is een van de besten van de klas, samen met Lijntje. Later zal blijken dat die zo
streberig is omdat ze alleen mag doorleren als ze de beste van de klas is. De drie
oudste kinderen krijgen ieder een eigen sleutel voor als moeder met haar schoolbaan
begint. Op zolder wordt een poes aangetroffen die de kinderen adopteren en Lappie
noemen.
Rita gooit een beetje met de pet naar haar huiswerk. Ze vergeet de kachels af te
sluiten als ze naar school gaat. Pas na een paar uur komt ze erachter, en uit angst
voor brand holt ze naar huis waar de kachels netjes afgesloten zijn, door Hannie.
Terug op school moet Rita bij de directrice komen, die de kwaadste niet blijkt te zijn.
Rita gaat haar leven beteren.
Er komt een brief van de ULO en Rita vertelt Gijs over haar problemen. Moeder is
niet boos, wel bedroefd. Goede voornemens!
Hannie gaat bij de kwekerij van Lijntjes vader geraniums kopen om het huis op te
fleuren. Lijntje blijkt erg mee te vallen. Ze lijdt onder haar scheelheid en de
eigengebreide kousen, maar er komt een oogoperatie en misschien mag ze later
naar de kweekschool. Maar alleen als ze de beste is, en dat zou Wies kunnen
worden. Wies breekt met Jopie als die Lijntje weer afkamt.
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Rita blijft thuis om voor Robbie te zorgen die mazelen heeft (toen werd je daar nog
niet tegen ingeënt). Ze voelt zich een ervaren verpleegster en het is een flinke
domper als nicht Mien aankondigt te komen helpen met de verzorging. Maar nu kan
Rita weer naar school. Mien heeft veel kritiek op het nieuwe huis, de kat en de
kinderen.
Jopie heeft Lijntje vals beschuldigd en het wordt vechten. Bij het scheiden van de
kemphanen loopt Wies een bloedneus op. Thuis vindt nicht het maar een ruw gedoe,
maar moeder wil Lijntje wel beter leren kennen. Hannie vertelt haar dat Lijntje de
beste van de klas moet zijn, anders mag ze van haar vader niet naar de
kweekschool. Moeder zal eens met haar praten.
Nicht Mien ontmoet buurjongen Gijs. Ze is niet onder de indruk. De meisjes horen
Mien aan moeder voorstellen om een van de kinderen bij haar te laten wonen.
Gelukkig lijkt dat moeder maar niets.
Lijntje komt op bezoek. De MULO en de kweekschool zijn voor haar niet weggelegd
denkt ze. Maar moeder vraagt haar om haar vader op een avond langs te sturen
‘voor het aanleggen van de tuin’. Wies zit ermee dat ze door haar goede cijfers Lijntje
misschien de kans ontneemt om door te leren. Ze besluit het lot een handje te
helpen. Maar dat blijkt niet nodig: na haar moeders gesprek met de vader van Lijntje
is er goed nieuws: ze mag naar de MULO en de kweekschool!
Grote vakantie! Moeder is naar de zieke Grootje en Jansje, het dienstmeisje, zal de
huishouding doen en blijven slapen. Maar nu blijkt die haar been gebroken te
hebben. Wat nu? De kinderen besluiten moeder niets te zeggen en zelf te koken en
schoon te maken. Maar eerst zwemmen. Dat zou in het Mallegat geweest kunnen
zijn, of de Tramput op Charlois. Als ze terugkomen is Lappie weg. Rita gaat koken en
de rest de poes zoeken. Lijntje komt langs met kort haar, nieuwe jurk en kousen plus
nieuwe schoenen. Alvast voor de MULO.
Intussen is de pudding mislukt. Robbie zoekt een bezemsteel op zolder om als
indianenspeer te gebruiken en vindt Lappie, plus vier jongen. In de commotie brandt
het vlees aan.
Moeder stuurt een kaart dat ze de volgende ochtend thuiskomt, dus alles moet netjes
gemaakt worden. Rob valt in de sloot en is ontoonbaar als nicht Mien eraan komt.
Buurjongen Freddy vertelt haar dat er niemand thuis is. Mien zal later terugkomen
dus het wordt stressen om Rob schoon te maken en huis en tuin op orde te krijgen.
Iedereen trekt nette kleren aan en als nicht terugkomt is ze blij verrast: wat een
keurige kinderen, wat een schoon huis! Ze eet mee en is opgetogen over Rita’s
kookkunst. Geen wonder, die heeft de hele week hetzelfde gemaakt.
’s Avonds drinken ze limonade, Mien heeft cake meegebracht, ondanks het onweer
is het zowaar gezellig. En tot grote vreugde van de kinderen komt moeder die avond
al thuis. De hele situatie stemt Mien tot nadenken.
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Rita is jarig en er komt een brief van nicht Mien: die wil een jaarlijkse vakantie van
vier weken voor het gezin bekostigen plus een flinke dienstbode. En ze zal zich niet
met het huishouden bemoeien. Rita krijgt een schetsboek van Gijs en een fiets van
moeder. Er worden plannen voor de vakantie gemaakt: het wordt Egmond, waar ook
Wies’ vriendin Dikkie logeert. En na haar oogoperatie mag Lijntje ook een paar
dagen komen. Eind goed, al goed!
Een levendig meisjesboek is De Proef. Veel dialoog en actie en tussendoor de
nodige levenslessen. Eigen initiatief wordt beloond, moeder is geen traditionele
huisvrouw maar lerares op een nijverheidsschool, en het belang van doorleren komt
nadrukkelijk aan de orde. Het speelt natuurlijk wel in de jaren dertig, dus uiterlijke
schijn is belangrijk: wees netjes, eerlijk, beleefd, behulpzaam en gehoorzaam,
veroorzaak geen overlast en doe je best op school. Maar de anarchie als moeder er
niet is wordt positief beschreven. Letty en Nans waren ook niet zo conventioneel!
[DV]
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Johanna Breevoort

Het Verwaarloosde Meisje

Bredée, 1915.
Illustraties: Gerstenhauer.
Refolit van de bovenste plank! Het leed ligt weer hoog opgestapeld, ditmaal voor de
kleine Nella. Moeder is gestorven, er is een gemene stiefmoeder Rooie Griet, en zij
en vader zijn aan de drank. Broer Jan vent met sinaasappels. Nella ontmoet op het
Hofplein de vriendelijke mevrouw Winkelmans, die weliswaar bemiddeld is en met
haar man een buitentje aan de Diergaardesingel bewoont, maar toch een groot
verdriet met zich meedraagt: haar dochtertje is niet lang geleden gestorven.
Bij haar thuis vertelt ze Nella over de Heere en Nella krijgt een manteltje van het
overleden dochtertje. Dat wordt trouwens onmiddellijk door Rooie Griet verpatst voor
drank. Broer Jan neemt het voor haar op en samen herinneren ze zich de tijd dat
moeder nog leefde en er gebeden werd. Ze besluiten dat weer te gaan doen.
Mevrouw Winkelmans wil het gezin Hardenberg helpen en gaat op bezoek in de
Peperstraat 24. Vader heeft na een ruzie Rooie Griet de deur uitgezet en heeft spijt
van zijn drankzucht. Zijn bezoekster wijst hem erop dat ‘de Heere Jezus in de wereld
is gekomen om zondaren zalig te maken’. Haar man kan Hardenberg aan werk
helpen. Ook Jan wil ze spreken, maar die is intussen de Westewagenstraat
ingelopen met zijn negotie. Haar vroegere dienstbode Aaltje in de Nadorststraat
vraagt ze of vader en Jan bij haar in de kost kunnen komen, zij zal het betalen.
Intussen hebben Nella en dienstmeisje Greta op de Diergaardesingel ruzie gekregen
en Nella holt boos weg. Ze komt onder de tram en wordt zwaargewond naar het
ziekenhuis gebracht. Op zondagmorgen gaan mevrouw Winkelmans, Hardenberg en
Jan na het ziekenbezoek naar de kerk waar de Geest Gods vader sterkt in zijn
voornemen de drank te laten staan. Jan mag voortaan niet meer uit venten op
zondag. Als ze weer thuis zijn komt Rooie Griet opdagen met een fles jenever, maar
vader gooit haar met de fles de trap af.
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Van de aardige hoofdzuster krijgt Jan lekkere erwtensoep. Hij moet wel voortaan
iedere morgen het Onze Vader bidden. Dat doet hij graag. Met vader gaat hij
verhuizen naar Aaltje, vader gaat werken voor de heer Winkelman en Jan mag voor
meubelmaker leren. Op de Diergaardesingel wordt het Kerstfeest gevierd met
stichting en geschenken. Meneer speelt Stille Nacht op het orgel. Nella ligt nog in het
ziekenhuis.
Het is een jaar later en weer is het Kerst. Nella is erbij. Ze draagt de kleding van het
Kinderhuis, waar ze liefderijk is opgenomen. Mevrouw Winkelmans heeft een
dochtertje gekregen en iedereen is gelukkig. De Goede Herder zorgt voor Nella,
vader drinkt niet meer en Jan volgt ’s avonds vakonderwijs. Overdag werkt hij in de
fabriek. Nella heeft kousjes voor het kindje gebreid, vader dankt mevrouw die hem
‘door Gods hulp uit de slavernij der zonde’ heeft geholpen en allen zingen een
kerstlied.
M.G. Bakhoven-Michels, zoals Johanna Breevoort eigenlijk heette, heeft veel
zondagsschoolboekjes geschreven, waarvan het onderhavige werkje een goed
voorbeeld is. Het is een en al kommer en kwel in het oude centrum van Rotterdam.
Ook de boeken van Van Abkoude (Droevig Kinderleven), Brusse (Boefje) en
Kruisman (Kris uit de Nachtbuurt) getuigen hiervan. Dus de koppelverkoop van
materiële hulp en bekering is effectief: nood leert bidden, zeker als er nog
kerstcadeautjes bij komen!
[DV]
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M.J. Brusse

Een dierenkolonie in een groote stad

In 1898 kwam het boek uit bij Loman & Funke, ’s-Gravenhage.
In 1903 werd de tweede druk uitgegeven door W.L. Brusse, Rotterdam.
Hierna werd het boek in1909 nog een keer uitgebracht in twee delen, ‘voor de
schooljeugd bewerkt door W.M. van Dijk’. Daarop kom ik terug op het eind van dit
uittreksel. Uitgever was weer W.L. & J. Brusse, Rotterdam.
Tekeningen van W.F.A.I. Vaarzon Morel. Ik fotografeerde de tekeningen uit mijn
exemplaar uit 1903. In die 120 jaar heeft ooit iemand (een kind?) enkele plaatjes
‘ingekleurd’.
Voorwoord van Dr. J. Büttikofer, directeur van de Rotterdamse Diergaarde.
Over de schrijver
M.J. (Rie) Brusse (1873-1941) was journalist bij de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Hij schreef een aantal boeken, vooral over Rotterdamse onderwerpen, die vaak
verschenen bij de uitgeverij van zijn broers: W.L. & J. Brusse. Hij valt niet onder de
jeugdboekenschrijvers. Maar Een dierenkolonie in een groote stad wordt door
verschillende bibliotheken toch wel tot de jeugdliteratuur gerekend. En de
schoolbewerking door W.M. van Dijk is dat zonder meer.
Het was in 1898 Brusses eerste boek, het bestaat uit een reeks krantenstukjes. In
1903, toen Brusses tweede boek, Boefje, verscheen, maakten de broers gelijk een
herdruk van het eerste boek, commercieel verstandig natuurlijk.
Ook Boefje is geen echt jeugdboek, maar het is in onze lijst opgenomen omdat het
een indringend beeld geeft van het leven van veel kinderen in het Rotterdam van
rond 1900.
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Inhoud
Een dierenkolonie in een grote stad gaat over de Rotterdamse Diergaarde die vanaf
1855 in het centrum van de stad lag. Deze Diergaarde werd vernield bij het
bombardement en de brand van 1940, later kwam in Blijdorp de nieuwe. Als je voor
de oorlog uit het station kwam (toen heette dat station: Delftsche Poort) liep je recht
tegen de Diergaarde aan. Maar de ingang was meer naar links, ongeveer waar nu de
entreehal van De Doelen is. De dierentuin liep door tot aan de Kruiskade, als je daar
liep hoorde je achter een muur de dieren. En naar rechts (als je uit het station kwam)
liep de dierentuin door tot aan de Henegouwerlaan.
Brusse gaat allereerst de ‘hoofdambtenaar’ interviewen: hoe komen al die dieren
hier? De ambtenaar vertelt dat veel Nederlanders die in Nederlands-Indië of in Afrika
werken dieren opsturen. Scheepskapiteins hebben er plezier in, en de dieren worden
vaak gratis vervoerd. Veel dieren sterven echter onderweg of kort na aankomst, door
het klimaat. Verder betrekt de Diergaarde ook dieren van Europese handelaren,
Brusse mag de prijslijsten inzien.
Slangen uit tropische landen worden gekoeld vervoerd: als het koud is raken ze
‘bedwelmd’ en kruipen weg in hun kist, en hoeven ook geen eten en drinken, je kunt
er de hele wereld mee overvaren.
In de volgende hoofdstukken gaat de schrijver successievelijk de verschillende
dierverblijven langs, en praat met de verzorgers (‘oppassers’ heet het nog). Hij mag,
met de oppasser, in het hok bij de ‘chimpansé’s’. Die pikken natuurlijk gelijk zijn
opschrijfboekje. Bij de wilde dieren moet de oppasser geregeld, door de spijlen van
het hek heen, de tijgerin borstelen. In de natuur verliest het dier vanzelf de haren,
maar hier niet, en als ze die binnen krijgt wordt het een ‘haarbal‘ en gaat ze dood. Er
is trouwens sowieso veel ellende bij de roofdieren. Ze zijn vaak ziek. Paardenvlees
met medicijnen erin verstopt eten ze niet.
De beren kunnen meer hebben, zijn minder vaak ziek. Maar die zijn wel suf en
uitgedoofd, vindt Brusse. Er zijn beren die al tien of twintig jaar in hun hok zitten.
Het gesprek met de oppasser van de ene olifant die de Diergaarde heeft is
interessant. Ook in 1898 worden al veel olifanten gedood voor het ivoor. De
oppasser schat dat ‘over vijftig jaar’ alle olifanten op de wereld uitgestorven zullen
zijn. Dat is jammer, vooral omdat deze dieren in Afrika en Indië zulke goede diensten
kunnen bewijzen als last- en werkdieren. Die ene olifant in de Rotterdamse
Diergaarde is er al 23 jaar. Daarvóór heeft ze in circussen en op kermissen gewerkt.
Bij de herten en antilopen en bij de verschillende soorten vogels komen we in
rustiger vaarwater. In die gedeelten is de Diergaarde een mooi park, dat wandelaars
trekt, renteniers die op het terras van de sociëteit een bittertje drinken, kindermeisjes
en verliefde stelletjes op de bankjes. ‘Inmiddels leeren de aankomende bakvischjes
van de pauwen en fazanten het coquette pronken.’ In principe is de Diergaarde voor
de leden. Mensen van buiten de stad en mensen die de contributie niet kunnen
betalen (of willen ontduiken! Schande vindt de auteur het) kunnen naar binnen voor
50 cents.
Opvallend is dat de dierentuin ook soorten vogels bevat die wij er niet meer zouden
verwachten, zoals reigers en kieviten. Sommige vogels worden bij koud weer uit de
buitenvolière naar binnen gehaald, ‘maar de meeuwen blijven ’s winters buiten’.

102

Er is een oppasser die (bevruchte) vogeleieren verzamelt, die worden verkocht aan
liefhebbers, om uit te broeden. De dierentuin heeft ook een eigen ‘broeïerij’.
Speciaal worden de papegaaien vermeld, die langs de ingangslaan op stokken
zitten, aan een kettinkje. Ineens weet ik het: dat was in de jaren vijftig in het nieuwe
Blijdorp nog steeds zo! En ik liet me vertellen: nog steeds!
In het laatste hoofdstuk maakt Brusse met de directeur een nachtelijke rondgang.
Het is bijzonder dat de Diergaarde middenin de stad ligt. Het park is donker en de
dieren slapen, maar de mannen zien door de hekken en bomen heen de verlichte
huiskamers en cafés, en horen straatgeluiden en stemmen. Ze kijken die nacht ook
in de verschillende stookhuizen: in de dierenpaviljoens is namelijk centrale
verwarming (‘water-verwarming’ schrijft Brusse).

Bespreking
Het boek is leuk geschreven, met mooie plaatjes. Af en toe kan Brusse wel erg
‘lyrisch’ uitgesponnen een tafereeltje beschrijven.
Het zou interessant zijn om de opvattingen die de oppassers ten beste geven te
leggen naast hedendaagse ideeën: over voeding en verzorging van de dieren, en
over de huisvesting. In 1898 is het eigenlijk nog een grote uitzondering als dieren
zich in een dierentuin weten voort te planten.
Het boek geeft denk ik de tijdgeest goed weer. Ergens zegt een oppasser:
‘Flamingo’s: ’t is moeilijk ze in gevangenschap langen tijd in leven te houden’. Dat
klinkt alsof het om bloemen of planten gaat: als de tulpen die je gekocht hebt in een
week verwelken, nou dan koop je toch gewoon nieuwe.
Maar Brusse gaat daar niet in mee. Al bij de beren twijfelt hij: ‘Ze hebben de wijde,
vrije natuur moeten ruilen voor deze hokjes’. Heel opmerkelijk: dit lijkt sterk op de
slotzinnen van zijn boek Boefje: het straatschoffie is in de opvoedingsinrichting
‘gevangen, gekooid, getemd, gedresseerd’.
Dat is vrijheidsdrang van deze bewonderenswaardige auteur! Ik sluit af met zijn
slotzin: ‘Naar huis gaande, dacht ik, of ’t toch wel menschwaardig was, zoo’n
dierentuin te houden tot vermaak’.
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De uitgave uit 1909, ‘Voor de schooljeugd bewerkt door W.M. van Dijk’.
Dit is een uitgave in twee delen, het is ‘een leesboek voor de hoogere klassen der
lagere school’.
De verschillen en overeenkomsten met de eerdere drukken van het boek zijn de
volgende.
1. Van Dijk meldt dat die ene olifant inmiddels is overleden. Maar er zijn twee nieuwe,
die gelukkig al veel kunstjes kunnen.
2. De hoofdstukken zijn nu in genummerde paragrafen verdeeld. Dit is natuurlijk
gemakkelijk in de klas: ‘We lezen vandaag hoofdstuk x, paragraaf y’.
3. Lange zinnen zijn in stukken gehakt, uitheemse woorden zijn vervangen, en
verwijzingen naar buitenlandse boeken zijn vervallen. ‘Interviewen’ is geworden
‘ondervragen’, ‘ongracelijke’ neushoornvogels zijn nu ‘erg leelijk’. Enz.
4. Terwijl je het misschien niet zou verwachten zijn de mensonterende toestanden in
de dierenhokken gewoon blijven staan. Dieren die van ellende sterven, die elkaar
doodmaken of die door de oppasser moeten worden doodgeschoten, het is allemaal
gehandhaafd. Ook de levende duiven die als voer in het slangenverblijf worden
gegooid. Achteraf is dit niet heel erg vreemd: ook in meer verhalende jeugdboeken
uit die tijd is de dood, bij mens en dier, altijd doodgewoon aanwezig (en in het echte
leven was dat natuurlijk ook zo).
5. De pagina’s die zijn weggehaald betreffen de omgang van de geslachten. In het
hoofdstuk over het park met de vogels is tot tweemaal toe een hele pagina geschrapt
over rondwandelende verliefde paartjes. Ook de zin over ‘bakvischen die van de
pauwen het coquette pronken leeren’ is er niet meer.
In het tweede deeltje zijn twee pagina’s vervallen over eenden die (ik citeer nu de
oorspronkelijke uitgave) ‘als exemplaren van verschillende soort onder elkaar
voorttelen’. Ook ‘het ongeregelde huwelijksleven van de duiven’ wordt in de
schooluitgave niet meer behandeld.
6. Brusses prachtige, kritische laatste zin, die ik hiervoor aanhaalde, is gesneuveld.
Van Dijk heeft zich er niet van afgemaakt. Af en toe is hij een overijverige redacteur.
Dan voegt hij aanhalingstekens openen toe, maar vergeet ze weer te sluiten.
Ook de uitgever heeft zich er niet van afgemaakt: het is niet zo dat het oude zetsel is
gebruikt. Het is een compleet nieuw boek, met een heel andere bladspiegel. En dat
zonder tekstverwerker! [WGH]

DIERGAARDE, IJSBERENHOK, OMSTREEKS 1930
(STADSARCHIEF ROTTERDAM)
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M.J. Brusse

Boefje

Uitgegeven door W.L. & J. Brusse, Rotterdam. Dit waren de broers van de auteur,
die zelf journalist was bij de NRC.
Uitgekomen in 1903. Ik las op DBNL een versie uit 1915, dat was al de dertiende
druk (er staat bij: 23e tot 37e duizendtal).
Illustraties: H. Meijer.
Verhaal
In het eerste hoofdstuk presenteert de verteller zich als medewerker van Pro
Juventute. Zijn eerste klant wordt Jan Grovers, elf jaar, dat is de Boefje over wie het
boek gaat. (De eerste Pro Juventute afdeling in Nederland werd in 1896 in
Amsterdam opgericht, in 1899 volgde de afdeling in Rotterdam, het archief berust bij
het Stadsarchief Rotterdam.) De verteller bezoekt het gezin van pupil Jan. Hij
schildert het zeer armelijke huisje en het grauwe hofje. Tienermoedertjes,
dronkenschap, ziektes. Het wordt niet heel precies vermeld, maar in het gezin van
Jan zijn op z’n minst nog vijf kinderen thuis. En moeder is alweer zwanger. De
kinderen slapen samen in bedden/bedsteden. Als Jan straf heeft slaapt hij achter een
plank onder de bedstee.
Jans vader werkt, maar drinkt in het weekend ook flink. Vader is de enige voor wie
Jan respect heeft, en/of voor wie hij bang is, er wordt flink op losgeslagen.
Jan steelt, ook van zijn ouders en zijn zusters. Hij is van school naar school gegaan,
en toen hij werk vond is hij daar ontslagen, ook weer wegens diefstal. Het liefst zwerft
hij door de stad, hoogtepunten zijn als er een circus is, of als het kermis is.
Hoogtepunten ook in die zin dat er dan kansen zijn om als dief je slag te slaan.
De verteller, dus de man van Pro Juventute, wint enigszins Jans vertrouwen. Jan
krijgt, met wat andere probleemgevallen, ’s avonds les bij een meester aan huis. En
hij vertelt aan de Pro Juventute-man elke avond wat hij die dag weer beleefd en
uitgespookt heeft. [WGH: voor de kenners: dit is het soort relatie dat Kruimeltje van
Chr. van Abkoude heeft met Wilkes.]
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De maat is vol als Jan twee gouden armbanden steelt uit een woonhuis. De verteller
stelt voor dat Jan naar een ‘Verbeterhuis’ gaat. (Vanaf 1859 was er zo’n gesticht in
Alkmaar. In 1863 kocht de gemeente Rotterdam het landgoed De Kruisberg bij
Doetinchem om zo’n gesticht te vestigen. Deze instellingen gingen ROG’s heten:
Rijks Opvoedings Gesticht.) Als voorbereiding wordt Jan onderzocht door een
psychiater. Na afloop verzucht deze tegenover de verteller: ‘…een echt klantje van
Lombroso…’. Enkele pagina’s lang wordt uitgelegd wat daarmee bedoeld werd. Het
blijft een beetje in het midden of de verteller deze theorie en deze analyse van Jan
deelt. En van de auteur weten we dat al helemaal niet. Zie echter het einde van het
boek, daarover later.
De gang naar het Gesticht gaat niet door, het wordt de Noordsingel, nadat Jan met
medeplichtige Pukkie een partijtje lood heeft gestolen. Na een maand voorarrest
zoekt de verteller zijn cliënt op in het huis van Bewaring. Jan, Boefje, is getemd: wit
opgeblazen gezicht, versuft, moe, gedwee. ‘Een verlegen schooierskind’. Mooi
geformuleerd!
Hij heeft van zijn volwassen mede-gedetineerden geleerd om Weesgegroetjes te
bidden.
Uiteindelijk besluit de rechter niet tot gevangenisstraf, maar tot overdracht aan Pro
Juventute, met als doel plaatsing in een gesticht.
Dat gebeurt dan ook. Drie jaar later bezoekt de verteller Jan weer. Hij heeft zijn
eerste en tweede communie gedaan, maar is ook, tot verbazing van verteller ‘een
potige werkjongen’ geworden. De broeder-overste wil niets over Lombroso horen:
met hulp van Maria is Jan tot een volwaardig lid van de maatschappij geworden. Jan
wil ook niet meer weg, hoewel hij af en toe nog wel eens aan Rotterdam en aan zijn
familie denkt.
Hoe de verteller tegenover één en ander staat wordt enigszins duidelijk uit een
passage uit het voorlaatste hoofdstuk, als Jan vertrekt naar het Gesticht:
‘Zoo verdween die jolige grijpvogel Boefje uit de stad, waar ie vliegen en leven
geleerd had, vrijuit, naar straatvogelstrant. Maar vóór ie verzonden werd om brave
kunstjes te leeren, was ie eerst gevangen en gekooid. Want vogeltjes vrijheidszin,
vogeltjes tierigheid, vogeltjes wijsjes en vogeltjes dievigheid moeten in schuwheid
gedrukt, wil tam vogeltje zich zoetjes laten dresseeren.’
Bespreking
Allereerst een kwestie die aansluit bij de voorgaande alinea’s: wáár stond dat
Gesticht dan wel? Het was niet het eerdergenoemde De Kruisberg, Jan is juist, als
verteller op bezoek komt, blij dat hij daar niet zit: ‘…daar hebben ze het zo slecht…’.
Het instituut waar Jan verblijft is van de ‘Broeders van de Moeder der Smarten’, het
ligt net over de grens van Brabant en Limburg, vér van een station, op de hei en aan
een vaart. Ik gok op: Sevenum.
Dan een ander topografisch aspect: in welke mate komt Rotterdam in het boek voor?
Het speelt overduidelijk in de Maasstad, maar we komen er niet achter waar Jan
precies woont. Het is een armoedige wijk, dus dat zou dan zijn bij Achterklooster, of
in het Zandstraatkwartier, of rond de Oude Binnenweg. Op dat laatste wijst misschien
het feit dat in het boek een barbier wordt genoemd in de Tuindersstraat, tussen
Rochussenstraat en Binnenweg.
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Opvallend is dat Jan en zijn maat appels stelen aan de Dordtsestraatweg, en later
nog een keer, appels en molsla, aan de Groene Hilledijk. Dus op Zuid.
Het meest aansprekende in het boek is in die tijd ongetwijfeld geweest de schildering
van de grauwe en hemeltergende ellende van deze arme mensen. En de (daarmee
samenhangende) immorele levenshouding van een deel van de daar opgroeiende
jongeren.
Een tweede verklaring voor de populariteit is ongetwijfeld het fonetisch weergegeven
(stads-)dialect van Boefje en zijn familie. De moeder van slechte vriend Pukkie
hanteert weer een andere vorm daarvan. Wellicht heeft ze, behalve een heel rare
hoed, een spraakgebrek, waarvan de auteur dan gretig gebruik maakt:
‘Hij wirkt nou op de Slaokkaoi ba meheir Dussert, en álles four moe hour, chein cintje
voor 'm self. En nouit uit of fan drinke of onbetaomeluk. Chot sel 't 'm ferchelde. Nou,
en daor op die afed wàs me sountje-hier om neiche uur noch nie thuis. En ie had er
niks van cheseid.’
Het belemmert het lezen trouwens soms wel, al die moeilijke woorden.
Is het, naast de al genoemde aspecten, een goed boek? Qua roman zal ik maar
zeggen. Misschien niet helemaal. We dringen niet diep door in het brein van Boefje.
En de opbouw, ‘van kwaad tot erger’, wordt natuurlijk wel verteld, maar we beleven
die ontwikkeling niet echt mee. En dat laatste geldt al helemaal voor de bekering tot
braafheid daar op de Limburgse hei. Anderzijds is het wel mooi, en tot nadenken
stemmend, dat de verteller de nodige twijfels heeft over het getemd worden van de
held. Soms klink ook begrip door voor het feit dat je in dergelijke omstandigheden uit
stelen gaat. De wat ‘literaire’ sfeertekeningen die de auteur invoegt kunnen ermee
door: het sloppenhofje waar het gezin woont, de tocht op de bovenverdieping van de
‘omnibus’ door het centrum van de stad naar de psychiater, het gewemel in het
gerechtsgebouw aan de Noordsingel, de carbolgeur in de gevangenis. De nachtelijke
overdenkingen van Jan op zijn gevangenisbrits aan de vooravond van het vonnis:
daar moet je van houden.
[WGH]
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R. W. (Rika) Doodewaard-Godschalk

Beroepsfilm

1932, Van Holkema en Warendorf, Amsterdam.
Illustraties: Ella Riemersma.
NB. De schrijfster, geboren in 1898, is in 1943, evenals haar man en zoon, in
Sobibor door de Nazi’s vermoord.
Doelgroep: oudere meisjes. Beroepsfilm maakte deel uit van de serie Bekroonde
Boeken.
Het duurt even voordat de lezer in de gaten heeft wie nu eigenlijk de hoofdpersoon
van dit boek is. Het begint met de pianospelende Henny Canteel, uit een redelijk
welvarende familie, die op de huishoudschool zit. De leerlingen, allen meisjes
uiteraard, volgen deze opleiding om zich op huwelijk en huishouden voor te bereiden.
Het zijn niet, zoals na de oorlog, de arbeiderskinderen die naar dit schooltype, het
latere LHNO, werden verwezen.
Henny’s pianospel wordt gehoord door Jo Mourik, die op het kantoor aan de overkant
werkt. Jo’s moeder, die weduwe is, drijft een pension aan het Haagsche Veer en
heeft het niet breed. De meisjes maken kennis en Jo wordt uitgenodigd voor het
examenfeestje van Henny, die net geslaagd is. Jo’s broer Arnold is er ook. Hij wordt
verliefd op Magda, een verwend kreng dat hem later inruilt voor een student met
betere perspectieven. De jongens en meisjes richten een club op om gezellige
dingen te doen.
Het is crisis, Arnold wordt ontslagen en het pension lijdt schade door de oplichter
Wall. Gelukkig is daar Oom Hannes, die moeder uit de financiële put helpt.
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Dan verschijnt Lucie Renault op het toneel, afkomstig uit Kampen en na haar
gymnasiumopleiding
aangenomen
bij
de
Geïllustreerde
Kroniek
als
redactiesecretaresse en adjunct-redactrice van het Kinderblad. Ze wandelt over de
Groote Markt en bekijkt het standbeeld van Erasmus. Ze neemt haar intrek in het
pension, waar ook voetballiefhebber Kees Overstrijd is komen wonen. Hij is van de
HBS geschopt en werkt op een kantoor waar het personeel stiekem De Lach (ja, ook
toen al) en Het Stuiversblad leest.
Lucie is ook lid van de club geworden en gaat ’s avonds met de anderen naar
Atlanta, een café met muziek, via de ‘brede boulevard met café’s en sigarenwinkels
aan de ene kant, en het stadhuis en postkantoor aan de andere’. Dat is duidelijk de
Coolsingel.
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Magda mag een deel van het atelier van artieste/lerares Lydie aan de Wijnhaven
huren en Lucie wil graag over Lydie schrijven voor de krant. Ook mag Lucie een
interview doen met een der eerste vrouwelijke advocaten van Nederland, die mee
heeft gestreden voor vrouwenkiesrecht. Je zou verwachten dat die een stevig
pleidooi voor vrouwenemancipatie zou houden, maar op Lucies vraag wat het ideaal
voor het jonge meisje van toen zou moeten zijn is het antwoord: ‘dienende liefde en
offervaardigheid’. Wat een afknapper!
Lucie wil meer doen bij de krant, haar baas vindt dat er tussen Calandplein
Hoogstraat genoeg stof ligt voor wel tachtig romans. ‘Schrijf voor mijn part over
bank van Ome Mees’. Ze doorkruist het centrum van Zuidblaak, Noordblaak
Wijnhaven tot de Keizerstraat. Maar haar eerste roman eindigt roemloos in
prullenmand.

en
de
en
de

Arnold heeft het moeilijk op zijn werk, Kees wordt ontslagen en verlaat het pension,
de meisjes van de club gaan verder met Engelse les en Lucie overweegt een serie
over ‘Werkend Rotterdam’. Eindelijk zien we de contouren van de in de titel beloofde
Beroepsfilm. De verkoop van Lydies en Magda’s tentoonstelling valt tegen. Arnold
wordt wegens ziekte ontslagen en moet met waarschijnlijk een blindedarmontsteking
(gevaar van perforatie) ijlings naar het ziekenhuis. Moeder betaalt van haar armoedje
toch tweede klas verpleging omdat de verzorging dan beter is dan op zaal. Magda
laat niets van zich horen, maar maakt plezier in Parijs en Nice. Arnold knapt op,
mede dankzij de genezende kracht van kinawijn, maar door de wereldcrisis/malaise
vindt hij ondanks zijn economische en talenkennis maar geen baan. Op Engelse les
horen de meisjes dat Magda zich verloofd heeft met haar student.
Lucie moet voor de krant een verslag van de Tour de France vertalen. Peglion is
favoriet, maar de Oostenrijker Bulla wint. Arnold helpt met de vertaling. Hij schrijft uit
moedeloosheid niet op een interessante vacature, maar zijn moeder doet dat stiekem
namens hem. En hij wordt aangenomen.
Intussen heeft Lucie een plan opgesteld voor haar Beroepsfilm-project. Het wordt
geen echte film maar een serie artikelen over de werkplekken en activiteiten van
vrouwen. Als eerste komt een Montessorischool (waar een der clubleden werkt) aan
de beurt, vervolgens een kantoor en een kledingwinkel (het Zijdehuis van
pensiongast dhr. Prinsen). Wie te laat komt betaalt een kwartje boete en de
winkeldames moeten de hele dag staan. Maar Prinsen is niet de kwaadste, hij geeft
de dames een lift naar huis (over de Maasbrug) en geeft ook het kwartje terug. Lucie
ontmoet een oud-klasgenote die leerling-verpleegster is en grijpt dat aan voor een
aflevering van Beroepsfilm. Ook het kantoor waar Arnold intussen een gewaardeerde
kracht is, komt aan de beurt.
Intussen wanhoopt Aline, Jo’s zuster die zich afslooft in het pension, aan haar
toekomst. Maar Prinsen jr. doet verrassend een aanzoek waar ze direct op ingaat.
Op Engelse les bereiden de meisjes zich voor op een reisje naar Engeland. Ze
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vertrekken uit de St. Jobshaven met een schip van de Batavierlijn naar Gravesend,
waar de vier meisjes door de oom van hun lerares worden opgehaald. Ze vermaken
zich uitstekend in Engeland.
Arnold doet het prima op zijn werk, hij kalmeert (in het Spaans) een boze klant en
mag voor de zaak naar Spanje. Behalve alle Spaanse clichés komt ook de een jaar
daarvoor begonnen Burgeroorlog ter sprake, evenals ex-koning Alfonso en diens
vrouw Ena.
Aline en haar nieuwbakken echtgenoot openen een filiaal van het Zijdehuis in Den
Haag en Lucie woont lessen van de leerling-verpleegsters bij. Ze wil een boek
schrijven over ‘Het Meisje en Haar Werk’, maar moet eerst Beroepsfilm afmaken.
Tenslotte geeft Henny een concert in het Nut. Chopin is geen succes maar Soeur
Monique van Couperin en een wals gaan zo goed dat ze na afloop bloemen krijgt
van de gevreesde muziekcriticus Klaverdijk. Een carrière als concertpianiste gloort.
Het boek geeft een aardig tijdsbeeld van de vroege jaren dertig. De generatie
meisjes na Joop ter Heul is duidelijk bezig met werk en opleiding. Dat moet ook wel
vanwege de crisis. Rotterdam is duidelijk in beeld, Rotterdams wordt er echter niet in
gesproken. Logisch, iedereen behalve de verwende Magda is erop uit zich te
verbeteren, dus dan let je op je uitspraak. En Lucie komt uit Kampen, als ze al een
accent had (niet waarschijnlijk, gymnasiumopleiding) zal ze het snel afgeleerd
hebben.
Het is wrang dat de schrijfster, die Lucie waarschijnlijk naar zichzelf heeft
gemodelleerd, op 44-jarige leeftijd is gestorven in een concentratiekamp en haar
eigen carrière niet heeft kunnen voortzetten.
[DV]
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Marcella van der Es
Annetje Hakkel
Paul C. Kaiser, Biskwie-, Koek en Beschuitfabrieken, Rotterdam, ca. 1930.

Met toestemming overgenomen van www.oudejeugdboeken.nl.
Ze woonde in een heel nauw steegje, zó nauw, dat je er slechts met z'n tweeën,
naast elkaar, in lopen kon. Aan weerszijden van dat steegje stond een rij lage,
bouwvallige huisjes, die elkaar steunen moesten, om niet om te vallen.
Ze woonde daar met haar moeder en vader, en vier zusjes en twee broertjes.
Ze speelde in dat nauwe steegje, dat kleine Annetje. Ze speelde er tot ze bijna zes
jaar was. Toen moest ze naar school....
De school...... ze had er zo tegen op gezien. Ze voelde zich heel klein en heel schuw
worden, als ze aan "de school" dacht. Toen ze er de eerste morgen vandaan
kwam...., ach, toen zei moeder: "Wat heb jij een schik! Wat zullen we nu beleven?"
Toen verdween Annetje's lach en kwam niet meer terug, zolang ze aan tafel zat en
haar karige maal naar binnen werkte.
Korte inhoud:
Annetje was de derde van de vijf meisjes uit het gezin "Bos". De twee broertjes
waren de allerkleinsten. Annetje zou over een paar maanden zes jaar worden.
Dieneke was bijna vijf, Jansje was drie, en de twee jongens, Kees en Henk, waren
beiden één jaar, want Kees en Henk dat was een tweeling. Marietje, moeder zei altijd
"Marie", omdat ze al zo groot was, Marietje was acht jaar, zij is ziekelijk en heeft altijd
hoofdpijn, en Geertje, de oudste, en daarom door iedereen in de steeg "Geert"
genoemd, Geertje was tien jaar. Geert verdiende al wat. Die deed 's morgens vóór
schooltijd boodschappen voor "een mevrouw", en na vieren bracht ze voor een
naaister het naaigoed naar de klanten. Daarvoor kreeg ze van "de juffrouw" twee
kwartjes in de week. Met de fooitjes erbij werd dit wel een gulden.
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Daarvoor sjouwde ze 's winters door weer en wind op oude, kapotte schoenen, terwijl
ze met haar verkleumde handen het pakje stil en recht moest vasthouden, "om 't
goed niet te kreuken".
"Over een paar jaar," had moeder tegen Annetje gezegd, "over een paar jaar zoek jij
ook zoiets, want dan wordt 't hoog tijd, dat je ook wat verdient. Wie eet, moet ook
werken....."
Annetje voelt zich rustig op school, niemand verbiedt haar iets, niemand
commandeert haar, niemand moppert. Het jonge onderwijzeresje brengt zon in haar
leven.
Vader werkt als bootwerker in de haven en maakt lange werkdagen. Annetje zondert
zich af op school, kan niet mee doen met schaatsen en zwemmen, doch de
onderwijzeres is haar houvast. Ze hebben samen een geheimpje, dat Annetje later
ook onderwijzeres zal worden. Daar droomt Annetje van. Ze wordt door een nare
jongen, die "de Rooie" wordt genoemd geplaagd. Hij noemt haar Hakkel, omdat
Annetje soms door haar verlegenheid niet uit haar woorden kan komen. Zo gaat ze
als Annetje Hakkel op school door het leven. In de tweede klas zal ze op schoolreis
gaan, en Annetje zal dan voor het eerst van haar leven de zee zien. Daar verheugt
ze zich erg op. Maar 's nachts wordt er een nieuw zusje geboren en moet Annetje
thuis helpen. Ze krijgt van de juffrouw een ansicht van de zee, die ze haar hele leven
zal bewaren.
Als Annetje bijna acht jaar is, moet ze meehelpen geld te verdienen. Ze wordt
boodschappenmeisje en zal lichte huishoudelijke bezigheden moeten doen bij een
strenge weduwe. Voor schooltijd, 's morgens om 7 uur en 's middags na vieren nog
een poosje voor 1 gulden per week. Ze moet aardappels schillen, schoenen poetsen,
bedden opmaken en afwassen en komt pas om 8 uur 's avonds, zonder dat zij eten
en drinken heeft gehad, doodmoe thuis. De weduwe doet naaiwerk voor andere
mensen en Annetje moet haar helpen met tornen. Aan het eind van de week krijgt ze
haar verdiende gulden niet. Dan gaat moeder de gulden halen en verbied Annetje er
ooit nog heen te gaan. Zo eindigt haar eerste betrekking.
Annetje wordt ziek, een zenuwoverspanning zegt de dokter. Geert, haar oudere
zusje, troost haar, door bij haar in bed te slapen. De juffrouw komt op visite en brengt
sinasappels voor haar mee. Zij vertelt moeder het geheim, dat Annetje onderwijzeres
wil worden. Moeder zegt dat dat niet kan, Annetje zal moeten verdienen, doch ze zal
er over nadenken.
In de vierde klas krijgt Annetje een meester, mijnheer Van 't Hoog en hij helpt
Annetje als ze weer door "de Rooie" gesard wordt. Hij moet alleen achter in de klas
zitten en Truusje moet naast Annetje gaan zitten. Als zij dat niet wil, zegt meester
tegen de hele klas, dat iedereen een voorbeeld aan Annetje moet nemen. Zij is
bescheiden, altijd lief en zal het het verst in de wereld brengen. De knapste mensen
zijn dikwijls de eenvoudigste, zo zegt hij. Na schooltijd lopen Annetje en Truusje
samen naar huis.
Kort voor Sint Nicolaas wordt Marie zieker, ze ijlt en is de volgende dag buiten
kennis. Ze wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar ze die nacht sterft. Haar laatste
woorden waren: "Laat me nou los.... ik wil mee..."
De schooldokter zegt dat Annetje naar een vakantiekolonie aan zee moet, maar als
moeder de lijst met kleren ziet, die Annetje mee moet nemen, mag ze niet gaan.

113

Geert is nu al 14 jaar en moet van school en gaat een hele dagdienst doen bij deftige
mensen. Annetje krijgt ook een nieuwe dienst: twee kinderen halen en brengen van
en naar school. Vader raakt zonder werk en krijgt werkelozenbonnetjes, waar het
gezin zich erg voor schaamt. Hij is nu vaak thuis en heeft dikwijls ruzie met moeder.
Geert houdt fooien achter en gaat stiekem naar de bioscoop. Dat komt vader ter ore,
als hij een vergadering bezoekt. Thuis is hier erge ruzie om. Geert verdedigt zich: "Ik
wil niet leven zoals jullie, ik kàn het niet. Ik wil wèl werken, maar altijd in de ellende
zitten, tobben en ploeteren, dat dóe ik niet! Ik wil weg!". Dan schreeuwt vader: "Er
uit!" en Geert gaat om half twaalf 's avonds het huis uit en de donkere steeg in. Ze
gaat naar haar mevrouw, waar ze een eigen kamertje krijgt. Nu is Annetje de oudste,
want Geert kwam niet meer terug.
Annetje moet nu naaien leren, stadsnaaien, om later aan de kost te komen. Maar
Annetje wil haar droom, haar geheimpje met de juffrouw, om onderwijzeres te
worden, niet opgeven. Ze gaat een avondcursus stadsnaaien volgen van 's avonds
acht tot haf tien. Als ze in de 6e klas zit, wordt er op een avond weer een broertje
geboren, het negende kind van het gezin Bos. Vader krijgt uiteindelijk weer werk als
timmerman, waar hij niet blij mee is, omdat het zijn vak immers niet is, maar hij zal
wel moeten om de kost te verdienen.
Aan het einde van het zesde leerjaar krijgt Annetje, na lang pleiten van de
onderwijzers van school, die bij haar thuiskomen om met vader te praten,
toestemming om te gaan leren voor onderwijzeres. Ze krijgt een beurs, zodat vader
niets voor haar hoeft te betalen. "Jij bent een gelukskind", zegt moeder dan.
Sindsdien studeert Annetje hard en wordt de beste van haar klas.
Op een noodlottige dag, valt vader van de steiger en wordt hij gewond thuisgebracht.
Langzaam knapt hij op, maar zal nooit meer kunnen werken en nooit meer zonder
stok kunnen lopen. Altijd zal hij ongelukkig blijven en geen geld meer kunnen
verdienen. Dan knapt er iets bij Annetje, ze begrijpt dat zij nu moeder moet helpen en
geld moet gaan verdienen. Ze geeft haar studie op en wordt naaister.
Intussen worstelt Geert met haar geweten. Ze is niet gelukkig in het rijke, deftige
gezin, omdat ze er niet echt bijhoort. Haar plaats is in de keuken en ze is eenzaam.
Als ze Annetje op een dag tegenkomt, vraagt die haar om terug te komen naar huis.
De volgende dag keert Geert naar huis terug. Moeder is blij, vader ziet haar eerst
niet, maar zegt later ook dat het goed is dat ze weer thuis is. Zo wordt Geertje weer
een dochter van vader en moeder en zal ze hun zorgen verder delen. Dat geeft haar
rust en innerlijke vrede.
Zo is Annetje tòch naaister geworden. Als ze op een avond haar naaiwerk gaat
wegbrengen, ziet ze op een stille gracht mijnheer Van 't Hoog en haar juffrouw van
de eerste klas, gearmd lopen. Ze loopt door, ze wil ze niet zien, ze voelt zich zo
bedroefd en eenzaam.
Later werkt Annetje in één van de naaihuizen. Ze werkt hard. mevrouw ziet haar
ernstige gezicht en vraagt: "Hoe oud ben je Annetje?" "Zestien jaar, mevrouw".
Mevrouw blijft naar haar kijken en dan zegt ze: "Zit eens stil... kijk nu eens... een
grote grijze haar! Wacht ik zal hem er uit trekken. Daar ben je nog te jong voor....
Dan buigt Annetje haar hoofd... en daar valt een glinsterende, grijze haar op de
grond... haar eerste.
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Fragment uit het boek:
Toen 't October was, brandden overal de kachels. Winterjassen werden voor de dag
gehaald. Voor de grote winkelramen was alles, wat aan de zomer deed denken,
verdwenen.
"Volop winterdienst", hoorde Annetje een lachende meisjesstem zeggen. Tersluiks
keek ze toen naar dat meisje op. Ze was groot en blond. Ze droeg een lange,
donkere, warme mantel, met een mooie bontkraag, waarin haar kin diep wegdook.
Een vriendinnetje stond iets verder.
"Kijk zeg, die snoezige mantel, nog geen dertig gulden, 't is geen geld....."
Dat zei dat andere meisje. Toen voelde Annetje een warme gloed naar haar wangen
stijgen.
"Nog geen dertig gulden.... geen geld.... voor een mantel, één mantel...."
Haar vader verdiende het lang niet in een hele week...., van dat geld leefden ze met
z'n negenen, van Zaterdagavond tot Zaterdagavond.
Haar moeder...., Annetje wist zich niet te herinneren, dat die een nieuwe mantel
gekocht had. Ze had er één, een zwarte. Die droeg ze 's zomers en 's winters. Ze
ging immers heel weinig de deur uit. Ze kon zich moeder niet voorstellen in een
andere mantel.... Verbeeld je, moeder met zo'n mooie bontkraag om de hals...., dan
was ze net een deftige mevrouw. Ze zag weer de grote prijskaart, nog geen dertig
gulden...., geen geld...., maar haar moeder zou toch een grotere maat nodig hebben,
deze was te klein, die paste 't blonde meisje....
Wanneer.... wanneer zou er bij hen thuis een mantel gekocht worden van dertig
gulden....? Wat zouden ze dan een geld hebben, als dàt kon.... Misschien later, als
zij groot was.... als zij geld verdiende. Dan zou ze thuis komen met een dikke
portemonnaie. "Moeder, hier is geld. Je hoeft nu nooit meer die oude zwarte mantel
te dragen. Ik heb geld voor een nieuwe. 'k Heb ze voor 't raam gezien.... zo mooi, zo
keurig, voor nog geen dertig gulden.... geen geld...."
Zo stond Annetje voor de winkelruit...., haar handjes plat uitgespreid tegen 't gladde
spiegelglas.... een kleur op de wangen.
"Vooruit daar, smeer die ruiten niet zo vol! Al dat kleine straatgrut! Jullie maken die
ruiten zo vies.... 't is geen gezicht....! Alles ziet er zo onooglijk uit door die
beduimelde, vette vingers...."
Annetje schrok. Dat was tegen háár geweest.... Zij hoorde tot het "straatgrut".... Ze
ging, keek nog even om, zag den boozen man met een ander praten.... Nu hadden
ze 't over haar.... en die anderen...., die óók tot 't "straatgrut" hoorden.... die ook met
hun vette vingers de ruiten beduimelden, zodat alle mooie mantels er onooglijk van
werden. Dan konden de mensen met geld ze niet goed zien.... die mooie kleren, door
hùn vette vingers, vingers van 't straatgrut! Dat mocht niet! De ruiten moesten trots
en helder de kleren tonen.... Dan kochten de mensen eerder...., dan bleven ze
vanzelf stilstaan om te kijken.
"Zie toch eens...." zeiden ze dan.... "Zie toch eens, nog geen dertig gulden voor die
mooie mantel.... geen geld...." Arme moeder....!
Annetje wist niet, dat ze liep te huilen, dat een dikke traan zich een weggetje baande
over haar bleke wangen, een klein vochtig weggetje, waar nu veel andere traantjes
langs drupten. Ze veegde met haar mouw langs haar ogen. Nu was die nat, die
mouw van haar dunne manteltje..... géén winterdienst.
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R. Evers

Annelies in Rotterdam

Malmberg, 1959.
Illustraties: Ingrid van Lamsweerde.
Annelies heeft drie maanden in een dorp gewoond maar is nu weer thuis in
Rotterdam, de Lokkerstraat (Bloemhof of Feijenoord). Vader is piloot (‘vliegenier’) en
moeder huisvrouw. Ze gaat weer naar haar oude school, naar de vierde klas.
Oversteken is eenvoudig: er staat een klaar-over oftewel verkeersbrigadiertje (sinds
ongeveer 1955).
Op school is er een nieuwe juf, zuster Annunciata. Die lijkt streng maar valt mee.
Vriendin Jo heeft een klein broertje, nog leuker dan hond Roetmop en de poes.
Annelies mist haar vriendjes uit het dorp, maar vader regelt een telefoongesprek, iets
ongekends voor de dorpskinderen.
Het kerstfeest op school is zeer katholiek en thuis komt er een kerstboom. Helaas zit
vader door de mist vast in Londen. Bij de nachtmis vraagt Annelies aan de Jezus uit
de kerststal om vader met kerst thuis te laten zijn. En ja hoor, het werkt!
Loeki en Peter uit het dorp komen in de kerstvakantie logeren, ook Jo en haar broer
Kees zijn van de partij. De dorpelingen vinden het maar sjiek bij Annelies, maar
gelukkig is een kussengevecht toegestaan. De jongens bezoeken een schip in de
haven en de hele groep gaat met vader naar de Maastunnel, uiteraard die voor
voetgangers. De roltrap is eng en verbazingwekkend, net als de
hefschroefvliegtuigen op Heliport. Voor de dierentuin is het te koud.
Als Loeki een brief gaat posten verdwaalt ze, maar een politieagent brengt haar met
een zijspanmotor terug naar de Lokkerstraat. Toch leuk!
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Weer op school gooit Annelies per ongeluk het aquarium van de zuster kapot.
Paniek! De vissen worden gered maar zitten nu in jampotten. Annelies verdient thuis
met karweitjes genoeg geld om een nieuwe behuizing voor de waterflora en -fauna te
kopen. Zuster is er verlegen mee. Elf gulden! Moeder doet een zilveren gulden in
haar spaarvarken.
Als Annelies met de hond een boodschap gaat doen loopt Roetmop weg. Als ze
achter hem aan rent wordt ze aangereden door een auto en bewusteloos naar het
ziekenhuis gebracht. Hoofdwond en gipsbeen. Voorlopig dus niet naar school, maar
vader heeft een idee: omdat hij voor langere tijd op reis moet zal ze met moeder tot
de paasvakantie naar tante in het dorp gaan. En Jo en Kees mogen dan komen
logeren.
Annelies in Rotterdam is een braaf katholiek (Malmberg) meisjesboekje. Voor het
eten wordt er gebeden. Op de meisjesschool staat een zuster voor de klas en met
kerst mag Annelies Maria zijn. Vriendin Jo is Sint-Josef (geen jongens op de R.K.meisjesschool). Na de nachtmis is vader toch thuis: Annelies’ gebed heeft gewerkt!
Zalig kerstfeest!
[DV]
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Dick Faber:

De Geheime Stem uit den Aether

Amsterdam, De Steenuil, 1937.
Dit is een zeer zeldzame uitgave die nergens aangeboden wordt; integendeel, op
internet staan slechts zoekadvertenties. Alleen op een paar sites over radio in
jongensboeken wordt het genoemd:
https://www.pi4raz.nl/razzies/razzies201209.pdf, http://www.wftw.nl/books.html
Het boek staat als volgt in Brinkmans cumulatieve catalogus van boeken, jrg. 92,
1937 :

Van de eerstgenoemde internetsite is de volgende beschrijving overgenomen.
“Het zeer spannende verhaal speelt zich af in het oude vooroorlogse Rotterdam en in
Oostvoorne. Heel herkenbaar voor de oudere Rotterdamse lezer is de beschrijving
van het fameuze stoomtrammetje naar Oostvoorne. Het boek gaat over twee jongens
en een zelfgebouwde radio die een geheime zender in Oostvoorne beluisteren van
waaruit een politieke groep zijn bevelen krijgt. Een voor die tijd een heel actueel en
best wel geloofwaardig verhaal.”
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Verder heb ik alleen een recensie uit het Volksdagblad van 5 februari 1938
gevonden, waaruit blijkt dat De Geheime Stem sterk anticommunistisch is, zie
hieronder.
[DV]
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Dick Gerritsen

Vier Jongens op de “Vagebond”

Kluitman, 1965.
Illustraties: Rudy van Giffen.
Net als Commissaris Achterberg Slaat Toe gaat dit boek over scholieren die van een
oom een bootje krijgen en daarmee op het spoor van misdadigers komen die
uiteindelijk met behulp van de politie ingerekend worden. Toch zijn er voldoende
verschillen om Gerritsen niet van plagiaat te beschuldigen. Het gaat hier om
derdeklassers van de Bergsingel-HBS (Willem de Zwijger-HBS) met een zeiljachtje
dat in de Veerhaven ligt, terwijl het bij Van Helden gaat om ULO/MAVO-scholieren
met een motorboot ergens op Zuid. De smokkel van verdovende middelen is al
eerder beschreven in Vijf Jongens in een Havenstad van Ketner. Maar ondanks de
gelijkenis in de titels is ook dat boek verder totaal anders.
Bas Zweers heeft van een oom een zeiljachtje gekregen. Met vrienden Steef, Stan
en John gaan ze de boot bekijken in de Veerhaven. Het valt niet tegen: zeven meter
lang, een kombuis, vier slaapplaatsen en een buitenboordmotor. Als ze voor de
tweede keer aan boord komen lijkt het alsof er iemand op de Vagebond is geweest.
Er wordt proef gezeild op de Maas, de boot houdt zich goed. Gerritsen heeft er
duidelijk verstand van, met graagte strooit hij met nautische termen.
Er blijkt wel degelijk iemand op de boot geweest te zijn, de jongens nemen
vingerafdrukken. Ze verdenken de norse werfknecht, die ook nog ‘een dik Brabants
accent’ heeft. Via een kurken drijver deduceren ze dat de Vagebond misbruikt wordt
om iets, waarschijnlijk gesmokkelde drugs, uit de haven op te vissen.
De vrienden mogen de paasvakantie op de boot doorbrengen. Ze gaan de havens
verkennen en in de Maashaven zwaait iemand vanaf een Griekse graantanker die de
Vagebond kennelijk herkent. Een van de smokkelaars? Als het donker is gaan ze de
Piraeus observeren. En ja hoor: twee buitenlanders in een roeiboot vissen pakjes uit
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het water. Gevolgd door de Vagebond varen ze naar de jachthaven waar ze met de
botenknecht in een schuur verdwijnen.
Er ontstaat onenigheid over de vraag of ze de politie moeten inschakelen. John is
voor, de rest tegen. Ze willen het zelf oplossen. John moet een bromfiets huren om
de boeven zo nodig te kunnen volgen.
Stan staat op wacht bij de jachthaven en bemerkt verdachte activiteiten bij het bedrijf
ISC. John huurt een brommer. Een matroos op een binnenschip houdt de jongens in
de gaten, die een Dauphientje met twee verdachte kerels zien die dozen inladen.
Stan slaagt erin een doos achterover te drukken en een op de grond gevallen
agenda in te pikken. In de doos blijken reclamezoutvaatjes te zitten. Het zout smaakt
echter bitter, dus: drugs.
Steef en John spotten vanaf de brommer het rode Dauphientje voor het ISC-pand.
John gaat er achteraan als de twee boeven wegrijden. Op de hoek
Maliestraat/Putselaan stappen ze uit. Uren later gaat het met veel omwegen weer
naar de Willemskade, waar John een klap op zijn kop krijgt en in een
Volkswagenbusje wordt afgevoerd. Als hij bijkomt zit hij gevangen in een kelder.
De anderen gaan poolshoogte nemen bij de ISC en Stan wordt aangesproken door
de eerdergenoemde matroos. Ze vinden de brommer in de Zalmstraat, onafgesloten.
Conclusie: kidnap. Bas en Stan besluiten het in de agenda gevonden adres
Buitenzorg 67, bij de Schiebroeksesingel, met een bezoek te vereren. Daar treffen ze
John, die intussen ontsnapt is. Met z’n drieën op de brommer gaan ze er vandoor.
Stan en John spreken de matroos aan en nodigen hem aan boord. Hij blijkt Dirk
Bogers te heten en voor de FBI te werken. Ze spreken af om ’s middags naar het
Haagseveer te komen. Maar Bas en Stan willen eerst nog meer informatie
verzamelen en gaan naar de ISC om zogenaamd om een vakantiebaantje te vragen.
Stan ziet de boevenbaas in zijn zwarte Jaguar en gaat er op de brommer achteraan.
Bas krijgt de baan maar moet gelijk beginnen.
Steef en John zijn om vier uur op het Hoofdbureau, Dirk is al bij hoofdinspecteur De
Jong. Ze mogen mee met de overval op ISC, waarbij ook Bas wordt ingerekend. Stan
is de Jaguar tot in Den Haag gevolgd en heeft vastgesteld in welk hotel de crimineel
logeert. Steef ziet de Dauphine rijden en de politiejeep scheurt erachteraan tot de
boeven slippen en omslaan. Op het Haagseveer zien ze Stan terug, maar Bas zit
vooralsnog in de cel.
In Den Haag worden de boevenbaas en zijn chauffeur gearresteerd. Terug op het
bureau vinden de jongens Bas terug, die nu van verdenking wordt gezuiverd. Aan
boord wordt de kas opgemaakt, er is te weinig om de brommerhuur te betalen maar
Bas springt bij. En de borg krijgen ze ook terug, dus de schade valt mee. Om twee
uur weer naar het Hoofdbureau waar ze in de clinch raken met de paternosterliften.
Door Bogers en de Hoofdinspecteur worden ze bijgepraat over de arrestaties en
krijgen een officieel bedankje. De volgende dag brengen ze door op de Maas tot ze
aan het eind van de middag de werfknecht zien varen. Na een achtervolging en een
botsing zinkt de vlet. John haalt de bestuurder uit het water, die door de toegesnelde
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politieboot wordt afgevoerd. Dat is het einde van de avonturen, trouwens ook net van
de vakantie, dus de Vagebond wordt schoongemaakt en dat is dat.
Gerritsen heeft vast zelf op de HBS gezeten en met vrienden gevaren: het grootste
deel van het boek bestaat uit de typische dialogen van pubers die zich continu met
elkaar meten maar ook de beste vrienden zijn. Vier Jongens is ook nautisch
verantwoord en de locaties zowel op het water als op land zijn herkenbaar en
kloppen. Eén ding is uitermate storend, namelijk het voortdurend wisselende
perspectief. Gerritsen springt steeds van de ene persoon/groep/locatie naar de
andere, wat op zich al verwarrend is, maar wat bovendien niet aangegeven wordt
door een nieuwe alinea. Overigens kan dat ook de schuld van de redacteur van
Kluitman zijn. Maar over het geheel genomen een leuk, spannend en uitermate
Rotterdams boek. Jammer dat Gerritsen niet meer heeft geschreven.
[DV]
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Cok Grashoff
Kluitman, 1949.
Illustraties: Hans Borrebach.

Villa De Zeester

Cok Grashoff
Kluitman, 1954.
Illustraties: Lies Veenhoven.
Bewerkt Kluitman, 1971.
Illustraties: Rudy van Giffen.

De Zeesterretjes

Cok Grashoff was de schrijversnaam van het echtpaar Pieter en Cok GrashoffHageman, dat zelf in de Van der Dussenstraat in Blijdorp woonde.
Het eerste deeltje is bedoeld voor lezertjes van zes tot tien jaar. Het tweede voor zes
tot negen jaar en de herziene versie uit 1971 is voor meisjes tot tien jaar. Wel
verwarrend!
Het zijn brave meisjesboeken over de tweeling Lies en Loes Verhagen. Lies is de
extraverte wildebras, Loes de introverte, gevoelige en artistiek begaafde van de
twee. Haar gezondheid laat te wensen over. Ze wonen in Rotterdam-Blijdorp. In deel
1 zijn ze bijna zeven en over naar klas 2. Ze gaan op vakantie (met een taxi met
geüniformeerde chauffeur, misschien wel van de Ravero) naar een huisje in de
duinen bij Den Haag, Villa de Zeester. Daar maken ze kennis met Bennie, van wie ze
op hun verjaardag een jong poesje krijgen. Van hun ouders krijgen ze beiden een
autoped, in 1949 een prachtig en duur cadeau. Het meest extreme dat ze meemaken
is schuilen in een duinhut voor onweer.
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Weer op school vertelt de juf het bekende verhaal van de dame met hondje en de
heer met sigaar in de trein. Loes tekent het vakantiehuis. De meisjes verdienen
snoep met het uitlenen van hun steps: vader is boos, de steps gaan een week in de
schuur en ze krijgen twee dagen geen lekkers. Wilde Lies krijgt heet water over haar
voet. De behandeling bestaat uit zalf en een nat verband.
In de kerstvakantie wordt er gelogeerd bij Bennie en hij mag in Rotterdam logeren.
Het vriest en er wordt geschaatst in het Vroesenpark (dat abusievelijk ‘Kroesenpark’
wordt genoemd). Dat is vlakbij de Van der Dussenstraat 13b, waar de meisjes
wonen. In de lente plukken ze katjes en Loes schildert er een stilleven van. Moeder
vertelt de meisjes dat ze een broertje of zusje krijgen. Details worden er niet
gegeven. Voor hun goede Paasrapporten krijgen ze ieder een dubbeltje en van opa
en oma een kwartje. Geen wereldbedragen, maar het was 1949.
Ze gaan logeren bij tante Nel, want de bevalling is aanstaande. Met de trein, maar
wel derde klas. Tante Nel heeft een badkamer, een ongekende luxe. Tante woont
alleen in een groot huis en schrijft boeken voor grote mensen. Ze bezoeken de
Bijenkorf, dus tante woont in Den Haag, Utrecht of Amsterdam. Na drie dagen
kondigt een telegram de komst van broertje Hansje aan. Vader haalt de tweeling op
met de trein (uiteraard weer derde klas) en het broertje is natuurlijk schattig. Lies en
Loes gaan over naar klas drie, en dat wordt gevierd met taartjes.
Deel 2 begint een half jaar later, het is eind januari en Loes is ziek geweest (griep).
Ze helpt moeder thuis met Hansje en het opruimen van de boodschappen: suiker,
zout, thee en soda worden in Keulse potjes gedaan. Er komt een brief van Bennie.
Hij heeft zijn enkel verzwikt, mag niet schaatsen en zal een weekeind komen logeren.
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Loes is beter en er wordt geschaatst op de vijvers van het park. Ze botsen tegen een
wit hondje dat zijn poot bezeert. Lies verzwikt haar pols. De hond gaat mee naar huis
en de advertenties ‘verloren’ in de krant worden nagepluisd. Het hondje hoort thuis
op de Statensingel 300, dat is aan de Diergaardekant. Ze mogen het beestje ’s
avonds na het eten wegbrengen (in het donker, ouders van nu zouden dat denk ik
niet meer doen). De verheugde eigenaar belooft de meisjes een spaarbankboekje.
De tweeling mag gaan logeren bij Bennie. Lies is opstandig, wil geen schort mee en
is brutaal tegen moeder. Dat wordt huilen en een innerlijke worsteling, maar na
getoond berouw volgt vergiffenis. De beloofde spaarbankboekjes arriveren en er
staat voor elk fl. 2,50 op. Loes gaat verder sparen voor een verfdoos, Lies voor een
vlooienspel.
Ze gaan naar Ben. Vader laat hen zelf de kaartjes (derde klas) kopen. Ben krijgt een
boek: Kruimeltje. Hij heeft foto’s van vliegmachines aan de muur. Er wordt
getafeltennist en Bens moeder leest Repelsteeltje voor. Dan volgt een larmoyante
episode over een ontmoeting in de duinhut met een oude fluitspeler die de kinderen
vertelt over zijn overleden kleindochtertje. Zondags gaan ze met de bus naar Den
Haag, een kindertoneelvoorstelling van Klein Duimpje en de Reus. Zelfstandig met
de trein naar huis, maar vader moet ze in Rotterdam wakker maken omdat ze in
slaap gevallen zijn.
De versie uit 1971 van De Zeesterretjes begint met de brief van Bennie. Er zijn
aanpassingen, zo wordt het dressoir de televisie, de krant het Tv-journaal, de
postzegel kost een kwartje i.p.v. een dubbeltje en voor het terugbrengen van het
hondje krijgen ze fl.10 i.p.v. fl. 2,50. Het spaarbankboekje hebben ze al. Ben krijgt
geen Kruimeltje maar een Kameleonboek, en de vliegtuigen aan zijn wand hebben
plaats gemaakt voor ruimteschepen.
Hierna is het boek volledig anders, Lottie, een arm, moederloos en zielig kind uit hun
klas komt een paar maanden bij de tweeling logeren, Ben krijgt een nieuwe vader en
gaat verhuizen naar Aruba. Ook hij komt een tijdje logeren tot er een nieuw huis is
gevonden. De meisjes gaan met school naar Diergaarde Blijdorp. In het Vroesenpark
pakken grote jongens hun bal af en Hansje is zoek. Maar oom agent lost alles op.
Uiteindelijk komt alles goed. Lotties vader krijgt een baan en een huis, Bens ouders
hebben een huis en hij gaat (per boot) naar de West. Het wordt Oudejaar met
sneeuw, oliebollen en ganzenborden. Lies en Loes mogen opblijven maar worden
om twaalf uur wakker van het lawaai van de scheepstoeters in de haven,
kerkklokken, de TV en vuurwerk. Daarna gaan ze naar bed onder hun elektrische
deken.
De boekjes ademen de geest van de jaren na de oorlog. De tweeling wordt liefdevol
maar strikt opgevoed. Toch krijgen ze al verantwoordelijkheid: zelf het hondje
terugbrengen, zelf kaartjes kopen. Moeder helpen en op Hansje passen. Er is een
traditionele rolverdeling in het gezin. Vader werkt buitenshuis en komt om zes uur
thuis voor het eten. Moeder doet de kinderen en het huishouden. Er is geen armoe
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(ze nemen een taxi naar het vakantieadres en krijgen ieder een step) maar ook geen
rijkdom: een badkamer wordt als luxe gezien. Als moeder zegt: ‘als Paps mij niet
had, dan at hij iedere dag aangebrand eten en zat er nooit een vouw in zijn broek’,
zegt Bennie: ‘daar zijn moeders nu eenmaal voor’. Er wordt hartelijk gelachen en
vader zegt: ‘je hebt gelijk hoor jongen. Mannen hebben een vrouw om hun broek te
laten persen’.
De school van de meisjes is prettig, de juf is aardig. En in een tijd van woningnood
hebben ze een benedenhuis in de Van der Dussenstraat met een tuin.
Rotterdam (Blijdorp) is duidelijk in de boeken aanwezig met Vroesenpark,
Statensingel, Diergaarde en station. Ook de haven wordt genoemd (Bennies vertrek,
en Oudejaar). Al met al niet-confronterende lectuur voor jongere meisjes, waarin wel
erg veel enkels/polsen/pootjes het moeten ontgelden.
N.B. De versie uit 1971 van deel twee is wat krampachtig gemoderniseerd, ik neem
aan op verzoek van de uitgever, die er nog wat omzet uit wilde persen. De illustraties
zijn ronduit lelijk!
[DV]
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D. Hans

De Knalclub van 3A

R.S. Stokvis, Rotterdam, 1925.
Illustraties: Menno; bandtekening: Louis Bron.
“Een gezond en frisch jongens- en meisjesboek kan in dezen tijd van film-sensatie en
maniacaal bioscoop-bezoek een psychisch wonder verrichten ten bate van de jeugd”,
aldus H.A. Meerum Terwogt in zijn Inleidend Woord. Ongetwijfeld kreeg hij er, als
bekend sportjournalist van de NRC, een leuke vergoeding voor van uitgever R.S.
Stokvis, die met dit boek zijn fietsmerk De Nederlandsche Kroon promootte. En de
schrijver, Doe (’s Heeren wegen zijn ondoorgrondelijk) Hans, was ook sportjournalist,
dus het zal een vriendendienst geweest zijn. Het boek was in fietsenwinkels te koop
voor maar 60 cent (winkelwaarde fl. 3,25), hetgeen resulteerde in een verkoop van
20.000 exemplaren.
In de derde klas van een gemengde HBS in Rotterdam (welke en waar wordt helaas
niet vermeld) willen drie jongens een club oprichten. Voor het zover is weidt Hans
met graagte uit over zijn eigen jeugd en zijn liefde voor de wielersport en de
vaderlandse geschiedenis. Op de oprichtingsvergadering zijn aanwezig: Max
Doelestein, alias Rookworst (vanwege zijn Indische uiterlijk), Freek Fransen alias
Pukkel en Karel van Oever alias Lijn Tien (vanwege zijn lengte).
Na rijp beraad besluiten ze Elly Verhage, alias Nachtegaaltje, er ook bij te vragen.
Die vindt het ‘knal’ (ze vindt àlles ‘knal’). Het wordt dus een knalclub, maar hoe moet
die heten? Ze worden het eens over De Nederlandsche Kroon, niet geheel toevallig
ook de naam van de fietsen van Stokvis. De twee tantes bij wie Max woont worden
spontaan donatrice.
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Het eerste uitstapje van de club, uiteraard per fiets, gaat naar de polder achter
Hillegersberg: ze gaan baarzen. Ze vangen er tien maar dan barst er een onweer los
en doorweekt komen ze weer thuis. ’s Middags op school wordt Freeks Spiek-Studie
onderschept en hij moet het werkstuk voor de klas voorlezen, in het bijzijn van de
directeur. Elly neemt het auteurschap op zich en krijgt van de club een tablet
melkchocolade voor haar opoffering.
Er is een circus in de stad en bij de tantes van Max komt neef Frans zijn verloofde
voorstellen. Zij blijkt de Roemeense vrouw-met-de-baard van het circus te zijn. De
tantes in alle staten! In het circus controleren Nachtegaaltje en Lijn Tien de baard. Hij
is echt.
Nachtegaaltje en de als meisje verklede Rookworst bezoeken een helderziende,
mevrouw Hillegonde op de Gedempte Slaak. Via kniecontact voorspelt de
waarzegster Max liefde en voorspoed, totdat hij zich verraadt en naar buiten vlucht.
Hillegonde is not amused.
Er wordt een fietstocht door Voorne gemaakt en de schrijver geeft een lyrische
beschrijving van het eiland. Lijn Tien stelt extra contributie voor om in Antwerpen
naar de wedstrijd Holland-België te gaan. Maar eerst nog even zandtaartjes kopen in
Den Briel. Al plannen makend rijdt Max de sloot in. Een aardige boerin leent hem een
bucolische outfit, waarmee hij niet in de stoomtram durft. Dan maar met de boot. Na
een prachtige tocht over de Maas wordt Max bij de tantes afgeleverd.
Elly mag niet mee naar Antwerpen. Freek ook niet, omdat hij altijd zo bang is. Maar
Nachtegaaltje bedenkt een list. Intussen is de verloving van neef Frans uit: de baard
blijkt toch vals te zijn. Bij Freek thuis wordt een inbraak in scène gezet waarbij hij zijn
heldhaftigheid kan tonen. Maar moeder ontdekt dat Max de overvaller is en hij bekent
de hele opzet. Dankzij de smeekbeden van de club mag hij toch mee.
Elly komt op school met een pagekopje. Sensatie! De Kroon gaat naar een concert
bij ’t Nut en Elly treedt op met haar zangkoor. De club schenkt haar een boeket gele
rozen.
Nachtegaaltje koopt een lot van een ‘philantropische vereeniging’, je kunt er een
gramophoon mee winnen. De trekking valt op nr. 16, Elly’s leeftijd, maar om jonger te
lijken had ze nr. 15 gekozen. Geen muziek! Het is winter. Hans vult weer een paar
bladzijden met ’t Geuzenvendel op den Thuismarsch van F.L. Hemkes en
Winterstilte van Jacqueline E. van der Waals. Freek is dol op taal- en letterkunde. Hij
doet mee aan een novellenwedstrijd van een maandblad met een detectiveverhaal.
Tante Nel is bijgelovig en raadt hem aan bij volle maan driemaal om een kerk te
lopen. Freek doet dat niet maar wint toch: zijn verhaal Het Parelsnoer wordt
gepubliceerd en hij wint er een fiets mee. Uiteraard een Nederlandsche Kroon!
De vader van Elly heeft vroeger ‘veel aan schetsjes-schrijven gedaan’ en vergast de
club op een paar spannende verhalen.
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Het achtste hoofdstuk gaat over de geneugten van het radioluisteren. Natuurlijk
hebben de tantes van Max een Sterling met Dinkie luidspreker en bij Elly thuis staat
een Erres. Alle te bekomen bij de firma Stokvis. Bij Lijn Tien thuis zal de Sint op
bezoek komen. Zijn kleine broertjes herkennen de Goedheiligman onmiddellijk aan
zijn ‘spjaakgebjek’: het is oome Kees! De club gaat op trouwreceptie bij Els’ nicht
Annie, aan de deftige Nieuwehaven. De aanstaande bruidegom Kees gaat tegen het
verbod van Annie ’s morgens toch voetballen en loopt een dikke neus plus blauw oog
op. Geen goede start van het huwelijk. Maar Elly steelt de show als bruidsmeisje.
Oom en Tante Doelestein uit Den Haag nodigen Max en zijn vrienden uit voor een
feestje. Nachtegaaltje gaat mee op de motor van Karels vader, de rest fietst. ’s
Avonds maakt Max nog een faux pas door een schilder tegen diens vrouw te
kwalificeren als ‘die kwibus met de leeuwenmanen’. Tijdens zijn slaap wordt Lijn Tien
bruin geschminkt. Als hij ’s morgens in de spiegel kijkt denkt hij dat het Rookworst is
en gaat weer slapen. Dan naar Scheveningen.
Het volgende hoofdstuk wordt deels door Hans benut om grappige verhalen en
informatie over Scheveningen en zijn geschiedenis te debiteren. Het stormt aan de
kust, geen strandweer.
Op eerste Kerstdag is het Park ondergesneeuwd. De club gaat naar de Jeugdkerk,
waar de predikant een verhaal over een kerstboom vertelt. Na de kerst ligt er ijs, de
vrienden gaan vanaf de Kralingse Plas op de schaats naar Gouda. Op de terugweg
sneuvelen de als souvenir gekochte Goudse pijpen in een massale valpartij. Later
krijgen Rookworst en Pukkel ruzie, maar die wordt op de Coolsingel weer bijgelegd
als er tegen een gezamenlijke vijand gevochten moet worden.
De reis naar Antwerpen begint bij ‘de Hollandsche Spoor’, d.w.z. station Delftsche
Poort, het latere Centraal Station. De jongens worden uitgezwaaid door Elly. Hans
neemt de gelegenheid weer te baat om allerlei verhalen en een gedicht over een
Holland-België-wedstrijd in Antwerpen in het boek te vlechten. Bij de grenscontrole is
Pukkel zijn paspoort kwijt, maar net op tijd bedenkt hij dat hij het reisdocument in zijn
pet heeft opgeborgen.
Ook toen al droegen de supporters oranje en zwaaiden met de nationale driekleur.
Cafés en restaurants zitten stampvol ‘Ollanders’. De ‘Roode Duivels’ krijgen met 3-1
klop. In het feestgewoel raken ze Rookworst (met de kaartjes en de kas) kwijt, maar
ze vinden elkaar terug. Pukkel is zijn pas weer kwijt, deze keer had hij zijn kadetje
erin verpakt. En voor Nachtegaaltje kopen ze Antwerpse bonbons.
Vervolgens een intermezzo van 16 bladzijden over van leraar Stegeman gestolen
wiskundeopgaven. Rechercheur Peterson, alias Jopie Slim, weet het mysterie op te
lossen, het blijkt een klasgenoot te zijn die misbruik heeft gemaakt van een
afgeluisterd telefoongesprek. De clubleden spelen nauwelijks een rol.
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Hans heeft er zin in: hoofdstuk 14 gaat geheel over de geschiedenis van het Huis
van Oranje en prinses Juliana, inclusief een wat slijmerig lied van J.C. Wijk (muziek
Willem Andriessen) over de geboorte van de lang verbeide troonsopvolgster.
De vader van Elly krijgt bezoek van Samuel Ling, een zelfbenoemde ‘professor in de
leer van het worstelen’, die verhaal bij de journalist komt halen omdat hij nooit over
(Grieks-Romeins) worstelen schrijft. De heer Verhage belooft naar een wedstrijd te
komen en de Knalclub gaat mee. Rinus van Riel vecht tegen Carlos. Het ordinaire
publiek is uitermate enthousiast. Rinus wint.
De tantes van Max zijn niet gecharmeerd van de dunne kousen van Elly. Die trekt
speciaal voor Nel en Ans een degelijk paar aan. Ze hebben moeite met de mode en
de vrijheden van de jeugd, vooral van meisjes. Maar ze bedoelen het goed.
Nachtegaaltje kondigt haar vertrek naar Zwitserland aan, waar ze haar opleiding
voort zal zetten. Er wordt een wielerwedstrijd onder de jongens gehouden, wie wint
mag haar naar het station brengen. Max (die overduidelijk verliefd is op Elly) wint,
Freek is tweede en Karel, die geen Nederlandsche Kroon heeft, is laatste.
Als afscheid zullen ze een roeitocht op de Kralingse Plas maken. Van de clubkas
worden er allerlei heerlijkheden aangeschaft die op een eilandje soldaat gemaakt
worden. Het naderende onweer hebben ze te laat in de gaten. Met achterlating van
de picknickmand roeien ze terug maar moeten op een eilandje vluchten. Tot
overmaat van ramp drijft hun boot weg. Een motorboot schiet gelukkig te hulp.
Met het van de club gekregen School-Idyllen stapt El de trein in, de jongens zwaaien
haar na. Pukkel mag zijn oude fiets voor een Nederlandsche Kroon gaan inruilen.
Een schooiertje krijgt het restant van de clubkas, op voorwaarde dat hij ‘leve
Nachtegaaltje’ roept. En daarmee is de Knalclub van 3A opgeheven.
Het leuke van dit boek is dat het over een gemengde club gaat, een zeldzaamheid in
jeugdboekenland, zeker in 1925. Ondanks Max’ verliefdheid wordt het verhaal
nergens zoetig, de onderlinge omgang is prettig en natuurlijk. Dat gezegd hebbende
is er wel wat op aan te merken. Ten eerste is de reclameboodschap voor Stokvis erg
nadrukkelijk aanwezig en ten tweede heeft de schrijver het zich wel erg gemakkelijk
gemaakt door er allerlei weinig ter zake doende elementen aan toe te voegen. Zo
komt het boek wel vol! Maar voor zestig cent kunnen we niet te hoge eisen stellen.
[DV]
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D. Hans

Zonnebloem, Nieuwe Lotgevallen van de Knalclub van 3A

R.S. Stokvis, 1927.
Dit tweede deel van de Knalclub is duurder dan deel I: maar liefst fl. 0,75! In het
Woord Vooraf meldt de schrijver dat er van dat eerste deel 20.000 exemplaren
verkocht zijn. Ook het tweede deel is uitgegeven door R.S. Stokvis en maakt reclame
voor de producten van dit bedrijf.
Nieuwe avonturen van Elly alias Nachtegaaltje alias Zonnebloem, Max alias
Rookworst, Freek alias Pukkel en Karel alias Lijn Tien (van de Ruigeplaatweg naar
de Oosterkade). Max belegt een heroprichtingsvergadering van de Knalclub van 3A,
oftewel de Nederlandsche Kroon. Reden: Nachtegaaltje komt terug. In haar brief aan
de voorzitter meldt ze haar thuiskomst, met Kerstmis al. Ze kan niet wennen in
Zwitserland en heeft heimwee, ter illustratie haalt ze Piet Paaltjens aan. Desondanks
heeft men haar daar Zonnebloem gedoopt.
Op 23 december zullen de jongens haar ophalen. Er wordt besloten de naam
Nachtegaaltje te vervangen door Zonnebloem, zoals ze in Zwitserland werd
genoemd. De tantes van Max krijgen het blijde nieuws te horen en storten ieder weer
spontaan een rijksdaalder in de clubkas. Ze worden bevorderd tot ereleden van de
club. Max raadt de dames aan ook een fiets aan te schaffen, maar dat stuit op schrik
en afschuw. Op school wordt het nieuws met vreugde begroet, behalve door de
wiskundeleraar. Maar de man van natuurlijke historie behandelt gelijk de
zonnebloem.
Hans grijpt Elly’s terugkeer aan om een loflied op Holland te zingen. Hij citeert
Potgieter, Adama van Scheltema en Van Deyssel en vertelt over eigen
reiservaringen in zijn prachtige vaderland. Op het station staan de jongens te
wachten, ze hebben allemaal een zonnebloem aan hun fiets gebonden. Onderweg
trakteren ze El op chocolade met slagroom en roomsoezen. Ze geeft een
straatschoffie een gulden voor een kerstkrans, maar hij koopt er subiet sigaretten
voor.
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’s Avonds gaat ze op bezoek bij de tantes, die allerlei lekkers in huis hebben gehaald
en ze danst de charleston met Ant, de oude gedienstige. Geïnspireerd door de
kerstpreek van de dominee schaft de familie Verhage speciaal voor het Duitse
dienstmeisje een kerstboom aan. Die is zeer geroerd door de geste. Het wordt een
gezellige kerstfuif en Elly vertelt een onzinverhaal over Mussolini (die was sinds 1922
al minister-president van Italië).
Zonnebloem is ondanks haar afwezigheid toegelaten tot klas 4. Na school
veroorzaakt de club door links van de weg te rijden een verkeersongeluk met een
groentekar. Ze gaan allemaal op de bon. Misschien moeten ze voor de veiligheid
voortaan maar met de tram gaan. Hierna volgt op de bekende Hansiaanse wijze een
nostalgisch exposé over de paardentram.
Freek weet zijn oom over te halen een bijdrage te storten voor het Olympisch Comité
dat de Spelen van 1928 voorbereidt. De vrienden bezoeken in de Doelen een
postzegeltentoonstelling.
Op een mooie dag in februari fietsen ze naar Den Haag. De schrijver citeert Huygens
en El is bijgelovig: ze klopt ongeluk af. Je moet het noodlot niet tarten. De voors en
tegens van paranormale genezing worden besproken waarna ze langs gaan bij een
neef van Karel. Die vertelt een lang verhaal over een tante. Weer een aantal
bladzijden gevuld!
De Knalclub gaat naar een letterkundetentoonstelling van ’t Nut. De werken van
Hugo de Groot brengen de vrienden op de vijf boekenkisten waarin de
rechtsgeleerde ontsnapt zou zijn. Dan staat er een deurwaarder bij de tantes op de
stoep: een dagvaarding voor Max, vanwege linksrijden en de aanrijding met de
groentekar. De anderen ontvangen er ook één.
Op de zittingsdag fietsen ze naar de Noordsingel. In de wachtkamer zitten meer
wetsovertreders, wegens matjeskloppen en schelden. Zonnebloem maakt hen wijs
dat het viertal wegens moord moet voorkomen. Het vonnis valt mee: elk één gulden
boete.
Voor het komende schoolfeest wordt de toneelclub ‘Klavertje-Vier’ opgericht.
Zonnebloem heeft er zin in. Lente en letterkunde roepen bij de auteur dichterlijke
gevoelens op: het Hooglied van Salomo wordt aangehaald om de komst van het
voorjaar te beschrijven. Op school wordt een Zuid-Afrikaans vers behandeld: ‘de zoo
vaak primitieve, kinderlijke taal onzer stamverwanten ginds’. El mag achterop de
motor mee met Karel, Max is not amused. Onderweg rijdt Lijn Tien een kip dood.
Dankzij een gat in de weg rijden ze de sloot in en krijgen droge kleren van
vriendelijke boeren. Het thuisfront is in alle staten, maar uiteindelijk worden de
drenkelingen met een boerensjees thuisgebracht. Zonnebloem zal met Max gaan
roeien om hem wat op te monteren. Dat wordt zowaar voorzichtig romantisch. Dan
volgt nog een relaas van Hans over de eerlijkheid van de Hollanders.
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De club woont een lezing van ’t Nut bij over de Volkenbond, het verhaal wordt door
de schrijver gedurende twaalf bladzijden (zonder de illustraties) naverteld, waarbij
eerst het glorieuze Hollandse verleden langskomt, gevolgd door de Eerste
Wereldoorlog en de inspanningen van de Amerikaanse president Wilson, en ten
slotte een gezwollen gedicht van Adama van Scheltema. Het hoofdstuk eindigt met
een episode over een verstrooide professor en een detective. Weer zes bladzijden
gevuld.
Juwelier Goudsmit is via een slimme truc beroofd van tal van kostbaarheden. Hem is
beloofd dat hij in een film mag meespelen, maar een boevenbende is de bona fide
crew een half uur voor. De Knalclub heeft de criminelen een huis zien binnengaan op
de Maaskade. Met de politie scheuren ze erheen, maar Pukkel en Lijn Tien, die op
wacht zijn gebleven, hebben ze net in een motorboot zien vertrekken. Met een
politieboot gaat het achter de dieven aan. Bij Bolnes worden ze aangehouden. De
vrienden zijn de helden van de dag.
Met de ouders van Elly mag de club mee op vakantie naar België. Max’ tante Ans
blijkt ernstig ziek te zijn: longontsteking, toen een vaak fataal verlopende
aandoening. Zonnebloem werpt zich op als verpleegster. Als de crisis komt kan er
alleen maar gebeden worden, antibiotica waren nog niet uitgevonden. Maar tante
herstelt. Elly wil actrice worden, maar tante (die zelf nooit getrouwd is) houdt een vijf
bladzijden durend pleidooi voor het huisvrouw- en moederschap. Zij is de ‘priesteres
van het gezin’. Tante schenkt El een gouden armband.
De ouders van Max komen terug uit Indië. Maar eerst zal de toneelclub ‘Klavertje
Vier’ op een schoolavond het ‘Drama der Vier Overhemden’ spelen. Dat volgt
uiteraard verbatim, evenals de conference van een humorist.
Het uitstapje naar België begint in Brussel, dat uitgebreid beschreven wordt door de
auteur. Ook de aardrijkskunde en geschiedenis van Namen, Dinant en de Ardennen
passeren in detail de revue.
Tante Nel wil leren fietsen en Ans is mordicus tegen. Ruzie! Maar uiteindelijk draait
ze bij. Eerst zal Nel met de club gaan oefenen in het Park en als dat goed gaat zal
ook Ans een poging wagen. Van de emotie gooit Ant, de trouwe gedienstige, een
bord aan scherven. Na een week hard oefenen kan Nel fietsen, ze durft zelfs op de
Westzeedijk te rijden. Nu is Ans aan de beurt. En ook die leert het in een week.
Natuurlijk rijden ze beiden op een Nederlandsche Kroon.
Het is vakantie en de ouders van Max arriveren, het is een feestelijk weerzien. Ze
hebben een aapje meegebracht dat bij de tantes voor een pandemonium zorgt. Elly
neemt het dier mee naar huis, waar hij in gevecht raakt met de kat. De volgende dag
gaat het hele gezelschap met de elektrische trein naar Wassenaar, waar in de
duinen wordt gepicknicked en gewandeld. Hans citeert Gezelle. In Scheveningen
dineren ze in een restaurant.
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Voor ze teruggaan zitten El en Max nog in de duinen. Max geeft Zonnebloem een
gouden Indisch gelukskettinkje en vertelt haar dat hij na zijn eindexamen terug gaat
naar Indië. De lezer vermoedt dat dat niet het einde van hun vriendschap zal zijn.
Dit tweede deel van De Knalclub volgt dezelfde opzet als het eerste: de avonturen
zijn niet superheftig, de onderlinge verbondenheid is groot (ondanks enkele ruzies),
en voor de vrouwelijke lezers is er een vleugje puberromantiek. De verhaallijn is
zwak en wordt telkens onderbroken door ontboezemingen van de schrijver, die graag
en langdurig zijn eruditie en belezenheid etaleert. Maar ook hier geldt: het boek is de
prijs van fl. 0,75 zeker waard.
[DV]
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Nietha den Hartogh

Op Onze Schouders

Boom-Ruygrok, Haarlem, 1949.
Ten geleide van E. Kroeskop,
Illustraties: George Schulein.
1945, Rotterdam viert zijn bevrijding. Maar de Joodse Judy Sanders, teruggekeerd
na haar onderduiktijd in Gelderland, kan niet meefeesten. Haar familie is niet
teruggekomen uit de concentratiekampen en in hun huis wonen andere mensen. Ze
is op weg naar beste vriendin Sandra, maar de verstandhouding is niet meer
dezelfde. Ook Sandra is veranderd, haar vader is als kapitein al sinds 1939 niet meer
thuis geweest. De lang verbeide vrede valt tegen. Judy is verbitterd en voelt zich
schuldig dat ze het overleefd heeft, terwijl ze voor de oorlog de vrolijkheid zelve was.
Els Hoogstraten geniet in de tram van de Rotterdamse humor van arbeiders en
fabrieksmeisjes. Ze houdt van haar werk op kantoor maar haar man Frits heeft liever
dat het eten opstaat als hij thuiskomt. Hij heeft een Indische achtergrond en is in luxe
opgegroeid maar moest door de oorlog zijn studie aan de Economische Hogeschool
afbreken en een baan zoeken. Els was zijn redding van de eenzaamheid in sombere
pensions.
Els geniet van haar kleine, maar comfortabele huisje. ’s Avonds komt de oude
vriendenclub op bezoek: Judy, Sandra, Bert, die in een concentratiekamp heeft
gezeten, en zijn verloofde Ineke. Trouwen zit er vanwege de woningnood nog niet in.
Als Judy aan Sandra vraagt waarom Connie er niet was ontwijkt die het antwoord.
Connie schijnt mensen verraden te hebben, maar meer wil Sandra niet kwijt.
Het is augustus, Sandra geniet van het mooie weer. Maar piekert ook over haar
broers en zusje. Martien wil de MTS niet afmaken maar naar Indië en moeder heeft
weinig gezag. Er arriveert een brief van vader: die blijft in Amerika, bij een andere
vrouw. Machteloze woede, vaders portret sneuvelt.
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Er dient zich een bezoeker aan: Sjoerd Weersma die samen met Judy ondergedoken
heeft gezeten in Barneveld. Hij vindt dat de mensen zich de bevrijding en de vrede
veel te rooskleurig hebben voorgesteld. Maar hij denkt dat Sandra de problemen wel
te boven zal komen. Hij krijgt Judy’s adres en vertelt dat hij naar Australië zal varen
en bij terugkomst naar de zeevaartschool zal gaan. Sandra voelt zich als oudste
verantwoordelijk voor het gezin. Broer Martien wil stoppen met school en als
vrijwilliger vechten in Indonesië.
Sjoerd treft Judy (die hij kent als Bertie van Doorn) niet thuis, maar mag van de
hospita binnen wachten. Hij ziet een foto van haar gezin, waarvan zij de enige
overlevende is. Als ze thuiskomt merkt hij dat ze cynisch is geworden en haar geloof
in God verloren heeft. Zijn liefdesverklaring houdt hij nog maar even voor zich. Eerst
die zeereis maken. Judy zit nog erg met zichzelf in de knoop.
1946. Arbeidsschuwheid en oorlogsmoeheid zijn sleutelbegrippen. Judy is op
Oudejaarsavond bij Sandra geweest, ze denkt nog aan Sjoerd. Martien zal
binnenkort naar Indië vertrekken. Bert is opgeroepen voor militaire dienst en Ineke
werkt op 31 december in het kindertehuis, waar vooral NSB-kinderen zitten. Trouwen
en de gedroomde etage in Blijdorp zijn voorlopig in de koelkast gezet.
De ouders en het zusje van Frits zullen met de Nieuw Amsterdam naar Nederland
komen, hij zoekt en vindt zowaar woonruimte voor hen. De ontvangst is feestelijk.
Zus Juultje heeft moeite zich aan te passen en slaat op school stevig van zich af.
Maar een begrijpende onderwijzeres zorgt ervoor dat ze zich gauw thuisvoelt.
Martien vertrekt naar Indië, hij zal maandelijks geld naar Sandra overmaken. Hij en
zijn zus worstelen nog met de loyaliteit aan hun vader. De meisjes en Judy brengen
hem weg. Judy vindt dat getrouwde mannen zich niet als OVW’er moeten opgeven
maar voor hun gezin moeten zorgen.
Sjoerd is terug van zijn reis en zoekt Judy op. Hij wil eigenlijk een aanzoek doen,
maar krijgt de kans niet. Ze gaan eten bij Yuen Wah, op de Schiedamsesingel. Daar
probeert Sjoerd het nog eens, maar Judy heeft door de gebeurtenissen in de oorlog
waarbij ze haar hele familie verloor het vertrouwen in de mensheid en de toekomst
verloren en wil zich niet binden.
Bert en Ineke hebben trouwplannen, een huis zit er niet in maar misschien een etage
op de Statensingel. Sandra ontmoet Jan van Waasdijk, beroepsmilitair, die zeer in
haar geïnteresseerd is. Op de bruiloft ontmoeten ze elkaar weer. Sandra wordt
geïnspireerd door de opbouwende speech van de predikant, terwijl Judy er niet in
kan geloven.
Judy ontmoet René, een oude vriend van haar vermoorde broer. Hij heeft een grote,
hedonistische vriendenkring. Een ontmoeting met Sjoerd valt in zijn nadeel uit en
beiden vertrekken uit haar leven.
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Sandra gaat met Jan naar een concert in de Koninginnekerk, andere zalen liggen
nog in puin. Na afloop bloeit de liefde op, maar Jan moet eerst nog twee jaar naar
Indonesië. Als hij terugkomt wil hij een reclamebureau beginnen.
De vriendenclub brengt tweede Kerstdag door bij Bert en Ineke. Zij mist het werk in
het kinderhuis. Els heeft juist tegen haar zin haar baan opgezegd: Frits is geen man
voor een werkende vrouw. Maar in de oorlog moesten vrouwen juist werken en dat
wordt ze nu weer afgepakt.
Judy is jarig en Sandra brengt cadeautjes. Op haar werk krijgt Judy van een
rechercheur te horen dat iemand haar in de oorlog heeft verraden waardoor haar
leven aan een zijden draadje hing: Connie! Dat hebben de vrienden voor haar
verzwegen. Sandra krijgt de verwijten over zich heen. De Indische huisgenote Jackie
ontfermt zich over de overspannen Judy. Zij laat een dokter komen die een rusthuis
voorstelt, maar Jackie stelt voor de verzorging op zich te nemen. Zij is als Indo
getraumatiseerd door de moordpartijen van de Indonesische extremisten waarbij
haar ouders en broer omkwamen. In Nederland voelt ze zich ontheemd maar veilig.
Het gaat niet goed met Judy, Sandra gaat op bezoek bij Sjoerd, die intussen het
varen heeft opgegeven en de zaak van zijn vader heeft overgenomen. Hij gaat gelijk
mee terug, koopt bloemen en doet een aanzoek. Jackie blijft alleen achter.
Ineke is zwanger, maar Bert is niet blij als ze dat vertelt: hij moet binnenkort naar
Indië. Sandra’s broer Martien kan een goede baan krijgen in Indonesië, hij blijft daar
waarschijnlijk. Als Jan ook weg moet staat zijn moeder voor Sandra klaar.
Judy is weer terug in Rotterdam en met plezier aan het werk. Jackie gaat ook naar
de fuif bij Ineke en zal een rijsttafel maken. De verloving van Judy en Sjoerd wordt
gevierd plus de zwangerschap van Ineke. Jackie is somber, ze is afgekeurd voor de
verpleegstersopleiding en wil terug naar Indonesië.
Jan en Sandra gaan op bezoek bij zijn broer Lex en zijn vrouw en zoontje. Die
hebben maar geboft met gezin, huis en baan en Jan voelt zich minderwaardig. Maar
Sandra heeft er vertrouwen in, zo’n beschermd leventje is niets voor haar.
Jackie gaat voor het Rode Kruis naar Indonesië en Judy geeft haar een gouden
speld van haar moeder. Er komen brieven van Jackie, het werk is zwaar maar
langzaam gaat het beter. Maar ze krijgt tyfus en overlijdt. Uit haar dagboek wordt
duidelijk dat ze door haar oorlogservaringen haar vertrouwen in een betere wereld
heeft verloren.
De sfeer in het gezin Meertens is verbeterd en Jan heeft in Batavia een aanstelling
als reclametekenaar gekregen. Ineke voelt zich eenzaam en Sandra trekt bij haar in.
Op tweede Kerstdag wordt Ferdinand geboren. De schoonouders van Els gaan terug
naar de Oost en Judy en Sjoerd trouwen in april. Wilhelmina doet troonsafstand. Jan
vraagt Sandra naar Batavia te komen: hij gaat daar zijn eigen zaak beginnen.
Natuurlijk gaat ze!
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Feest in Rotterdam: van Koninginnedag 31 augustus tot de inhuldiging van Juliana
(1948). Rond de St. Laurens wordt een jongerenmanifestatie gehouden die
vertrouwen in de toekomst schept. De stad is verlicht en er is kermis. De
vriendenclub feest mee, er is een sterk gevoel van nationale eenheid en
saamhorigheid. In huize Meertens luisteren ze met ontroering naar de rede van
Juliana en Sandra gaat de toekomst positief tegemoet.
Op Onze Schouders beschrijft indringend de enorme impact die de oorlog en de
periode erna op alle personages heeft gehad: het bombardement, verraad van
Joden, afgebroken opleidingen, armoede, woningnood, relatiebreuken, de oorlog in
Indië, de lange dienstplicht hebben diepe sporen nagelaten. Maar de jeugd is
veerkrachtig en gaat er enthousiast tegenaan: het kan alleen maar beter worden!
[DV]
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Wim van Helden

De Verdwenen Radiowagen

Gottmer, Haarlem, 1954.
‘Met dank aan de Hoofdcommissaris van Politie te Rotterdam, die zijn toestemming
gaf om de originele foto’s in dit boek op te nemen.’
De verdwenen radiowagen was het eerste boek van W. van Helden. Het werd later
opgenomen in de Kluitmanserie over Commissaris Achterberg met de titel
Commissaris Achterberg en de verdwenen radiowagen. De Willys Jeep Wagon op
het omslag was vervangen door de Chevrolet C10.

Bram en Eddy, Rotterdamse derde klas ULO (later MAVO) scholieren, hebben
visplannen. Intussen broeden Joop, Jimmy, Toon en Arie in Antwerpen plannen voor
een bankoverval uit. Doelwit is de Utrechtse Bank (natuurlijk de Rotterdamsche
Bank, nu boekhandel Donner) aan de Coolsingel in Rotterdam. Na een nepmelding
worden twee agenten bewusteloos geslagen en de radiowagen RT 7 gekaapt.
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Joop en Jimmy beroven de bank van fl. 200.000 en Toon en Arie, gekleed in de
buitgemaakte uniformen, ‘arresteren’ hen en het hele stel gaat er vandoor naar een
stil buitenweggetje waar Blonde Annie met de in Antwerpen gehuurde auto wacht.
De agenten worden in de radiowagen achtergelaten en de boeven scheuren naar
België.
Bram en Eddy hebben hen echter gezien en vinden later de RT 7 met de geboeide
agenten. Snel naar het politiebureau Zuid (Sandelingplein?). Gelukkig zijn de
agenten geen bankrovers. Bram en Eddy moeten mee omdat ze de vier mannen
kunnen herkennen. Via het fotodeterminatiesysteem vinden ze Arie de Stier. Ze
mogen mee naar België, en nog wel per helikopter (de bank is er goed voor). Na een
noodlanding in de mist helpt een Belg, uiteraard Chefke geheten, hen naar
Antwerpen. Daar is commissaris Van de Velde zeer behulpzaam (en voorziet hen
ruimschoots van eten en drinken). De jongens worden voor de zoontjes van
Achterberg aangezien, maar die zegt: ‘hoogstens kleinzoons’ (hij loopt volgens eigen
zeggen tegen de zestig).
Arie’s naam staat op de passagierslijst van de ‘Walenburg’ die al op weg is naar
Zuid-Amerika. Teleurstelling alom, maar Bram oppert dat de mist weleens voor
vertraging gezorgd kan hebben. Hij is de held van de dag. De ‘Walenburg’ krijgt
bevel te stoppen en met 100 km/u scheuren ze naar Vlissingen. Dat lijkt niet zo hard,
maar zeker destijds was de route Putte-Woensdrecht-Kruiningen-Goes-MiddelburgVlissingen geen vierbaans snelweg. Achterberg staat doodsangsten uit!

Met de Rijkspolitie te Water varen ze naar het schip, dat voor anker ligt. Via het
bagageluik (foto klopt dus niet) gaan ze aan boord. Arie en Toon worden al gauw
gearresteerd, Joop wordt uit een sloep geplukt en ook Annie wordt aangehouden.
Maar waar is Jimmy? Alles wordt uitgekamd tot de verblijven van de bemanning toe,
maar geen Jimmy. Weer brengt Bram redding: in het ‘kleurlingenverblijf’ merkt hij op
dat een van de slapende ‘negers’ erg lichte tenen heeft: Jimmy, met roet van een
petroleumstel geschminkt. Ook bijna al het geld is terug. De commissarissen steken
een sigaar op.
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Via Breda keren de commissaris, de jongens en de boeven naar Rotterdam terug.
Door de vermoeidheid laat Achterberg de tas met geld in de dienstwagen staan.
Paniek! Maar de chauffeur heeft hem op de kamer van de commissaris gezet. De
bankdirecteur is opgelucht door het goede nieuws, het bankpersoneel herkent de
daders en Joop is zo dom geweest de plattegrond van de overval te bewaren. Case
closed.
Dhr. Van Rooyen van de bank wil iets doen voor de jongens, die hem een
schadepost van fl. 200.000 hebben bespaard. Een etentje met Achterberg en zijn
vrouw? Dat vindt de commissaris maar niks: Bram en Eddy zijn dat niet gewend en
hun ouders zouden zich opgelaten voelen in een restaurant. Bovendien eten hij en
zijn vrouw liever thuis. Nee, op zaterdagmiddag is er een bijeenkomst op het
hoofdbureau in de kamer van Achterberg. Ook de Hoofdcommissaris en de
bankdirecteur zijn aanwezig. De jongens zijn in bad geweest en naar de kapper en
hebben hun ‘nette pakkie’ aan. Ook de moeders zijn op hun paasbest. Er zijn
gebakjes en limonade en de HC houdt een toespraak en geeft Bram en Eddy beiden
De Scheepsjongens van Bontekoe (in de Kluitmanpocket is dat De 3 Matrozen van
Michiel de Ruyter geworden, waarschijnlijk omdat dat boek ook bij Kluitman
verschenen was, en de Scheepsjongens bij Leopold). Ook Achterberg speecht, en
de bankdirecteur geeft de moeders een enveloppe die later fl. 1000 blijkt te bevatten.
Van dat geld kopen de jongens nieuwe fietsen (ik neem aan bij WBR
Beijerlandselaan) en een complete visuitrusting waarmee ze op de eerstvolgende
visexpeditie exact niets vangen. Bovendien zijn de vispakken te warm. Hadden ze
maar een abonnement op het zwembad gekocht!
[DV]
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Wim van Helden

De Smokkelhond van Slimme Wang

Kluitman, 1956.
Na het avontuur met de verdwenen radiowagen gaan Bram en Eddy met hun nieuwe
hengels vissen in de Maashaven (Zuidzijde), bij Katendrecht. Vanaf de stenen
glooiing zien ze een Chinees met een rare hond een schip bezoeken. De titel van het
boek verraadt al hoe de misdaad gepleegd wordt! Volgens afspraak moeten ze de
commissaris nog bellen, in een cel kost dat een dubbeltje, maar bij de kruidenier een
stuiver.
Achterberg is boos: vanuit de Rotterdamse haven wordt opium naar o.a. New York
gesmokkeld met verslaving en criminaliteit tot gevolg. Van Helden beschrijft
uitgebreid hoe het opiumschuiven in zijn werk gaat, hij heeft het kennelijk zelf
meegemaakt. Er is een verdachte, de Chinees Hang Wang (over humor gesproken).
Die zegt slechts aan boord van de schepen reclame te maken voor zijn eethuis aan
de Sumatraweg. Dat heeft overigens weinig klandizie, terwijl Hang Wang het laatste
jaar toch fl. 80.000 op de bank heeft gezet. Moet de politie Amerikaanse hulp
inroepen?
Dan komen Bram en Eddy langs, ze zijn overgegaan op de ULO. Van de
commissaris krijgen ze beiden het boek over de Verdwenen Radiowagen,
‘geschreven door een adjudant van ons corps’. Een Droste-moment! Bram herkent
de Chinees van een foto en de jongens horen het verhaal van de smokkel. Hoe doet
hij het? Bolletjesslikkers bestonden nog niet. De jongens zullen opletten.
Bram wil later straaljagerpiloot worden en Eddy ruimtevaarder. Dan komt Wang in
beeld met zijn hond, die van het ene op het andere moment in de kombuis van
omvang verandert. Dat is de truc! Ze gaan het zelf onderzoeken maar ook
Achterberg bellen. Tijdens het gesprek worden ze door twee boeven uit de
telefooncel aan de Borneoweg geplukt en per auto naar het eethuis van Wang
gebracht en daar in een kelder opgesloten.
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De toegesnelde politie staat met lege handen bij de telefooncel. De speurhond vindt
slechts een kort spoor. De eerste stuurman van het Chinese m.s. Mukado rept van
een onderlinge ruzie, de Chinese bemanning praat niet. Dan naar het eethuis. Hang
Wang is gevlogen, hij heeft zijn geld van de Utrechtse Bank gehaald en een brief
achtergelaten waarin hij verklaart dat de jongens veilig terug zullen komen. Dat is
toch aardig! De Chinezenwijk van Katendrecht wordt afgesloten (dat is gemakkelijk,
de toegang tot het schiereiland is smal) en alle Chinese schepen worden gevisiteerd.
Men zoekt naar een ontvoerder met, volgens een getuige, een litteken.
De commissaris moet met lood in zijn schoenen de ouders van Bram en Eddy
vertellen dat de jongens ontvoerd zijn. Brams moeder: ‘die jongen heeft altijd wat,
pas zat hij nog op het dak van de buren om de TV-antenne te bestuderen’.
Halverwege de jaren vijftig toch geen exotisch object!
Met de roeiboot van Ouwe Teun, die fl. 200 incasseert, is Wang intussen ontsnapt en
van identiteit veranderd. Met een paspoort op naam van Cornelis Johannes van den
Berge (waarschijnlijk zijn echte naam) vliegt hij van Schiphol naar Parijs om rustig
van zijn geld te genieten, dat in de dubbele wand van zijn koffer zit.
De gedrogeerde jongens worden, verpakt in zakken, na de inspectie van de Mukado
in het donker door Teun voor fl. 200 naar het schip geroeid en aan boord gehesen.
De kok bergt ze op achter de kombuis. Maar bij Maassluis beveelt een telegram:
stoppen, politie komt aan boord. De jongens worden stiekem naar de overkant
geroeid en op het eiland Rozenburg in een bunker gedeponeerd.
Intussen is een boze en dronken Teun gearresteerd. Hij blijkt veel geld te hebben
maar scheldt op de Chinezen die hem stukjes papier i.p.v. nog eens fl. 200 hebben
betaald voor het aan boord smokkelen van Bram en Eddy. Vandaar dat telegram en
de daaropvolgende commotie. Als de politie aan boord is wordt er niets gevonden.
Rechercheur Dikke Piet gaat buiten zijn boekje en houdt een verdachte buiten de
verschansing: praten of zwemmen! Hij praat. De agenten varen richting Rozenburg.
Bram en Eddy zijn intussen bijgekomen en hebben zichzelf bevrijd van hun boeien.
Ze zien boten (die later van de politie blijken te zijn) op de wal afkomen en gaan er
vandoor. Met een melkwagen mogen ze meerijden, via de pont over de Brielse Maas
en langs de Waalhaven (ze zien een tram van lijn 2, dat moet Charlois zijn) naar de
melkfabriek in Rotterdam, vlak bij hun huis. (Er was destijds een melkfabriek in de
Tarwewijk, Hellevoetstraat.). Gauw bij de kruidenier Commissaris Achterberg bellen!
Die heeft intussen op Rozenburg de zakken en de doorgesneden touwen gevonden.
De plaatselijke veldwachter, pardon, wachtmeester van de Rijkspolitie, wordt
opgetrommeld. Deze dienst bestond sinds 1945, daarvoor was het de
Rijksveldwacht, met een image dat bepaald werd door types als Flipsen (van Dik
Trom) en Bromsnor (van Swiebertje). De gemeentelijke corpsen hadden er geen
hoge pet van op. De politiehond vindt wel een spoor, maar gelukkig krijgt Achterberg
via de politieboot telefonisch bericht dat de jongens al lang en breed thuis zitten.
Opluchting!
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De afwikkeling: de politie, beschaamd doordat twee jongens de zaak hebben
opgelost, keert het Chinese eethuis binnenstebuiten. De kelner blijkt een van de
ontvoerders te zijn. Het luik in de keuken en de gang eronder worden ontdekt. De
gang leidt naar een garage waar de ontvoerders hun auto hebben gestald. Daar
wordt ook de tweede ontvoerder (met het litteken!) gearresteerd. Men blijkt op het
adres Javastraat 17 te zijn (er bestaat wel een Javastraat in Rotterdam, maar die is
in het Scheepvaartkwartier). In een koffertje in een kast wordt het valse vel van de
hond gevonden plus Chinese en Europese kleding van Wang. Na het ophalen van
hun fietsen krijgen de jongens de gebruikelijke koeken en limonade bij de
commissaris. En bovendien van de politie van New York een beloning van 100 dollar,
dat is maar liefst 380 gulden, dus 190 gulden de man!

Die wisselkoers is wel veranderd sindsdien. De smokkel van verdovende middelen,
die we tegenwoordig drugs noemen, gebeurt nog steeds via de Rotterdamse haven,
alleen is de export import/transit geworden en is de opium vervangen door een
veelheid van andere middelen. En de smokkelaars zijn niet alleen Chinezen. Het is
opvallend dat boef Hang Wang niet gepakt wordt, meestal wordt de deugd beloond
en de misdaad bestraft in de boeken van Van Helden. Hoewel een groot deel van de
actie zich op Katendrecht afspeelt is de prostitutie volledig afwezig in dit boek. Niet
geschikt voor jeugdige lezertjes…………
[DV]

145

Wim van Helden

Commissaris Achterberg komt in actie

Kluitman, 1956.
Dit avontuur speelt zich hoofdzakelijk buiten Rotterdam af. Maar het gaat over
Rotterdamse jongens en Rotterdamse vakantiebestemmingen als Oostvoorne en
Rockanje, waar horden bewoners van voornamelijk Rotterdam-Zuid hun vrije dagen
doorbrachten. Met de RTM was je zo in Oostvoorne.
Na hun avontuur met De Smokkelhond van Slimme Wang hebben Bram en Eddy
kampeerplannen. Het probleem is dat ze nog maar vijftien zijn, terwijl de
minimumleeftijd voor een kampkaart zestien is. Ze hebben dus kampkaarten
geleend, maar zijn benauwd om gesnapt te worden. Maar met het geld van de
douane van New York (zie De Smokkelhond van Slimme Wang) en de toestemming
van hun moeders vertrekken ze op zwaarbeladen fietsen richting Oostvoorne. Ze
vermijden het kampeerterrein van Putvoorn (een niet bestaande plaats, anagram van
Voorne-Putten, maar hoogstwaarschijnlijk Rockanje) en fietsen op een weg langs de
duinen. Ze komen bij een speeltuin. (Nu wil het toeval dat wij enige malen te gast zijn
geweest in een zgn. duinboerderijtje net buiten Rockanje, aan de Rondeweiweg. Er
is daar inderdaad een speeltuin, De Houten Paardjes, dus dit is vast de plaats waar
de actie zich afspeelt. Vandaar loopt een pad naar het strand). Op zoek naar iemand
die ze een glas melk kan verschaffen zien ze in een schuur dozen boter in tonnen
gedaan worden en via een luik in een kelder verdwijnen. De melk kost fl. 0,25
(samen!) en met fietsen en al gaan ze richting strand. Vandaar zien ze aan de
overkant een dorp (Goedereede?) en een vuurtoren. Dat moet wel Ouddorp zijn.
Er wordt gezwommen en daarna maken ze hun eerste maaltijd: tot moes gekookte
aardappelen, blikspinazie, hardgekookte eieren en boter. Heerlijk! Met enige moeite
wordt de tent achter de eerste duinenrij opgezet, worden de luchtbedden opgepompt
en dan maar slapen.
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’s Nachts gaat het waaien en stortregenen, het water stroomt de tent in. Ze kruipen
dus maar in een bunker, daar is het tenminste droog. Ze horen stemmen buiten en
zien vaten het duin af gerold worden, naar de naastgelegen bunker. Morgen
onderzoeken. Er is echter niets te vinden. Via de speeltuin gaan ze richting het dorp
en worden onderweg gevaarlijk gepasseerd door een vrachtwagen, dezelfde die in
de schuur met de botertonnen stond. Ze noteren het kenteken: XX-22-23. (Via
kentekencheckprogramma’s is hier niets over te vinden, maar onze eerste
Volkswagen uit 1957 had kenteken XK-81-91, dus het is aardig in de buurt.) In een
krant lezen ze de uitslag van de wedstrijd Nederland-België: 3-2 (dat klopt, maar dat
was wel 14 oktober 1956, te laat voor de zomervakantie), en een verhaal over
botersmokkel naar België. (In de jaren vijftig was er een levendige smokkel naar
België, de douane voerde ware oorlogen met de smokkelaars, geweld, gepantserde
voertuigen en vuurwapens werden door beide partijen gebruikt. De Zwarte Ruiter
was een beruchte smokkelaar, die dankzij het strooien van kraaienpoten uit handen
van de wetsdienaars bleef.)
Bram en Eddy besluiten naar het kampeerterrein te gaan, maar lopen via het strand
terug voor een vergeten emmer. Ze ontmoeten drie jongens uit Tilburg met wie ze
waterpolo spelen. (Van Helden was zelf een actief sportbeoefenaar en in veel van
zijn boeken wordt er gesport.) De Tilburgers vertellen over smokkelaars. Voor het
middageten gaan de Rotterdammers stamppot sla maken, min of meer
noodgedwongen, want de aardappels koken weer tot pap en de sla hebben ze ook
gekookt. Maar met biefstuk is het lekker. Ze besluiten weer in de bunker te gaan
slapen en om de beurt de wacht te houden. ’s Nachts worden er weer drie vaten de
andere bunker ingerold.
De volgende morgen gaan ze op onderzoek uit: onder een planken vloer die met
zand is bedekt vinden ze de vaten. Als ze inkopen doen in het dorp controleren ze
het prijsverschil tussen margarine en ‘beste boter’. Die kosten resp. fl. 0,40 en fl.1,25
per pakje.
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Ze plukken bramen en op het strand doen ze atletiekwedstrijden met de Tilburgers.
Eddy wint. Een van de Tilburgers is gymnasiast en kan dus niet koken, zodat hij het
eten uit de kantine moet betalen. Tijdens het middageten filosoferen de jongens over
hun toekomst: na de ULO en militaire dienst willen ze bij de politie, recherche of
motorbrigade. Hun vrouwen koken dan en doen het huishouden terwijl zij met de
visite sigaren roken. Stijf van het sporten gaan ze weer om de beurt slapen en de
wacht houden.
Eddy zit op wacht. Er worden weer vaten gebracht en er worden lichtseinen naar zee
gegeven. Een kleine vissersboot trekt met een lier 24 vaten een voor een aan boord.
Ze horen de smokkelaars ‘tot volgende week’ zeggen. Morgen Commissaris
Achterberg bellen! Dat willen ze doen bij de speeltuin, maar daar herkennen ze een
van de boeven, dus maar liever naar het dorp. Op het postkantoor bellen ze met het
Haagseveer. Inspecteur Pals zegt dat Achterberg op vakantie is in Oostvoorne,
Torenlaan 288. (Adres en straat bestaan niet.) De commissaris is daar toevallig
samen met het hoofd van de douane, dhr. Van Diggelen. Na aanvankelijke scepsis
(de grens is wel erg ver weg) geloven de heren toch dat Bram en Eddy iets op het
spoor zijn. Er wordt een vragenlijst opgesteld: 1) waar komt de boter vandaan? 2) is
het gekocht of gestolen? 3) met welke auto wordt het vervoerd? Dat lijkt niet zo
moeilijk, de jongens hebben het nummer genoteerd. Helaas blijkt het later vals te
zijn. 4) met welk schip? 5) waar vaart het schip heen? 6) voor wie is de boter
bestemd? Er wordt gebeld met Rotterdam en Brussel. Het politiebureau in
Oostvoorne heeft telefoonnummer 1!
De eigenaar van de speeltuin en zijn broer zijn verdachten, de broer is al eerder
veroordeeld. En ze hebben beiden een nieuwe motor gekocht. Er wordt met Brussel
afgesproken dat de volgende partij boter zal worden doorgelaten, zodat de
ontvangers ook ingerekend kunnen worden. Bram en Eddy verkassen naar het
kampeerterrein, ze hebben een tijdelijke kampeervergunning van de plaatselijke
politie gekregen. Daar ontmoeten ze de Tilburgers weer, het wordt een gezellige boel
met eten en later muziek maken en zingen. Bram zingt Diep in mijn Hart (van rasRotterdammer Jaap Valkhoff) en Bij ons in de Jordaan (dat in 1955 uitkwam). De
gitaarspelende Tilburger moet voor een van de kamperende dames Give Me Your
Shoulder To Cry On zingen. (Dit is een niet-bestaand lied, maar de titel is een regel
uit Little Things Mean A Lot van Kitty Kallen, dat halverwege de jaren vijftig populair
was.)
De volgende dag vertrekken de Tilburgers en de smokkelbunker wordt door de politie
gecontroleerd: vol met vaten! ’s Avonds gaan de jongens met Achterberg en Van
Diggelen naar Den Briel, waar een jacht van de Belgische douane ligt. Aan boord
wordt er veel en lekker gegeten (Belgen!) en inspecteur Pals meldt dat de boter uit
een zuivelfabriek is gestolen. Het douaneschip vaart uit en de smokkelboot komt in
zicht. Hij vaart met de boordverlichting aan naar het haventje van Vlaming in België.
(Dat zou Zeebrugge kunnen zijn, maar dat lijkt te groot. Blankenberge is een betere
kandidaat.) De ‘Zeeslang’ vaart open en bloot naar binnen met de douaneboot op
zijn hielen. De dienstdoende douanier vertelt de teleurgestelde wetsdienaren dat dit
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schip regelmatig zeewater voor het zeeaquarium haalt. Maar dan gaat de
smokkelboot er vandoor. Bram herkent een van de boeven, die pas stoppen als er
een waarschuwingsschot is gelost.
De smokkelaars worden in de cellen van de douaneboot opgeborgen, de criminele
speeltuinbroers ingerekend door rechercheurs Piet en Gerrit, en Pals arresteert de
boterdieven bij de zuivelfabriek. Het wordt nog een internationale juridische puzzel
met diefstal, smokkel en wapenbezit. Bram en Eddy zijn in slaap gevallen op de
douaneboot en worden vanuit België met een auto teruggebracht naar Putvoorn. Dat
ze geen paspoorten hebben geeft niet, de commissaris krijgt ze de grens over.
Beiden krijgen ze fl. 25 van de dankbare Belgische douane, zodat ze het nog wel een
weekje kunnen uitzingen op Voorne.
Diep In Mijn Hart

https://www.youtube.com/watch?v=_R7KyBNT3YU

Bij Ons In De Jordaan

https://www.youtube.com/watch?v=3p7BijO0Cv4

Little Things Mean A Lot

https://www.youtube.com/watch?v=2C7SzKv2uLU

[DV]
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Wim van Helden

Telefoon voor Commissaris Achterberg

Kluitman, 1957/1975?
De latere pocketuitgave in de Jeugdserie is enigszins gemoderniseerd. De jongens
kijken thuis televisie. Omdat ze uit redelijk modale, redelijk jonge gezinnen komen (er
zijn nog kleinere broertjes en zusjes) dacht ik dat de uitgave voor een TV niet
waarschijnlijk was. Maar in de editie van 1957 staat de kijkkast er wel degelijk. Als
Bram opschept over zijn sprinterstalent zegt Eddy: ‘ik zal je Jan Raas noemen’.
Diens successen werden behaald in de jaren ’70 en ’80, oorspronkelijk stond er: ‘Ik
zal je voortaan Gerrit Schulte noemen’.
Op Tweede Pinksterdag gaan Bram en Eddy op weg naar het zwembad. Hun luide
strijdkreet levert ze een vermaning van moeder op: ‘wat zullen de buren wel
denken?’ Er wordt nog flink rekening gehouden met de gevoelens/gevoeligheden van
de religieuze medemens. De tocht voert dwars door de stad naar de Voorstraat.
Deze straatnaam bestaat wel in Delfshaven maar ik denk dat het Sportfondsenbad in
de Van Maanenstraat bedoeld wordt. Onderweg stoot Bram zijn knie tegen de
accordeonkoffer van een overstekende man. In het buitenbad (het is zeer warm, op
de straten is het asfalt zacht geworden) worden door de jongens wedstrijden
gehouden inclusief estafette: ook hier klinkt Van Heldens liefde voor alle vormen van
sport door. Klasgenote Elly, blond, blauwe ogen, groet Eddy, op wie ze volgens Bram
een oogje heeft. Die ontkent heftig. Een van de zeer weinige verwijzingen naar
romantiek (om van seks maar te zwijgen) in deze serie. Volgens Bram is Elly ‘op z’n
Engels gemest’, oftewel mager met spillebenen.
’s Middags op weg naar huis worden ze door een klein meisje aangesproken: haar
tante is niet thuis, maar de deur staat open en er zit een gat in de vloer van de
‘mooie kamer’. In die tijd was het bij veel mensen gebruikelijk om de voorkamer
slechts te gebruiken voor visite, verjaardagen en bezoek van dominee of pastoor.
De jongens gaan kijken en constateren een inbraak via het plafond van de
onderliggende winkel van een goudsmid. De commissaris wordt gebeld.
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In de hoofdstukken II t/m V komen Bram en Eddy niet of nauwelijks voor. Van Helden
laat ons kennismaken met Sterke Willem en Linke Toon plus nog enkele leden van
het criminele gilde. Ze roken en drinken bier in het café van Jan de Bels in de
Negenhuissteeg (ongetwijfeld de Zevenhuissteeg, die we ook bij Merijntje Gijzen in
Rotterdam al tegenkwamen). Er worden plannen gesmeed om de goudwinkel te
beroven. De boeven spreken plat Rotterdams: ‘als het maaiemt’ (regent) en
dieventaal; een ‘neusie voor de tikkertjes’ is een heler voor de horloges. Ter
voorbereiding haalt Toon bij een kennis op de Kruisweg (dat zal wel niet de Groene
Kruisweg op Zuid zijn maar de Kruiskade) een uniform van het Gasbedrijf. Hiermee
kan hij bij de goudsmid en de bovenburen binnenkomen met een smoes over
gaslekkage en het terrein verkennen en zelfs exact opmeten waar het gat moet
komen zonder dat het alarm afgaat.
Van Helden heeft er kennelijk plezier in de voorbereidingen en de kraak zelf tot in
detail te beschrijven. Waarschijnlijk heeft hij een dergelijke inbraak zelf meegemaakt
en is hij onder de indruk van het vakmanschap waarmee Toon en Willem werken. Die
hebben trouwens ook humor. Als het over muziek gaat zegt Toon: ‘ik speel de
Overuren van Willem Tell en mijn maat zingt het Kanonnenkoor uit Kast Met Noga’.
Er volgt veel informatie over het gereedschap (er moet ook een kluis gekraakt
worden) dat ze in gehuurde accordeonkoffers vervoeren, de auto waarmee Kees de
wasbaas ze moet ophalen, en over hoe ze zich de politie van het lijf moeten houden.
Een bespreking wordt in het Koffiehuis van de Volksbond Tegen Drankmisbruik
gehouden (waarschijnlijk in de Stieltjesstraat, er was er ook een in de
Vierhavenstraat in Delfshaven), een omgeving waar de ‘prinsemerij’ hen niet snel zal
verwachten. Om het pand van de goudsmid te observeren staat Toon enige tijd met
godsdienstige blaadjes op de straathoek te leuren. Dit zou heel goed de Wachttoren
van de Jehova’s Getuigen kunnen zijn, of zelfs de krantjes van Lou de Palingboer.
De bovenburen vertrekken voor het Pinksterweekend naar Hoek van Holland en de
winkel is dicht. Aan de slag!
In de vloer van de bovenwoning wordt een gat geboord waardoor een paraplu wordt
gestoken en uitgeklapt. Stuc en riet van het plafond vallen hierin terwijl het gat wordt
vergroot tot de boeven er met een touwladder door kunnen, keurig tussen de
alarmdraden in. Toon maakt het alarm onklaar door kaarsvet op de mechanische
onderdelen in het kastje te druppelen zodat het niet meer af kan gaan. De safe wordt
opengebrand en met de rest van winkel en etalage vakkundig leeggetrokken. Met de
accordeonkoffers en een extra koffer van de bovenburen (een jong stel dat door Van
Helden consequent wordt aangeduid als ‘de tortelduifjes’) gaan Willem en Toon er
vandoor. Bij het oversteken botst een jongen op een fiets met zijn knie tegen een van
de koffers: Bram! De boeven verstoppen de buit bij Lauwtje de smid, omdat heler
Schele Koos er niet genoeg voor wil betalen.
De gealarmeerde politie zoekt naar vingerafdrukken maar alles is vakkundig gewist.
Al snel komt de gasman in beeld. Bram herinnert zich de botsing met de
accordeonkoffer. De verhuurder (boeven spelen geen accordeon) wordt opgespoord
door rechercheur Dikke Piet. De man blijkt A. Cordeon te heten, woonachtig in de
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Knopjesstraat 16. Flauw! De volgende ochtend, dinsdag, brengt Toon de koffers plus
accordeons terug. Hij wordt ingerekend en bij confrontaties herkend als de gasman.
Ook de leverancier van het uniform wordt gepakt, maar waar is de buit? Intussen
krijgt Sterke Willem het benauwd, zijn vrouw geeft het buitgemaakte geld vlot uit en
hij moet een advocaat voor Toon regelen en Toons gezin van geld voorzien. Hij zet
eerst een kraak in een radiozaak, waar hij binnenkomt via een ingedrukt raam. De
truc met de groene zeep en het pakpapier is ook beschreven in Tussen Renstal en
Maas van Van Heldens zus Rie van Ipenburg, en ook het openbranden van de kluis
gaat op dezelfde manier. De politie, die hem niet wil arresteren voor ze weten waar
het goud is, verjaagt hem door lawaai te maken. Hij zal een deel van het goud te
gelde moeten maken.
Gevolgd door Dikke Piet (en door Bram en Eddy die Willem op de markt herkennen)
gaat het naar de steeg waar Lauwtjes smederij is. Als Willem met de buit naar buiten
komt raakt hij met de rechercheur in gevecht en zou ontsnapt zijn, ware het niet dat
Bram hem middels een tackle weet te vloeren. Een radiowagen voert Willem af.
Goudsmid Winkelmans krijgt te horen dat zijn handel terecht is, en komt naar het
Hoofdbureau hoewel het al 22.00 uur is. De ouders van de jongens worden
gerustgesteld (daarvoor moet een politiewagen naar Zuid, ze hebben geen telefoon)
en Sterke Willem verontschuldigt zich bij Dikke Piet dat hij hem aangevallen heeft: hij
had hem in zijn vermomming niet herkend en is nu bang dat hij extra gevangenisstraf
zal krijgen voor ‘wederspannigheid’. Maar Piet is de kwaadste niet en kan eigenlijk
wel waardering voor Willem opbrengen, dus deze aanklacht vervalt. De goudsmid wil
Piet een horloge cadeau doen maar die weigert. Het mag ook niet. Maar, zegt de
commissaris, dat geldt niet voor de oplettende burgers Bram en Eddy! Die krijgen
dus ieder een mooi horloge.
In dit deel ligt de nadruk veel minder op de jongens en de commissaris, en veel meer
op de werkwijze van de boeven. De inbraak is dan ook heel ingenieus opgezet met
uitgebreide voorbereiding en na afloop is veel energie gestoken in het fabriceren van
alibi’s. Maar zoals altijd loont de misdaad niet, behalve voor Bram en Eddy die net
als in de voorgaande delen voor hun aandeel in de oplossing een stoffelijk blijk van
waardering krijgen.
[DV]
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Wim van Helden

Commissaris Achterberg grijpt in

Kluitman, Alkmaar, 1958.
Illustraties: Gerard van Straaten.
Als Eddy langs komt is Bram zijn noren aan het slijpen, het vriest en er moet
geschaatst worden. Er volgt een lange verhandeling over de juiste slijpwijze, Van
Helden was zelf ook een enthousiast schaatser en dat merk je. Eddy wil naar de
Bergse Plas, maar Bram, die niet helemaal zeker van zijn kunnen is, wil liever naar
het plasje waar ze eerder gevist hebben (zie C.A. en de Verdwenen Radiowagen),
daar kan hij in alle rust trainen voor zijn toekomstige carrière als wedstrijdschaatser.
De jongens oefenen vast droog in de huiskamer bij Bram, maar moeder is niet blij
met het effect op haar buffet en vloerkleed.
Op de plas valt het Bram niet mee op de hoge noren, Eddy heeft geen probleem op
zijn Friese doorlopers. Maar na enig oefenen gaat het beter en wordt de strijd op de
uitgezette baan nog spannend. Er volgt een uitgebreid discours over
schaatswedstrijden en -techniek. Op zoek naar een touwtje voor Eddy’s kapotte
schaats komen ze bij een schuur waar ze de lucht van spuitverf ruiken. Er komt een
zwarte Volkswagen aan met een Nederlands nummerbord over een Duits, en later
verlaat de kever groen gespoten en met Belgische kentekenplaten de schuur weer.
Geen zuivere koffie!
’s Middags rijden ze op de Bergse Plas rechercheur Dikke Piet tegen het lijf, die ze
deelgenoot van hun ervaringen maken. Hij en de commissaris gaan er achteraan: er
worden de laatste tijd veel Volkswagens gestolen in Duitsland die niet te traceren
zijn. Piet gaat met de jongens schaatsen op het plasje en ziet het verhaal van de
jongens bevestigd. Maar het gaat om de organisatie, dus een paar arrestaties maken
is niet de oplossing. Piet, die eigenlijk liever wil wachten ‘tot het wat opzomert’ (het
sneeuwt) en collega magere Gerrit vertrekken naar de grens tussen Groenlo en
Eibergen, bij Munsterland. Daar verdwijnen de gestolen auto’s in het niets. Het enige
wat ze vangen zijn zakken koffie van smokkelaars. Piet vindt het handiger om bij de
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bruggen en ponten te posten, daar moeten de Volkswagens langs komen. De
commissaris geeft zijn fiat.
Piet en Gerrit posten bij de Moerdijkbrug. De enige vangst blijkt een jongen te zijn die
zonder rijbewijs de auto van zijn vader heeft ‘geleend’ om indruk op een vriendinnetje
te maken. Er wordt verder gepost bij de verdachte schuur tot er bericht komt dat er in
Duitsland een Nederlandse volkswagendief is aangehouden. Mogelijk kunnen Bram
en Eddy hem identificeren, dus ze mogen mee naar Bockel (ongetwijfeld Bocholt).
Eerst krijgen ze paspoorten, de EU bestaat nog niet. Brams geboortedatum is 17-041942 en Eddy is van 24-06-1942. Ze zijn nu vijftien, dus het verhaal speelt in de
winter 1957/58. Ze gaan op weg. Na Doetinchem wordt er gestopt voor snert bij een
chauffeurscafé en vooral Dikke Piet en Bram laten zich niet onbetuigd.
Bij een line-up herkennen de jongens de chauffeur van de gestolen VW. In een
gesprek over de mysterieuze grenspassages van de auto’s zegt Eddy: ‘Ze vliegen
erover met een helikopter’. Dat lijkt onmogelijk, die dingen maken een enorm lawaai,
maar Bram oppert een elektrisch aangedreven wentelwiek. Die blijkt nog te bestaan
ook, een excentrieke uitvinder heeft er een gemaakt. Toen geen enkele
overheidsinstantie hem wilde kopen is hij verdwenen.
’s Avonds gaan ze posten bij in aanmerking komende open plekken, het wachten
duurt lang en Bram maakt een ommetje. Dan ziet hij een paar auto’s en een
helikopter. Hij kruipt in de klaarstaande Volkswagen en voor hij het weet gaat die
onder de helikopter hangend mee de lucht in. Intussen wordt hij vermist en de paniek
is groot, vooral bij de commissaris die de moeders beloofd heeft goed op de jongens
te passen. Een ingezette speurhond komt niet verder dan de weg vanwaar het
hefschroefvliegtuig is opgestegen.
Bram vliegt intussen de grens over en het toestel landt tenslotte in een afgelegen
gebied. Hij weet ongezien uit de auto te komen en neemt de omgeving goed in zich
op. Dan gaat hij er vandoor. Bij een boerderij wordt hij wantrouwig bejegend door de
agrariërs, die zijn fantastische verhaal uiteraard niet geloven. Maar via de
gealarmeerde veldwachter (pardon, Wachtmeester Rijkspolitie, er heerste nog veel
animositeit tussen de toenmalige Rijks- en Gemeentepolitie) wordt duidelijk dat het
waar is wat hij zegt.
De helikopter blijkt geland bij Keuenklep (volgens de Wikipedia een fictief dorp, maar
het is een bestaande locatie bij Ede. Van Helden kende het waarschijnlijk omdat daar
in maart 1945 een mislukte wapendropping is geweest met veel doden als gevolg),
bij een ’s winters gesloten rusthuis. Achterberg wordt ingelicht en Bram mag slapen
in het logeerbed van de wachtmeester.
Jopie Klein, de autodief, gaat met de gestolen auto op weg, terwijl de gestoorde
uitvinder eerst een explosief onder zijn helikopter aanbrengt en dan gaat slapen. Bij
een intussen opgezette wegblokkade wordt Jopie ingerekend. Dan wordt het rusthuis
belegerd. De uitvinder kan geen kant op en in het nauw gedreven laat hij op afstand
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het dynamiet onder zijn heli ontploffen. Er blijft weinig van over. De psychopaat wordt
afgevoerd. Bram en Eddy zijn de helden van de dag en halen zelfs de krant!
Eigenlijk speelt dit boek alleen in het begin in en bij Rotterdam, maar het gaat
tenslotte om twee door en door Rotterdamse jongens en de Rotterdamse politie.
Bram en Eddy lossen de zaak op door hun originele ideeën (tegenwoordig zouden
we ‘out of the box denken’ zeggen) en hun onverschrokkenheid (bij Bram misschien
onbezonnenheid). Maar wie niet waagt die niet wint!
[DV]
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Wim van Helden

Commissaris Achterberg slaat toe

Kluitman, 1958.
Illustraties: G. van Straaten.
Het is 15 juni en Bram en Eddy wachten op de uitslag van hun Mavo-examen
(oorspronkelijk ULO, in 1958 bestond de MAVO nog niet). Tegen de zenuwen gaan
ze aan de overkant een ijsje eten. Eerst worden de gezakten binnengeroepen, maar
onze vrienden zijn geslaagd, geheel tegen Brams verwachting in. Als ze hun diploma
hebben schalt hun strijdkreet door de zaal. Natuurlijk is het ’s avonds feest in huize
De Winter en Van Nus. Oom Bram, die een kleine scheepswerf heeft, heeft voor de
jongens een bootje dat ze in de vakantie mogen gebruiken. Vader en moeder
hebben hun bedenkingen maar oom Bram vindt dat bromfietsen vele malen
gevaarlijker zijn. Het mag! Bram spurt naar Eddy, de volgende ochtend gaan ze naar
de werf.
Ze nemen brood mee, halen de fietsen uit de stalling (ze wonen op een bovenhuis)
en rijden naar de werf. Oom Bram neemt ze in de maling en wijst eerst een half
gezonken wrak aan, maar de motorboot is prachtig. Na een uitgebreide bezichtiging
wordt Bram tot ‘ouwe’ en Eddy tot ‘meester’ (motordrijver) benoemd. Ze krijgen
instructies over olie en benzine, de accu en gashendel en het in zijn voor- en
achteruit schakelen. Dan gaan ze met oom varen. Als ook de touwen aan de andere
kant van de boot zijn losgemaakt steekt het vaartuig daadwerkelijk van wal.
Het valt de ‘ouwe’ nog niet mee, maar na een tijdje beheerst hij de stuurmanskunst
redelijk en weet het bootje netjes aan te leggen bij een steiger. Eddy maakt de
trossen vast. Op de terugweg worden de functies gewisseld en na het aanleggen
besluiten de jongens die nacht aan boord te slapen.
Intussen bespreken Rooie Niek en Mooie Charlie hun plan om de passagiers van het
cruiseschip de Americain, dat aan de Parkkade ligt, te beroven. Ze zullen toeslaan
vanaf de rivier, Charlie zal in smoking aan boord klimmen. De rivierpolitie heeft
intussen de kapitein van het schip gewaarschuwd voor de vele berovingen op
schepen van de laatste tijd. Er zal extra op gelet worden.
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Bram en Eddy willen die nacht gaan peuren in de Parkhaven, Bram rijgt de wormen,
daar begint Eddy niet aan, die doet de afwas wel. Met de boordlichten aan gaan ze
op weg, ze passeren de Americain. Het peuren schiet niet erg op, maar na een paar
uur hebben ze toch tien palingen gevangen en gaan terug naar het haventje.
Intussen zijn de boeven na een ontmoeting met ‘de controleur van de baas’, die
bekend is onder de naam ‘de Uil’, van wal gestoken. Charlie klimt langs een touw
met lussen aan boord en gaat op zoek naar buit. Dankzij zijn smoking (met
ridderorden!) valt hij niet op. In een hut pikt hij een portefeuille, haalt het geld eruit en
gooit dat in een half opgeblazen ballon overboord. In een eersteklas hut vindt hij
geld, armbanden en ringen maar hij wordt overlopen door de bewoner, die hij
bewusteloos slaat. Dan snel ervandoor. Helaas is Rooie Niek er tussenuit gegaan
omdat er een politieboot langs kwam. Charlie belandt met zijn buit in de Maas.
Op de terugweg merken de jongens iets op dat in het water drijft: het is een
drenkeling! Met enige moeite wordt die aan boord gebracht. Als hij (Charlie
natuurlijk!) is bijgekomen hangt hij een verhaal op dat hij bij het vissen in het water is
gevallen. In de kajuit wringt hij zijn kleren uit en vraagt dan de jongens hem naar
Katendrecht te brengen. Ze vinden het maar een rare vent en krijgen een tientje voor
de moeite. Bij het dweilen van de kajuit vindt Eddy een rond stuk glas met scherpe
kanten. Hij legt het op een richel. Om twee uur ’s nachts zijn ze terug bij de werf en
gaan gelijk slapen.
Achterberg krijgt van de Hoofdcommissaris opdracht een eind te maken aan de
havendiefstallen. Daartoe worden enkele rechercheurs geselecteerd die met een niet
als politieboot herkenbare schuit op de Maas zullen surveilleren. Dikke Piet en Gerrit
mogen de ‘Betsie’ bemannen, bijgestaan door Flip Driessen die verstand van boten
heeft.
Als Niek thuiskomt staat Charlie net droge kleren aan te trekken. Als de baas belt
liegt Charlie dat de buit op de bodem van de rivier ligt en dat ze de ballon nog
moeten zoeken. Die wordt kort daarna gevonden.
De volgende avond is het nog warm, dus Bram en Eddy gaan een stukje varen. Op
de Maas worden ze aangehouden door de rivierpolitie: de boordlichten branden niet,
dat is verdacht. Gelukkig is de commissaris aan boord, die de jongens nog feliciteert
met hun diploma’s. Hij vertelt ze ook over de havendiefstallen. ’s Nachts sluipt een
inbreker hun bootje binnen en doorzoekt de kajuit. Eddy wordt wakker en herkent de
drenkeling, die er snel vandoor gaat. Het duurt even voor Bram overtuigd is dat het
geen nachtmerrie was. Er lijkt niets gestolen te zijn, dus de dief was waarschijnlijk op
zoek naar het stuk ‘glas’ dat wel een diamant zou kunnen zijn. Om niet af te gaan bij
de politie willen ze de diamant door een deskundige laten taxeren.
Ze zoeken een klein zaakje op, waar de eigenaar 800 gulden biedt. Dus de diamant
is echt, ze besluiten per boot naar de rivierpolitie te gaan. Op weg naar de werf
komen Niek en Charlie achter hen aan, Niek vraagt de weg naar Piet Smit (destijds
een bekende scheepswerf op Feijenoord), maar de jongens trappen er niet in. Ook
een poging om hen aan te rijden mislukt.
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De boevenauto, duidelijk een Ford (Simca) Versailles.

Terug op de werf blijkt de motor van hun boot gesaboteerd te zijn, maar werfknecht
Kees maakt hem weer in orde.
Rooie Niek en Mooie Charlie besluiten de diamant maar te laten zitten en met de rest
van de buit de grens over te gaan. Maar ze worden opgewacht door de Uil, die hen
door heeft. Charlie zal die nacht de Maas in gaan en Niek moet de Uil naar de
diamant brengen. Hij moet onder bedreiging van de Uil en ‘Stierenek’, de chauffeur,
mee naar een pakhuis van waaruit ze in een motorboot de rivier op gaan. Hij wijst
aan waar het werfje is en welke boot van de jongens is. Er wordt kennelijk aan de
motor gewerkt, dus voorlopig gaan ze weer terug naar Nieks adres. Stiekem maakt
Niek een hand van Charlie vrij, geeft hem een mes en instrueert hem de politie te
bellen zodra hij zich bevrijd heeft. De opdracht om de jongens zo nodig ook te
vermoorden gaat hem te ver. Hij moet weer mee in de speedboot en in het donker
wachten ze op de rivier tot Bram en Eddy uitvaren.
Charlie heeft zich intussen bevrijd en de politie gebeld. Die heeft het nummer
gelokaliseerd en Charlie gearresteerd. Politieboten P.II en P.III krijgen opdracht om
naar werf de Avondster te varen (even voorbij Piet Smit, dus aan de Stadionweg).
Over de weg scheuren twee radiowagens richting de werf. Ook de Betsie met Dikke
Piet, Flip en Gerrit gaat erop af.
Als werfknecht Kees naar huis is gaan de jongens op weg naar de rivierpolitie. Ver
komen ze niet, want de boevenboot probeert hen te overvaren. Het blijft bij een
botsing. Bij de tweede rampoging schiet Piet op de speedboot die vervolgens de
Betsie ramt. Die begint te zinken en de drie bemanningsleden komen in de Maas
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terecht, net als Rooie Niek die de politie verkiest boven zijn collega’s. Het hele stel
wordt aan boord bij de jongens gebracht en ze zetten koers naar de rivierpolitie,
vergezeld door de P.II en P.III die intussen gearriveerd zijn.
Bram geeft de diamant aan de commissaris en Niek wordt verhoord. Hij vertelt alles
in de hoop op clementie. Helaas weet hij niet precies vanwaar de speedboot
opereert, alleen dat het vanuit een verborgen ligplaats onder een pakhuis is. Er gaat
vanaf de rivier en vanaf land gezocht worden en Niek moet mee, hij kan het pakhuis
herkennen. Ze vinden de juiste locatie en verbazen zich over de radarinstallatie op
de boot, de ingenieuze schuifdeur in de beschoeiing en de videobewaking van de
waterkant. Dan gaan ze naar Langstraat 15 waar de firma Koop & Co. gevestigd is.
Daar treffen ze alleen een oudere dame en een jongeman aan. De dame blijkt
chauffeur Stierenek te zijn en de jongeman is zowel de Uil als de Baas. Ook de buit
van de inbraak wordt gevonden. Bram en Eddy kunnen weer rustig van hun bootje
genieten.
Van Helden is in zijn element als hij kan vertellen over zijn eigen interesses. In bijna
ieder boek worden wel één of meer sporten besproken, waarbij hij diep op de materie
ingaat. In dit boek komen de techniek van de bootmotor en het varen met de
motorboot uitgebreid aan de orde: heeft de schrijver iets met boten? We denken dan
onmiddellijk aan het eerste werk van Van Helden, enkele hoofdstukken in het op
naam van zijn zus Rie staande Tussen Renstal en Maas (1953). Een van de daarin
beschreven gezinnen woont dicht bij het werfje van vader Stolk in Kralingen, nabij de
Oude Plantage, en vertoont een sterke gelijkenis met de familie Van Helden. Laten
die nu op de Honingerdijk gewoond hebben, met het Buizengat in de achtertuin. Daar
kan heel goed een scheepswerf gelegen hebben waar de kinderen speelden en
vertrouwd raakten met boten en varen. Ook verderop in Ries boek worden avonturen
op het water verwerkt.
Ook heeft de schrijver wel iets met science fiction: wat wij nu kennen als
videobewaking was in 1958 nog toekomstmuziek. En de elektrische helikopter in
Commissaris Achterberg Grijpt In is dat nog steeds. In het algemeen wordt techniek
met graagte behandeld, of het nu om de radiowagens en kluizen kraken gaat of het
drukken van valse toegangsbewijzen, als je het boek uit hebt weet je hoe het moet.
Dat is denk ik ook de kracht van zijn boeken die het niet moeten hebben van
gedetailleerde karakterbeschrijvingen of relationele ontwikkelingen maar veeleer van
actie, spanning en techniek op, voor Rotterdammers althans, herkenbare locaties.
[DV]
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Wim van Helden

Commissaris Achterberg en de Valse Munters

Kluitman, 1959.
Illustraties: G. van Straaten.
Bram en Eddy spelen badminton op een pleintje. Na de wedstrijd hebben ze trek in
een ijsje maar geen geld. Gelukkig vraagt een man in een auto hen om een pakje
sigaretten voor hem te halen. Als dank mogen ze ieder een ijswafel kopen. Het
vreemde is alleen dat ze beide keren een briefje van tien gulden meekrijgen: de
sigaretten kosten fl. 1,00 en de ijsjes fl. 0,50.
De volgende dag gaat meneer de Vries van de ijswinkel geld storten bij de bank,
waar blijkt dat er een vals biljet van fl. 10 tussen zit; het papier is dikker dan normaal.
De politie wordt gebeld en rechercheur Lieshout (die een vroege uitgave van
Inspecteur Arglistig lijkt te zijn) van de Vals Geld Centrale komt Bram als verdachte
op het spoor. Die is natuurlijk de onschuld zelf, maar kan Lieshout een signalement
geven. Ook de sigarenwinkelier op de Singel (Lange Hilleweg?) blijkt een vals biljet
te hebben.
Boef Jos zit intussen in Amsterdam, waar hij vriendin Rie valse tientjes laat uitgeven.
Als zij sigaretten koopt raakt ze in paniek en gaat er vandoor. De winkelier checkt het
ontvangen briefje: vals! Hij kan een signalement van Rie geven. Het duo wijkt uit
naar het Zuiden des lands.
Als ze weer terug zijn in Rotterdam wil de Belgische clichémaker Sjef, die voor
drukker Nelis (“De Concurrent”) werkt, eerst beter papier voor hij nieuw geld gaat
drukken. Jos, die voor fl. 11 een kaartje voor de voetbalwedstrijd Nederland-België
heeft gekocht, heeft een beter idee: duizend valse kaarten drukken, dat papier is zo
te koop. Sjef gaat akkoord en Jos verkoopt de toegangsbewijzen in cafés in
Rotterdam, Den Haag en Amsterdam.
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Op de dag van de wedstrijd gaan ze maar vissen buiten de stad. In het stadion wordt
het uiteraard pandemonium in vak A Maastribune, maar er worden banken op de
sintelbaan geplaatst. Uitslag: 3-2 voor Nederland.
Rechercheurs Dikke Piet en Gerrit worden door Achterberg met het onderzoek
belast, ze moeten papierhandelaren en drukkerijen controleren. Intussen heeft Jos
van een werknemer van Joh. Enschedé in Haarlem gehoord waar het papier voor de
bankbiljetten vandaan komt: uit Heukelaar op de Veluwe. Dat is in het echt Ugchelen,
bij Apeldoorn, waar destijds de Veiligheidspapierfabriek Ugchelen B.V. gevestigd
was. Jos en Nelis observeren eerst de gang van zaken bij de fabriek en weten een
nachtwaker weg te lokken met een verhaal over een lek aquarium en stervende
vissen, slaan hem neer en met zijn uniformpet en jas komen ze binnen, stellen de
andere waker buiten gevecht en stelen twintig pakken bankbiljetpapier, waarmee ze
een miljoen gulden kunnen drukken.
Via de Rijksrecherche, die de zaak in onderzoek heeft, komt ook Lieshout op de
hoogte. Het Ministerie van Financiën wil de diefstal graag onder de pet houden.
Als Bram en Eddy van de bibliotheek (bij de Theresiakerk?) komen zien ze Jos op
straat lopen. Ze volgen hem tot ze hem bij De Concurrent kwijtraken. Vanuit een
portiek observeren ze de omgeving.
Intussen is Lieshout via de garage waar Jos met vals geld een auto heeft gekocht bij
Nelis uitgekomen. Hij huurt een kamer tegenover de drukkerij. Onderwijl komt Dikke
Piet via een folder van de slager achter de maker van de valse kaartjes: drukkerij De
Concurrent. Ook Piet en Gerrit observeren de locatie, waar ze Jos signaleren.
De boeven hebben ruzie: nu gaan drukken of wachten. Rie forceert een beslissing,
de pers gaat die avond draaien. Piet en Gerrit gaan achterom en klimmen het dak
op. Piet zakt door een draadglasraam en belandt in een berg zakken meel. Daarna
doen ze een (letterlijke) inval in de drukkerij, die vol in bedrijf is. Nelis en Sjef worden
aangehouden, maar Jos gaat er vandoor. Tegelijk ramt Lieshout de voordeur in met
een radiowagen. Verbazing alom, maar Jos is hem via een buurhuis gesmeerd.
Bram en Eddy zien hem vanuit hun portiek en volgen hem naar een café. Ze
alarmeren de politie en ook Jos wordt gearresteerd. De jongens mogen nog in de
drukkerij kijken maar worden dan met een politieauto thuisgebracht: het is al laat en
de ochtend erna hebben ze proefwerk Engels!
Zoals gewoonlijk bij Van Helden is de misdaad ingenieus opgezet, de werkwijze
wordt haast met liefde beschreven, en mislukt voornamelijk doordat de boeven
onderling ruzie maken. Natuurlijk ook door het recherchewerk van de politie (hoewel
de coördinatie tussen de valse kaartjesjagers en de vals geldjagers beter kan), de
medewerking van de gedupeerde middenstanders en uiteraard de oplettendheid van
Bram en Eddy.
[DV]
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Wim van Helden

Sjefke Helpt Commissaris Arglistig

Davidsfonds, Leuven, 1959.
Illustraties (uitermate slecht!): Dries van den Broeck.
Dit eerste deel van de Inspecteur Arglistig serie was waarschijnlijk niet als zodanig
bedoeld door Van Helden. Verschenen in België, bij dezelfde Leuvense uitgever die
ook Tussen de Renstal en de Maas van zus Rie van Ipenburg had gepubliceerd, lijkt
het meer een proefballon voor de jeugdboekenmarkt van onze zuiderburen. Dit
kunnen we het beste verduidelijken aan de hand van de verschillen met de latere
Kluitman-uitgave Inspecteur Arglistig en de Bankrovers.
Sjefke is een typisch Belgische naam, die Van Helden in andere boeken uitsluitend
voor Belgen gebruikt. In de NL-versie verkort tot Sjef. Aan het eind van hoofdstuk 1
valt Sjef in de portiersloge in slaap. In de BE versie ontwaakt hij daar pas uit aan het
einde van het boek: hij heeft alles gedroomd! Geen goede start voor een serie. In de
NL-versie schrikt hij wakker van de komst van twee heren, die later de bankrovers
blijken te zijn.
De twee versies gaan gelijk op tot hoofdstuk 6. In de Kluitmanpocket bekent Sjef vol
wroeging aan vriend Piet dat hij tegen de instructies de portiersloge heeft verlaten en
dus de bankroof heeft gefaciliteerd. In de Davidsfonds-uitgave is het zijn
Mariabeeldje dat hem raad geeft als hij voor haar neerknielt: hij moet naar kapelaan
Van Roon om zijn misstap op te biechten. Na meerdere bladzijden over schuld en
vergeving, opzet en door behulpzaamheid gemaakte fouten, wordt de commissaris
gebeld die niet boos maar verheugd blijkt te zijn omdat Sjef een signalement van een
der boeven kan geven. Sjef gaat mee naar het bureau en de kapelaan stelt zijn
ouders op de hoogte.
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Als de boeven op de brug bij stadion Feijenoord zijn klemgereden en er lopend
vandoor zijn gegaan wordt er gezocht op het spooremplacement en in het stadion. In
Sjefke wordt in de eerstgenoemde zoektocht uitgebreid beschreven hoe de politie
denkt een van de bankrovers te pakken te hebben, die echter uiteindelijk slechts een
zwerver blijkt te zijn die in een wagon bivakkeert. Deze vijf bladzijden zijn in de
Kluitmanpocket weggelaten, waarschijnlijk om het boek niet te lang te laten worden.
Als Arglistig op blz.176 proces-verbaal opmaakt (op 31 (!) februari 1959) heeft hij de
voornamen Adrianus Hendrik. In pocket J1034 is dat Jan Willem geworden, en de
datum 26 februari 1979.
Op blz. 177-179 vertelt Arglistig aan Sjefke dat hij best waardering kan opbrengen
voor bankrovers en inbrekers die het lef en de technische expertise hebben om ’s
nachts kluizen te kraken. Voor oplichters en vooral chanteurs heeft hij alleen de
diepste verachting. Ook deze passage ontbreekt in Inspecteur Arglistig en de
Bankrovers, mogelijk omdat het niet pedagogisch is om gunstig te oordelen over
wetsovertreders.
In het Kluitmanboek is het verhaal in hoofdstuk 12 afgerond, maar in Sjefke komt de
kapelaan in hoofdstuk 13 terug om Sjef nog even op de biecht (bij de pastoor, niet bij
hemzelf) te wijzen. De volgende morgen, voor hij naar de bank moet, loopt hij tussen
vader en moeder naar de kerk. Eerst biechten en dan de mis, waarin hij de Heilige
Moeder bedankt voor haar bijstand en ook bidt voor de kapelaan. En zijn moeder
dankt Onze-Lieve-Heer dat haar Sjefke weer veilig thuis is en zijn fout heeft ingezien.
Zoals gezegd is de afloop in de twee boeken verschillend: in de Belgische versie
wordt Sjefke wakker geschud door de portier: hij heeft alles gedroomd! Er bestaat
geen Commissaris Arglistig en er is geen bankroof geweest. Het idee voor een serie
moet dus later ontstaan zijn, en Kluitman zal de auteur of een redacteur opgedragen
hebben de katholieke hoofdstukken eruit te halen en het boek ook anderszins wat in
te korten om het voor de Noord-Nederlandse markt verteerbaar te maken.
Nu was Van Helden zelf niet katholiek. Vanwaar dan die kapelaan? En waarom
gekozen voor een Belgische uitgever? Dat zal aan zus Rie (een non) te danken zijn
geweest. Immers, met haar boek uit 1953, Tussen de Renstal en de Maas, won ze in
een prijsvraag fl. 1000, mede dankzij de twee hoofdstukken over een inbraak die
broer Wim voor zijn rekening nam. Het zou zo maar kunnen dat nu Rie twee
katholieke hoofdstukken aan het boek van Wim heeft bijgedragen om het voor de
Belgische markt aantrekkelijker te maken, zeker omdat hij in zijn andere boeken nooit
op religieuze verhandelingen te betrappen is. Wat betreft Van Veens afwaardering
van commissaris naar inspecteur: de Belgische en Nederlandse politierangen waren
niet één op één vergelijkbaar, de laagste commissarisrang in België was
vergelijkbaar met de inspecteursrang in Nederland. En Van Helden had natuurlijk al
een commissaris!
[DV]
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Inspecteur Arglistig en de Bankrovers

Kluitman, 1960.
Illustraties: G. van Straaten.
Zie ook: Sjefke Helpt Commissaris Arglistig (1959).
De eerste Arglistig! Er waren intussen zeven deeltjes van Commissaris Achterberg
verschenen plus een deel Ria Bruins, dus misschien had Van Helden het wel even
gehad met Bram en Eddy en de gemoedelijke, sigarenrokende commissaris en wilde
hij nu vanuit een professional schrijven, de inspecteur die hijzelf met zijn MULOopleiding nooit zou worden.
Op de België-Hollandbank wordt de nachtportier weggelokt en ontvoerd en worden
de twee bewakers met gas bedwelmd en ergens op straat achtergelaten.
Vervolgens wordt de kluis opengebrand en leeggeroofd: de buit is fl. 185.000, toen
een kapitaal. Na ontdekking de volgende ochtend wordt er, zoals gebruikelijk bij Van
Helden, een radiowagen naar de plaats delict gedirigeerd. Inspecteur Van Hussen
constateert een professionele kraak en draagt het onderzoek over aan inspecteur
Van Veen, beter bekend als Arglistig. De dagportier verklaart dat hij tussen de
middag zijn dienst had overgedragen aan de jongste bediende Sjef. Die heeft toen
een paar buitenlanders de weg gewezen en is daarvoor tegen de regels uit zijn loge
naar buiten gegaan. Daarover heeft hij gezwegen maar hij komt gelukkig tot inkeer.
Met behulp van de fotokaartenbakken en een compositietekening wordt Johnny de
Danser door Sjef herkend. De jacht is geopend.
De drie boeven zitten in Amsterdam en vertrouwen elkaar voor geen cent, laat staan
voor bijna twee ton. De chauffeur, die niet verder mee zal gaan, moet een auto
huren. Hij zorgt dat er maar een paar liter benzine inzitten omdat hij het niet eens is
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met de verdeling. Met een truc geeft de baas hem een enveloppe met krantenpapier
i.p.v. bankbiljetten. De baas en Bill komen maar tot Delft, dan is de benzine op.
Intussen heeft de chauffeur zijn collega’s verlinkt bij de politie en komt daarna pas in
Parijs tot de ontdekking dat hij met oude kranten niet kan betalen.
De huurauto wordt nagetrokken en de diensten in Rotterdam en Dordrecht
gewaarschuwd dat de zwarte Ford, gekentekend EA-47-EA er mogelijk aankomt. Dat
klopt, de boeven hebben intussen getankt. Uit voorzorg heeft de politie de
Maastunnel en de Breebrug bij het Feijenoordstadion afgezet, maar de boeven met
in hun kielzog een politiewagen rijden dwars door de eerste versperring heen. Op de
Breebrug rijden ze zich klem en gaan er lopend vandoor. Ze klimmen over het hek
van het stadion en verstoppen zich tussen de banken op de tribune. Arglistig heeft in
het wrak van de Ford een deel van het gestolen geld gevonden. Nu het stadion
uitkammen.
Van Helden was vast voetbalfan, in Commissaris Achterberg en de Valse Munters
gaat het o.a. over valse kaartjes voor een voetbalwedstrijd in de Kuip tussen de
Oranjeleeuwen en de Rode Duivels (3-2).
Speurhond Presto, ook bekend uit andere boeken van Van Helden (eerst heette hij
Pluto!) geeft aan dat de voortvluchtigen over het hek van het stadion zijn geklommen.
Als de opgetrommelde portier het hek heeft geopend wordt de hond losgelaten. De
twee boeven worden in hechtenis genomen en Presto vindt achtereenvolgens een
enveloppe met geld, een pistool, een portefeuille en nog een enveloppe met geld.
Vreemd: twee dieven en drie enveloppen. Tenslotte vindt de hond nog een
portefeuille met een paspoort.
Geassisteerd door de adjudant en Sjef, die de jacht als getuige heeft meegemaakt,
begint het verhoor van de Baas. Geconfronteerd met het bewijsmateriaal, de
sorteerproef met de speurhond en wat bluf van de inspecteur gaat eerst de baas
door de knieën en dan Bill. Ze zijn niet blij met de actie van hun chauffeur, die
berooid op de terugweg van Parijs aan de grens ook opgepakt wordt.
De volgende dag gaat Sjef met lood in zijn schoenen naar de bank: hij verwacht
ontslag wegens plichtsverzuim of op zijn minst een standje. Tot zijn stomme
verbazing wordt hij geprezen, krijgt hij salarisverhoging en zijn ouders krijgen een
geldbedrag voor de doorstane angst.
Van Helden heeft met Arglistig een andere weg ingeslagen maar zorgt er toch voor
dat de jeugdige lezertjes zich met een (bijna) leeftijdsgenoot kunnen identificeren:
Sjef heeft de rol van Bram en Eddy op zich genomen. In de volgende delen komen er
trouwens weinig jeugdige helpers van de politie voor, wat de gebeurtenissen wel
geloofwaardiger maakt.
[DV]

165

Wim van Helden

Inspecteur Arglistig en de Wapensmokkelaars

Kluitman, 1960.
Illustraties: G. van Straaten.
In dit tweede deel over Arglistig moet de inspecteur voor geheim agent spelen.
Uiteraard is hij daarvoor uitvoerig gescreend, wat ons een blik gunt op zijn leven
voordat hij inspecteur was:
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Als hij op zijn achttiende het HBS-diploma haalde en daarna een (gedeeltelijke)
opleiding op de Zeevaartschool volgde was hij in 1940 een jaar of twintig en nu
(1960) dus omstreeks de veertig. Hij moet onder de naam Dirk Braadbaart als kok
aanmonsteren op de ‘Zeeslang’, die wapens smokkelt naar opstandelingen in het
fictieve land Baronia dat ergens ten zuidoosten van Griekenland moet liggen. Op een
vissersschip krijgt hij een snelcursus koken en na twee weken vervangt hij op de
Zeeslang de wegens desertie gearresteerde kok. Hij blijkt een Chinees hulpje te
hebben, Mi Ling, die hem het meeste werk in de kombuis uit handen neemt.
In Rotterdam worden er auto-onderdelen geladen en in Antwerpen weer, in identieke
kisten. Onderweg bepaalt Van Veen regelmatig de positie van het schip en
bespioneert de bemanning. Via Le Havre, waar wat zware zakken worden ingeladen,
gaan ze naar de Middellandse Zee. Ergens tussen Italië en Griekenland wordt er
vanuit een ander schip weer lading ingenomen.
In de buurt van Baronia wordt kok Braadbaart ingeschakeld bij de levering van de
wapens voor de opstandelingen. De geweren worden overboord gezet in drijvende
plastic zakken met een brandende zaklantaarn erin en met de sloep een eind
weggebracht. Daarna vaart de Zeeslang de haven van Baronia binnen. De douane
wordt gefopt met vijf kisten puin maar de douane zet kapitein Sullivan in de cel.
Aan de wal is er ruzie tussen de ontvangers van de wapens en de sloepbemanning:
er ontbreken vijf pakken. De mannen worden opgesloten maar Arglistig weet via het
raam te ontsnappen en gaat op onderzoek uit. Hij scheurt een strookje met een
telegraafbericht af waarin staat dat een inspecteur Van Veen undercover lid van de
bemanning van het smokkelschip is.
De Zeeslang zit intussen zonder kok en ook de Chinees is verdwenen. In een jasje
van Van Veen wordt zijn identiteitskaart gevonden. Het nieuws wordt getelegrafeerd
naar het huis van de boeven. Die gaan er vandoor maar Arglistig gaat juist terug, om
te bellen of te telegraferen. Hij raakt er slaags met een onbekende die Mi Ling blijkt te
zijn, of liever captain Bill Fraser van de Amerikaanse Geheime Dienst. Van Veen
legitimeert zich met zijn kaart van de Geheime Dienst, ondertekend door de Minister:
W. van Helden.
Met een gevonden jeep gaan ze achter de gevluchte boeven aan, de woestijn in. Bij
de brug naar het rebellengebied leiden de boeven de bewakers af met een
brandstichting en rijden de rivier over. Arglistig en Fraser er achteraan! De captain
heeft een schotwond, maar ze worden geholpen door een vriendelijke autochtoon, bij
wie ze die nacht logeren. Fraser wil mee met de sabotageactie, maar wordt
gedrogeerd en valt in slaap. Arglistig weet de vrachtwagen met geweren in brand te
steken en gaat er vandoor. Al gauw hoort hij blaffende honden die achter hem aan
komen. Net op tijd bereikt hij de jeep en ontkomt. Bij hun gastheer valt hij als een
blok in slaap. Als de captain wakker wordt duurt het even voor de situatie duidelijk is,
Fraser is niet blij! De jeep schenken ze aan hun helper en dan wandelen ze terug
naar de brug. De legitimatie van Fraser doet wonderen en al snel kunnen ze
comfortabel uitslapen in een hotel.
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In samenwerking met de plaatselijke politie worden de boevenbende van de
Zeeslang en de leider van de opstandelingen ingerekend, het schip in beslag
genomen en verbeurd verklaard. Van Veen en Fraser vliegen samen terug tot Parijs
en nemen daar afscheid. Arglistig krijgt een pluim van de Geheime Dienst.
Hoewel Van Helden belangstelling heeft voor werven en boten is hij geen zeeman
geweest; ook heeft hij niet voor de Geheime Dienst gewerkt (voor zover we weten,
het is tenslotte een geheime dienst). Dat merk je, ook de gebeurtenissen in Baronia
overtuigen niet. Van Helden is op zijn best als hij (varianten van) werkelijk gepleegde
misdaden in zijn boeken verwerkt. Gelukkig doet hij dat weer in de volgende delen.
[DV]
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Commissaris Achterberg en de Verdachte Bungalowbewoners

Kluitman, 1961.
Illustraties: G. van Straaten.
Het is vakantie en Bram en Eddy willen gaan kamperen in Noord-Holland, op
kampeer- en bungalowterrein De Woeste Duinen (dat ergens tussen Egmond en
Bergen ligt). Kampeerspullen hebben ze niet, dus die moeten gehuurd worden. Het
benodigde geld gaan ze verdienen met aardbeien en bonen plukken (dat zal in
Barendrecht geweest zijn) en ze weten ook nog een bijdrage van hun ouders los te
praten.
De gegoede Rotterdamse familie Van Duinhoven gaat met vakantie naar het nieuwe
bungalowpark. Vader, moeder en de tienjarige Kareltje, het zeer beschermd
opgevoede, superverwende zoontje. Het ventje terroriseert zijn ouders en het
dienstmeisje, dat blij is dat ze niet mee hoeft.
In Rotterdam overleggen Wilde Nol en de Slome wat ze zullen doen nu de politie in
de persoon van Dikke Piet achter ze aanzit vanwege een kraak waarvoor hun maat
de Blauwe is opgepakt. De buit is veilig opgeborgen, maar het lijkt hun beter om er
een paar dagen tussenuit te gaan. Nel, de vrouw van de Slome, mag ook mee. Hun
vertrek blijft niet onopgemerkt, Commissaris Achterberg is gewaarschuwd.
Scheveningen en Noordwijk worden gepasseerd en in Zandvoort blijkt alles vol. Dus
via de Velsertunnel en Castricum naar Egmond, waar ook alles bezet is. Onderweg
naar Bergen zien ze een wegwijzer naar De Woeste Duinen, een bungalowpark met
restaurant, een nieuw fenomeen op de vaderlandse recreatiemarkt. De Van
Duinhovens zijn ook net gearriveerd. Nel en Nol hebben hun bedenkingen, maar de
Slome wijst erop dat de politie hen hier niet zal zoeken. Dat geeft de doorslag en ze
nemen hun intrek in een riante zespersoons bungalow.
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Bram en Eddy hebben de wind mee en arriveren vlot bij de camping nabij Bergen
aan Zee (volgens de ANWB-fietsrouteplanner doe je ruim zes uur over de 100 km).
Bram wordt door Kareltje betrapt in de wasgelegenheid voor dames en die bedreigt
hem met uitzetting. Eddy nodigt hem uit in de tent en Karel snijdt de scheerlijnen
door zodat de tent in elkaar stort. Helaas ontsnapt hij. Dan maar zwemmen in het
zwembad en inkopen doen in de kampwinkel. ’s Avonds is er muziek en dansen op
de camping, waarbij Bram en Eddy Kareltje weer tegenkomen. Na een mislukte
poging tot rock ’n rollen zien ze Kareltje in het donker buiten rondwandelen voor ze
gaan slapen.
Karel is boos omdat hij naar bed moest en wil zijn ouders een lesje leren door weg te
lopen. Als het gaat regenen kruipt hij onder het terras in een kist met houtwol en valt
in slaap. ’s Morgens is hij zwaar teleurgesteld dat het hele kamp niet naar hem op
zoek is. Hij wandelt boos naar Egmond aan Zee. Bij een bakker pikt hij een paar
broodjes. Op het strand is een groep kinderen van een vakantiekolonie. Een van de
jongens wil weglopen naar ‘Mokum’, en stelt een identiteits- en kledingruil voor. Zo
wordt Karel Wimpie van de Berg, groep II, nummer 18. De echte Wim verdwijnt met
medeneming van Karels portemonnee. Karel gaat forten bouwen met de andere
kinderen. Hij maakt kennis met zijn ‘slapie’, Gerrit Stok. De zusters hebben niets in
de gaten en Karel vindt het wel leuk in het koloniehuis.
Groot alarm in het bungalowpark! Kareltje is weg en de politie wordt ingeschakeld.
Zijn vader looft een beloning uit voor wie hem terugvindt. De Slome bedenkt een
manier om nog meer geld te krijgen: hij eist telefonisch fl. 20.000 van vader Van
Duinhoven voor de veilige terugkomst van diens zoon. De politie mag niet ingelicht
worden, dus de opperwachtmeester van het dorp ook niet. Maar die vermoedt wel
iets: de ouders willen niet dat een foto van hun zoon op de televisie wordt getoond,
dat is raar. Op aanraden van zijn zwager belt de compagnon van Van Duinhoven met
Commissaris Achterberg. Die twijfelt er aan of de afpersers de jongen wel echt in
handen hebben. Hij raadt aan in ieder geval de nummers van het losgeld te noteren.
Hij ontfutselt de compagnon wel de locatie van het bungalowpark.
Met wat navragen is Achterberg al gauw op de hoogte van de situatie. Dikke Piet en
Gerrit trekken alle kentekens op het park na en stuiten al snel op de Slome, Wilde
Nol en Nel. De rechercheurs vermoeden dat ze Kareltje niet hebben maar alleen op
het geld van zijn vader uit zijn. Van Duinhoven is naar de bank geweest, dus de
overdracht van het geld is nabij. Piet en Gerrit gaan undercover kamperen op de
Woeste Duinen. Volgens de plattegrond van het park logeren de boeven passend in
bungalow De Ekster. De commissaris arriveert ook. Als het donker is zien ze drie
jongens over het hek klimmen: Bram, Eddy en Kareltje. Als ze horen dat de vader
van Karel fl. 20.000 aan de afpersers wil betalen lijkt hun dat veel beter dan de fl. 200
die ze hoopten te krijgen. Eddy wordt naar Karels ouders gestuurd.
Het vinden van Kareltje ging als volgt: Bram en Eddy maakten een fietstocht naar
Schoorl en keken onderweg uit naar de vermiste. De terugweg gaat over het strand
In Egmond eten ze een ijsje en zien een groep jochies in het zand spelen. Karel zit
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erbij! En hij lijkt opgeknapt te zijn. De jongens grijpen hem en overreden hem
opnieuw weg te lopen, maar nu terug naar de Woeste Duinen. De vakantiekolonie
raakt in opperste verwarring als Wimpie verdwenen is maar al dagen thuis in
Amsterdam zit terwijl hij net nog op het strand speelde. Ze komen er niet uit. Een van
de jongens raadt de zusters aan om inspecteur Arglistig te bellen!
Eddy heeft de ouders gerustgesteld en de instructies van Achterberg overgebracht.
Bram zal, als niet-verdachte kampeerder, de boeven in de gaten houden. Als hij een
hondje een gat ziet graven onder de vloer van de bungalow komt hij op een idee. Hij
maakt het wat ruimer en kruipt onder de vloer. Hij hoort de instructies voor Van
Duinhoven om naar het zwembad te komen en iets over de poet die bij Kootje in de
schoorsteen hangt. Snel wordt de politie door Bram ingelicht. Eddy mag mee naar
het zwembad en Bram bewaakt Kareltje. Maar hij wil niets missen dus bindt hij het
ventje vast en gaat op weg naar het zwembad.
Daar zijn de boeven die een nep-Kareltje (Nel!) willen ruilen voor het ‘geld’ (een
envelop met kranten) die Van Duinhoven bij zich heeft. Die valt de Slome aan als die
er met de enveloppe vandoor gaat. Nol schiet hem te hulp. In het donker mengt de
politie zich in de strijd en uiteindelijk heeft Piet de commissaris te pakken, is Van
Duinhoven in de boeien geslagen en rennen Nol, de Slome en Nel weg. Ook Eddy is
foetsie. De boeven spurten naar hun auto en scheuren met gedoofde lichten weg.
Dikke Piet kan niet meer doen dan de plaatselijke politie bellen om de wegen af te
laten zetten.
Ook Bram en Eddy raken op zoek naar de boeven slaags met elkaar. Als ze terug bij
de tent zijn is Kareltje weg. Hij blijkt door zijn moeder gevonden en meegenomen te
zijn. Bram bietst wat te eten bij haar. Ook voor Eddy bakt mevrouw Van Duinhoven
eieren en ze krijgen allebei een briefje van fl. 100 voor het terugbezorgen van
Kareltje. Nu de boeven nog! Helaas is de KK-12-12 ondanks de wegblokkades nog
niet aangehouden. Logisch, want de Slome had de Chevrolet in IJmuiden op een
fabrieksterrein geparkeerd, waarna het drietal lopend de sluizen overging en op het
station de trein pakte. In Rotterdam moeten ze het geld van de kraak nog ophalen
alvorens naar het buitenland te verdwijnen.
Eddy en vooral Bram krijgen een reprimande van de commissaris. De boevenauto
wordt aangetroffen in IJmuiden en de politie staat op het punt weer naar Rotterdam
te vertrekken als Bram zich herinnert dat de poet bij Kootje in de schoorsteen hangt.
De dieven hebben geld nodig, dus daar zullen ze wel heen gaan. De jongens gaan
mee naar Rotterdam omdat Bram de stem van de Slome kan herkennen.
Het huis van Kootje in de Stoelstraat wordt bewaakt en de boeven worden bij
aankomst gesignaleerd. De politie gaat het bovenhuis binnen en treft niemand aan.
Er worden een paar schoorstenen onderzocht maar die leveren niet meer op dan
roet. Dikke Piet vindt in een kast een trap naar beneden waar de boeven ruziën over
de verdeling van de buit. De dieven proberen te ontsnappen maar mede dankzij
Bram, die de Slome tackled, worden ze allen aangehouden.

171

Het gestolen geld wordt in de schoorsteen gevonden. Bram en Eddy worden
teruggebracht naar de camping waar Kareltje in zijn voordeel blijkt te zijn veranderd.
Zijn ouders doen hun uiterste best om het de jongens naar de zin te maken en Bram
krijgt van de commissaris een handleiding voor het vastbinden van kleine jongetjes.
[DV]
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Wim van Helden

Inspecteur Arglistig en het Verdwenen Geldtransport

Kluitman, 1962.
Illustraties: G. van Straaten.
Lange Willem, Juwelen Harry en De Neus beramen een overval op een
geldtransport. Diezelfde avond, een donderdag, wordt op de Handel- en
Fabrieksbank het geld voor de week- en maandlonen (die toen nog contant
uitbetaald werden) van verschillende bedrijven klaargemaakt om de volgende dag
afgeleverd te worden. Op vrijdagochtend rijdt het bestelwagentje van de bank voor
en worden de geldzakken ingeladen onder het wakend oog van de chauffeur en de
transportgeleider, beiden stevige types. Met zestigduizend gulden in de laadruimte
en twee wapenstokken voor het grijpen gaan ze op weg.
Juwelen Harry steelt die ochtend de personenauto van Piet de groenteboer en rijdt
rustig naar de grote scheepswerf en parkeert in een zijstraat. Lange Willem en het
Neussie hebben een bestelwagentje gestolen en rijden achter het geldtransport aan.
Harry zet zijn auto dwars voor de wagen van de bank en de anderen rammen hem
van de achterkant. De uitgestapte (!) transporteurs worden in het gestolen
bestelwagentje opgesloten. Even later komt Hans, die op het kantoor van de werf
werkt, op de fiets langs. De boeven jagen hem weg.
Piet meldt politiebureau Zuid telefonisch dat zijn blauwe Opel, kenteken 16-NN-16, is
gestolen uit de Zomerstraat (er is wel een Zomerstraat in Vlaardingen maar niet in
Rotterdam. De locatie is ergens op Zuid, niet ver van een grote scheepswerf,
waarschijnlijk Wilton Fijenoord of Piet Smit jr.). De boeven hebben de zakken met
geld overgeladen in de Opel en een paar straten verder in de auto van Willem. Dan
gaan ze er vandoor, maar de politie heeft de Opel al snel in het vizier.

173

Eerst denken ze dat de eigenaar hem gewoon na een vrolijke avond ergens anders
heeft neergezet, maar na een gesprek met Piet concluderen ze dat het een geval
van ‘praalrijden’ (joyriding) of diefstal moet zijn. Op de achterbank wordt een
banklabel gevonden met de naam van een scheepswerf. De andere twee bij de
overval gebruikte wagens staan nog steeds midden op straat en al gauw heeft de
politie de bemanning van de geldwagen bevrijd. De ingeschakelde inspecteur
Arglistig heeft al snel het verband gelegd tussen de roof en de auto van Piet. Die (de
auto) wordt op sporen onderzocht.
Arglistig gaat naar de werf, waar Hans van Houten, de jongste bediende, hem vertelt
wat hij die morgen heeft gezien. Hij kan van Harry een redelijk signalement geven en
één van de anderen had een scheve neus.
Bij de bank verneemt Van Veen dat er een aantal nummers van de bankbiljetten
bekend zijn, maar van het meeste geld niet. Dan raadpleegt hij ‘Opa’, oftewel
adjudant van Huffelen (Van Helden?), die een encyclopedische kennis heeft van
boeven en hun kenmerken. Maar die kan zo gauw niemand bedenken die in het
profiel van de sjieke overvaller past.
Het gestolen geld is inmiddels op het Noordereiland in een pakhuis onder het
treinviaduct vlak bij de Koningshaven verborgen, maar de Neus en Harry hebben
weinig zin om zich een paar weken te drukken alvorens de buit te verdelen: ze
vertrouwen Lange Willem niet, dus de plat Rotterdams pratende dieven besluiten zo
lang bij Willem te blijven logeren.
Opa van Huffelen heeft toch iemand gevonden: Juwelen Harry zou het kunnen zijn.
Harry Matura zit in het politiearchief en wordt van de foto direct herkend door Hans
van Houten. In een bioscoop komt de inspecteur de drie overvallers toevallig tegen.
Hij volgt ze de Maasbrug over tot aan het pension van Willem op het Noordereiland,
Germanenstraat 44 (weer een niet-bestaande straat). Er wordt nu constant
onopvallend gesurveilleerd.
Om te controleren of ze gevolgd worden gaat Harry een treinreisje maken en hij stalt
een geprepareerde koffer in een stationskluis. De politie controleert die en vindt
alleen kleding. Na terugkomst van Harry constateren de dieven dat de koffer open is
geweest en doorzocht. Wat nu? Ze besluiten het geld te verdelen en er vandoor te
gaan.
Als het trio naar de bioscoop gaat (het dichtstbij is waarschijnlijk het Colosseum aan
de Beijerlandselaan of de Harmonie in de Gaesbeekstraat) gaat Van Veen (zonder
huiszoekingsbevel!) de kamer van de Lange onderzoeken. Niets te vinden. Nog voor
de hoofdfilm verlaten de boeven het filmtheater want Willem heeft een idee. Als ze
eerder dan verwacht thuiskomen moeten Arglistig en zijn collega Ben via het raam
vluchten. De postende rechercheurs denken dat ze met inbrekers te doen hebben
maar de ‘inbrekers’ weten te ontsnappen. Politiehond Presto (voorheen Pluto) volgt
hun spoor de Koninginnebrug over tot politiebureau Nassaukade (hoek
Oranjeboomstraat, later een filiaal van de Spaarbank Rotterdam), waar hond en baas
uitgelachen worden. Arglistig voelt zich schuldig.
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Willem heeft zijn idee tijdens de film over onderwatervissen opgedaan: omdat de
toegangen tot het Noordereiland ongetwijfeld door de politie bewaakt worden moet
het geld door een duiker naar de Zuidoever gebracht worden. Hij heeft een neef die
dat misschien kan opknappen. Zelf zullen ze via de spoorbrug (de Hef) naar de
overkant gaan. Willem gaat vast langs die route naar zijn neef Gerrit, de brug is
spannend maar daarna wandelt hij tussen de Oranjeboomstraat en de Rosestraat tot
aan de eerste spoorwegovergang en dan de straat op.
Voor fl. 2500 wil Gerrit, die kikvorsman bij de landmacht is geweest, het wel doen.
Gerrit huurt een bestelwagen en in Dordrecht halen ze een duikerspak op en een
aantal zuurstofpatronen. Oom Willem wordt bij het pakhuis afgeleverd en de auto op
een stil stuk van de Nassaukade. Gerrit wandelt over de brug terug naar het pakhuis
waar Willem het geld in twee plastic zakken heeft verdeeld. Gerrit wil eerst geld zien
voor hij aan de slag gaat. Met een zuurstofpatroon in zijn mond gaat hij te water,
maar moet al snel opgehaald worden omdat het ding niet werkt. Er wordt een goede
duikuitrusting geregeld.
Gerrit is onder water op weg naar de overkant en Willem gaat kruipend de Hef over.
Aan de overkant geen Gerrit: die is aan een staaf betonijzer blijven haken en heeft
ook zijn hand nog opengehaald. Ternauwernood bereikt hij de oever waar Willem
hem bewusteloos uit het water trekt, van het betonijzer bevrijdt en op de kade legt.
Geld, duikerspak en Gerrit gaan in het klaarstaande bestelwagentje en Willem levert
Gerrit thuis af, waar hij gelukkig weer bijkomt.
’s Nachts heeft een schipper de commotie op de kade gehoord en is gaan kijken. De
dag erna vindt hij een duikbril en gaat met zijn verhaal naar het politiebureau waar
een rapportje wordt opgesteld. Willem is met het geld bij een maat ondergedoken.
Harry en de Neus vinden het verdacht dat ze niets horen (Gerrit zou langskomen,
maar die ligt ziek in bed) en verdenken de Lange ervan dat hij het geld achterover
heeft gedrukt. Ze besluiten niet te blijven wachten maar ook via de spoorbrug te
verdwijnen. Als ze daarover kruipen komt er een trein aan! (Aan de tekening te zien
een lok van de 1100-serie.)
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Ze zijn gezien door de treinbemanning die op het rangeerterrein de melding
doorgeeft waarop de politie wordt gebeld, die de beide mannen arresteert. Ze blijken
een lang strafblad te hebben en gesignaleerd te staan als verdachten van de overval
op het geldtransport.
Arglistig heeft intussen aardig uitgevogeld hoe de zaak tot nu toe is verlopen. Hij
herinnert zich de melding van de schipper en het kwartje valt. Via een kennis komt hij
uit bij de militaire duikschool in Geertruidenberg waar een motorordonnans naar toe
wordt gestuurd. Neef Gerrit wordt uit de lijst gevist en met een smoes gaan Arglistig
en Ben op bezoek. Geconfronteerd met het bewijsmateriaal zoals de duikbril slaat
Gerrit door. In het pakhuis vinden ze het geld voor Gerrit.
Door de kilometerstand van de gehuurde bestelwagen te vergelijken met de ritten die
er volgens Gerrit mee gemaakt zijn rekenen ze uit dat Willem in een straal van drie
kilometer moet zitten. Via een (speciaal voor dat doel vrijgelaten) zakkenroller wil de
Neus een boodschap aan de Lange overbrengen. Joe moet naar de Wielstraat 107
(gefingeerd, mogelijk bij de Ploeg- en Sikkelstraat), waar Willem bij Koos
Duizendpoot ondergedoken zit. Na zijn vrijlating schaduwen Van Veen en Ben hem
tot hij bij Koos naar binnen gaat.
Vanuit een telefooncel wordt een politiemacht opgetrommeld en de inval in de
bovenwoning begint. Koos en zijn vrouw verweren zich met hand en tand en Willem
probeert via het dak te ontsnappen en duikt een belendende woning binnen waar
een vrouw zich doodschrok. Helaas voor de Lange komt haar man, een stevige
bootwerker, net thuis en slaat Willem geheel in de kreukels. Die wordt daarna
gearresteerd en de woning van Koos doorzocht. Als hem gedreigd wordt met
huiszoeking ‘op z’n Russisch’, d.w.z. alles binnenstebuiten en kapot, kiest hij eieren
voor zijn geld en wijst een grote fauteuil aan als bergplaats voor de buit. Arglistig
neemt ook de stoel in beslag, leuk voor het politiemuseum.
Als Willem de inspecteur in de fauteuil ziet zitten geeft hij het op en bekent alles, ook
het aandeel van de anderen. Hans van Houten mag de dieven nog komen
identificeren en even in de geldstoel zitten. Willem wordt later veroordeeld tot vijf jaar
en de twee anderen ieder tot vier. Gerrit krijgt op aandringen van Arglistig een
voorwaardelijke straf.
Ook in deze Arglistig hebben de boeven, net als de inspecteur, bijnamen en is er
weer veel aandacht voor de planning en organisatie aan beide kanten. Ook de
plaatselijke situatie wordt in detail beschreven, je zou haast denken dat Van Helden
zelf de Hef is overgekropen. Hij heeft zich duidelijk ook verdiept in de techniek en de
uitrusting van het duiken en de opleidingslocaties. Je merkt dat het bijna zestig jaar
geleden speelt: de manier van geldtransport doet nu lachwekkend aan. En de sfeer
tussen politie en boeven is haast gemoedelijk: ons kent ons. Zoals vaak is voor de
criminelen het onderlinge wantrouwen de achilleshiel en het onderlinge vertrouwen
en de samenwerking het sterke punt voor de politie. En natuurlijk het grote
politieapparaat, de technische hulpmiddelen en vooral de slimheid en
vasthoudendheid van Arglistig!
[DV]
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Wim van Helden
Het Coster Mysterie / Inspecteur Arglistig en het Gestolen Fabrieksgeheim

Gebr. Coster, 1963 (Coster Mysterie).
Kluitman, 1972 (Inspecteur Arglistig).
Het Coster-boekje verscheen in een oplage van 250.000 exemplaren.
Illustraties: Van Eijk.
De firma Coster (Voor Vader en Zoon) houdt een receptie ter gelegenheid van de
opening van het tiende filiaal. Maar waar iedereen eigenlijk voor komt is meer
informatie over de geheimzinnige nieuwe stof waarvan Coster de eerste 50.000
kostuums heeft bemachtigd. De stof is ‘kreukvrij, onbrandbaar, ’s winters warm en ’s
zomers koel, tot de laatste draad kleurhoudend en als klap op de vuurpijl absoluut
vlekvrij.’ Industriële spionage bestond ook toen al, dus het kostuum en de losse lap
stof zijn goed beveiligd. De concullega’s zijn jaloers!
Er loopt een verdacht stel rond, de blonde vrouw Mia, die zich als journaliste
voordoet, heeft een schaar paraat en de donkere Belg Pierre, haar man, houdt de
zaak in de gaten. Maar de stof wordt opgeborgen voordat ze de kans krijgen er een
stukje af te knippen. Na de receptie gaan pak en lap in de brandkast op het kantoor
van Coster.
Opdrachtgever Verbist is niet blij met het gebrek aan resultaat en haalt de dikke
dwerg Sjefke de Kraker erbij, een beruchte kluizenspecialist die officieel in een
Belgische inrichting zit maar daar gemakkelijk uit kan weglopen. Per auto rijden ze ’s
avonds naar de Hoofdstraat (Hoogstraat). Met twee accordeonkoffers (dat klinkt
bekend: ook in Telefoon voor Commissaris Achterberg worden die gebruikt) wachten
ze met chauffeur Jules in een portiek terwijl de dwerg het deurslot forceert. Zodra dat
is gelukt verdwijnen Verbist en Jules.
Ze zijn in het kantoor van Coster. De ramen worden (van onder naar boven
natuurlijk!) afgeplakt met meegebracht verduisteringspapier voordat het licht aan kan.
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Uit de accordeonkoffers komen de snijbrander en de gasflessen en Sjefke gaat aan
de slag. Hij rookt er een sigaar van Coster bij en drinkt een meegebrachte borrel.
(Deze episode is vrijwel identiek aan de brandkastkraken in Tussen Renstal en Maas
van Rie van Ipenburg, de zus van Wim van Helden, en Telefoon voor Commissaris
Achterberg. Wim heeft de betreffende hoofdstukken in het boek van Rie
geschreven.) Ze hebben een grijs kostuum meegebracht dat voor het in de brandkast
liggende exemplaar geruild moet worden.
Pierre rommelt in kasten en laden en vindt o.a. een mooi grijs kostuum. Er rijpt een
plan in zijn hoofd. De safe is moeilijk open te krijgen, maar met Sjefkes
bovenmenselijke kracht lukt het tenslotte. Die krijgt er wel een soort toeval door en
ligt bewusteloos op de grond. Pierre maakt gebruik van de gelegenheid om het
begeerde pak zelf aan te trekken en zijn eigen kleren daar weer overheen. Het
meegebrachte pak gaat in de kluis en het in een kast gevonden pak in de
accordeonkoffer. Dan moet de geldkist nog opengebroken worden: het moet op een
gewone inbraak lijken. Maar Sjef komt bij en steekt het grootste deel van het geld in
zijn zak. Hij drinkt het restant van de jenever op stopt de fles in de koffer. Hij vergeet
de op de grond gevallen kurk. Ze bellen Verbist die hen weer op komt halen, Pierre
krijgt zijn duizend gulden, in honderdjes, en stapt dicht bij Mia’s huis uit. Sjef wordt
door Verbist en Jules snel weer naar België gereden. Ongemerkt klimt hij over de
muur van de inrichting, waar men hem nog niet eens gemist had.
Pierre vindt een kluisje op het station te gevaarlijk om het kostuum en het gestolen
geld te bewaren, Mia’s kastje op haar werk lijkt veiliger. Als Jules en Verbist het pak
afleveren bij hun opdrachtgever, een Belgische textielkoning, heeft die onmiddellijk
door dat er iets niet klopt: de stof komt uit zijn eigen fabriek. Paniek bij de boeven, die
niet begrijpen hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ze worden met het kostuum de deur
uitgezet. Wie heeft hun een loer gedraaid? Coster waarschijnlijk niet, dus het is ofwel
Sjef ofwel Pierre. Maar Sjef is niet zo gek als hij zich voordoet en is betrouwbaar. Ze
halen hem op uit het gesticht en rijden naar Rotterdam: Pierre moet het wel gedaan
hebben, Sjef zal hem aanpakken. In de krant lezen ze over de inbraak, maar het
kostuum wordt niet vermeld. Ze rijden naar Rotterdam.
Op het kantoor van Coster ontdekt de werkster de inbraak en belt 94. Radiowagen
11 wordt naar de Meent, bij de Goudsesingel, gedirigeerd. De recherche neemt het
over. Ze vinden de kurk van de jeneverfles, maar de gewaarschuwde directeur
Coster weet daar niets van, dus de kurk is van de inbrekers. Op een stoel worden
schoenafdrukken gevonden. Die moeten van een klein mannetje zijn, want iemand
van gewone lengte had de bovenste ruit van de deur zo wel kunnen afplakken.
Gelukkig liggen het pak en de lap stof nog in de kluis, dus die worden dezelfde dag
teruggebracht naar de fabrikant in Tilburg. Wel is er fl. 2.500 gestolen.
Hoofdinspecteur Bouillon, bijgenaamd Soep, onderzoekt de gevonden kurk, het getal
60 staat erop. De kaartenbak met kluiskrakers wordt doorgenomen. Coster wordt
gebeld door Tilburg: het kostuum is verwisseld en de fabrikant is niet blij, de
verzekerde waarde is fl. 100.000, maar de schade wel het dubbele. Bouillon wordt op
de hoogte gebracht en reconstrueert gedeeltelijk hoe de kraak is verlopen.
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De boeven lezen in Rotterdam in de krant meer over de inbraak. Behalve Pierre
wantrouwen ze ook elkaar, maar uiteindelijk concluderen ze dat het Pierre moet zijn
geweest. Op het adres van Mia in de Geldzuchtstraat is hij niet, Mia trouwens ook
niet. Ze laten een dreigbrief achter op een kussen. Pierre, die met Mia in een hotel in
Den Haag zit, belt Coster en biedt hem het kostuum aan voor fl. 50.000. Die overlegt
met Beekstra in Tilburg, die hem aanraadt meneer Sekuur van de verzekering te
raadplegen alvorens de politie in te lichten. Coster verwijst Pierre naar Sekuur, die fl.
15.000 biedt. Pierre zal eerst een paar draden van de stof opsturen als bewijs dat hij
het pak in zijn bezit heeft. Hij verneemt dat er bij Mia is ingebroken, de politie is er
geweest en heeft onderzoek gedaan. Soep heeft nog geen verband gelegd tussen
de beide zaken. In de krant wordt weer over de inbraak geschreven. Uit de bij Mia
gevonden dreigbrief maakt de hoofdinspecteur op dat de schrijver uit het zuiden
komt, ‘gij’ en ‘subiet’ zijn geen Noord-Nederlands. Hij belt zijn Antwerpse collega
Geukens met de vraag wat een halve liter jenever kost in België. 60 frank! Er blijkt
ook een kleine Belgische brandkastkraker te bestaan, maar die zit in een inrichting:
Sjefke.
Er wordt een taskforce opgezet met Soep en brigadier Toontje. De verzekeraar moet
ondervraagd worden, het nepkostuum moet uit Tilburg terugkomen en Mia en haar
vriend moeten opgespoord. De heer Coster weet meer dan hij wil toegeven en het
Tilburgse pak blijkt Nederlands fabricaat (Olifant) terwijl het exemplaar van het
kantoor uit België kwam. Het duizelt de onderzoekers. Het Olifantpak blijkt geleverd
door de Rotterdamse firma Van Loon. Die heeft het naar alle waarschijnlijkheid aan
een Belgische meneer verkocht.
Intussen hebben ze uitgevonden waar Mia werkt. Die wordt geschaduwd en
onderweg naar het station ontmoet ze Pierre. Toon en zijn collega volgen het stel
naar hun hotel in Den Haag. Als die ergens gaan eten wordt de kamer doorzocht,
maar er wordt niets van belang gevonden. De volgende dag gaat het net zo, maar
Toon is in staat een telefoonnummer af te kijken dat Pierre in een cel draait. Die belt
met Sekuur over de overdracht (van de broek en de helft van het geld). Toon vindt uit
dat het nummer van Sekuur is. Zowel Pierre en Mia als Sekuur worden gevolgd. De
volgende dag krijgt Sekuur instructie om naar de Coolsingel te gaan. Voor het
standbeeld van Van Oldenbarnevelt (in nis van stadhuis) zal een blonde vrouw de
ruil doen. De schaduwen van Mia en Sekuur hebben het gemist, maar die van Pierre
heeft de transactie gezien vanuit Atlanta (dat een heel eind verderop staat, kan dus
niet kloppen), waar Pierre voor het raam de gebeurtenissen volgt.
De dwerg zit weer in zijn inrichting en Verbist zoekt in Rotterdam naar Pierre. Hij
vindt uit dat die in Den Haag zit. Sjef wordt opgehaald en Verbist neemt een kamer in
het hotel. ’s Nachts laat hij zijn vrienden binnen en Sjef en Jules doen een inval in de
kamer van het stel. Een gevecht in het donker volgt en Pierre weet te ontsnappen.
Sjefke breekt Mia’s pols om haar te dwingen te vertellen waar het pak is. Op het
rumoer komt het halve hotel af en de overvallers gaan er vandoor. De GGD komt
voor Mia en de politie voor de aanval. Het duo laat weinig los, dus de politie
informeert naar hen bij de Rotterdamse collega’s.
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Toon reist naar Den Haag en ondervraagt Mia en Pierre en de hotelhouder. Van de
eersten wordt hij niet wijzer, maar de hotelier geeft een nauwkeurig signalement van
de dwerg en Jules. Sjef blijkt in een open inrichting te zitten. Ze gaan maar eens op
bezoek, dan kunnen ze gelijk zijn schoenen opmeten.
Verbist heeft de trein naar België genomen en Soep en Toon volgen hem. In
Antwerpen neemt hij een taxi naar de Rue de Topaze 41. Daar blijkt Jules Verhees te
wonen, volgens Geukens een bekende van Sjef de Kraker. Op naar het gesticht. Sjef
is volgens de directeur inderdaad wel eens een nachtje weg en zijn schoenen krijgen
ze mee: Sjef krijgt nieuwe. In Den Haag herkent de hotelhouder de aanvallers van de
foto’s. Pierre en Mia zijn teruggekeerd naar Mia’s kamer in de Geldzuchtstraat.
De rechercheur die de overdracht voor het Stadhuis heeft gezien gaat met Toon mee
op huisbezoek en herkent Mia. Dan naar Sekuur, die beschuldigd wordt van heling
van gestolen goed. Hij bekent, en biecht op dat het jasje nog niet overgedragen is.
Soep en Toon concluderen dat het jasje mogelijk op het werkadres van Mia is. Daar
doorzoeken ze de kastjes en vinden het jasje, met de zakken vol bankbiljetten. Dat
wordt omgeruild voor dat uit Tilburg en het geld in de zakken gestopt. De volgende
dag al haalt Mia het colbert op en de politie seint Sekuur in. Rechercheur Toon lokt
Jules en zijn handlangers naar Rotterdam met de belofte van teruggave van het
kostuum, ze zullen elkaar in de kroeg van Manke Teun ontmoeten. De ontknoping
nadert!
Om half tien ’s avonds belt Pierre Sekuur op. De overdracht zal onderaan de
Parkheuvel plaatsvinden. Rechercheur Gerrit zal de criminele verlinker spelen die
naar de kroeg gaat waar de Belgen wachten. De politie staat strategisch opgesteld,
ze rijden langs de Maas en ook de Westzeedijk en Westerlaan worden bewaakt. Via
die laatste straat komen Pierre en Mia het park in. Agent Gerrit krijgt zijn judasloon
van fl. 500 en stapt uit. Op de Heuvellaan staat Sekuur te wachten maar de Belgen
zijn eerst en storten zich op Pierre. Arrestatie volgt, maar Pierre en Sjef blijven
doorvechten. De laatste moet met de gummiknuppel geveld worden.
Op het bureau bekent Pierre de diefstal en ieders aandeel daarin, zodat het voor de
anderen geen zin heeft te ontkennen. Later worden Pierre, Jules en Verbist
veroordeeld en de dwerg, die geestesziekte veinst, wordt ontoerekeningsvatbaar
verklaard.
Een ingewikkelde zaak, dat Coster-mysterie! Van Helden had er duidelijk zin in,
getuige het onnavolgbaar gegoochel met de drie grijze pakken. Aan de andere kant
gebruikt hij elementen uit twee eerdere boeken, zoals de accordeonkoffers. De
Belgische dwerg Sjefke is wel erg karikaturaal neergezet, maar verder zijn plot en
personages geloofwaardig, zeker voor 1963. Coster heeft tegenwoordig nog één
zaak, in Spijkenisse. Er zijn geen Costers meer bij betrokken.
In de serie over Inspecteur Arglistig verschijnt in 1972 Inspecteur Arglistig en het
Gestolen Fabrieksgeheim (Kluitman, Illustraties Gerard van Straaten). Dit boek is
bijna geheel een kopie van Het Coster Mysterie.
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Er zijn wat namen veranderd, Coster is Klerk geworden en Bouillon Arglistig en er
zijn wat kleine aanpassingen en verbeteringen. Zo is de prijs van de fles Belgische
jenever van 60 naar 120 frank gegaan, is de Meent de Weent geworden en de
Goudsesingel gereduceerd tot Singel. Het enige echte verschil is de toevoeging van
een achtste hoofdstuk, mogelijk om het dunne Coster-boekje van 126 bladzijden op
dezelfde 160 bladzijden te brengen als de andere tot dan toe verschenen delen van
de serie.

In het toegevoegde laatste hoofdstuk ontsnappen Jules en Verbist en nemen Mia
mee. Arglistig scheurt na een oponthoud voor de openstaande Van Brienenoordbrug
(geopend in 1965, dus na het Coster-boek) met 200 kilometer per uur achter de
vermeende boevenauto aan tot de Belgische grens, om daar te ontdekken dat het
niet Jules en Verbist zijn. Die houden Mia in Rotterdam gegijzeld en willen haar ruilen
voor het pak en de dwerg. Via een telefoontap wordt Jules opgepakt, maar hij laat
niets los. Pierre noemt het adres in de Kampstraat, maar daar is ze niet. Dan laat
rechercheur Toontje hem bij Jules in de cel en in doodsangst verraadt die de locatie:
hotel Neuf. Verbist en Mia worden aangehouden. Hierna volgen de laatste paar
bladzijden van het oude hoofdstuk zeven als slot.
We hebben al eerder gezien dat Van Helden niet vies is van recycling: het
Costerboekje zal geen heel grote oplage gehad hebben dus herkenning bij de
lezertjes was een klein risico dat aanvaardbaar was in de kosten/batenanalyse!
[DV]
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Wim van Helden

Inspecteur Arglistig en de Schilderijenzwendel

Kluitman, 1965.
Illustraties: G. van Straaten.
Een Franse fotograaf (Pierre) komt in het Stedelijk Schilderijenmuseum van
Rotterdam (Boijmans natuurlijk) een beroemd kunstwerk (de Gravin) op de gevoelige
plaat vastleggen. Niets bijzonders, het voor twaalf miljoen gulden verzekerde
schilderij van Rijn van Steen wordt bijna wekelijks gefotografeerd. Zijn
aanbevelingsbrief is voldoende om toestemming te krijgen, hij hoeft zelfs het kwartje
(!) toegang niet te betalen. Suppoost De Wit krijgt een doos sigaren en een tientje.
De fotograaf neemt na de opnamen een taxi naar het station, maar stapt daar in de
zwarte ‘Kediak’ (Cadillac) van monsieur Jean, die vervolgens naar zijn landgoed bij
Parijs rijdt. Daar is Maurice Beaucaire, die werkt aan een vervalsing van de Gravin.
Pierre ontwikkelt de foto’s en drukt ze af, mooie scherpe kleurenfoto’s. Hij schuift ze
onder Jean’s deur door.
Maurice is verrukt van de foto’s, hij maakt van iedere kleur diverse tinten op stukjes
linnen. Medeplichtige Jeannette brengt met de in een catalogus geplakte stalen een
bezoek aan de Gravin, om de beste kleuren te selecteren. Op de achterkant van een
doek van hetzelfde formaat als de Gravin projecteert Pierre het schilderij en Maurice
begint het kopiëren.
Jean heeft nachtmerries van de spanning en staat vroeg op om naar zijn geheime, in
de rotsen uitgehouwen museum te gaan. De geheime ingang is via de achterwand
van een kast in de hall. In het museum hangen beroemde schilderijen, de meeste
gestolen. De Gravin moet een ereplaats krijgen. Later arriveert Jeannette met de
stalen en Maurice gaat aan de slag. Na drie weken is de vervalsing klaar, en het
resultaat is verbluffend goed.
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Twee inbrekers, le Patat en de Artiest, die voor Jean werken, kopen een caravan en
maken in een wand een bergruimte waarin de Gravin past. De kopie wordt tussen
twee platen hardboard in de wand verstopt. Le Patat en de Artiest vertrekken met de
caravan naar Rotterdam. Daar parkeren ze in de buurt van het museum. Ze gaan
naar binnen en le Patat controleert het hang- en sluitwerk van ramen en deuren, de
Artiest controleert de Gravin. Op de begane grond en de eerste verdieping zijn de
ramen goed beveiligd, maar als ze naar de zolder sluipen zien ze een mogelijkheid
om de Gravin naar buiten te krijgen. Maar dan? Samen werken ze het plan uit.
De Artiest laat zich insluiten in het museum en verstopt zich op de zolder. Na
sluitingstijd maakt hij eerst het alarm onklaar. Hij haalt het schilderij van de wand en
neemt het met het spieraam uit de lijst. Dan maakt hij het los van het spieraam. Als le
Patat arriveert gooit hij een aan een tralie vastgeknoopt touw naar buiten. Patat klimt
naar boven en hijst de valse gravin tussen de hardboardplaten omhoog. Ze kan net
tussen de tralies door. De Artiest verwisselt de twee gravinnen en de echte verlaat
het pand zoals de valse is gekomen. Dan monteert hij de kopie in het spieraam, zet
dit weer in de lijst en hangt het geheel met behulp van een geïmproviseerde takel
weer op. Klus geklaard!
De volgende dag wandelen ze het museum weer uit naar de caravan, waar le Patat
het gestolen schilderij al heeft opgeborgen. Onderweg stoppen ze om het achter de
valse wand te verbergen. In Parijs faalt een poging om het ten eigen bate te
verkopen: de Gravin is te beroemd, daar brandt niemand zijn vingers aan. Dus op
naar het kasteel van monsieur Jean. Die is verrukt van zijn nieuwe aanwinst, en er
wordt goed gegeten en nog beter gedronken en de inbrekers krijgen het hun
toegezegde geld.
Enige weken later ontdekt een Amerikaanse expert de vervalsing: het wratje op de
linkerhand van de Gravin is weg! De directeur zit in zak en as en belt de commissaris
van de Centrale Recherche. Die stuurt inspecteur Van Veen, beter bekend onder zijn
bijnaam Arglistig. Onder strikte geheimhouding wordt hij van de zaak op de hoogte
gebracht en gaat voortvarend aan de slag. Voor een goede kopie is een recente
kleurenfoto essentieel, dus dat wordt eerst nagetrokken. Hoofdsuppoost Klok
herinnert zich de Franse fotograaf die wel erg veel foto’s maakte. Arglistig
ondervraagt ook suppoost De Wit, die vertelt over de sigaren en het tientje en bekent
de fotograaf een stoel te hebben gegeven om het doek beter te kunnen fotograferen.
Op een idee gebracht door een enveloppe die door de brievenbus komt gaat Arglistig
na of het schilderij tussen de tralies van het museum door zou kunnen. Beneden en
op de eerste verdieping niet, maar op zolder is het bingo: er zijn geen dwarstralies,
dus daar moet de Gravin door afgevoerd (en de valse aangevoerd) zijn. De
Technische Opsporingsdienst bevestigt de vermoedens van de inspecteur dat er een
man binnen en een buiten is geweest en dat de binnenman de volgende ochtend
gewoon de deur uit is gewandeld.
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Intussen is vastgesteld dat de Franse fotograaf een valse naam heeft opgegeven en
geen opdracht had van het blad van de aanbevelingsbrief. Zoals Arglistig had
gehoopt stuurt de commissaris hem naar Parijs om wat druk achter de opsporing te
zetten. Zijn contactpersoon daar is de heer Dumée van de recherche. Met hulp van
het museumpersoneel wordt er nog snel een montagefoto van de fotograaf gemaakt
die meegaat naar Parijs. Daar is de recherche hulpvaardig: samen met inspecteur
Jasmin worden eerst fotografen bezocht die mogelijk de compositiefoto van Pierre
herkennen. Er is een aanwijzing dat de man café Le Piano frequenteert, maar dat
blijkt zijn neef te zijn, die hen diens adres geeft. Dat is een flatgebouw in de Rue des
Provences. Onder het mom van een consult bij een helderziende komen ze binnen
en doorzoeken de flat van Pierre. Via een gevonden telefoonnummer komen ze uit
bij Jean Cheval en zijn kasteel Le Corbeau. Daar gaan ze op af.
Al observerend stellen ze vast dat er een oudere en een jongere man plus een
huisknecht op het kasteel verblijven, maar de fotograaf zien ze niet. In het dorp horen
ze dat er recent een verbouwing in het kasteel is geweest.
Er komt een telex binnen met het verontrustende bericht dat een aan het
signalement van Pierre voldoende fotograaf onlangs in Amsterdam foto’s heeft
gemaakt van Het Joodse Bruidje van Rembrandt. Hij had een aanbevelingsbrief van
Le Soir, maar daar weten ze van niets. Intussen zijn de kasteelbewoners
nagetrokken: een schilderijenheler, een oplichter en een vechtersbaas.
Op naar het kasteel! Met een smoes knopen ze een gesprek aan met
chauffeur/tuinman Stuart, die vertelt dat de jongeman een ‘kladschilder’ is. De
fotograaf blijkt er ook te logeren. Er worden wachtposten bij het kasteel gezet en de
identiteit van de schilder wordt achterhaald. Van zijn buurvrouw horen ze dat hij op
een kasteel werkt voor een rijke beschermer. Daar moet hij zowat klaar zijn met het
valse Joodse Bruidje, dus er wordt gelet op vracht- of bestelwagens die nodig zijn
voor het transport. Om de zaak op te porren bellen ze het kasteel en vertellen wat ze
van Stuart hebben gehoord.
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Cheval verhoort Stuart en trekt de conclusie dat de politie of de onderwereld achter
hem aanzit. Er moet dus haast gemaakt worden, het Joodse Bruidje is intussen af.
Le Patat en de Artiest worden opgeroepen, eerst vertrouwen ze al die haast niet,
maar met extra geld worden ze over de streep getrokken. Er worden platen
hardboard besteld in het formaat van het schilderij. Op het kasteel arriveert een auto
met caravan. Die nacht vertrekt hij weer, maar de politie heeft alles gevolgd en gaat
achter de combinatie aan. De dieven stoppen om te eten en Arglistig en Jasmin doen
hetzelfde. Vanuit het restaurant houden ze de weg in de gaten.
De dieven passeren de Belgische grens met de rechercheurs in hun kielzog en rijden
wat later Nederland binnen. In Breda belt Van Veen met Rotterdam: de dieven
moeten voor een verlopen rijbewijs of gladde banden aangehouden worden. Daarna
weer snel richting Rotterdam. Daar wordt de combinatie aangehouden en naar het
hoofdbureau gedirigeerd. De Artiest gaat in de radiowagen en Le Patat volgt, tot hij
er bij een splitsing vandoor gaat, midden op straat stopt en wegvlucht uit de wagen.
Arglistig er achteraan en na een hand- en voetgemeen gaat de boef in de boeien.
Jasmin wordt door de toegesnelde agenten voor een medeplichtige aangezien en rolt
met een van hen over straat tot Van Veen de zaak opheldert. Excuses! De
caravancombinatie wordt overgebracht naar het hoofdbureau.
Daar halen ze het valse schilderij uit de dubbele wand. Le Patat bekent onder druk
het aandeel van de Artiest en hemzelf in de vorige en deze zaak. Waar de Gravin nu
is weet hij niet. Geconfronteerd met de bekentenis van zijn collega slaat ook de
Artiest door. Nu de Gravin nog terugvinden en de rest van de boeven oppakken.
Jasmin logeert een nachtje bij zijn collega en dan rijden ze weer snel terug naar
Parijs. Daar is Ardel, de fotograaf, intussen gearresteerd. Bij verhoor bekent hij zijn
aandeel en vermeldt en passant de ruil van de Madonna uit het Louvre. De arrogante
adjunct-directeur van dat museum gelooft daar niets van, en ook zijn baas zegt dat
zo’n diefstal uitgesloten is. Maar bij inspectie ruiken ze de verf en de achterkant is
nieuw! Het verlies van Da Vinci’s meesterwerk is een hele klap voor het Franse
superioriteitsgevoel. Arglistig heeft een plan en leent daartoe een schilderij uit het
Louvre.
Poserend als een oude vriend maakt Jasmin een afspraak met de kasteelheer om
hem het geleende schilderij te verkopen. Van Veen is de ‘eigenaar’ die het doek
gestolen heeft. Na wat loven en bieden wordt de koop gesloten voor 30.000 francs.
Die heeft Cheval niet in huis zodat er na wat gesteggel besloten wordt dat de
verkopers blijven logeren tot de bank opengaat. ’s Nachts gaan ze op onderzoek uit
maar Stuart blijkt met een eind hout op wacht te zitten en mept de zogenaamd
slaapwandelende Jasmin half bewusteloos. Arglistig stelt hem na een robbertje vrij
worstelen buiten gevecht. Jasmin bewaakt Stuart en Van Veen gaat op onderzoek
uit.
In de hall ontdekt hij in een kast een valse achterwand die hij open weet te krijgen.
Onderaan een trap is een ijzeren deur die hij met een speciaal soort pistool ook
opent: een zaal vol gestolen schilderijen!
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Bij Cheval gaat het alarm af, dus hij gaat kijken. De inspecteur wordt beschoten en
moet zijn pistool laten vallen. Als Jean merkt dat er geen uitweg meer is kondigt hij
aan dat hij, na Arglistig neergeschoten te hebben, alles, inclusief zichzelf en Van
Veen, zal laten verbranden zodat niemand meer van de schilderijen kan genieten. De
lont brandt al wanneer Jasmin net op tijd Cheval met een knuppel weet uit te
schakelen. Hij had het alarm gehoord en had de kastdeur open zien staan. De in
hinderlaag liggende politie wordt binnengeroepen en die arresteren ook de schilder
en de huisknecht. De arrestantenwagen brengt de boeven naar het hoofdbureau en
een verhuiswagen de schilderijen.
De Fransen willen graag de in Rotterdam in de cel zittende Artiest en le Patat
hebben. Arglistig bedingt een ruil tegen de Gravin, die anders vanwege de
bureaucratie nog lang in Frankrijk zou zijn gebleven. Van de Franse Officier van
Justitie krijgt hij een officiële tevredenheidsbetuiging waar hij erg trots op is, tot
Jasmin zegt dat hij al drie van die dingen heeft. Maar de schouderkloppen van zijn
eigen commissaris en de blijdschap van de museumdirecteur maken veel goed.
Dit verhaal heeft vaart en de misdaad is van hoge kwaliteit en originaliteit. Hopelijk
doen ze er bij de huidige verbouwing van Museum Boijmans hun voordeel mee, want
dat is natuurlijk het Rotterdams Schilderijenmuseum, zoals Van Helden zelf zegt in
een interview van 25 maart 1975 met het Stadsarchief Rotterdam. Hij haalt wel de
Gravin en het Joodse Bruidje door elkaar, maar dat zij hem vergeven, hij heeft het
tenslotte al tien jaar geleden geschreven. Gevraagd naar zijn gevoelens voor de
Maasstad zegt hij:
‘Rotterdam is voor mij de fijnste stad van de wereld’
[DV]
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Wim van Helden

Commissaris Achterberg en de Ontvoerde Marathonloper

Kluitman, 1972.
Illustraties: Gerard van Straaten.
Een nakomertje, deze laatste Commissaris Achterberg met Bram en Eddy, elf jaar na
het vorige deel, Commissaris Achterberg en de Verdachte Bungalowbewoners. Van
Helden was duidelijk geïnspireerd door de Olympische Spelen in München en de
terreuraanslag aldaar, maar waarom heeft hij Arglistig niet gebruikt? Heimwee naar
Bram en Eddy, wie zal het zeggen? De jongens zijn intussen zestien (in 1954 waren
ze vijftien, het zijn duidelijk langzame groeiers) en ze willen de Spelen in München
bezoeken.
Maar eerst maken we kennis met Teun Klomp, een natuurtalent voor de marathon.
Zijn ontdekker en trainer, mijnheer Overhand, bereidt hem voor op München. Hij mag
niet te hard lopen en niet te veel winnen, want dat speelt de concurrentie in de kaart.
Desondanks is er ongewenste belangstelling voor de atleet.
De twee ongure types zijn ingehuurd door ene Farrell, een rijke, aan de Rivièra
wonende Afro-Amerikaan die uit haat tegen de blanken alles wil doen om zwarten op
de Spelen te laten winnen. Omdat Teun een bedreiging lijkt krijgen Jones en Jenkins
opdracht om de Nederlander in München te laten verdwijnen.
Terwijl Teun met zijn trainer zich door alle formaliteiten voor uitzending heenworstelt
houden Bram en Eddy zich bezig met de aankoop van brommers: ze willen naar de
Spelen en bij München gaan kamperen, dat is net haalbaar voor hun budget. Helaas
moeten ze afzien van sportieve snelbrommers en in plaats daarvan degelijke
boodschappenbromfietsen aanschaffen, die wel niet zo snel zijn maar veel bagage
aankunnen.

187

De jongens hebben zich goed voorbereid, zowel wat de diverse sporten betreft als de
accommodaties. Vooral het grote glazen dak boven stadiontribunes, zwembad en
sporthal wordt door Eddy bewonderd (Van Helden heeft iets met glazen daken: in
Politieagente Ria Bruins Maakt Promotie plaatst hij de bij het bombardement
vernietigde Passage, oftewel het Glazen Straatje, in het naoorlogse Rotterdam!). De
reis verloopt voorspoedig en op twintig kilometer buiten München vinden ze een
goed kampeerterrein. Dichterbij is alles vol. Dan naar het sportevenement! Met een
list komen ze gratis het zwemstadion binnen waar ze Mark Spitz zien trainen. Omdat
alle eetgelegenheden nogal duur zijn maken ze zelf maar eten bij de tent.
Op de eerste wedstrijddag gaan ze naar het roeien kijken en ontdekken dat je met
weggegooide kaartjes allerlei wedstrijden kunt bezoeken. Je kunt ze ook verkopen,
een mooie aanvulling op het vakantiebudget. Ze zien de voetbalwedstrijd RuslandSoedan, een lachwekkende vertoning van de Afrikanen.
Buiten komen ze een trainende marathonloper tegen: Teun Klomp. Die zegt dat hij
de wedstrijd zal gaan winnen, maar Bram geeft hem geen schijn van kans.
De volgende dag is er de Palestijnse terroristische aanslag op de Israëlische
sporters. Alles is in rep en roer, zodat de kidnap van Teun nauwelijks aandacht krijgt.
Hij wordt door de boeven in een oude bunker opgesloten tot na de marathon.
Omdat er besloten wordt de Spelen na een dag weer door te laten gaan krijgt de
aangifte van trainer Overhand en de chef de mission weinig aandacht van de Duitse
politie. Er wordt naar Rotterdam gebeld, en Commissaris Achterberg komt naar
München. Met een Duitse inspecteur gaat hij op onderzoek uit.
Bram en Eddy lezen het persbericht over Klomp en gaan op bezoek bij de
commissaris. Ze hebben tenslotte pas nog met Teun gesproken. Van een andere
getuige horen ze details over de bij de ontvoering gebruikte auto en ze besluiten zelf
naspeuringen te doen. Een grote zwarte Mercedes met Frans nummerbord en een
opvallende deuk moet te vinden zijn! Op de brommer rijden ze alle Olympische
parkeerterreinen af tot ze beet hebben. De boeven worden gevolgd tot hun hotel.
Wanneer Jones en Jenkins naar de bunker rijden om Teun eten en drinken te
brengen gaan de jongens er achteraan. Maar ze worden gesnapt en in een schuurtje
opgesloten. Met veel inspanning weten ze zich naar buiten te graven, maar het is al
de dag van de marathon.
Intussen heeft Achterberg met de Duitse politie de boeven gearresteerd, maar tot zijn
frustratie zwijgen ze als het graf. Bram en Eddy ontdekken de verblijfplaats van Teun
maar kunnen hem niet bevrijden. De politie wordt gebeld en die komt met de
commissaris en de sleutels van de boeven. Teun wordt bevrijd, maar het wordt een
race tegen de klok.
Met de auto komen ze er niet door, zodat Teun voorop de brommer van Bram klimt
en de Duitse inspecteur bij Eddy. Zo scheuren ze naar het stadion waar Teun start
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op 200 meter na de anderen. Desondanks komt hij als eerste binnen. Helaas is zijn
deelname onreglementair, dus uiteindelijk wint de nummer twee, een blanke
Amerikaan. Criminele opzet mislukt! Teun is in ieder geval de morele winnaar en de
held van het publiek. Bram en Eddy gaan weer op huis aan en lezen in de krant over
de ontvoeringsgeschiedenis. Ze worden zelfs genoemd! En ze komen weer veilig in
Rotterdam.
De liefde voor de sport zat er bij Van Helden al vroeg in. Hij blonk zelf uit in diverse
disciplines en ook in zijn boeken gaat het regelmatig over schaatsen, zwemmen of
volleyballen. Uit de beschrijving van de Spelen kun je denk ik wel concluderen dat hij
er zelf geweest is: in 1972 was hij 66, inmiddels met pensioen, dus tijd had hij
genoeg. En hoewel hij naar eigen zeggen niet rijk is geworden van de schrijverij zal
zo’n uitstapje financieel geen groot probleem geweest zijn. Bram en Eddy werden
nog één keer van stal gehaald, maar hun personages waren langzamerhand wel
versleten, zodat ze eindelijk konden beginnen met volwassen te worden. Van Helden
ging nog tien jaar door met Inspecteur Arglistig (maar die boeken zijn van na 1965,
dus vallen buiten ons project). Hij schreef ook nog een reclameboekje voor
beddenfabrikanten en een boek over zijn tijd bij de Rotterdamse politie.
[DV]
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Wim van Helden (abusievelijk vermeld als ‘Wil’)

Slapen op Juwelen

De Nederlandse Vereniging van Erkende Slaapkenners, Gouda, 1974.
Na Het Coster Mysterie van 1963 was dit de tweede reclame-uitgave door Van
Helden. En zoals hij het laatstgenoemde boek later omwerkte tot Inspecteur Arglistig
en het Gestolen Fabrieksgeheim is dit verhaal voor een groot deel een herhaling van
Telefoon voor Commissaris Achterberg (1957). Nu weliswaar zonder Bram en Eddy,
en de hoofdinspecteur die het onderzoek leidt heet Pakvast, maar verder zijn de
overeenkomsten overduidelijk, zoals:
1) De zogenaamde controleur van het gasbedrijf die onder het voorwendsel van een
gaslek de juwelierszaak inspecteert (en stiekem opmeet vanwege de alarmdraden)
en ook de bovenwoning met een bezoek vereert en de bewoonster uithoort. In het
weekend gaan ze naar hun vakantiehuisje, dus dat komt prachtig uit.
2) De werkwijze van de boeven, die vanuit de bovenwoning een gat in de vloer en
het ondergelegen plafond maken, de kalk en het zaagsel opvangen in een paraplu,
zich tussen de alarmdraden door naar beneden laten zakken en het alarmkastje
middels erin gedruppeld kaarsvet onklaar maken. Ook het openbranden van de kluis
en het doorzoeken van de juwelierszaak zijn vrijwel identiek.
Maar dan wordt het anders. Een buurvrouw heeft licht zien branden en belt de politie,
zodat Kleine Keessie en de Bul halsoverkop met de buit via achtertuintjes moeten
vluchten. In een huis waarvan de bewoners niet thuis zijn verstoppen ze het geld en
de juwelen in een kapokmatras. Als ze dan aangehouden worden kan de politie ze
niets maken. Dat gebeurt niet en de volgende ochtend mengen ze zich rustig onder
de kerkgangers. De politie tast voorlopig in het duister en de boeven broeden op een
plan om de buit op te halen. Alleen zijn de bewoners intussen weer thuis en lijken
niet van plan spoedig weer weg te gaan. Dolly, de vrouw van kraker de Bul, komt met
de oplossing: via een neploterij horen de bewoners, een bejaard echtpaar, dat ze
een nieuwe matras gewonnen hebben, die ze tegen inlevering van de oude kunnen
krijgen.
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Helaas verkoopt Opa de oude matras alvast aan een opkoper. Boeven boos,
echtpaar geen nieuwe matras. Hun zoon pikt het niet en gaat met vader verhaal
halen bij beddenzaak ‘Super de Lux’. Daar weet men uiteraard van niets en de politie
wordt gebeld. Brigadier De Bruin komt de zaak opnemen en heeft medelijden met het
matrasloze echtpaar. Hij beweegt de winkelier ertoe hun een nieuwe matras te
geven, de verzekering zal het wel betalen. Maar nu de buit nog!
De opkoper wordt opgespoord en blijkt de matras nog te hebben. Ook de boeven zijn
hem op het spoor, dus de politie moet snel handelen. ’s Nachts wordt de matras door
rechercheurs Piet en Gerrit (bekend uit de Achterberg-boeken, nu uitgerust met
walkie-talkies), weggehaald, de kostbare inhoud omgeruild voor kiezelstenen (een
echo van de Wolf en de Zeven Geitjes!), en weer teruggebracht. Als de dieven hem
later per roeiboot komen ophalen (de omwonden riemen werden ook genoemd in
Tussen Renstal en Maas) worden ze uiteraard gearresteerd. Geconfronteerd met het
bewijsmateriaal slaan ze al gauw door.
In het slothoofdstuk krijgt juwelier Van Gelder zijn eigendommen terug en de heer
Secuur van de verzekeringsmaatschappij (die we ook al zijn tegengekomen in Het
Coster Mysterie en in Inspecteur Arglistig en het Gestolen Fabrieksgeheim) wil graag
iets terugdoen voor de goede prestatie van de politie. Pakvast weigert, het mag niet,
en dan krijg je maar “onnozele vragen in de Tweede Kamer”, maar vertelt over het
oude echtpaar dat het niet breed heeft en voor hun gezondheidsklachten eigenlijk
verstelbare bedden nodig heeft maar die van de AOW niet kan betalen. Met
medewerking van de heer Van Doorn van Super de Lux worden de oudjes in de
winkel uitgenodigd en horen daar dat ze twee verstelbare Dorell-bedden krijgen met
matrassen, zodat Opa’s rugklachten en Oma’s gezwollen voeten in een mum van tijd
tot het verleden zullen behoren. Uit dankbaarheid schrijft Opa een gedicht:
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Eerst kon ik niet meer op of neer
Vooral bij koud en vochtig weer
Maar met zo’n perfecte Dorell matras
Heb ik geen centje last.
Ondanks het autoplagiaat is het toch een goed verhaal geworden. Met 47 bladzijden
moest het wel compact worden en dat is Van Helden aardig gelukt. Voor zijn
opdrachtgever weet hij overtuigend bedden en matrassen de hoofdrol te laten
spelen, toch weinig voor de hand liggende ingrediënten voor een detective. Zoals in
veel van zijn andere boeken hebben sommige karakters wel erg flauwe namen
(Pakvast, Secuur), maar de actie en de spanning zijn in orde. Van enige verwijzing
naar Rotterdam is mij niets gebleken, er was daar geen juwelier Van Gelder. Wel in
Hellevoetsluis, met bovenwoning!
[DV]
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Anna Hers

Grooter Worden

Van Holkema en Warendorf, Amsterdam, 1932.
Illustraties: Ella Riemersma.
Eva Oosthout is geslaagd voor haar MULO-examen. Ze zit te mijmeren op het graf
van haar vader, die niet lang geleden aan longontsteking overleden is. Als dominee
was hij geliefd in Drienersveer (ongetwijfeld Oud-Beijerland, waar Anna Hers
opgroeide). Na zijn dood moet het gezin, dat behalve Eva en moeder ook haar zus
Reina en de achtjarige tweeling Joke en Hanneke omvat, de pastorie verlaten en
vanwege het schamele pensioen verhuizen naar een bovenwoning in RotterdamSpangen, door de tweeling ‘Spanje’ genoemd.
Eva had graag naar de tekenacademie gewild, maar daar is geen geld voor. Oom
Gijs, moeders broer, wil dat ze steno en typen leert, dan kun je particulier
secretaresse worden. Omdat hij het gezin financieel steunt vindt hij dat hij ook
zeggenschap heeft over hun toekomstplannen. Reina zit op het gymnasium
(denkelijk het Erasmiaans, Anna heeft zelf les gehad van leraren van deze school).
Zij kan daar dus blijven, maar later filosofie studeren is twijfelachtig: oom Gijs vindt
het onzin dat meisjes gaan studeren, dus als ze geen beurs krijgt gaat het niet door.
De trouwe gedienstige Heindersje wordt zenuwachtig van oom Gijs, die ook nog blijft
logeren. De inschrijfformulieren voor Eva’s cursus moeten nog ingevuld worden. En
de tweelingen zijn zoek, die blijken in een houtloods te spelen. Ze komen te laat thuis
en krijgen geen eten meer van Heindersje. Ze hebben ook strafwerk van school. En
moeder huilt veel.

193

In het nieuwe huis is weinig ruimte, er komen stapelbedden (idee van oom Gijs) en
de keuken is klein. Maar vaders studeerkamer wordt in zijn geheel overgebracht,daar
kan Reina in werken. De concordantie ligt nog open. Heindersje heeft een hokje op
zolder gekregen, waar de tweelingen ook een schommel hebben. Met moeder, die
wat opgewekter lijkt te worden, praten de meisjes over vader en diens motto: ‘Dient
elkander in liefde’.

De tweelingen vervelen zich en gaan naar de (gemeenschappelijke) zolder om te
schommelen. Daar ontmoeten ze buurmeisje Peppertje, die veel alleen is omdat haar
ouders gescheiden zijn en haar vader buitenshuis werkt als journalist terwijl haar zus
Jantien op school kinderverzorging en opvoeding studeert. Ze gaan naar buiten,
waar een tram voorbij rijdt (dus grote kans dat ze in de Huygensstraat wonen). In een
zijstraat spelen veel kinderen en met een groep onder leiding van Peppertje gaan ze
naar de stad, om in de Bijenkorf (Dudok, 1930) met de voor die tijd nieuwe roltrappen
te gaan. Ze lopen naar de Coolsingel en hebben plezier op de roltrap, maar de
tweelingen worden door het personeel buiten de deur gezet en besluiten naar huis te
gaan. Uiteraard verdwalen ze.
Paniek in huize Oosthout! Reina heeft de vermissing gemeld op het politiebureau
Marconiplein. Later komt een agent vertellen dat de kinderen op een politiepost in
Kralingen zitten (Taborstraat?). Reina en Eva gaan ze met de tram ophalen. Joke en
Hanneke hebben intussen plezier met de agenten, die de kinderen niet uit elkaar
kunnen houden. Thuis wordt er besloten dat de tweeling alleen naar buiten mag met
de hond Jebbe, die past wel op ze.
In oktober zal de secretaresse-opleiding bij instituut Pitmans (Schoevers?) beginnen
en oom Gijs zal voor overdag een baantje voor Eva zoeken, anders wordt het maar
‘lanterfanten’. Op zondagmorgen komt ze al wandelend op een kerkhof terecht waar
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ze Jantien Hepstra ontmoet, de oudere zus van Peppertje. Die vertelt haar dat haar
ouders gescheiden zijn, waarop Eva reageert: ‘wat moet dat verschrikkelijk zijn, erger
dan dat je Vader of Moeder sterft’. Peppertje doet feitelijk het huishouden, waarover
haar zus zich schuldig voelt. Eva voelt zich bevoorrecht met haar moeder en
Heindersje. Jantien geeft haar een tip over een baan in een kunstnijverheidswinkel.
Maar zal het mogen van oom Gijs?
Moeder en Reina zijn wel voor de baan, oom Gijs moet maar voor een voldongen feit
gesteld worden. Eva gaat ’s middags langs bij de buren om het met vader Hepstra te
bespreken. Hij blijkt nog met haar vader op het gymnasium gezeten te hebben en
kent ook Eva’s moeder van vroeger van de tennisclub. Hepstra regelt de baan bij zijn
vriend Schokke, tegen een salaris van zestig gulden per maand. Hij bewerkt ook oom
Gijs die zijn toestemming geeft. Binnenkort zal hij eens bij moeder Oosthout langs
gaan.
Eva heeft kennisgemaakt met haar nieuwe patroon en heeft oom Gijs verslag
uitgebracht. Met Jantien gaat ze ’s avonds naar het clubhuis de Kaboutergrot, waar
juffrouw Van der Mander de scepter zwaait. ‘Ze had een tenger, vlug figuurtje en
lichtende, stralende oogen, maar het donkere haar grijsde aan de slapen en om haar
mond lag een scherpe trek’. Een alter ego van de schrijfster, want ook Anna Hers,
bijgenaamd ‘de engel van Spangen’ zat er in het jeugdwerk. De kinderen zijn lastig
maar het is dankbaar werk. Er wordt een kabouterspel opgevoerd door de meisjes en
na afloop houdt zij de kinderen voor: ‘we moeten liefdevol en begrijpend voor
anderen zijn’. Dat zijn ze ook voor Antoon, die zich achter wat planken verstopt heeft.
Hij verdient wat centen door te helpen karren de Mathenesserbrug op te duwen
omdat zijn vader ‘lam is en in een wagentje rijdt’. Het is een genoeglijke avond.
Eva en Reina fietsen naar de stad, Reina naar school en Eva naar de kunsthandel in
de buurt van de Eendrachtsweg. Daar ontmoet ze haar collega Marijke die haar
wegwijs maakt in de winkel en de diverse categorieën klanten beschrijft. Ze blijkt uit
de Hoeksche Waard te komen en dominee Oosthout heeft haar vader nog bepraat
om Marijke door te laten leren. Ze heeft het diploma Mercurius en privésecretaresse.
Eigenlijk draait zij de zaak, meneer Schokke is geen goede verkoper. Na een
vermoeiende dag in de winkel rijdt Marijke zover mee, ze heeft een kamer op de
Mathenesserweg. ’s Avonds naar de cursus, Eva valt bijna in slaap maar wordt
wakker gehouden door Miep Terlaar, die op het kantoor van oom Gijs blijkt te
werken. Zij vindt Eva’s werk in de kunstwinkel ‘kim zeg’ (bargoens, (Appie) kim
betekent in orde).
Met een troep andere kinderen en Jebbe gaan de tweelingen spelen bij de Schie. Bij
het haasje wip over de paaltjes vallen Joke, Martijntje en Liesje in het water. De
trouwe Jebbe redt ze alle drie maar schiet er zelf bijna het leven bij in. Een agent
brengt de kinderen en de hond naar huis. Jebbe is er slecht aan toe en wordt danig
vertroeteld. Uiteindelijk gaat het beter en de dierenarts schrijft twee eetlepels ‘rooden
wijn’ per dag voor. Dit lijkt me zelfs voor de jaren dertig een ongebruikelijke therapie!
De geredde kinderen komen hem peerdrupjes brengen.
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Liesje spreekt moeder aan met juffrouw Oosthout maar wordt gecorrigeerd door
Martijntje: ‘Mevrouw moet je zeggen’.
Er zijn rangen en standen. Heindersje moet uitleggen dat ze niet de moeder van de
tweelingen is maar de meid. Dan moeten ze wel rijk zijn denkt Martijntje, zij hebben
geen meid en moeten na de lagere school naar de fabriek.
Eva heeft voor Kerstmis een ‘teere fijne versiering in de etalage en de winkel
aangebracht’ die meneer Schokke een welgemeend compliment ontlokt. Het werk is
leuk maar de avondstudie valt niet mee en oom Gijs hijgt in haar nek. In de winkel
past ze op Hansje Schokke als tante Suzanna, de vrouw van oom Gijs, binnenkomt.
Eva weet haar de rode drijfschaal, een winkeldochter, te verkopen en mag voor een
diner bij tante de tafelversiering verzorgen. Er komen Franse zakenrelaties dus het
moet tiptop in orde zijn. Marijke gaat met Kerstmis naar haar ouders op de boerderij,
de Hepstra’s worden de dag na Kerst uitgenodigd bij de familie Oosthout. Jantien
vertelt over de soms drukke kinderen van haar diverse clubs. Gekkenhuis!
Een witte kerst doet Eva terugdenken aan Jacob, de klokkenluider van Drienersveer.
De tweelingen gaan naar buiten met Jebbe, die wel een jasje aan moet. De oudere
meisjes moeten op bezoek bij tante Suzanna en oom Gijs. Onderweg merken ze op
dat hun moeder de laatste tijd veel opgewekter is dan eerst. En dat ze nogal vaak
dingen met meneer Hepstra bespreekt. Dan valt het kwartje eindelijk bij Eva.
Op straat bij de waterstoker heeft Liesje Munk een briefje van tien gevonden, een
fortuin voor het kind. Juffrouw Priem heeft het daar verloren. Joke moet het bij de
bakker wisselen. Dan gaan ze potverteren. Hanneke vindt het maar niks, maar
Liesje, Joke en Martijntje Bols nemen de tram naar de Bijenkorf. Paniek in huize
Oosthout en Bols, en juffrouw Munk heeft het op de zenuwen. Een agent heeft het
trio aangehouden, ze kunnen op bureau Marconiplein afgehaald worden. Berouwvol
biedt Joke aan het geld terug te betalen, ze heeft voor Kerstmis van oom Gijs tien
gulden gehad. Juffrouw Priem krijgt haar geld weer terug.
Eva heeft hard gewerkt en haar diploma machineschrijven gehaald. Nu steno nog, in
drie talen. Zelfs op zondag werkt ze eraan, wat op de rustdag eigenlijk niet hoort
volgens moeder. Reina werkt nooit op zondag! De tafelversiering bij oom en tante is
een groot succes, de buitenlandse relaties zijn onder de indruk en oom Gijs is in zijn
nopjes. Hij heeft het zelfs over een avondtekencursus!
Peppertje heeft een levensbedreigende dubbele longontsteking en haar vader zit
voor zijn werk in Parijs. Moeder en Heindersje zorgen voor het meisje. Ook juffrouw
Bols helpt, haar man heeft toch een ‘wandelweek’, een soort werktijdverkorting
vanwege de crisis, zodat er geen mensen ontslagen hoeven te worden. Eva heeft
moeite met de romance tussen haar moeder en meneer Hepstra maar Reina vindt
het prima. Peppertjes moeder komt ook langs, maar het kind herkent haar
nauwelijks. Als de crisis komt zitten moeder en meneer Hepstra aan het bed. Moeder
geeft het kind wat malaga te drinken en Peppertje knapt op.
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Enkele maanden later. Er is een huis met tuintje gevonden in Spangen (ook hier
komt de tram langs). Vandaag komen Vader en Moeder terug van hun huwelijksreis.
Iedereen heeft hard gewerkt om het huis op orde te krijgen en Eva heeft haar
stenodiploma gehaald. Oom Gijs blij, en de tekencursus mag doorgaan. Als vader en
moeder arriveren staan ze verbaasd over de mooie tafelversiering en de begroeting
door de als kabouter verklede Peppertje die cadeautjes aanbiedt. En dan aan tafel!
Net als in haar boeken Het Beugeljong en Marjolijntje van de State zit er heel wat
van Anna Hers’ eigen leven in dit boek. Ook zij verloor haar vader op jonge leeftijd,
ook zij moest van de Hoekse Waard naar Spangen verhuizen met haar moeder, en
ze was actief in het sociaal werk daar. De schrijfstijl is vlot, de sfeertekening goed en
er is mededogen voor de minder bedeelden. Er wordt wel veel nadruk gelegd op het
dienen en de christelijke naastenliefde, vooral voor meisjes. Antibiotica zijn er nog
niet, dus er moet veel gebeden worden. Voor een dochter van een arts beschrijft ze
nogal bizarre therapieën voor mens en dier. Ze is echter ook praktisch van aard en
steunt de emancipatie van meisjes (in ieder geval zolang ze niet getrouwd zijn, zoals
zijzelf). En dan wel meisjes uit de betere stand: hoewel er medelijden is met de
buurtkinderen die naar de fabriek moeten is er ook een dienstbode die het nooit
verder zal brengen.
Marjolijntje van de State (1941) van dezelfde schrijfster valt eigenlijk buiten het
bestek van ons project, het speelt nauwelijks in Rotterdam. Maar omdat het zo’n
ingrijpende gebeurtenis betreft als het bombardement op de stad laat ik de
beschrijving daarvan hieronder volgen. Ze vluchten naar Zuid! De rest van het boek
speelt zich af in Friesland.
[DV]

197

198

Mimi van den Heuvel (pseudoniem van Fernanda Trautwein)
Ankie's Tweelingzusje

Uitgeverij De Sleutel, Antwerpen/Haarlem, 1947.
Omslag en illustraties: Rein van Looy (1910-1994).
Aan de nagedachtenis van Oma.
Mimi van den Heuvel is het pseudoniem van Fernanda Trautwein (1897-1985), die
voor de oorlog vele meisjesboeken schreef onder de naam Nanda. Na de oorlog
gebruikte zij de naam van haar grootmoeder Mimi van den Heuvel.
Korte inhoud, overgenomen van www.oudejeugdboeken.nl
Tijdens het bombardement van 14 mei 1940 op Rotterdam wordt er een klein meisje
onder de brandende puinhopen vandaan gehaald en bewusteloos het huis van de
familie Smith binnengedragen. Daar wordt ze in het bedje van hun dochtertje Ilse
gelegd. Niemand weet wie ze is en het gezin Smith ontfermt zich over haar.
Het duurt weken voordat het meisje haar ogen opent en dan ziet ze Ilse aan haar
bedje staan. Als Ilse haar vraagt hoe ze heet, zegt het meisje ‘Ankie’ met een zwak
stemmetje. Vanaf dat moment wordt ze beter en ondanks alle moeite om uit te
vinden wie zij is, lukt dit niet en zo blijft Ankie de oorlogsjaren bij de familie Smith en
krijgt Ilse een zusje. In het gezin zijn ook drie grote broers, Boet, Eep en Wil. Wil is
de oudste, hij is vliegenier en woont na de oorlog met zijn vrouw in Engeland. Eep is
op kantoor en Boet is op het gymnasium, hij wil later ingenieur worden.
Ankie voelt zich thuis in het gezin en ziet de ouders als haar vader en moeder. De
jongens zijn ook echte broers voor haar en zij houden allen heel veel van Ankie, die
een klein blij zonnestraaltje is. Alleen Ilse houdt niet van Ankie. Zij is jaloers en denkt
dat iedereen veel meer van Ankie houdt dan van haar. Ze voelt zich achtergesteld en
laat Ankie dit ook voelen, door haar te verwijten dat zij eigenlijk niet echt bij hen hoort
en alleen maar geld kost.

199

Ankie heeft een schoolvriendinnetje, de brutale Lottie, die vaak alleen wordt gelaten
door haar ouders. Omdat Ankie en Lottie heel veel samen optrekken, voelt Ilse zich
buitengesloten en wordt steeds onaangenamer.
De bom barst wanneer Ankie hoort dat er geen geld is om Boet voor ingenieur te
laten studeren. Hij zal een baantje moeten gaan zoeken. Boet vindt dit heel erg en ’s
avonds in bed zegt Ilse tegen Ankie, dat ook dit haar schuld is, omdat vader en
moeder ook Ankies eten en kleding moeten betalen. Ankie is hier helemaal overstuur
van en loopt midden in de nacht van huis weg. Ze gaat naar Lottie, die besluit om
met Ankie mee te gaan, haar ouders zijn immers toch haast nooit thuis.
Met de trein reizen de vriendinnetjes naar Amsterdam. Op de Overtoom wordt Lottie
door een auto aangereden en hevig bloedend wordt zij naar het ziekenhuis gebracht.
Ankie is volkomen overstuur en wordt ook in het ziekenhuis opgenomen. Daar ziet
dokter Blijde haar en hij schrikt hevig. Hij denkt dat het zijn nichtje Ankie is, het
dochtertje van zijn broer. Als hij hoort dat het Ankie Smith is en dat het een pleegkind
is uit Hillegersberg, snelt hij naar het huis van zijn broer en vraagt hem mee te gaan
naar het ziekenhuis. Als Ankie hem ontmoet, herinnert zij zich opeens weer wie zij
was. Ze herkent haar echte vader in de broer van dokter Blijde. Ze hoort nu ook dat
ze een tweelingzusje heeft dat Ankie heet en dat zijzelf Joke heet.
Voor Lottie komt ook alles goed, als haar moeder haar vertelt dat zij zo geschrokken
is en daarom besloten heeft voortaan altijd thuis bij Lottie te zullen blijven.
Joke is heel erg gelukkig als ze haar eigen moeder weer ontmoet en ze ook nog een
jonger broertje blijkt te hebben. Haar pleegouders maken kennis met haar echte
ouders en laten de kleertjes zien, waarin Joke bij hun werd thuisgebracht. Ilse heeft
heel veel spijt van haar gemene woorden en Jokes ouders vergeven het haar. Joke
blijft nu bij haar echte ouders wonen en omdat zij heel rijk zijn, vraagt Joke hun de
studiekosten voor Boet te betalen, zodat hij toch kan gaan studeren. Boet is hierover
zo gelukkig, dat hij zijn moeder toevertrouwt, dat hij later met Joke zal willen trouwen,
zodat Joke ook echt bij haar pleegouders zal horen.
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Fragment uit het boek, overgenomen van www.oudejeugdboeken.nl
Ankie wordt uit haar gepeins opgeschrikt, omdat de zuster komt zeggen, dat ze
verwacht wordt op de kamer van dokter Blijde.
Ankie begrijpt niet, wat ze daar doen moet, maar gedwee staat ze op en laat zich
door de zuster de weg wijzen. Bescheiden klopt ze op zijn kamerdeur aan en gaat op
zijn vriendelijk "Ja" naar binnen. Maar dan wil ze zich weer haastig terugtrekken,
want naast de dokter ziet ze 'n andere heer staan.
"Nee, Ankie, kom maar 'ns hier," zegt de dokter echter vriendelijk.
Ankie komt nader, maar merkt dan tot haar verbazing en verwondering, dat die grote
forse man daar naast de dokter, begint te beven als 'n riet.
"Grote hemel.....," dat is alles wat hij zeggen kan en daarbij staart hij Ankie aan also
hij werkelijk 'n geestverschijning ziet.
"Wat.... is.... er?" vraagt Ankie, die het er benauwd van krijgt.
"Niets kindje, niets," sust dokter Blijde, "we wilden alleen nog 'ns heel precies van je
vernemen hoe alles zich heeft toegedragen op die dag van het bombardement."
"Ik weet het niet," antwoordt Ankie stotterend, want de ogen van die vreemde heer
zijn geen ogenblik van haar af. Hij kijkt haar zo vreemd.... zo wonderlijk aan, dat ze er
bang van wordt en toch en tòch, aan de andere kant is er iets in hem, dat haar
wonderlijk aantrekt. Zij moet óók voortdurend naar hem kijken..... Wat is er toch....
wat is 't toch....?
"Vertel ons 'ns precies, Ankie...."
"Dat kan ik niet, ik weet het niet. Meneer Bouwer heeft me gered, moeder heeft me
verteld, dat ik dagenlang bewusteloos ben geweest. En toen ik bijkwam, wist ik me
niets meer te herinneren. Niet hoe ik heette, niet wie m'n ouders waren geweest, niet
of ik broers en zusjes had, niets. Ik heb alleen maar aldoor "Ankie" gezegd en toen
begrepen vader en moeder, dat dat mijn naam moest zijn, maar m'n pappie..... m'n
eigen pappie...."
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Ankie kijkt de vreemde man daar voor haar nog 'ns aan en plotseling wordt het
helder in haar..... begrijpt ze, waarom hij haar, ondanks die vreemde,
angstaanjagende blik zo aantrekt....
"M'n pappie leek op ù.... " weet ze opeens met grote zekerheid. "Ja, nu herinner ik 't
me weer.... u lijkt.... m'n pappie...." Maar dan zwijgt ze verschrikt, want de vreemde
heer trekt haar wild en hartstochtelijk naar zich toe.
"O kind... m'n kind.... voor mij is er geen twijfel meer mogelijk. Je bent onze Jóke, het
tweelingzusje van Ankie, die je sprekend evenbeeld is. Zelfs je stem.... je
handbewegingen.... O, zó plotseling je weer te vinden... God geve, dat het geen
wrede droom is, want ik kan.... ik kan het niet bevatten.... zo ineens.... zo
onverwachts."
De man is geheel van streek, maar Ankie is er niet beter aan toe. Als 'n
slaapwandelaarster zo staat ze daar en zo onverwacht is dit alles tot haar gekomen,
dat ze zelfs geen blijdschap voelt. Ze voelt niets, als wezenloos ligt ze in de armen
van de man, die met stelligheid beweert, dat hij haar vader is.
Aanvulling
Hoewel dit boek grotendeels in Rotterdam speelt (Hillegersberg werd op 1 augustus
1941 deel van Rotterdam) wordt niet duidelijk waar in het centrum Ankie destijds is
gevonden en waar zij woonde en naar school ging in Hillegersberg. In 1947 is er nog
schaarste: tabak en eieren zijn op de bon, beschuit is ‘vreselijk moeilijk te krijgen’ en
een appel is een schaarse lekkernij. Moeder en Ilse hebben nieuwe mantels nodig,
maar dat zit er niet aan. En er is geen geld om Boet te laten studeren. Naarmate het
verhaal vordert wordt er steeds meer gebeden en op God vertrouwd, en terecht: via
het gemene zusje Ilse verhoort Hij de gebeden van Ankie, de pleegouders en de
echte familie van Joke, zoals ze blijkt te heten wanneer haar oom haar in het
Amsterdamse ziekenhuis teruggevonden heeft. Eind goed, al goed, ook voor
vriendinnetje Lottie, wier moeder voortaan bij haar zal blijven.
[DV]
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B. van Huët

Het Geheimzinnige Huis

Becht, 1928 (?)
Illustraties: T. Leeser.
Bernard van Huët (1902-1960) heeft behalve een Succes-kampeergids zeven
jongensboeken geschreven, waarvan vier uitgegeven door Van Nelle in Rotterdam.
Hij was zelf Rotterdammer, wat ook blijkt uit de locaties van drie boeken: Het
Geheimzinnige Huis (Becht, 1928?), De Trappers (Van Nelle, 1933) en Hoe Jan Een
Kano Kreeg (Stichting Spaarpropaganda Rotterdam, 1956).
Het boek begint al met de lezer op het verkeerde been te zetten met de
bandtekening: die toont twee meisjes en een jongen in een zeilboot op een meer.
Zo’n scène komt in het hele boek niet voor. De stijl lijkt ook meer Borrebach dan de
Leeser-illustraties in het boek. Bovendien staat er door B. VN HUËT op, terwijl er
volop ruimte voor een A is. Gelukkig is de fout in een latere druk hersteld.
De schrijver vindt op straat een schrift, het Notulen-boek en Reisverslagen van De
Jonge Zwervers. Hij komt in contact met de club en beschrijft hun
wederwaardigheden. Onder zijn inleiding staat: Rotterdam, B. van Huët.
Op zolder bij een der leden is het ‘hol’ van de zeven leden tellende club gevestigd.
De jongens houden zich bezig met knutselen, natuurstudie, muziek en wandelen. De
voor een les naar school meegenomen microscoop wordt gestolen, waarschijnlijk
door Kees G., een onaangename klasgenoot. Uiteraard gaat de club op onderzoek
uit en Kees wordt geschaduwd. Hij blijkt een huisje even buiten de stad te bezoeken
waar ene Groenders gestolen waar opkoopt. Die heeft weer contact met Valens,
handelaar in ongeregelde goederen. Die wordt ook gevolgd, niet alleen door de
Jonge Zwervers maar ook door een man die door de jongens ‘de donkere’ wordt
genoemd. Ze verdenken hem ervan een handlanger van de boeven te zijn.
Uiteindelijk vinden ze de microscoop in het huis van Groenders terug, ‘de donkere’
blijkt een rechercheur te zijn, Valens een eerlijke handelaar, en Kees wordt naar een
opvoedingsgesticht gestuurd.
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In het Besluit beklemtoont de schrijver dat alle avonturen echt gebeurd zijn en hij
roept de lezers op vooral ook een club op te richten met een ‘hol’, want ‘Niets is
prettiger dan met vrienden, waarop je kunt vertrouwen, op avontuur te gaan, het vrije
veld in’.
De verwijzingen naar Rotterdamse locaties zijn gering: zo wordt er verwezen naar de
havens, de jongens zijn vanaf hun honk, ergens in het noorden van Rotterdam, vrij
snel buiten de stad en bij een van hun achtervolgingen gaan ze lopend naar
Schiedam. Een wandeltocht naar Den Haag (vijf uur lopen!) begint op het
verzamelpunt Schieweg.
[DV]
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B. van Huët

De Trappers

Van Nelle, 1933.
Illustraties: niet vermeld.
Een avontuurlijke kampeervakantie van Rotterdamse padvinders, verschenen na de
Rustoord-boeken, die, afhankelijk van waar je zoekt, uit 1927 of 1931 zijn.

In het eerste hoofdstuk van De Trappers een lyrische beschrijving van de natuur op
het eiland Schoore. Padvindersleiders Harry (hopman) en Ralph (vaandrig)
verkennen het gebied, Ralph wil er met een groep vier weken gaan overleven.
Dan in het tweede hoofdstuk (mooie sprong) zoekt Eduard (Eddie) (rond de 15) het
clubhuis waar Egbert (Bert) hem heeft uitgenodigd. Eddie is nieuw in Rotterdam en is
blij bij de padvinders te gaan horen. Hij moet veel leren (insignes, knopen), maar
wordt braaf geholpen door de anderen. Eddie komt in de Arend-patrouille, waarvan
Bert de leider is. (Op blz. 28 en 33 worden de rangen en standen in het
padvinderswezen uitgebreid uitgelegd.)
De patrouille gaat zich in het volgende hoofdstuk voorbereiden op het Robinson
Crusoe-bestaan: nadenken over het maken van een hut, over koken, enz.
Dan, blz. 54, weer een sprong, leuk, we bevinden ons in een druk Rotterdams
etablissement. Een proleterige heer-boef praat met een ruige visser-boef. Bert luistert
het af. Een nette heer (later blijkt: detective Grijsoog) ook. De intrige is ingewikkeld,
komt er op neer – maar dat beseft de jonge lezer pas gaandeweg – dat op Schoore
dure meubels en schilderijen opgeslagen liggen. De boeven hebben het huis waar ze

205

uit komen expres in brand gestoken en de verzekeringspenningen geïnd, maar
hebben de dure meubels er eerst uitgehaald, om ze te verkopen.
De jongens worden gekeurd door een dokter, uitgezwaaid door de jonkheer en door
de welpen, en vertrekken per trein naar Schoore. Letterlijke briefjes van de jonkheer
en anderen (bekend procedé), uitgebreid verslag van het inrichten van het kamp en
de spellen die ze spelen (even bekend procedé dus).
Vanaf blz. 91 hebben de hoofdstukken verschillende elementen. Lyrische
beschrijvingen van de natuur, beschrijvingen van het padvinderskampleven, en
tegelijk ontrolt de meubelsintrige zich.
We leren over het graven van een put voor zoet water, het vangen en villen van
konijnen, zoutwinning, ovenbouw, palingrokerij, enz. enz. Wat ze meegekregen
hebben is alleen: aardappels, meel en suiker. Ook geen bestek etc. Bert en Eddie
stuiten herhaaldelijk op een boefachtige man die in de duinen in een oude kazemat
woont. Hij bewaakt, een beetje onwetend, hij is geen echte boef, de meubels. Eddie
en Bert vertellen e.e.a. niet aan de hopman. Auteur: ‘de domste zet die ze konden
doen’ (dus: het niet-vertellen). Bert en Eddie worden elk successievelijk gepakt door
de boeven, maar ontkomen.
Tussenliggend leren we meer over de naspeuringen van detective Grijsoog, die zich
uitstrekken tot aan de Belgische grens (levendig dus). Maar tenslotte vestigt de
detective zich, vermomd als voortrekker (koddig), op Schoore, hij is dus (ook) de
boeven op het spoor.
Tenslotte wordt Bert definitief ontvoerd. Een zeeverkenner gaat op de fiets
telegrammen verzenden. De hopman arriveert, en Berts vader. De politie blijkt al op
de hoogte (door Grijsoog). In de nacht wordt Bert op een schip weggevoerd, maar
stuurt morseseinen, en de zeeverkenners komen langszij en redden hem. En er komt
een politieboot om de boeven, met hulp van de padvinders, in te rekenen.
Op blz. 201 legt Grijsoog alles uit aan de padvinders en de vaders (de vader van
Eddie is met de politieboot meegekomen). Op blz. 212 zijn ze weer thuis.
Daarna geeft de schrijver drie pagina's lang info over wilde planten, n.a.v Schoore.
Met de Latijnse namen er bij. Dan twee pagina's over padvindersvaardigheden:
bedden van dennentakken maken, vuur, vervaardigen van kleipotten, enz. Tenslotte
een samenvatting van de intrige. De auteur schrijft: hoofdzakelijk de ouderen zullen
dit precies willen weten. Dat heeft hij goed gezien, er zitten rare continuity-fouten in
het verhaal, en vreemde losse eindjes.
Het milieu: Eddies vader is een ‘kleine zakenman’.
Er zijn weinig concrete verwijzingen naar Rotterdam. Het padvindershonk is in ‘een
oud, vervallen pakhuis aan één der binnenhavens van Rotterdam’. De jongens
wandelen in colonne naar het station, vanwaar ze met de trein naar (waarschijnlijk)
Hoek van Holland rijden en daar vanaf de Zeedijk door zeeverkenners naar het
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eiland Schoore (waarschijnlijk het nu door de Maasvlakte opgeslokte De Beer)
worden overgezet.
Een aanwijzing dat het inderdaad De Beer betreft is de naam van de eigenaar,
Jonkheer Kwintsheuvel. Kwintsheul ligt in het Westland, in de onmiddellijke nabijheid
van De Beer. Een der boeven spreekt Rotterdams: ‘d’r zit een luchie ân’.
Na De Trappers verschijnt in 1935 nog Kapitein Diemen, ook bij Van Nelle en
geïllustreerd door de Rotterdamse Nans van Leeuwen. Hoewel het niet in Rotterdam
speelt woont een der hoofdrolspelers daar wel, op Oosthavenkade 12. Deze straat
bestaat wel, maar in Vlaardingen. Neef Ton uit Duindorp (Scheveningen) komt daar
later dikwijls een weekend logeren. Ook Kapitein Diemen lijkt zijn zeemanscarrière in
Rotterdam te zijn begonnen.
[WGH]
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B. van Huët

Hoe Jan Een Kano Kreeg

Stichting Spaarpropaganda Rotterdam (Spaarbank Rotterdam), 1956.
Illustraties: Jan van Veen.
Pas ruim twintig jaar na Kapitein Diemen verschijnt dit laatste boek van Van Huët, die
vier jaar later zou overlijden.
Het speelt in de stad Westdam, waarin we al snel Rotterdam herkennen. Er zijn
‘fabrieken met hun lawaai en rook en smook, drukke straten en brede verkeerswegen
waar zware vrachtauto’s en volle trams af- en aanrijden, kantoren en grote
scheepswerven’.
De helden wonen in Bloemendorp, een prettige woonwijk, mogelijk HillegersbergZuid, waar een bloemenbuurt is. Van hun woonwijk is het een kwartiertje lopen naar
een groot bos met een groot meer er achter. Dat stemt overeen met het Kralingse
Bos en dito Plas.
Jan en zijn nieuwe vriend Joop hebben op Pietje Bell-achtige wijze moeite met de
gevolgen van hun impulsieve handelingen, waardoor ze regelmatig in conflict komen
met agent Verbaal, meester Bord en bakker Bloem (flauwe namen!). Bij het meer
vertelt Jan dat hij voor een kano spaart. Er worden gelijk kampeerplannen gesmeed
en de jongens proberen zelf een tent te naaien. Dat lukt niet, maar een groep
meisjes neemt het van hen over. Uiteindelijk komt de kano er natuurlijk, het is
tenslotte spaarpropaganda, en de jongens gaan er samen op uit.
In een ingezonden brief in De Oud-Rotterdammer van 17 september 2019 vertelt
Aad Onderstal hoe hij als kind in de jaren vijftig met school op excursie ging naar de
Spaarbank aan de Botersloot. Hij zag daar een film over Hoe Jan spaarde voor een
kano. Deze rolprent heb ik niet kunnen achterhalen, maar van de dialogen hieruit
berust een papieren exemplaar in het Stadsarchief Rotterdam.
[DV]

208

Willem van Iependaal

Polletje Piekhaar

Uitgekomen in 1935 bij De Torentrans, Zeist.
Vignetten van A. Hahn jr.
Ik las op dbnl.nl de eerste druk, 253 pagina’s.
Taal
Op de eerste bladzijde introduceert de ik-figuur zichzelf: ‘Ik hiet Daantje, maar ze
noeme me Polletje Piekhaar’.
Hij is dus de verteller. Dat betekent dat niet alleen alle dialogen in het boek in platRotterdams zijn, ook de hele tekst is zo geschreven, het zijn immers de
beschrijvingen en gedachten van Polletje, in zijn eigen woorden.
Er zijn meer Rotterdamse auteurs die dit stadsdialect hanteren, we kennen M.J.
Brusse en Chr. van Abkoude. Een verschil is dat bij die twee auteurs alleen de
dialogen en de schrijfsels van de protagonisten in dialect zijn, terwijl het verhaal in
normaal Nederlands z’n weg vervolgt.
Brusse geeft Boefje (1903) een Rotterdams taalgebruik in de mond dat soms voor
ons wat moeilijk is, maar over het algemeen goed te begrijpen. Van Abkoude haalt in
Pietje Bell (1914) en Kruimeltje (1923) de scherpe kantjes er nog wat meer af, zodat
alleen het komische en soms aandoenlijke aspect overblijft.
Maar Van Iependaal gaat in Polletje Piekhaar (1935) de andere kant op, hij maakt
het extremer. Alle dialogen zijn fonetische weergaven van het platste van het platste
Rotterdamse Bargoens. Van Iependaal hanteert ook een heel speciaal vocabulaire.
De tekst wemelt van uitdrukkingen en woorden die niet duidelijk zijn (ook toen al niet,
denk ik) voor wie niet als gauwdief op straat zwerft of met mede-criminelen zich in de
kroeg zit te bedrinken. Dit alles maakte het lezen van deze eerste druk tot een hels
karwei. Gelukkig is in latere drukken door de uitgever de taal toegankelijker gemaakt.
Verhaal
In het eerste hoofdstuk (van de vijftien) woont Polletje nog bij zijn opoe. Zijn moeder
heeft zichzelf lang geleden verdronken in de Leuvehaven. Zijn vader wenste
onbekend te blijven. In het tweede hoofdstuk is opoe overleden, Polletje woont nu
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beurtelings bij Tante Sien (haar man was zeeman, en is in de Oostzee verdronken)
en bij Oom Hein en tante Bet.
Die oom Hein doet een miskoop met 100 kanarievogels, die ‘poppen’, dus vrouwtjes,
blijken te zijn, en dus niet zingen. Hij probeert ze dan één voor één toch als
zangvogeltjes te verkopen.
Polletje is, naar eigen zeggen, geboren in 1891 en is nu zestien jaar oud. Polletje en
zijn vrienden (Snoekie, Balletje, Scheeltje, Pietjepuk) lijken nog wel naar school te
gaan. Maar ze zwerven vooral door de stad. Ze pikken wat er te pikken is. Ze roven
op de markt de koopwaar van een ‘vischvrouw’ die in slaap is gevallen. En ze stelen
’s nachts van het dak van de suikerfabriek zink en lood (Van Oordt, aan de
Hertekade, bij de Wijnhaven).
Van een rijke ‘advekaat en prokkereur’ aan de Leuvehaven, Meester Stuimel, vinden
ze uit wat zijn huisadres is. Het vermoeden is ook, dat deze man Polletjes vader is.
Ze breken in en stelen een portefeuille die helaas… alleen maar paperassen bevat.
Als Polletje een baantje krijgt bij een timmerman/aannemer verknoeit hij het door de
schoenen die hij van ‘mevrouw’ krijgt naar de lommerd te brengen.
Vriend Balletje komt terecht in het huis van Bewaring aan de Noordsingel. Polletje
bezoekt hem, met Balletjes vader, Nol. Door deze Nol vervalt Polletje van kwaad tot
erger. Nol vertelt hem verhalen over ‘het milieu’ en over de gevangenis. Polletje gaat
voor Nol werken als ‘inklimmer’. Een minstens zo grote boef is Nols kameraad Sjeek.
Inbraken, diefstallen, oplichterij bij de vleet.
Met Sjeek gaat Polletje zijn vader, dus Meester Stuimel, opzoeken. Sjeek chanteert
Stuimel, hij wil dat de jurist hem in de toekomst bij de rechtbank zal ‘matzen’.
Op het eind is er nog een episode waarin Tonia (die zichzelf prostitueert en die
vriendin was met Polletjes moeder Lena) beschuldigd wordt van het stelen van een
portefeuille van een klant. Polletje weet hoe het zit: die klant heeft door
zwendelpraktijken een schuld opgebouwd (fl. 16.000) en probeert daar onderuit te
komen door bij de politie te vertellen dat dat bedrag uit zijn portefeuille is gestolen
(een vorm van ‘witwassen’ dus, of misschien ‘zwartwassen’).
Toch krijgt Tonia drie jaar gevangenisstraf.
De familie haalt wat geld op voor de begrafenis van Nel, en richt daarvan een feest
aan (want Nel ís niet dood). Er worden dronkemansliederen gezongen. Toch gaan
Nol en Polletje die avond nog even ‘op karwei’. Nol wordt doodgeschoten. En Polletje
komt in de gevangenis. Hiermee eindigt het boek.
Bespreking
Over de taal waarin het boek is geschreven heb ik het al gehad.
Het boek geeft, net als Boefje van M.J. Brusse, een inkijk in het mensonterende
leven in de arme buurten van Rotterdam aan het begin van de twintigste eeuw. Het
drankmisbruik is ongehoord. En we krijgen inzicht in de daar heersende a-moraliteit.
Stelen, oplichten, afpersen, hoereren, het is allemaal doodgewoon. We weten dat de
auteur een overtuigd socialist was, maar hij gaat daarop niet expliciet in, hij laat de
feiten voor zichzelf spreken.
Slechts heel af en toe hebben de figuren in het boek een solidaire kant: als Snoekie
moet kuren voor ‘de tering’, dan wordt in het café geld opgehaald, crowd funding dus.
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Er zit zeker ontwikkeling in het boek, Polletje gaat van kwaad tot erger: van
diefstalletjes met zijn vriendjes tot deel uitmaken van een volwassen boevenbende.
Geregeld zijn er spannende avonturen. Dramatiek is er ook, als gaandeweg het
leven van Polletjes moeder wordt onthuld.
Er zit heel veel Rotterdam in het boek. Polletje wordt ‘de schrik van Katendrecht’
genoemd, maar het is onduidelijk of hij inderdaad op Zuid woont (waar de auteur zelf
vanaf 1931 ook woonde) of in het Centrum (waar de auteur werd geboren, in de
Schiestraat, bij Weena en Hofplein). De jongens zwerven vaak over de
rechtermaasoever: de Binnenweg, rond de Leuvehaven, Steiger en Blaak, het
Noordplein, de Baan (genoemd wordt het zwembad in de Schiedamsesingel, bij
Boschhoek), ook de ‘Beugelsdijk’ wordt genoemd. Maar ze weten ook op Zuid de
weg: langs de Rijnhaven, ook de ‘Wolfersbocht’ komt voor, en de villa van Meester
Stuimel ligt aan de Dordtsestraatweg. De Meester heeft nog een tweede villa: als
Sjeek en Polletje met hem gaan ‘praten’ om hem af te persen gaan ze met de boot
naar Hoek van Holland.
Vervolg en ontvangst
Wie na Polletje Piekhaar ook het vervolg wil lezen, Lord Zeepsop (1937), die kan de
eerste druk van dat laatstgenoemde boek vinden op Delpher.nl. Achteraan de tekst
zijn in die uitgave enkele pagina’s opgenomen met krantenrecensies naar aanleiding
van Polletje Piekhaar. Gedegen recensies, en… positief. Toch volgde pas een
herdruk in 1946, en een volgende in 1948. Uiteraard hangt dat ook samen met de
oorlogsjaren. Daarna ging het snel, we naderen inmiddels de twintigste druk.
Hetzelfde geldt voor Lord Zeepsop, de twee titels worden ook soms in één band
uitgegeven.
[WGH]
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Willem van Iependaal

Lord Zeepsop

Uitgekomen in 1937 bij De Torentrans, Zeist.
Ik las op Delpher.nl de eerste druk, 283 bladzijden. Daarna volgen nog enkele
pagina’s met krantenrecensies naar aanleiding van het eerdere boek Polletje
Piekhaar.
Inleiding, en de taal
Dit boek is een vervolg op Polletje Piekhaar (1935). De avonturen staan op zichzelf,
maar de ‘cast’ is dezelfde. Polletje is wel twee jaar ouder, hij is nu achttien jaar.
(Omdat dit tweede boek speelt in het eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog kan het
geboortejaar van Polletje, zoals vermeld in het eerste boek, 1891, niet kloppen.)
Door de eerste druk van Polletje Piekhaar is heel moeilijk heen te komen vanwege
de gehanteerde taal: plat Rotterdams stadsdialect en Bargoens. In latere drukken is
de taal bijgeschaafd. Lord Zeepsop was al in de eerste druk goed leesbaar, de
auteur had afgezien van een al te ‘fonetische’ weergave, en van te veel Bargoense
uitdrukkingen.
De achttienjarige Daan, bijgenaamd Polletje, wordt in dit tweede boek in de
Rotterdamse onderwereldcafés ‘Lord’ genoemd, omdat hij er keurig uitziet, en nogal
royaal is met geld.
Ter toelichting het volgende. In 1914 ontstond in Nederland tijdens de mobilisatie een
grote hamsterwoede. Handelaren profiteerden door de prijzen te verhogen. Op 3
augustus kondigde minister Treub de Onteigeningswet en de Levensmiddelenwet af.
Er kwamen maximumprijzen, en partijen koopwaar konden door de overheid in
beslag worden genomen om tegen redelijke prijzen te (doen) verkopen.
Het verhaal
In de zojuist geschetste situatie hebben veel van de eenvoudige inbrekers en dieven
die we kennen uit Polletje Piekhaar zich ontwikkeld tot ‘handelaren’. Zo ook Sjeek.
Met Daan samen vormt hij nu de ‘Broekhorst & Co, agentuur- en commissiehandel’.
Gevestigd aan de Wijnstraat, bij de Wijnhaven.
Ik zal verderop enkele voorbeelden geven van de criminele projecten waarin zij zich
begeven. Maar eerst zal ik de grote dramatische lijn van het boek omschrijven, die is
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namelijk de moeite (van het lezen) waard. Kern is dat Scheeltje met medeweten van
Sjeek een inbraak heeft gepleegd, waarbij hij – het was niet de bedoeling – iemand
heeft doodgeschoten. Sjeek bedenkt dat een klein deel van de buit verstopt moet
worden in het huis van de heer Okkeleen, handelaar aan de Oostzeedijk, opdat deze
heer de schuld krijgt. Deze Okkeleen komt ook voor in Polletje Piekhaar, het is
degene die Tonia, de moeder van Snoekie, erin heeft geluisd: die moeder zit nu een
onverdiende straf uit van drie jaar.
Daan doet met tegenzin mee aan de inbraak om de belastende spullen in het huis
van Okkeleen te krijgen. Hij vindt het te ver gaan om Okkeleen een moord (of
doodslag) in de schoenen te schuiven. Bovendien heeft hij gezien dat die Okkeleen
een heel leuke dochter heeft van zeventien, Stella.
Terwijl vanuit Broekhorst & Co allerlei criminele acties plaatsvinden gaat Daan steeds
meer twijfelen. Tot aan woelen en draaien in bed toe.
Maar de zaak loopt zoals Sjeek wil, en Okkeleen wordt door de politie opgepakt. Dat
dompelt het gezin Okkeleen in armoede, en de lieve intelligente Stella moet van
school af en verkoopster worden in een sigarenwinkel op de Geldersche Kade. Daan
gaat er elke dag vijf doosjes sigaren kopen om haar te kunnen zien. Vijf doosjes, hij
is immers rijk, door al die transacties. Okkeleen komt voor de rechtbank. Alle
getuigen verklaren zonder meer dat Okkeleen de dader is. Tegen het eind van het
requisitoir laat Daan echter een pakje de rechtszaal binnenbrengen, voor de Officier
van Justitie. Daarin zitten: vijf aandelen die bij de moord gestolen zijn. Dus van het
hele verhaal van de Officier en de getuigen klopt niets. Okkeleen wordt dus
vrijgesproken.
Daan is inmiddels verzoend met zijn vader Stuimel (die we kennen uit het eerste
boek). Maar Sjeek verstoot hem. En haalt 43.000 stukken zeep weg uit het pakhuis
van Daan. Daan is nu weer arm, maar heeft er vrede mee. Hij zet Stella uit z’n hoofd,
maar gaat toch nog een keer sigaren kopen, nu slechts één doosje. Hij vertelt haar
over de zeepdiefstal, en Stella gaat hem in plaats van ‘Lord’ nu ‘Lord Zeepsop’
noemen. En misschien komt het toch nog goed [NB: het boek is in de ik-vorm]:
‘Drie en veertigduizend stukkies, met al m’n centen en heel de firma…naar de
haaien! Niks van over…’.
‘“arme, arme Lord…Lord Zeepsop” beklaagde Stella uit meenens, propte de
uitslierende lefdoek in m’n borstzak en schikte nogmaals m’n hoedje: “Zoo!...En als je
nou nog een stemmiger dasje omstrikt, durf ik het met je aan, gaan we Woensdag
naar de bioscoop….”’
Zoals toegezegd ook enkele voorbeelden van de oplichterijen die onze helden in de
loop van het boek plegen.
** Ze roven een partij lijnolie uit een pakhuis aan de Nieuwehaven. De partij is door
de overheid gevorderd, en voor de deur loopt een politieman. Maar ze breken in,
laten de 140 vaten leeglopen in het riool. Waar het riool uitmondt in de haven hebben
ze een tankscheepje afgemeerd, en daar komt de olie terecht.
** Ze helpen een koopman af van fl. 30.000 aan peperkorrels. Ook dit is een partij
waarop de overheid beslag heeft gelegd. Als in de nacht de zakken naar het pakhuis
van Sjeek zijn vervoerd ziet Sjeek ervan af om te betalen.
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** Uit een haringpakhuis in Vlaardingen wordt haring geleverd aan Duitsland. Maar er
worden voornamelijk haringkoppen op transport gezet. De rest wordt elders verkocht.
(Als je de biografen van Willem van Iependaal mag geloven heeft hij zelf ook ooit
zoiets uitgehaald.)
** Een man die op de Bergweg een huis huurt, maar gaat vertrekken (omdat zijn
vrouw hem heeft verlaten) verkoopt de dure inboedel (die niet van hem is). Daan en
zijn kameraden gaan het ophalen, slaan het huis kort en klein, drinken de wijn uit de
kelder op, en … betalen natuurlijk niet.
Bij dergelijke transacties gaan tienduizenden guldens om. En dan zijn er allerlei
kleine vergrijpen, vaak samenhangend met de speciale periode die Nederland in
1914 doormaakte. Eén van de mannen wint vet door krengen (dode dieren) uit te
koken. Een ander maakt van elzenhout kleine nootjes, die worden verkocht als
nootmuskaatnootjes.
Bespreking
Het boek staat vol met prachtige avonturen die soms zeer uitgebreid worden verteld.
Waaronder de nodige dronken caféscènes, in Rotterdam, en ook in Esbeek, in het
Bokkenrijderscafé, met smokkelaars en ‘boerenmokkeltjes’. Daan en Balletje zijn in
Esbeek omdat Snoekie daar kuurt.
Geregeld worden in het boek (dronkemans)liederen aangeheven, die integraal
worden afgedrukt. Als Sjeek een krant opricht worden krantenartikelen in het boek
opgenomen.
Drama is er als Snoekie uiteindelijk aan zijn TBC overlijdt, en moeder Tonia slechts
onder politiebegeleiding naar de begrafenis in Esbeek mag. En er is natuurlijk
dramatiek in de gewetenswroeging waarmee Daan zit opgescheept. Hij ondervindt
weinig begrip bij zijn maten: ‘Sjezes, heb je zendelinge gevrete, dat je zo raar doet,
Pol?’ Op zeker moment hebben Sjeek en Daan pagina’s lang een diep gesprek,
waarin Sjeek probeert uit te leggen waarom het fout is om goed te worden.
Spanning is er op allerlei plaatsen, en zeker ook in de laatste hoofstukken, bij de
rechtszaak tegen Okkeleen. De auteur is er heel goed in, de sfeer en de gang van
zaken bij zo’n rechtszaak te beschrijven. Terwijl in Polletje Piekhaar vooral de
miserabele woonomstandigheden van de armen aan de kaak worden gesteld, richt
Van Iependaal zijn pijlen in Lord Zeepsop op het rechtssysteem, de
vooringenomenheid van rechters en de onbetrouwbaarheid van getuigen.
Ik noemde al een aantal Rotterdamse straatnamen. Het hele boek is van Rotterdam
doortrokken. Huis van Bewaring en Justitiepaleis aan de Noordsingel zijn prominent
in beeld. Als Daan en zijn oude kameraad Balletje het beter krijgen door de ‘handel’
verhuist Balletje met zijn moeder Nel van de Bagijnenstraat (tussen de Meent en de
Laurenskerk) naar de Diergaardesingel. Een hele reeks Rotterdamse cafés komt
langs: de Bierbron (Aert van Nesstraat), café Verdonk, De Witte Ballons (Goudsche
Singel), Suisse (Beursplein), en ook bioscopen als Thalia, en de Tivoli Schouwburg
op de Coolsingel. In hun rijke tijd kopen de mannen pakken bij Meddens (zes stuks
tegelijk). Ander tijdsbeeld: Daan rijdt op een mooie motorfiets, een echte Douglas.
Het is een boordevol boek, vlot en met humor geschreven, met dramatiek, spanning,
maatschappelijke kritiek en – wie had dat gedacht – ook wat moralisme.
[WGH]
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Rie van Ipenburg

Tussen Renstal en Maas

Rie van Ipenburg (Rie van Helden, die haar moeders naam als pseudoniem
gebruikt), Tussen Renstal en Maas, Gottmer, Haarlem, 1953, ook uitgegeven als
Tussen de Renstal en de Maas, Davidsfonds, Leuven, 1954 (met een foeilelijke
omslagtekening, zie boven).
Het boek is bekroond met de (Belgische, katholieke) Kanunnik Amaat-Joosprijs 1953,
iets wat Rie van Ipenburg (1903-1997) zich in haar schooltijd absoluut niet had
kunnen voorstellen: immers, geboren in een protestants Rotterdams gezin leek het,
zeker in die tijd, ondenkbaar dat zij als twintiger zou overgaan tot het katholieke
geloof en op haar zevenentwintigste zelfs zou intreden in de orde der
Franciscanessen. Als zuster Sophia werd ze lerares en later schoolhoofd, was
maatschappelijk actief en schreef een aantal verhalen, artikelen en boeken.
Een van die boeken was Tussen Renstal en Maas uit 1953, een boek voor oudere
meisjes vanwege de romantiek, maar ook voor jongens zeer genietbaar door de
paardensport en een spannende inbraak en jacht op de boeven. Het boek heeft een
duidelijk katholieke inslag. Het geloof wordt op een niet-nadrukkelijke manier
gebracht, verwerkt in het dagelijks leven van de karakters, zoals bidden voor de
maaltijd, de scholen (de meisjes bij de nonnen, de jongens bij de paters) en het
boete doen voor ‘zonden’, die meestal wel meevielen.
Het boek begint met het gedicht Rotterdam van Jan Prins:

215

Rotterdam
Te Rotterdam ben ik geboren
onder den adem van de Maas
en liep ik, met mijne eigen stilte,
temidden van het straatgeraas.
Van zwaarbespannen sleeperswagens
ben ik er passagier geweest.
Door heel de stad heb ik gezworven,
maar aan de kaden toch het meest.
Daar lag de stoet uit alle streken,
de klipper en de keulenaar,
het driemastschip, zijn tuig ten hemel,
en de ertsboot, vol en breed en zwaar,
de Lloyd-vloot, met provincie-namen,
alle elf, als ik mij niet vergis,
de Caland en de Lady Tyler,
de Scholten, die gebleven is.
Daar lagen zij, voor alle verten
gereed, elk in zijne eigen pracht.
't Is me, of ik nog hun stem hoor loeien
ten afscheid, in den winternacht.
Maar dit ook is, wat uit die jaren
het weerzien mij tebinnen brengt,
dat alle geuren uit de wereld
daar met elkaar waren gemengd.
Naar koffie rook het bij de Draaisteeg,
aan 't Oude Hoofd naar teer en touw,
naar copra langs de Spoorweghaven,
naar reuzel bij het Poortgebouw,
naar huiden op den Terwenakker
en aan den Haringvliet naar kaas.
Dan was de lucht van gist of olie
en dan van jute weer de baas.
Dan waren het de specerijen
uit Bombay of Batavia.
Naar schapen rook het in de Boompjes,
naar uien op de Spaansche Ka.
Aan 't Nieuwe Werk geurden citroenen
en bij het Entrepôt tabak.
Kortom, er valt geen reuk te ruiken,
Maar later, toen ik op mijn tochten
in aller Heeren landen kwam,
kon het mij dikwijls overvallen:
het ruikt hier als in Rotterdam!
die aan het havenbeeld ontbrak.
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En daarmee kwam dan in zijn volheid
dat eene beeld mij voor den geest,
waartegen zich ons leven teekent:
de stad, waar men kind is geweest.
Het is, of vanuit deze haven
iets over heel de wereld drijft
waardoor, waar u het lot mag voeren,
ge toch binnen haar omtrek blijft.
Het is of, met haar lucht en water
en wind, zij ons heeft opgevoed
in ruimte en vergezicht, de kusten
van onze toekomst tegemoet.
Vaart ge naar Sidney of naar Kaapstad,
naar Kobe of naar Baltimore,
vaart ge onder alle hemelsbreedten,
vaart ge alle wereldzeeën door,
nooit voelt gij u geheel verlaten,
als hier uw mensch-zijn aanvang nam,
door wat van kindsbeen af u eigen
en lief was. Dàt is Rotterdam.
Uitgesproken tijdens de Jaarvergadering 1937 der Vereeniging van Letterkundigen in
het Zalmhuis aan het Kralingse Veer.
Een verdwenen wereld, de schepen leggen nu aan op de Maasvlakte en de
exotische waren zijn niet meer te ruiken omdat ze in containers zitten. Maar dit is het
beeld dat de bewoners van Villa Maaszicht nog wel hadden. De familie Verhoeven
bewoont een fraai vrijstaand pand praktisch aan de Maas (er zit alleen een weg, de
Plantagelaan, tussen). Achter het huis is een park (de Oude Plantage) en het
toenmalige Rhijnspoor liep daar vanaf het Maasstation richting Utrecht. Op de
Honingerdijk moesten ze altijd een spoorovergang van het toenmalige Rhijnspoor
passeren. Als er bij Excelsior op Woudenstein gescoord werd konden ze het horen.
Vader Verhoeven is een selfmade man, eigenaar van een oliemaatschappij. Moeder
is van Gelderse landadel en heeft op kostschool in Genève gezeten. Als het kil is
wordt haar een bontjas nagedragen door een van de twee huishoudelijke hulpen of
de nanny. Als goede katholieken hebben ze vijf kinderen, Els (bijna zeventien), Kees,
Egbert, Jet en de kleine Marcel. Ook freule Henriëtte, zus van mevrouw, maakt deel
uit van het gezin. Bij het Excelsior-terrein hebben ze hun renpaarden die op de
naastgelegen renbaan getraind worden door het stalpersoneel.
Het andere gezin in dit boek is ook katholiek en woont dicht bij Villa Maaszicht. Vader
Stolk heeft een scheepswerfje, waar ze ‘schuitjes’, o.a. een Pampus, bouwen. De
locatie wordt aangeduid met ‘het haventje’, mogelijk in het Buizengat achter de
Specerijenhof naast Honingerdijk 47, waar het gezin Van Helden woonde en vader
een kruidenierswinkel dreef. Met moeder heeft hij maar liefst zeven kinderen: Aart,
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Grada, Henk, Gert-Jan, Suus, Wim en Treesje (vergelijkbaar met het gezin Van
Helden, dat ook zeven kinderen telde, van wie Wim de op een na jongste was). Ze
zijn niet arm maar hebben het niet breed. Aart zit op het R.K.-gymnasium (dat zal het
St.-Franciscuscollege op de Beukelsdijk zijn) en moet binnenkort eindexamen doen.

De kinderen van de twee gezinnen zijn goed bevriend. Het standsverschil speelt
nauwelijks. De Stolkjes mogen b.v. ook op de paarden van Verhoeven rijden, en op
de werf zijn de rijke kinderen altijd welkom. Op vrijdag gaan de kinderen Stolk vroeg
naar bed, om op zaterdag de mis van 07.00 uur bij te wonen. Els Verhoeven gaat om
08.00 uur.

218

Aart heeft een geheime wens: begeesterd door een missionaris uit Afrika die op
school over zijn werk heeft verteld wil hij missiearts worden. Voor het priesterschap
heeft hij geen roeping. In een gesprek met zijn vader wordt duidelijk dat er geen geld
is voor zo’n studie. De tijden zijn moeilijk, alleen broer Henk werkt al mee op de werf
en de jongere kinderen kosten alleen maar geld. Hij moet maar proberen een beurs
te krijgen.
Als Els met de kleine Marcel nog snel onder de spoorbomen door wil glippen komt
het ventje met zijn voetje klem te zitten in de rails. De trein nadert en Els rent in
paniek weg. Als ze weer bij haar positieven is blijkt Aart de kleuter gered te hebben
door snel zijn schoentje los te maken en het voetje eruit te trekken. De schoen is
kapot maar Marcel nog heel. Els gaat ‘met een zenuwdrankje’ (iets met valeriaan, of
het beruchte Melisana, dat een hoog percentage alcohol bevatte) naar bed. Aart
vindt het niet zo bijzonder en vertelt het zelfs niet thuis. Maar dan komen de ouders
van Marcel langs, overlopend van dankbaarheid. Vader Verhoeven wil Aart graag
iets moois geven en broer Gert-Jan suggereert een nieuwe fiets: de oude is een
rammelkast en geld voor vervanging is er niet in huize Stolk. Moeder Verhoeven
heeft voor de volgende ochtend een heilige mis van dankbaarheid geregeld. Suus:
‘dan komen wij allemaal, kunnen we gelijk bidden voor Aart’s eindexamen’.
Aan de overkant van de rivier wordt een schip te water gelaten (daar was toen een
werf van de door Wilton Fijenoord overgenomen Mij. Scheeps- en Werktuigbouw
Fijenoord). Broeder Gomarus knijpt een oogje dicht en laat Egbert en Gert-Jan
eerder naar huis gaan. De broeder ‘kende sinds dertig jaar jongens van binnen en
van buiten’, een uitdrukking die toen nog vrij van dubbelzinnigheid was. Jet en Suus
komen ook, ze hebben brood mee, waarvoor ook op de picknick gebeden wordt. De
meisjes staan vlak aan de waterkant en worden verrast door de golf van de
tewaterlating. Tot hun middel nat! Maar ze lossen het zelf op.
Bij de Rotterdamse Manege (Kralingseweg) wordt op zaterdag 6 juli een ruiterfeest
gehouden (deze datum komt vanwege het schrikkeljaar 1952 niet voor in de vroege
jaren vijftig). Kees rijdt mee in de A-klasse tot veertien jaar. B is van veertien tot
achttien jaar. Er is ook Koninklijke deelname! Prinses Irene doet mee in A, Beatrix in
B. Beatrix (1938) moet dus veertien zijn en haar één jaar jongere zus dertien. Dit
vindt dus plaats in 1952. Prins Bernhard is ook aanwezig. Egbert en Kees worden
allebei ‘uitgebeld’, maar Irene wint. Beatrix wordt vierde.
Gert-Jan, die de toegang niet kon betalen, is naar binnen gepiept. Zijn moeder kan
dat niet waarderen, het is toch een soort stelen. Maar vader herinnert zich dat hij als
jongen ‘een goeie dertig jaar geleden over het prikkeldraad klom om naar Van
Pottum en zijn luchtballon te kijken’. Dat moet de vlucht van 1923 zijn geweest in een
ballon met reclame voor het poetsmiddel Glim (‘wees slim, koop Glim’, met als
populaire toevoeging: ‘wees nog slimmer, koop het nimmer’).
De examenuitslag: Aart is als beste geslaagd, er is feest in huize Stolk, met taart,
limonade, thee, bloemen, pannenkoeken en sigaren voor de heren. De Verhoevens
zijn er natuurlijk ook, en Aart krijg van hen een prachtige nieuwe fiets. De volgende
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dag moet hij in de villa komen praten over zijn studieplannen. Hij heeft al van pater
rector gehoord dat hij een beurs krijgt.
Het is vakantie, de dagen gaan snel: het is al Maria Hemelvaart (15 augustus). Kees,
Gert-Jan en Egbert willen met de giek (een boot) de Maas op. Voor de grap laat
Gert-Jan de boot met Egbert erin even los. De boot (zonder zeilen of riemen) drijft
met de stroom mee en Egbert redt zich door overboord te springen en naar de wal te
zwemmen. Bij het Bosland wordt hij door de anderen op het droge getrokken, de giek
wordt later opgehaald.
Els zit met het probleem wie ze zal vragen op haar verjaardag: haar vriendinnen zijn
nogal snobistisch en kijken neer op de Stolkjes. En Els zit op het lyceum en Grada op
de MULO. Maar ze ziet in dat ze haar toch moet uitnodigen. Na haar verjaardag
gaan haar ouders op vakantie, daar is het al jaren niet van gekomen omdat ‘Onze
Lieve Heer iedere keer weer zo’n lief kindje aan mij gaf waarvoor ik zorgen moest’,
aldus moeder Constance.
Terwijl Egbert op de werf werkt (‘hij zag eruit als een Turk’, mijn moeder zei dat ook
altijd, nu niet meer politiek correct) en Aart de boekhouding doet hebben Grada en
moeder een gesprek over studie en huwelijk. Moeder vertelt dat ze al op haar
twintigste getrouwd was. Grada vindt dat ‘wel een beetje vlug’. Aart is nu negentien
en gaat naar Nijmegen (een broer van Rie en Wim van Helden is ook naar de
universiteit gegaan en docent klassieke talen geworden). Grada had liever gehad dat
hij naar Leiden ging (dichterbij), maar moeder zegt: ‘Nijmegen is een katholieke
hogeschool, die nu ook een medische faculteit heeft. Dan moeten wij er ook onze
studenten naar toe sturen’. Ook vader Verhoeven, die Aart financieel steunt, was
voor Nijmegen. Elke zuil zijn eigen universiteit, zoals de VU voor de gereformeerden
en de GU voor de socialisten. De VVD’ers gingen naar Leiden; de jongens werden lid
van het LSC en de meisjes van de VVSL (nu samen Minerva).
Aart en Els gaan een stukje fietsen, naar Kralingse Veer en via de ’s-Gravenweg
weer terug. Een broodje bij een restaurant (ongetwijfeld het Zalmhuis) is te duur, dus
ze zitten aan de oever van de IJsel (sic). Aart vertelt over zijn plan om missiearts te
worden. Priester is wel mooier, maar daar moet je roeping voor hebben. Els
realiseert zich dat ze hem zo kwijt zal raken. Ze vraagt zich af of dit een straf van
God is, omdat ze zich voor hem heeft gegeneerd vanwege zijn lagere milieu. Met
‘hoofdpijn’ gaat ze naar bed. Op haar verjaardag, na mis en communie, zijn er
cadeautjes en een brief van Aart: hij kan helaas niet komen.
De volgende episode, De Inbraak/Het Zilvereiland, is letterlijk en figuurlijk een
verhaal apart. Rie van Ipenburg, die in werkelijkheid Rie van Helden heet maar haar
moeders naam als nom de plume gebruikt, heeft een jongere broer Wim (19061997), die bij de politie werkt. En een inbraak plus de afloop en nasleep ervan kan
natuurlijk veel realistischer worden beschreven door iemand die dagelijks met de
misdaad te maken heeft.
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Of zij het hem heeft gevraagd of dat hij het zelf heeft aangeboden weten we niet,
maar zeker is dat Wim de twee hoofdstukken voor zijn rekening heeft genomen. Jan
Oudenaarden, de bekende Rotterdammeroloog, heeft dit persoonlijk van Wim van
Helden vernomen. Inspiratie voor deze hoofdstukken kan opgedaan zijn van een
inbraak in 1914, toen op 11 december, d.m.v. het indrukken van een deur van vader
Van Heldens pakhuis aan het Groenendaal 50, honderd blikken geconserveerde
groenten werden buitgemaakt. Er werden vier daders aangehouden.
De ouders Verhoeven zijn in Schotland op vakantie en tante Henriëtte zwaait de
scepter in huize Maaszicht. ’s Avonds doet zij de ronde en controleert zorgvuldig of
de deuren op slot en de rolluiken neer zijn. Maar in het park achter het huis liggen
twee boeven in de bosjes: de Linke, een criminele gladjanus die keer op keer een
veroordeling weet te ontspringen, en de Kraker, een beul van een vent en een
brandkastspecialist. Om 24.00 uur komen ze in actie. Het enige raam zonder rolluik,
dat van het toilet, wordt ruim ingesmeerd met zachte zeep, vervolgens gaat daar een
stuk stevig papier op en het raam kan geruisloos ingedrukt worden. De zeep houdt
de scherven vast en die komen zo met het papier mee naar buiten. De boeven
klimmen naar binnen, knippen de telefoondraad door en gaan aan de slag, de Kraker
met de safe en de snijbrander en de Linke met het tafelzilver en de spaarpotten. Ze
roken er een (gestolen) sigaar bij en het kussensloop van de Linke is al aardig vol als
hij een bord kapot laat vallen, waardoor het slapende gezin gealarmeerd wordt.
Inbrekers exit, de freule ziet mannen in de tuin en gaat met Kees en Els (en een
karwats, ze is een groot paardenliefhebster) naar beneden, waar ze een ravage
aantreffen. Omdat de telefoon is gesaboteerd wordt de politie (hoofdbureau) gebeld
in het nabijgelegen ziekenhuisje. Radiowagen RT5, die op dat moment op het
Marconiplein rijdt, wordt opgeroepen. Agent Willem van bureau Boslaan (op Bosland
is wel een brandweerkazerne, geen politiebureau) is op de fiets als eerste op de
plaats delict. Zijn baas vindt de RSB (radio surveillance brigade) maar modern
gedoe, nergens goed voor. ‘Vroeger ging het toch ook goed?’
Willem ziet direct dat hier vakwerk is geleverd. Geen vingerafdrukken vanwege de
gummihandschoenen, en een elegante manier om binnen te komen. De speurhond
wordt besteld, maar bouvier Pluto (de Donald Duck is in 1952 in Nederland
geïntroduceerd) komt niet verder dan de plaats waar de dieven in een boot gestapt
zijn. Dienstbode Dorris ziet agent Willem wel zitten en verwent hem met
consumpties. Kees en Egbert zijn van plan het gestolene op te sporen.
Wachtend voor de spoorbomen krijgt Kees een briefje van een oud mannetje: een tip
dat de buit ‘vanavond van de Schapenplaat gehaald zal worden’. Zonder de politie te
informeren wil hij er eigenlijk met Aart op af, maar die is niet thuis. Diens broer Henk
wil wel mee, hij weet ook waar de Schapenplaat is: een eilandje tegenover de
watertoren (die er nog steeds staat: de oudste van Nederland, zie onder). Die avond
gaan ze er met een roeiboot naar toe, in donkere kleding en met zwartgemaakte
gezichten. Door Henk worden de roeipennen in de olie gezet en de riemen met jute
omwonden. De boeven komen inderdaad de buit opgraven. Ze spreken plat
Rotterdams: ‘asseme door de rivierpelisie worre aangehouwe, lane me de zak
zachies overboord glije’.
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De boeven met in hun kielzog de amateurdetectives varen terug naar het haventje,
waar tot aller verrassing de politie klaar staat om het tuig in te rekenen. De jongens
met hun zwarte gezichten worden aanvankelijk ook aangehouden, maar
hondengeleider Willem herkent Kees. Nu wordt ook duidelijk hoe het zit met het
briefje dat Kees kreeg. Dat blijkt van een bekeerde oud-snees (=heler) te komen die
weleens wat opvangt in het milieu en dan de bestolenen (niet de politie!) inseint. De
politie had een aantal verdachten met dezelfde werkwijze geschaduwd en zo de
Linke en de Kraker in het vizier gekregen. Iedereen opgelucht en de jongens gaan
hun zwarte gezichten wassen.
Hierna neemt Rie het duidelijk weer over: Suze en Jet spelen met de poppen en de
kleine Marcel dat ze graaf en gravin zijn en op vakantie gaan naar Parijs. Aan de
aandacht van nanny Monty ontsnapt klimmen ze op het naastgelegen rangeerterrein
in een eersteklasrijtuig dat opeens begint te rijden. Ze kunnen er niet uit en de trein
stopt pas op het Maasstation.
De chef heeft al gauw uitgevonden waar de kinderen thuishoren. Jet kent het
telefoonnummer: 42068 (in de vroege jaren vijftig hadden de telefoonnummers in
Rotterdam inderdaad maar vijf cijfers: wij hadden 71130 en als de buren kwamen
bellen legden ze een dubbeltje neer). De ouders zijn meer opgelucht dat de kinderen
terecht zijn dan boos, hoewel er ’s avonds wel een oefening van berouw gedaan
moet worden.
De romantische apotheose. Grada laat Els nieuwe foto’s van Aart zien en mist een
foto van Els, waar ze net zo goed op staat. Els weet nergens van maar heeft haar
vermoedens! Aart schrijft in een brief aan de Verhoevens dat hij in de vakantie een
paar logés wil meenemen. Dat is best, ze mogen ook paardrijden. Als Els de brief
later uit het dressoir wil halen zit vader daar en er volgt een ernstig vaderdochtergesprek. Pa heeft begrip voor haar verliefdheid en geeft haar toestemming
om een verpleegstersopleiding te gaan volgen, zodat ze later met Aart naar Afrika
kan. Vader zegt wel dat ze ermee moeten stoppen ‘als het een van beiden gaat
vervelen’. In de vakantie rijden Els en Aart naar de Maas, waar Aart vertelt dat hij van
vader Verhoeven toestemming heeft om haar te schrijven en of ze dat goed vindt?
Natuurlijk! Er vaart een Afrikaans schip voorbij. Aart zegt: ‘Dag schip’ en Els: ‘Zeg
maar…dat wij komen’.
Rie heeft een vlotte schrijfstijl, ze heeft al zo’n zeven boeken gepubliceerd. Ze maakt
veelvuldig gebruik van de dialoog, wat de zaak levendiger maakt. De kinderen
worden levensecht beschreven, al zijn ze wel erg rechtschapen. Maar in de jaren
vijftig kon en mocht er ook weinig. De ouders Stolk hanteren een hardere manier van
opvoeden dan de Verhoevens. Moeder Stolks handen zitten los en vader
onderhandelt niet. Ook wel logisch met zeven kinderen. Er wordt verwacht dat
iedereen meehelpt en dat de ouderen, vooral Grada, hun steentje bijdragen in het
huishouden. Misschien is Grada een alter ego van Rie. Ook zij zit op de ULO en
heeft een jongere broer Gert-Jan, voor wie Wim van Helden het model kan zijn
geweest. Ook op school dient er aangepakt te worden, luiheid wordt niet getolereerd.
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Desondanks is er een goed en liefdevol contact tussen ouders en kroost. Ook naar
de kinderen Verhoeven zijn ze hartelijk en gastvrij. In Villa Maaszicht ligt alles een
tikje anders. Er is meer geld en ruimte voor minder kinderen, en er zijn drie
personeelsleden in huis en nog twee voor de stallen. En tante Henriëtte doet de
administratie van de stallen. Dan is er dus weinig wrijving tussen de generaties en
problemen kunnen eenvoudig opgelost worden. De kinderen zelf hebben deze
verschillen ook goed in de gaten en de Stolkjes nemen het op voor hun moeder, die
soms tot twaalf uur aan haar verstelwerk zit.
Het is duidelijk dat beide gezinnen in de eigen katholieke kring verkeren. Er wordt
ijverig naar de mis en ter communie gegaan, een mis van dankbaarheid wordt
gelezen, de kinderen gaan naar katholieke scholen en de R.K. Hogeschool in
Nijmegen. Aart wil missiearts worden en pater rector versiert een beurs. Opwaartse
sociale mobiliteit! Desondanks is de toon meestal mild, zeker voor een bekeerlinge,
en lang niet zo irritant als in de protestants-christelijke zondagsschoollectuur. En in
1953 was de verzuiling nog volledig intact. Het was een bravere tijd, op het
eindexamenfeestje van Aart wordt als sterkste drank limonade geschonken en het
romantische contact tussen Aart en Els is uitsluitend verbaal, er kan zelfs geen kusje
af.
De setting is zeer herkenbaar Rotterdams, af en toe valt er zelfs een typisch
Rotterdams woord als ‘hol’ (helling), ondanks de verwoede pogingen van miss Monty
om de kinderen, ook die van Stolk, goede manieren bij te brengen en netjes te laten
praten, iets waarvoor Aart haar stiekem dankbaar is als hij op het gymnasium zich
weet te gedragen tussen de kinderen uit hogere milieus.
En dan broer Wim van Helden. Zijn eerste schreden op het schrijverspad zijn hem
kennelijk goed bevallen, want een jaar later verschijnt zijn eerste boek De
Verdwenen Radiowagen. In 1951 was de Radio Surveillance Brigade opgezet met
zeven Willys Overland jeeps. In het boek van zijn zus komt er al een in beeld, de
RT5, die het overigens moet afleggen tegen agent Willem op de fiets. Maar deze
wagens waren natuurlijk een enorme verbetering voor de communicatie tussen, en
de inzet van, de Rotterdamse politie. Ook in de andere boeken van Wim spelen de
RT’s een belangrijke rol. De inbraak in huize Maaszicht heeft duidelijk model gestaan
voor de inbraak in Telefoon voor Commissaris Achterberg, zijn derde boek. Ook daar
twee boeven, een slimme die ook nog eens Linke Toon heet, en een gespierde
brandkastkraker, Sterke Willem. Ook de truc met de zachte zeep op het raam komt
weer voorbij. Voor Rie was Tussen Renstal en Maas haar op een na laatste boek,
voor Wim was het het begin van een lange reeks detectives over Commissaris
Achterberg, Politieagente Ria Bruins en Inspecteur Arglistig, met af en toe een
boekje als Het Coster Mysterie (voor vader en zoon) om de kas te spekken. Maar dat
is een ander verhaal.
[DV]
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A.M. de Jong

Merijntje Gijzen in Rotterdam

A.M. de Jong (1888) bracht het eerste deel van Merijntje Gijzens Jeugd en Jonge
Jaren uit in 1925. In deel 4, In De Draaikolk (1928), verhuist, of liever gezegd,
emigreert het gezin van het West-Brabantse platteland naar de grote stad
Rotterdam. De reis duurt langer dan nu een vlucht naar Amerika, en de cultuurschok
is enorm voor de elfjarige Merijntje. Aan alle zekerheden van familie, taal, cultuur en
R.K. kerk wordt gemorreld. De opdoemende stad maakt een verpletterende indruk
op Merijntje en broer Arjaan:
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Na de ontscheping gaan ze met hun schamele huisraad per paard en wagen naar
hun nieuwe huis. Ze passeren de Boompjes en moeten over de Maasbrug naar ‘de
andere oever van de Maas’. Daar komen ze terecht in een zijstraat, waarschijnlijk
van de Oranjeboomstraat of de Rosestraat. Ze horen de treinen rammelen over de
bruggen. Aan het eind van de straat is een kade (de Koningshaven?) waar Merijntje
speelt met nieuwe, Rotterdams sprekende vriendjes die hem maar met moeite
verstaan. Er zijn ‘dokken, oceaanstomers, kranen en lorries’. Er zijn niet-katholieke
en zelfs joodse buurtgenoten, die ‘Onzelieveheer vermoord hebben’ maar toch
goede mensen blijken te zijn. Er wordt gekocht op afbetaling en er wordt gebakken
‘uurboord’ (uierboord) van de markt gegeten. Heerlijk! Met de buren mag Merijntje
mee naar de ‘kemedie’, en nog wel met de paardentram.
Helaas is het niet alles goud wat er blinkt: bij rellen tijdens een werkstaking krijgt de
buurman een houw met een politiesabel, en de staking wordt verloren door een
zwakke organisatie en anarchistisch gedrag. Het proletariaat krijgt de kapitalisten niet
zomaar op de knieën. Vaders werkgever gaat failliet, de niet afbetaalde inboedel
wordt weggehaald en Merijntje moet maar naar de armenschool omdat hij het
dubbeltje schoolgeld voor de R.K. school niet meer kan betalen. Maar dat verdomt
hij. Vader verdient nog wat met sneeuwruimen en weldadige dames brengen brooden soepbonnen. Daar is het gezin echter toch te trots voor.
In deel 5, De Grote Zomer (1935), passeert Merijntje de Maasbrug op zoek naar
werk. Hij wordt getroffen door de schoonheid van de rivier:

Hij zwerft langs het Haringvliet, loopt over de Leeuwenbrug over de Oudehaven
(omstreeks 1960 afgebroken) en komt over de Boompjes bij de Heuvel (ik neem aan
dat dat de Parkheuvel is). Daar komt hij Flierefluiter (uit deel 2) tegen die hem een
baan aanbiedt in zijn water-en-vuurnering in de Zevenhuizensteeg (Zevenhuissteeg,
tussen de Baan en de Hoornbrekersstraat, nabij de Leuvehaven). De Gijzens wonen
nu aan de Prins Hendrikkade op het Noordereiland, boven een bakker. Merijntje
brengt broertje Jan een eind naar diens school door de Van der Takstraat. Jan moet
over de Koninginnebrug naar de Oranjeboomstraat.
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Merijntjes geloof wordt steeds meer op de proef gesteld, en het helpt niet dat de
kapelaan zegt: ‘Weten kunnen we weinig, waar het weten ophoudt begint het geloof.
We moeten geloven, daar komt het op aan’. Hij gaat nog met Flierefluiter, die een
secreet van een vrouw heeft, naar de Punt (van het Noordereiland) en het Oude
Hoofd, en ze drinken wat in een cafeetje in de Kipstraat (bij de Goudsesingel, niet ver
van het Oostplein). Merijntje en Flierefluiter vertrekken samen naar Brabant, hun
beider geboortegrond.
Pas in het tweede hoofdstuk van deel 8 (Een Knaap Wordt Man, 1938) is Merijntje
weer terug in Rotterdam. Flierefluiter is in Brabant gestorven. Merijntje heeft intussen
zijn eerste seksuele ervaringen opgedaan, waarbij het opvalt dat hij niets moet
hebben van dames die zelf avances maken. Na de rust van Brabant geniet hij weer
van de drukte van de binnenstad op Beursplein, Willemsbrug, Van der Takstraat,
Prins Hendrikkade, de spoorbruggen en de Koningshaven. Broer Arjaan, die tot
verdriet van moeder socialistische ideeën heeft, gaat dansen op de Schiedamsedijk
(daar waren destijds ongeveer tachtig kroegen). Hij bewondert Domela en Troelstra.

226

De Jong beschrijft de haven, het dynamische hart van de stad, waar je niet kunt
leven als je er geen deel aan hebt en waar in de late jaren dertig veel werk is, niet
het minst door het bouwen van nieuwe woonwijken voor de uitdijende bevolking.
Merijntje werkt intussen als havenarbeider, het is zwaar werk maar verdient goed.
Arjaan wordt ondanks zijn vakmanschap ontslagen: hij is een opruier. Zusje Annet
wordt ook uit haar dienstje bij rijke mensen ontslagen na een aanranding door de
zoon des huizes: ‘zij zal het wel uitgelokt hebben’. Later slaat Arjaan op de Blaak de
dader het ziekenhuis in. Lopend door de stad ziet Merijntje Rotterdam in een ander
licht:
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Met zijn nieuwe vriendin Riek gaat Merijntje een dagje naar Scheveningen, ze
vertrekken vanaf station Delftsche Poort. Er is sprake van Echte Liefde en Riek blijkt
socialiste te zijn. Dat is het laatste zetje dat Merijntje nodig heeft om overtuigd
socialist te worden en de zeeliedenstaking te ondersteunen met een
bootwerkersstaking, zodat de onderkruipers geen kans krijgen de besmette boten te
lossen. De religieuze bonden staken niet mee!
[DV]
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Cornelia Theodora Jongejan-de Groot (1899-1980)
Van een jongetje dat een andere naam kreeg (1945)
Met toestemming overgenomen uit het proefschrift van Ewoud Sanders:
Jeugdverhalen over jodenbekering, 1792-2015.
PR.53

Cornelia Theodora Jongejan-de Groot

Sammetje van Praag, een joods jongetje uit Rotterdam, duikt onder in Twente.
Tijdens de Hongerwinter moet hij hout sprokkelen. Illustratie door een onbekende
tekenaar in Van een jongetje dat een andere naam kreeg (1945). Van dit boekje is
slechts één exemplaar in een openbare collectie bewaard gebleven, zonder omslag.
Beknopte samenvatting
Op zijn onderduikadres in Enschede leert Sammetje van Praag, een jongetje van
zeven jaar, al snel om Jezus lief te hebben.
Herkomst en drukgeschiedenis
Van een jongetje dat een andere naam kreeg is geschreven door Cornelia Theodora
Jongejan-de Groot (1899-1980). Zij was journaliste en redacteur van het maandblad
De Christenvrouw. Jongejan-de Groot schreef ruim vijftig protestantse jeugdboeken
en diverse ‘aardige romans in dezelfde geest’, aldus het Lectuur-Repertorium
(Lectuur-Repertorium (Tilburg, 1953), p. 1303. Haar bekendste boek is Greetje
Margriet uit 1950. In 1989 verscheen de negende druk.)
Vrijwel al haar boeken verschenen bij uitgeverij G.F. Callenbach in Nijkerk. Enkele
titels: De kerstvacantie van de Kortenaertjes (1938), Een kerstvacantie in Zeeland
(1948) en Het Kerstfeest van Japie (1949).
Van een jongetje dat een andere naam kreeg is gepubliceerd door M. J. van der
Loeff in Enschede en beleefde één druk.
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Uitgebreide samenvatting
Sammetje van Praag is zeven jaar en woont in Rotterdam. Het is begin 1940 en zijn
moeder is bang voor Hitler. Want Hitler is ‘heel erg boos’ op de joden. ‘Die zou hij wel
allemaal veel kwaad willen doen.’
De Duitsers bombarderen Rotterdam en vallen Nederland binnen. ‘Ze sloten alle
winkels, waar Joden woonden. (…) Maar sommige Joden vluchtten. Ze verstopten
zich in huizen, waar de Duitsers ze niet konden vinden.’
Ook de vader en moeder van Sammetje verstoppen zich in een huis. Voor Sammetje
is er geen plaats en dus wordt hij naar Enschede gebracht, naar de familie Bosman:
een vader, moeder en drie kinderen. De Duitsers mogen niet weten ‘dat Sammetje
een Jodenjongetje was. En daarom werden zijn zwarte krullen afgeknipt en hij kreeg
ook een andere naam’. Sammetje heet vanaf nu Dickie Bosman.
Die avond moet Sammetje huilen omdat hij zijn ouders mist. Alie, zijn
onderduikzusje, zegt: ‘Huil maar niet, Dickie. We zullen den Heere Jezus vragen, of
Hij heel gauw een eind maakt aan de oorlog.’
Sammetje is verbaasd. ‘Aan Wie wil je dat vragen?’
Alie: ‘Aan den Heere Jezus. Je weet toch zeker wel, Wie dat is?’
Sammetje: ‘Dat is een vloek.’
De andere kinderen lachen, maar moeder schudt het hoofd en zegt: ‘Heel veel
kinderen weten niet, dat ze niet in de hemel kunnen komen, als ze den Heere Jezus
niet liefhebben. Zij weten niet, dat Hij op aarde is gekomen en is gestorven voor onze
zonden.’
Bij de familie Bosman wordt iedere avond voorgelezen uit de Kinderbijbel. ‘Zo leerde
Sammetje den Heere Jezus kennen. En mèt de andere kinderen knielde hij neer en
vroeg aan den Heiland, of Die zijn vader en moeder wilde bewaren.’
Op een dag doorzoeken de Duitsers het huis. Ze zijn op zoek naar vader, die weigert
om in Duitsland te gaan werken. Vader en Sammetje verstoppen zich urenlang in
een donkere kelder. Sammetje voelt ‘de sterke armen van zijn pleegvader om zich
heen’ en bidt: ‘O Heere Jezus, laat ze ons toch niet vinden.’
De Duitsers vinden hen niet en Sammetje kan drie jaar bij de familie Bosman wonen.
Hij heeft het er heerlijk.
Na de Bevrijding blijft Sammetje nog een paar maanden in Enschede. Hij bezoekt
zijn ouders in Rotterdam, maar ‘omdat ze nog geen eigen huis hadden, is Sammetje
in Twenthe gebleven’. Het is kerst en vader leest het kerstverhaal voor. ‘Van het
Kindeke Jezus, Dat neergelegd werd in de kribbe en neerdaalde op aarde, omdat wij
anders niet in de Hemel zouden kunnen komen.’
Sammetjes ogen schitteren. Hij zegt: ‘Ik zal dit verhaal ook aan Vader en Moeder in
Rotterdam vertellen.’
Vader en Moeder Bosman kijken elkaar aan. ‘Misschien zullen Sammetjes ouders
door hun kleinen jongen ook den Heiland leren kennen.’
Zijn onderduikzusjes en -broertje vinden het erg verdrietig dat Sammetje vertrekt,
maar moeder zegt: om Sammetje ‘mogen we geen verdriet hebben’; we moeten blij
voor hem zijn, omdat hij zijn ouders terug heeft maar ‘bovenal omdat hij den Heere
Jezus heeft leeren kennen’.
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Doelgroep en receptie
Van een jongetje dat een andere naam kreeg was bestemd voor kinderen op de
zondagsscholen in Twente (het betreft hier dus een regionale uitgave. Alle andere
jeugdboeken over jodenbekering in dit proefschrift waren door het hele land
verkrijgbaar).
Dat blijkt uit een mededeling op de eerste pagina: ‘Dit boekje werd na de bevrijding
in 1945 speciaal voor de Zondagsscholen in Twenthe geschreven als een
herinnering aan de doorleefde moeilijke jaren. Gode alleen de eer. Dit den kinderen
voor te houden was de bedoeling van de Schrijfster.’
De leeftijd van de beoogde lezers wordt niet vermeld. Auteur en uitgever
moeten echter jonge kinderen voor ogen hebben gehad, want het verhaal wordt op
een zeer kinderlijke manier verteld en alle woorden met meer dan één lettergreep zijn
van afbreekstreepjes voorzien, net zoals dat nu gebeurt met boekjes op AVI5-niveau.
Hierboven zijn die afbreekstreepjes niet in de citaten gehandhaafd, maar in het
boekje staan dus zinnen als: ‘Maar som-mi-ge Jo-den vlucht-ten. Ze ver-stop-ten
zich.’
Van dit boekje zijn geen besprekingen aangetroffen.
Ewoud Sanders
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Anthony van Kampen

Ketelbinkie

Uitgebracht door v/h C. de Boer jr., 1946.
Tekeningen van Bach Schuurmans.
Na dit eerste boek zijn nog gevolgd Ketelbinkies Stuurmanstijd en Kapitein Jan van
Leeuwen. De scheepsjongen uit Rotterdam klimt dus op. Het eerste boek speelt vóór
de oorlog, in het laatste boek vaart Ketelbinkie, inmiddels kapitein, tijdens de oorlog
mee in een levensgevaarlijk konvooi naar Moermansk.
De auteur kondigt in het eerste boek de twee vervolgboeken aan, in een nawoord dat
is gericht tot ‘De jongens en misschien ook wel meisjes die dit verhaal gelezen
hebben’.
Toen het boek van Van Kampen uitkwam was de figuur Ketelbinkie al geen
onbekende meer in Rotterdam. In 1940 zong Frans van Schaik, de Zingende
Zwerver, een prachtig lied over deze ‘straatjongen uit Rotterdam’. En vanaf 1945
verscheen in Het Parool een stripverhaal van Wim Meuldijk waarvan een bespreking
in dit werkstuk is opgenomen. Echter: in al deze gevallen gaat het om verschillende
personages.
De eerste twee hoofdstukken van Van Kampens Ketelbinkie spelen in Den Helder,
waar Jan, Ketelbinkie dus, met een vriend bijna verdrinkt als ze een vlot pikken en
afdrijven naar zee. De vriendjes zijn dan twaalf jaar oud.
Dan gaan we over naar Rotterdam, we zijn twee jaar verder, en Ketelbinkies vader is
omgekomen bij een scheepsongeval. Ketelbinkie zeurt moeder aan haar kop dat hij
naar zee wil, moeder wil het niet, totdat Ome Jan, de broer van moeder, die ook
zeeman is, haar overtuigt. Ketelbinkie mag één reis maken.
Op de terugweg uit Buenos Aires proberen de kok en de hofmeester de lading graan
in brand te steken, zodat het schip zal ondergaan en de reder de
verzekeringspenningen krijgt. Waarin de twee boeven zullen meedelen natuurlijk.
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Maar Ketelbinkie is achter het plan gekomen en slaat alarm, waarna het vuur nog net
geblust kan worden. Zwaar onder de brandwonden arriveert Ketelbinkie weer in
Rotterdam. Hij krijgt lof als hij voor de rechtbank moet getuigen. En: als beloning gaat
de verzekeringsmaatschappij RVS de Zeevaartschool voor hem betalen.
Alleen de hoofdstukken 4 en 5 spelen in Rotterdam, samen 23 van de 235 pagina’s.
De rest speelt op zee, en in de havenplaatsen die ze aandoen: Newcastle, Londen
en Buenos Aires. Rotterdam is op het eind ook nog even plaats van handeling als
onze Bink gewond terugkeert.
Enkele Rotterdamse plaatsen worden genoemd. Ketelbinkie woont met moeder en
zijn zusje in ‘een armelijk woninkje in een volksbuurt’. ‘Een donker huis in een
donkere buurt’. Dit moet wel op Zuid zijn, want ze gaan met de Spido naar de
Leuvehaven om te monsteren, en op de ochtend dat het schip vertrekt uit de
Waalhaven gaan ze daar lopend naartoe. Op zijn zolderkamertje leest Ketelbink
boeken over de zee en over varen.
Verdere Rotterdamse zaken: het havengewemel: parlevinkers, elevatoren, kranen. In
de periode dat hij nog aan het zeuren is slentert Bink verlangend langs de kades,
doet af en toe een klusje waarmee hij iets verdient. Er komt een schip van de
Rotterdamsche Lloyd voorbij. En op het laatst komt onze jonge held in het
Rotterdams Nieuwsblad.
Het is niet zo dat Ketelbink zich Rotterdammer voelt, hij maakt ook niet veel
gedachten vuil aan die stad, behalve dan aan de haven. Hij praat wel plat, net als zijn
vriendjes in Den Helder en als de matrozen en de stokers op het schip. Maar het lijkt
me een soort door de schrijver zelf bedachte platte taal.
Nederlanders komen in het boek naar voren als heel erg goede zeelieden. Beter dan
bijvoorbeeld Grieken. Ook de Vliegende Hollander komt nog voorbij, in een verhaal
dat de bootsman vertelt. In Londen verdwaalt onze Bink, maar wordt door een zeer
correcte Bobby weer op het juiste spoor gezet. In Buenos Aires spelen mannen met
sombrero’s gitaar op de kade. Dus in het buitenland komen ze eigenlijk geen boeven
tegen, die zitten op het schip zelf.
Het gezin is, zeker na de dood van vader, kei-arm. In Den Helder deed moeder al de
was voor ‘officiersvrouwen’, in Rotterdam beult ze zich ’s morgens vanaf zes uur af in
een ‘wasfabriek’. En Ketelbink moet slecht betaald in de leer bij een kleermaker (tot
hij z’n zin krijgt en naar zee mag). Als Ketelbink gewond weer aankomt staat moeder
‘in haar beste mantel’ met Ome Jan aan de kade.
Net als in de Commissaris Achterberg-boekjes die ik hiervóór las staan er weer
allerlei interessantheden in het boek. De bootsman en de stuurman vertellen Jan
over de sterren, over telescopen, de diepte van de oceaan, de vreemde vissen, de
telegraafkabels.
Braafheid is natuurlijk weer troef wat betreft de hoofdpersoon, behalve het pikken
van dat vlot dan. Van de andere kant, die van de volwassenen, komt wel veel
(verbaal) geweld, meer dan bijvoorbeeld in Commissaris Achterberg. Dreigen met
een pak slaag (met een eind hout), gebeurt geregeld. Op het schip krijgt Jan klappen
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in zijn gezicht van de kok, die ook dreigt Jans benen te breken. Een deel van de
bemanning is ook niet echt aardig tegen hem, zeker niet in het begin. Gelukkig is
daar de (pedofiele, grapje) bootsman om Jan wegwijs te maken.
Sowieso is het een heavy boek, levensgevaar wordt niet geschuwd, en de dood
wordt niet doodgezwegen. In Den Helder verdrinken de jongens vrijwel, en worden
slechts op het allerlaatste nippertje door de marine gered, twee jaar later droomt Jan
er nog van. Verder: vader dood, oom Henk dood, op het schip komt vriendje Geepie,
de koksmaat, om. Het schip zinkt bijna in een orkaan. En Jan is zelf tijdens zijn
heldendaad ernstig verbrand, ligt drie maanden in het ziekenhuis. Je moet er maar
tegen kunnen!
[WGH]

234

Anthony van Kampen

Ketelbinkie’s stuurmanstijd

Uitgebracht door v/h C. de Boer jr., 1947.
Omslag van Rein T. de Jonge.
Tekeningen van Bach Schuurmans.
Net als het eerste boek uit de Ketelbinkie-reeks speelt dit tweede boek voornamelijk
op zee. Alleen helemaal aan het begin en helemaal aan het eind zijn we in
Rotterdam. Maar Ketelbinkie is natuurlijk wel een echt Rotterdamse held. En tijdens
alle avonturen op zee denkt hij steeds aan zijn verloofde Jannie in de Maasstad. Alle
reden dus om het boek in onze lijst op te nemen. Het derde boek uit de reeks speelt
helemaal niet meer in Rotterdam, maar het wordt hierna ook nog kort besproken.
Het tweede boek speelt in de ‘crisistijd’, dus dat zal zijn begin jaren ’30. Na het eerste
boek heeft Ketelbinkie, Jan van Leeuwen, het diploma Derde Stuurman gehaald.
Vervolgens heeft hij twee jaar gevaren in de Zuid-Chinese Zee, en nu heeft hij ook
het diploma Tweede Stuurman. Maar door de crisis is het heel moeilijk om werk te
vinden, de Rotterdamse havens liggen vol met opgelegde schepen. Moeder en Jan
hebben het niet breed. Jan is inmiddels verloofd met Jannie, een ‘kordate meid’, een
oud vriendinnetje uit zijn jeugd.
Verhaal
Jan wordt uitgenodigd door een kapitein Kielstra, die misschien werk heeft. Het
gesprek vindt plaats in de armoedige kroeg Lands end in de Kolksteeg, bij de
Schiedamsedijk. Niet zo best, maar toch hapt Jan toe. Korte tijd later vaart de
Amsteldijck uit. Het blijkt een haveloos schip. Ook de kapitein en de eerste stuurman,
Verschoor, maken een ongunstige indruk, en een deel van de bemanning ook.
Kort nadat ze de Nieuwe Waterweg achter zich hebben gelaten wordt een
schipbreukeling ontdekt. Verschoor slaat deze Joris in elkaar en Jan komt ertussen,
dat loopt dus uit op ruzie. Al spoedig volgt een tweede aanvaring: in een
sneeuwstorm rammen ze bijna een tegemoetkomend schip. Jan, aan het stuurrad,
redt.
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Jan mag van de kapitein niet in het ruim komen. Maar gaandeweg wordt hem verteld
dat ze voor de kust van Florida lading gaan overgeven aan een ander schip. Als Jan
toch in het ruim gaat kijken ziet hij dat de lading bestaat uit kisten met kaas. Maar
onder de kaas liggen flessen cognac. Het is dus smokkelwaar, het is de tijd van de
Amerikaanse ‘drooglegging’ (1920-1933). Aan Jan wordt, als hij meewerkt, een
premie van 25.000 gulden beloofd. Meewerken wil Jan niet, maar hij kan niet van
boord, en schikt zich er dus in.
Na een bijna-aanvaring met een ijsberg naderen ze de Amerikaanse kust. De naam
van het schip wordt overgeschilderd (wordt: Colon), en de overdracht van de
smokkelwaar vindt plaats. Toch is de kustwacht alert, en de Colon wordt achtervolgd.
Ze worden beschoten, en ze schieten terug: er blijkt een mitrailleur aan boord.
De ketels van het schip worden tot het uiterste opgestookt, de manometers staan op
springen. Net op tijd kunnen ze onderduiken in één van de beruchte mistbanken
aldaar.
De volgende bestemming is China. Wat blijkt: daar gaan ze voor de kust van
Hongkong opium afgeven. Inmiddels heeft de kapitein de buik vol van Jan, en bij de
doorvaart door het Panamakanaal wordt Jan opgesloten. Net als enkele andere
bemanningsleden die niet met de boeven willen meedoen.
Maar als ze de Zuid-Chinese Zee binnenvaren wordt Jan toch weer ingezet: hij kent
dit vaarwater van zijn vorige reizen. De plaats van overdracht, voor de kust van
Hongkong, is vol riffen en ondiepten. Nog vóór de opium kan worden afgeleverd is er
een muiterij aan boord. Het gaat over het slechte eten. Maar de aanstichters hebben
ook een ander plan: de kapitein opsluiten, de opium afleveren, en dan zelf het geld
houden.
Zo gebeurt het ook. Maar die avond, als de muiters zingen en lallen in de longroom,
proberen Jan en zijn medestanders de macht over te nemen. Beide partijen zijn
bewapend met revolvers. Zowel kapitein Kielstra als muiter Borkent ligt op zeker
moment voor dood, maar tijd om het te checken is er niet, want plots wordt het schip
getroffen door een tyfoon. Deze tyfoon raast zes pagina’s lang, er is ook een
illustratie bij.
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Tenslotte blijkt de Amsteldijck (de naam is weer terug geschilderd) wel gehavend
maar nog intact. De machinekamer staat onder water, maar de ketels kunnen
gestookt. De bootsman komt Jan helpen om het stuurrad in bedwang te houden in de
woedende storm.

Jan ziet zijn kans schoon en bereikt de radiokamer. In het begin van het boek heeft
hij zijn marconistendiploma gehaald, en dat komt nu goed van pas. Hij bereikt Radio
Hongkong op Cape d’ Aguilar (die bestaat echt). Een Britse destroyer, de Ajax, wordt
gestuurd. Maar dat zal wel tien uur vergen. (Er was wel een Ajax, maar dat was een
lichte kruiser.)
Jan verlegt stiekem de koers van het schip om de Ajax tegemoet te varen, maar de
eerste stuurman merkt het. Er volgt weer een hevig revolvergevecht tussen de twee
partijen. Een ‘neger die niet een van de snuggersten is’ (zo staat het er) redt Jan, hij
slaat Borkent, de leider van de muiters, met een grote houten hamer op het hoofd.
Jan en zijn medestanders verschansen zich in een hut.
Als de Ajax verschijnt en een waarschuwingsschot lost kiezen de muiters eieren voor
hun geld.
Er komt een sloep van de Royal Navy naar de Amsteldijck, en Jan verwelkomt de
Engelsen bovenaan de touwladder. Jan gaat het schip naar Hongkong varen, er
blijven enkele Navy-matrozen op het schip, ook al om de muiters te bewaken die in
het ruim zijn opgesloten. Als ze de rede van Hongkong binnenlopen knielt Jan eerst
in zijn hut voor een gebed. Dan wordt het schip bestormd door journalisten. Jan krijgt
een telegram van het Ministerie van Economische Zaken: hij wordt in Den Haag
verwacht, de vlucht is al geboekt.
Voor het eerst in zijn leven stapt Jan in een vliegtuig. De reis gaat in etappes en
vergt acht dagen. Als ze uiteindelijk vanuit Bern op Schiphol aankomen (acht
passagiers zijn er) is er weer veel pers, en er staat een auto gereed: met de
Inspecteur-Generaal van de Scheepvaart gaat Jan rechtstreeks naar de Minister. Het
loopt al tegen middernacht maar de minister ontvangt hen, in zijn woonhuis, met
koffie, ‘wijngroc’, sigaretten en sigaren. Het ministerie heeft een zeer luxe hotelkamer
voor de held geregeld in Hotel Terminus. Als Jan de volgende ochtend op het
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Rotterdamse station aankomt (3e klasse) wordt hij opgehaald door verloofde Jannie
en oom Jan. De Dirk Daanestraat (bij het Marconiplein, toepasselijk!) is versierd.
Moeder huilt. Jannie: ‘Ik heb het steeds al gezegd dat het niet pluis was’.
In het boek staan een pagina lang alle buitenlandse krantenkoppen over Jans
heldendaden afgedrukt.
Tenslotte is er de rechtszaak. De grootste boeven krijgen zes jaar, anderen twee tot
vier jaar. Ook enkele cargadoors en havenbeambten gaan de bak in.
Dan volgt nog de zitting van de Raad voor de Scheepvaart in Amsterdam. De
voorzitter houdt een rede, die integraal in de krant komt, en in het boek. Jan mag
eerste stuurman worden op het splinternieuwe s.s. Willem Friso van de Koninklijke
Nederlandse Scheepvaart Vereniging (dit zijn fictieve namen).
Het boek eindigt met een avondwandeling van Jan en Jannie over de
Schiedamseweg, waarbij ze vooruitblikken op hun toekomst.
Bespreking
Een boek vol schepen en scheepvaart, en vol avontuur. De vertedering die
Ketelbinkie opwekte in het eerste boek is er nu natuurlijk niet meer, maar in zijn
plaats komt nu verstekeling Joris. Hij heeft te lijden onder het slechte deel van de
bemanning, maar hij helpt Jan. Hij redt Jan ook uit een gigantische overslaande golf
tijdens de tyfoon. Jan zorgt ervoor dat Joris op de Willem Friso bij hem aan boord
kan komen. Dit is een parallel met het eerste boek, waar de ‘autoriteiten’ Ketelbinkie
op weg helpen.
Wie van schepen en scheepvaart houdt kan zijn hart ophalen. Soms worden zaken
nog extra uitgelegd, bijvoorbeeld als ze bijna een ijsberg rammen. Jan neemt zich
voor om er thuis nog eens meer over te lezen in ‘het blad Quo Vadis van de Christen
Zeelieden Vereniging’.
Over het opium-gebeuren wordt niet heel veel uitgelegd. Als je het opzoekt blijkt dat
rond 1930 het opiumprobleem in China inmiddels meer ging over in het eigen land
geproduceerde opium. Niet zozeer meer om geïmporteerde opium zoals tijdens de
Opium-oorlogen van 1839 en 1856. Die geïmporteerde opium kwam trouwens uit
Brits Indië, niet uit Rotterdam.
Jan krijgt erg veel eerbewijzen op het eind. Maar dat lijkt te horen bij dergelijke
jongensboeken, zowel van vóór als van na de oorlog.
Over Kapitein Jan van Leeuwen
Dit derde en laatste boek uit de Ketelbinkie-reeks verscheen in 1948. Het speelt niet
in Rotterdam, het hoort dan ook niet tot de ‘Rotterdamse jeugdboeken’. Maar we
vertellen toch op deze plaats in het kort het verhaal.
Het verhaal speelt in 1942, dus ongeveer tien jaar na Ketelbinkie’s stuurmanstijd. We
treffen kapitein Jan van Leeuwen, Ketelbinkie, aan op een vrachtschip op de
Atlantische Oceaan. Ze zijn geladen met vliegtuigen. Ze naderen Schotland. Het
konvooi waarvan ze deel uitmaakten is door een storm uiteengeslagen, ze hobbelen
nu achteraan. Jan zit in zijn hut, en kijkt naar de foto’s op zijn kastje. Hij mijmert
hardop over zijn leven. Daardoor weten wij, lezers, ook gelijk hoe het hem vergaan
is.
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Zoals de hele Nederlandse koopvaardij is ook hij vanaf het begin van de oorlog
ingezet voor de geallieerden. Hij heeft sinds 1940 vijf reizen gemaakt, steeds als
kapitein, steeds op andere schepen. Hij is getorpedeerd geweest, is zinkende
schepen te hulp gekomen, enz. Jan denkt ook aan thuis. Zijn vrouw Jannie en zijn
kinderen: Jan, 10 jaar, Harrie, 8 jaar, en Els, 7 jaar. Sinds de oorlog heeft hij al vijftig
Rode Kruis-brieven verzonden maar nooit iets terug gehoord. Dit doet ons, lezers,
het ergste vrezen: hebben zij het bombardement en de brand van Rotterdam in mei
1940 overleefd?
Als Jan met die vliegtuigen in Engeland is aangekomen krijgt hij al spoedig een
nieuwe opdracht: met het gloednieuwe vrachtschip Zeven Provinciën in een konvooi
naar Moermansk. Het schip vervoert onder andere veertig tanks, honderd lorries
(legervrachtwagens) en zestig jeeps. En vliegtuigbrandstof, in vaten, en vijfhonderd
ton TNT. Tot zijn vreugde treft Jan op het schip Joris Landheer. Joris is de
verstekeling uit het vorige boek. Gestimuleerd door Jan is hij gaan varen en
opleidingen gaan doen, en is in die tien jaar opgeklommen tot eerste stuurman.
Het konvooi van 36 schepen vaart, met marine-escorte, via Reykjavik. Ze worden
bestookt door vijandelijke vliegtuigen. En ook door U-boten, hoewel Jan er één ramt
en op die manier de grond in boort. Maar als ze op het lange traject vanaf Reykjavik
oostwaarts worden aangevallen door zestig Junkers en Heinkels gaat het fout. Het
schip wordt vleugellam en gaat zinken. Slechts één sloep is bruikbaar, voor 22 man.
Er is wat water in een vaatje (40 liter) en er zijn een paar blikken scheepsbeschuit.
De sloep heeft geen motor, wel een zeil. Jan berekent aan de hand van de sterren
en overdag met een sextant de positie, en ze zetten koers naar Nova Zembla, daar is
een kleine Russische vliegbasis, weet Jan. Jan schat het op zeven dagen varen.
Naar Noorwegen willen ze niet (op een paar dissidenten na), want dan worden ze
gevangengenomen door de Duitsers.
Zoals we al dachten wordt het een vreselijke tocht. Het vriest, af en toe is er sneeuw
en hagel, ze moeten door ijsvelden heen en door scholen walvissen, en de
donkeyman blijft zeuren dat ze naar Noorwegen hadden moeten koersen. Jan en
Joris houden de leiding stevig in handen. Ook als er een vechtpartij komt om het
beetje water dat na drie dagen over is. Er sterven twee mannen van uitputting.
Jan heeft goed gerekend: na zes dagen spoelen ze aan op Nova Zembla. Joris vindt
een soort hol waarin ze zich terugtrekken. Als het weer iets beter wordt gaan veertien
mannen op weg richting Russen. Twee andere eigenwijze bemanningsleden zijn al
eerder vertrokken, maar die vinden ze later doodgevroren terug. Degenen die niet
kunnen lopen blijven achter in het hol. Onder wie Jan: hij heeft geen gevoel meer in
zijn voeten. Op hun radio horen ze een toespraak van Churchill. Die vermeldt dat
twee derde van hun konvooi goed is aangekomen in Moermansk.
En dan komt na nog enkele dagen de redding. Eerst wordt een parachute met eten,
drinken en medicijnen afgeworpen, en dan landt een vliegtuig. Gered! Intussen
hebben we ook veel geleerd over de diverse poolexpedities uit het verleden, Jan
heeft in het hol erover verteld om de tijd te doden.
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Over het in de Ketelbinkie omnibus toegevoegde slot
Vanaf 1975 verschijnen de drie Ketelbinkie-boeken steeds in één band als
Ketelbinkie omnibus (bij Van Holkema en Warendorf). De hoofdstukken worden in de
omnibus doorgenummerd. Een fictieve brief die in het tweede boek stond als
inleiding vervalt in de omnibus. (Dit was een brief van een oude collega-kapitein van
Jan.)
Anthony van Kampen voegt in de omnibus een kort slotverhaal toe (44 pagina’s). De
schrijver legt uit: ‘Toen ik in 1947 de andere delen afrondde had ik nog geen
informatie over hoe het verder ging met Jan van Leeuwen. Inmiddels weet ik hoe het
afliep’.
Dat was als volgt. Jan wordt per vliegtuig van Nova Zembla overgebracht naar een
Russisch militair ziekenhuis in Archangel. Eén voet moet worden geamputeerd. Hij
blijft vier maanden in het hospitaal. Hij weet: ik kan nooit meer naar zee. Maar dan
geeft de Admiraliteit hem toch weer een opdracht: de ‘bejaarde oliestoker’ ms Van
Linschoten moet naar Engeland worden gevaren. Uiteraard maken ze een vreselijke
storm mee. En ze redden een Duitse U-bootbemanning (hoewel een deel van Jans
crew het daar niet mee eens is). Tenslotte is een luchtaanval fataal. Met een
granaatscherf in zijn rug zweeft Jan binnen en buiten bewustzijn, maar uiteindelijk
sterft hij.
Dit slotverhaal heeft ook nog een naschrift. De auteur vertelt dat Jan eerst werd
begraven in Glasgow, maar later werd herbegraven op de Begraafplaats Crooswijk
[WGH: hij rust daar bij talloze andere personages die we in de Rotterdamse
jeugdboeken tegenkwamen]. Jan krijgt postuum verschillende onderscheidingen, het
Distinguished Service Cross had hij al in het vorige boek. De zonen zijn inmiddels
ook officier bij de Nederlandse koopvaardij, schrijft Van Kampen. Dus het gezin in
Rotterdam heeft gelukkig de oorlog overleefd.
En zo komt een einde aan een mooi en meeslepend en spannend verhaal, dat vijftig
levensjaren en 525 pagina’s omvat.
[WGH]
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Paul Ketner

Vijf Jongens in een Havenstad

Oisterwijk, 1947.
Illustraties: Piet Broos.
Het is de vraag of Paul Ketner ooit Twee Jongens in een Havenstad van P.H. de Wit
heeft gelezen. Ik denk het niet, want waarom zou je een titel plagiëren? Het thema is
natuurlijk wel hetzelfde. In dit geval gaat het om een vriendenclub die bij Vellemans’
Haven- en Transportbedrijf op het terrein aan de 2e Katendrechtse Haven een oude
loods mag verbouwen tot clubhuis. De vaders van MULO-leerlingen Frits, Karel, Flip
(‘de Bruine’) en de tweeling Kees en Aart werken in het bedrijf.
De eerste vergadering van de ‘Vellemans-Vrienden’ komt eraan. Frits bereidt zich
met een ‘kanarieboekje’ (Tien Geboden Voor Een Goed Vergaderingsleider) voor op
zijn rol als voorzitter. Zijn grote broer kijkt neer op de club en het bedrijf van
Vellemans: het Algemeen Havenbedrijf aan de Maashaven is vele malen groter.
De praktijk blijkt weerbarstig, met name secretaris de Bruine zit te zieken. De
hoogdravende taal van de voorzitter is voor sommige leden te moeilijk. Dan worden
statuten en huishoudelijk reglement vastgesteld. Erelid is de Chinees Wang-li,
eethuishouder en scheepsproviandhandelaar. Penningmeester Kees heeft al een
kastekort door ijsjesconsumptie, zodat hij vervangen wordt door Karel.
Het plan is om naar Vlaardingen-Oost te gaan, daar ligt een walvisvaarder. Maar
Kees moet een boodschap overbrengen aan zijn oom Dirk, die bij Vervloet & Co. in
de Waalhaven werkt. Dus daar maar heen. Oom werkt als machinist op een laadbrug
en Kees mag de installatie ook eens bedienen. Dat valt nog niet mee: een
grijperlading kolen belandt half op het dek, half in het water. Voor straf hangen de
bootwerkers Kees met zijn riem aan een kraan en draaien hem boven het water. Hij
houdt zich groot en begint te zingen. Maar als hij weer op de vaste wal staat trillen
zijn knieën.
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Het is een snikhete dag en de jongens willen zwemmen. Maar de zwembaden zijn
een eind weg en in de Maashaven is het verboden en agent ‘de Koffiesnor’ is nogal
fanatiek. Na loting moet Kees de zwempakken gaan halen. Hij komt Fiedeldom
tegen, een wat mysterieuze man van wie niemand precies weet waar hij van leeft en
wat zijn achtergrond is. Maar hij is een vriend van de jongens en als de Koffiesnor
opduikt houdt hij de agent aan de praat met allerlei flauwekul (die op een
gymnasiumopleiding wijst), terwijl de jongens zich onder een plankier verschuilen tot
de kust veilig is.
Na een onweer dat verkoeling brengt lopen de vrienden naar het eethuis van Wangli, hun Chinese vriend die door de crisis in Rotterdam is gestrand maar door hard
werken nu een restaurant in de Atjehstraat heeft plus een proviandhandel voor
schepen die hij met zijn motorbarkasje voorziet van Oosterse levensmiddelen. De
schrijver vertelt uitgebreid over de Katendrechtse bevolking en de middenstand,
maar natuurlijk niet over de prostitutie. Wang-li trakteert zijn bezoek op pasteitjes. Ze
mogen mee naar de Alabama Star, proviand brengen. Behalve Chinezen zijn daar
ook Laskaarse bemanningsleden. Interessant! Kees probeert met ze te
verbroederen, maar dat valt tegen, zeker als hij de aangeboden pijp weigert.
Gelukkig redt Wang-li hem uit de nood.
Meneer van Gangelen, kommies tweede klasse bij de Invoerrechten en Accijnzen,
derde sectie te Rotterdam, hoopt op promotie. Daarom wil hij een goede indruk
maken op referendaris Meyer, met wie hij naar het Handelsveem moet. De vrienden
zitten intussen eerste rang bij een bergingsklus in de monding van de Rijnhaven. Het
gaat goed en vlot, dus: saai! Dan komt er een sleep langs: de tanker Kijkduin, die
naar de sloop gaat in Hendrik-Ido-Ambacht. Ze gaan naar het Handelsveem, daar ligt
de Albatros. Kees gedraagt zich hinderlijk en krijgt een dot poetskatoen naar zijn
gezicht, die hij handig weet weg te schoppen…..op het hoofd van kommies (en
buurman van Kees en Aart) Van Gangelen. Ook het zomerkostuum van referendaris
Meyer is besmeurd en dat gecombineerd met enkele niet op prijs gestelde
krachttermen kost Van Gangelen zijn promotie. Die komt ’s avonds verhaal halen bij
kapitein Bol, de vader van de tweeling, maar die zet hem buiten de deur.
Karel en Frits zitten op de Thermopylae, geladen met Afrikaanse boomstammen.
Baas De Goede, die hen aan boord heeft gelaten, waarschuwt voor de ratten. Hoe
leger de boot wordt, hoe meer ratten ze zien. Ze gaan het ruim in om de dieren beter
te bekijken. Dan wordt boven hen het luik gesloten. In het donker rukken de ratten op
en laten zich niet ontmoedigen als de jongens een lichtschakelaar omdraaien. Ze
trekken zich strategisch terug naar boven en Karel moet een rat uit zijn nek plukken.
Gelukkig worden ze opgemerkt en het luik gaat open. In de roeiboot blijft Karel liever
staan: hij blijkt het van angst in zijn broek gedaan te hebben. Maar met hulp van
Frits, die belooft zijn mond erover te houden, wordt de zaak opgelost.
Tegen de waarschuwing van Wang-li in gaat Kees naar de Poolse Sualmi, om voor
de kokkin een pakje weg te brengen. Het betaalt goed. Hij moet het op de hoek
Vasteland - Leuvehaven aan een zeeman met blauwe trui afgeven. Maar daar wordt
hij opgepakt door de politie.
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Opiumsmokkel! Ook de zeeman en tante Natasja, de kokkin, zijn daarheen gebracht.
Kees wordt vrijgelaten, maar uit wroeging gooit hij de verdiende rijksdaalder in de
Leuvehaven.
Met de sleepboot Nautillus I varen de jongens en Fiedeldom mee om de Oporto op te
halen. Onderweg vertelt Fiedeldom een sterk verhaal over het Spook van
Zevenhuizen en een snoek van een meter tachtig. Bij Vlaardingen-Oost pikken ze de
Oporto op, een gammele roestbak. Kapitein Bol is er niet blij mee, ook omdat het
voorschip veel hoger ligt dan het achterschip. Tot overmaat van ramp ontstaat er ter
hoogte van Schiedam brand. De toegesnelde blusboten uit Schiedam en Rotterdam
kunnen niet voorkomen dat de boot volledig uitbrandt. De bemanning is op tijd van
boord gegaan maar een achtergebleven aapje komt jammerlijk om. In gedrukte
stemming wordt de terugtocht aanvaard.
De net afgebouwde coaster Neeltje Jacoba gaat vanuit Slikkerveer op proefvaart met
een aantal sjieke genodigden en de jongens mogen mee. De heer Vellemans heeft
ervoor gezorgd dat Frits, de Bruine en Aart als dienjongens zullen werken en de
andere twee zijn gast. Natuurlijk zijn ze veel te vroeg aanwezig, maar eenmaal aan
boord genieten ze van de rondleiding. Jonkvrouw Van Borsselen vindt alles ‘knusjes’.
Later is zij verdwenen, Kees zoekt in de kombuis en vindt allerlei lekkers, tot hij een
haal krijgt van een kat. Dan loopt hij de vermiste jonkvrouw tegen het lijf, die het bad
heeft uitgeprobeerd. Knusjes!
Op de Noordzee wordt het schip uitgebreid getest, bij het volle kracht stuurboord
tuimelen de gasten over elkaar heen. Maar alles werkt perfect en de trotse
scheepsbouwer mag van de Venezolaanse gezant een bestelling voor drie dergelijke
schepen ontvangen. Tenslotte wordt de werfvlag gestreken en die van de rederij
gehesen en is het schip officieel overgedragen.
Vijf Jongens in een Havenstad is amusant en interessant, althans voor
Rotterdammers. Het is duidelijk dat de schrijver de havens, de havenbedrijven en de
scheepvaart goed kent. Toch is de samenhang van de diverse episoden niet groot en
zijn sommige figuren meer karikatuur dan karakter. Ik denk hierbij aan Fiedeldom,
agent de Koffiesnor en vooral kommies Van Gangelen, die door Ketner wel erg dik
aangezet wordt. Het avontuur met de ratten is ongeloofwaardig, terwijl Wang-li en de
opiumsmokkel juist heel realistisch zijn. Al met al geen sterk boek, misschien reden
waarom het aangekondigde vervolg Met een Kustvaarder naar Venezuela nooit is
verschenen.
[DV]
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H. Kingmans

En Toen Daalde de Machine

Jan Haan N.V., Groningen, 1946, 60 blz.
Het is mei 1940 en vier Rotterdamse jongens staan tussen de ruïnes van het
stadscentrum, nabij de St.-Laurenskerk. Anton Staal, Peter Hamming en de broers
Kees en Bertus Vroom bespreken de mogelijkheid om uit bezet Nederland weg te
komen. De MULO van Bertus is gevorderd door de moffen, net als de technische
school van Kees en Peter. En het kantoor van Anton is weggevaagd. Wat moeten ze
hier nog? Het moet wel geheim blijven.
Over de Maasbrug lopen ze naar Zuid, Kees en Bertus wonen in de Rosestraat.
Volgens Kees is de vijftienjarige Bertus te jong, maar hijzelf is al zeventien! Kees wil
de zaak toch bespreken met hun ouders. Vader komt er juist aan van zijn werk bij
Wilton Fijenoord, bedrukt omdat de werf wel voor de bezetter zal gaan werken.
Moeder heeft het eten nog niet klaar, het is nog vroeg. Ze vraagt zich af wanneer de
oorlog over zal zijn en vader zegt: ‘Dat weet God alleen’. Het zou nog jaren kunnen
duren, de Engelsen waren niet klaar voor een oorlog, daarom zijn ze ons ook niet te
hulp geschoten. En de Koninklijke familie weg, plus de regering. Vader vindt dat niet
laf, anders waren ze gevangen gezet. Het gesprek komt op Nederlanders die naar
Engeland gaan om van daaruit de vijand te bestrijden, maar dat is moeilijk. Bertus
denkt dat het hem wel zal lukken, maar zijn ouders vinden hem te jong. Kees houdt
er maar over op, maar moeder vermoedt iets.
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Er vliegen Stuka’s over, Kees weet te melden dat ze geen grote actieradius hebben
maar vanuit Nederland (Waalhaven!) zeker Engeland kunnen bestrijken. En anders
de Messerschmitts wel. Hij doet werktuigkunde op school en weet veel van
vliegtuigen. Moeder gaat maar koken, om half zes komen de meisjes Dien en Bertha
thuis van school. Aan tafel wordt eerst uitgebreid gebeden voor de Koningin, de
Regering en de Bevrijding. Vader weet: ‘zonder Gods zegen gelukt er niets’.
’s Avonds luistert Kees naar de radio met ultrakorte golf (dat is nog niet de latere FM,
die heeft maar een kort bereik), liefst naar de BBC. Oom Arie en tante Sien komen
langs. Oom (ook bij Wilton) vertelt dat de werven landingsvaartuigen voor de Duitsers
moeten gaan bouwen, voor de invasie van Engeland. Volgens vader zal dat met een
eiland nog niet zo gemakkelijk zijn en moeder vertrouwt het liefst op God.
Anton weet nog niet wanneer en hoe ze zullen vertrekken. Zeker is dat het per boot
of per vliegtuig zal moeten. Kees spreekt met vader over het plan. Die vindt het goed,
maar benadrukt het gevaar om te sneuvelen of gevangen genomen te worden. Dat
neemt Kees op de koop toe, de moffen moeten eruit en de koningin terug. Vader is
het met hem eens, dat nationaal-socialisme is een goddeloze bende, vijanden van
Gods Woord. Vanuit het christelijk beginsel moet deze duivelse vijand bestreden
worden.
Moeder geeft ook haar toestemming. Kort daarna komt Anton langs: het gaat door,
een dezer dagen. Dan moeten ze naar Roosendaal en brood voor een paar dagen
meenemen. Na aankomst in Engeland gaat er een codeboodschap (‘de bezem is in
de mast’) via de radio uit voor het thuisfront. Moeder raadt Kees aan veel te bidden.
Peter heeft de plannen thuis niet durven vertellen. Als Bertus thuiskomt van de
Knapenvergadering wordt hij ook ingelicht. Hij wist het al en zal zijn mond houden.
Het is zo ver! Die avond moet Kees naar Roosendaal. Even langs Peter, ze zullen
samen vertrekken van station Beurs. Dan naar de werf, afscheid nemen van vader.
‘God zij met je.’ Op het station zien ze Anton en nog twee anderen. Peter zit in de
rats omdat hij thuis niets gezegd heeft, maar Kees denkt dat Peters ouders wel bij
zijn moeder zullen informeren. Dat gebeurt ook. Grote ontsteltenis!
De Engelandvaarders krijgen in Roosendaal een adres en een wachtwoord. Peter
vertrouwt het niet en gaat terug naar Rotterdam. Kees vindt het adres en geeft het
wachtwoord. Met een vrachtauto gaan ze naar een bos en vandaar te voet de grens
over. In een klooster wordt overnacht. Ze zullen in Heist, aan de kust, door een
vliegmachine opgehaald worden van het strand. Door als Duitsers vermomde helpers
worden ze naar de kust gereden en in een boerderij ondergebracht. Vandaar lopen
ze naar een hol in de duinen. Dan horen ze vliegtuigen, de Duitsers richten hun
zoeklichten. Via lichtseinen vindt het vliegtuig de juiste landingsplaats. Kees is
benauwd en bidt ‘Here, help ons’. Het vliegtuig landt, een Duitser wordt
neergeschoten en de zeven jongens klimmen in het toestel. Twee avonden later
meldt Radio Oranje: ‘De bezem is in de mast’.
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Drie jaar later. Op de Rosestraat wordt een brief bezorgd, misschien van Bertus, die
intussen is ondergedoken voor de Arbeidsdienst. Nee, hij komt van Kees! Het gaat
goed met hem, hij is bij de Prinses Beatrixbrigade en Prins Bernhard was aanwezig
toen ze het vaandel kregen. ‘Hij is een toffe vent en heel gewoon.’ Ook de koningin is
langs geweest. Ze hebben een militaire opleiding gekregen en Kees heeft zich als
vrijwilliger bij de RAF gemeld. Na een examen gaat hij naar de pilotenopleiding. Het
brevet is binnen en hij is intussen luitenant. Tot nu toe heeft hij alleen
verkenningsvluchten gemaakt, maar later wordt dat een bommenwerper. Het gaat
goed met de oorlog, de Russen maken het de Duitsers moeilijk en de invasie komt
dichterbij. Kees bezoekt de Engelse kerk en laat weten dat vliegen heerlijk is. En zijn
bijbeltje is enigszins versleten door het gebruik.
Intussen heeft Kees al twintig missies naar Duitsland gevlogen, met een Engelse
collega neemt hij de komende vlucht door. Zelfs een paar keer over Rotterdam, hij
zag de Maas en de Maasbrug, dicht bij zijn huis in de Rosestraat 188b. Maar deze
nacht gaan ze naar Berlijn met vijfhonderd toestellen. Om de beurt starten ze, om
dan in formaties met acht bommenwerpers te vliegen. Kees is somber. Boven
Leeuwarden gaat het mis: Duitse nachtjagers! Twee motoren worden
kapotgeschoten, hij gaat deze tocht niet volbrengen.
Kees springt met zijn parachute uit het toestel en landt tamelijk hard in een dorpje in
het Westerkwartier van Groningen. Het Hoofd der christelijke school brengt hem in
veiligheid. Samen danken ze God. Via Delfzijl en Zweden komt hij weer in Engeland,
en na drie weken bericht Radio Oranje: ‘Met Kees is het in orde’. ‘Geloofd zij God’,
zegt moeder.
Bevrijding! Na de Hongerwinter komt er weer eten. De koningin is in Nederland,
Prinses Juliana en haar dochters zullen vanuit Londen naar vliegveld Teuge vliegen.
Prins Bernhard komt zijn gezin ophalen. Geland! De prinsesjes springen op hun
vader toe. De piloot komt naar buiten en op een vraag van een journalist blijkt hij
Nederlands te spreken. Het is Kees! Prins Bernhard regelt een wagen van het
Hoofdkwartier voor hem, waarna de Oranjes richting Het Loo vertrekken. Kees is
onlangs tot captain bevorderd, maar ‘hij is de eenvoudige Rotterdamse jongen
gebleven die snakt naar zijn vaderstad, naar de bovenwoning in de Rosestraat, waar
harten voor hem kloppen en op hem wachten…..Kees Vroom neemt achter het stuur
plaats en snelt door zijn door oorlogsgeweld geschonden vaderland naar Rotterdam’.
Het is wel duidelijk dat dit een boek is van kort na de oorlog. God, vaderland en
Oranje zijn de heilige protestantse drie-eenheid. Alles is nog lekker zwart-wit en God
staat aan onze kant. Dat kan ook niet anders in een werkje dat door de ‘Ned. Herv.
Zondagsschoolver.’ is uitgereikt aan ene Jan Keilstra, 101 pnt. En de naam Vroom is
ook geen toeval. Eigenlijk jammer dat het zo stichtelijk moet, het verhaal is spannend
genoeg.
[DV]
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H.J. van der Kraan

Kees Koepel

J.C.F. Carrière, ’s-Gravenhage, 1904.
Heruitgave door Boekhandel Van Rietschoten, Rotterdam, 1997, met een toelichting
door Cees Zevenbergen.
Illustraties: W.J. Muller.
Inleiding
Het is met enige aarzeling dat ik dit boek aan ons project heb toegevoegd. Zeker, het
is een jongensboek dat speelt in ‘Eiberland’ (IJsselmonde), uitgegeven in 1904 dus
dat lijkt te kloppen. Maar…..de tijd van handeling is tweede helft negentiende eeuw
en IJsselmonde, waar de handeling zich afspeelt, is dan nog een zelfstandige
plattelandsgemeente. Echter, we moeten ruimhartig zijn: ook Kralingen, Overschie en
Charlois waren ooit aparte plaatsjes en die rekenen we vandaag toch zeker tot
Rotterdam. Onze vaderstad zou minder divers en kleurrijk zijn zonder al deze
aanwinsten!
In 1997 verscheen een heruitgave van het boek bij Boekhandel van Rietschoten,
Rotterdam, met een zeer boeiende toelichting van Cees Zevenbergen, (maritiem-)
historicus van het Stadsarchief Rotterdam. Zevenbergen geeft veel informatie over
het dorp IJsselmonde en over het leven van de auteur, H.J. van der Kraan (18551946). We lezen dat de vader van H.J. van der Kraan horlogemaker was, in
IJsselmonde, net als de vader van de hoofdpersoon in het boek. Van der Kraan heeft
veel elementen uit zijn eigen jeugd in het boek verwerkt.
Het verhaal
In het begin van het boek vindt er een omslag plaats bij de schooljongen Kees
Koepel. Eerst doet hij mee met de andere jongens als ze een oude zielige vrouw
pesten. Gaandeweg gaat hij het foute daarvan inzien. Dat wordt nog versterkt als hij
van zijn vader, de horlogemaker van het dorp, meer hoort over de levensloop van
deze Pieternel. Haar zoon Peer is jaren geleden verdwenen. Hij is gevlucht nadat hij
bij een kermisruzie een boer neergeslagen heeft met ‘een half leege wijnflesch’.
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Illustratie overgenomen uit de toelichting door Cees Zevenbergen in de heruitgave van 1997.

Pieternel heeft ooit nog een brief ontvangen van Peer, die nu zeeman is in Amerika.
In het dorp staat (en dat was dus ook echt zo) een kasteel, met een adellijke familie.
Die hebben alle touwtjes in handen, overal een vinger in de pap. Een neef van de
kasteelheer ontdekt het tekentalent van Kees en wil hem stimuleren om een
kunstopleiding te gaan doen in Rotterdam. Deze neef, Howard, heeft een ‘porceleinfabriek’ in Derby, Engeland, en hoopt dat Kees daar te zijner tijd porselein komt
beschilderen.
Omdat zijn vader ziekelijk is twijfelt Kees: hij kan beter voor het gezin zorgen als hij in
de horlogezaak gaat. Maar het loopt anders.
Als Pieternel ongeveer op sterven ligt verschijnt plotseling Peer. Hij ontmoet nogal
wat argwaan in het dorp (vanwege die wijnflesch), maar besluit toch om na de dood
van zijn moeder te blijven. Hij gaat Kees’ vader helpen als horlogemaker. En dat
betekent dat Kees gemist kan worden. En die vertrekt, en gaat in Rotterdam bij een
kunstschilder in de leer. En hij verhuist later naar Derby.
Dan een sprong van zes jaar. Dit doet denken aan Hein Stavast van Chr. van
Abkoude, die als gevierd kunstschilder naar zijn dorp terugkeert. Zo keert Kees terug
naar Eiberland, hij komt met de boot uit Rotterdam. Hij is een welvarend persoon
geworden, adjunct-directeur van de fabriek in Derby. Iedereen kijkt ervan op. Hij
heeft geschenken bij zich. Voor vader een ‘fijn Engelsch uurwerk’. En voor moeder
een porseleinen vaas. Beschilderd door….ja inderdaad.
Bespreking
De verteltrant is prettig, er is begrip voor de stommiteiten van de jeugd mits men
berouw toont, en het christelijke element is nergens storend of opdringerig. Het was
zo destijds. Van socialisme, geloofsafval en verzet tegen het gezag is geen sprake,
men schikt zich in de status quo, die van overheids- en Godswege zo bepaald is. En
Kees heeft gewoon geluk of goddelijke genade dat hij er enigermate aan ontsnapt!
[DV]
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Illustratie overgenomen uit de toelichting die Cees Zevenbergen schreef
in de heruitgave van 1997.
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H.J. van der Kraan

Op en aan de Rivier

Robijns en Co's Drukkerij, Uitgevers en Drukkers, Nijmegen, 1915.
Overgenomen van dbnl.org:
Een onderhoudend, flink geschreven jongensboek in aantrekkelijk gewaad. Wij
worden door den Schrijver niet naar vreemde werelddeelen gevoerd, waar het
wemelt – altijd op papier – van onmogelijke avonturen en griezelige gebeurtenissen;
neen, wij blijven in het vaderland, op en aan de rivier, die schilderachtig door het
verhaal heenstroomt.
De geschiedenis van Jacob, zijn familie en vrienden beweegt zich in eenvoudige
Joodsche kringen. De oom van den jongen held - die alles behalve heldhaftig wordt
afgebeeld - is slager van beroep, een ruwe vent met een goed hart, wiens karakter
mooi is geteekend, even mooi als dat van de vriendelijke, zachte en toch zoo flinke
Hester, zijn vrouw. Eigenlijk meer nog dan Jacob is Barend de hoofdpersoon en hij
juist maakt dit boek zoo onderhoudend.
Er komen eenige ‘echte’ jongens voor in dit verhaal, die waarschijnlijk meer
sympathie zullen vinden bij de robbedoezige lezers dan Jacob. Maar als deze
eindelijk ook mee gaat doen, het ‘jongenheertje’ op zij zettend, zullen zij hem met
belangstelling volgen, al houden zij meer van den wilden Teun. Want het is nu
eenmaal zoo in dit ondermaansche, trots Vredebonden en Vredespaleizen, een
jongen moet durven, moet niet tegen een stout stukje opzien, moet zijn hachje leeren
wagen, wil hij in de wereld vooruitkomen. Het is mogelijk dat de mensch later tammer
zal worden - ik weet niet eens of ik dat begeerlijk zou vinden - maar voorloopig schijnt
daar nog geen kans op.
Dat Schrijver kloeke jongens schetst, maar ruwheid, harteloosheid, overmoed
afkeurt, spreekt van zelf. Ook wordt er aardig de les toegepast: ‘Die wat verdient,
moet wat hebben.’ Het is goed, dat kinderen leeren begrijpen hoe niemand de
gevolgen van zijn daden kan ontgaan. Onnadenkendheid doet meer kwaad dan
opzet.
Het kleine van de kringen, waarin deze geschiedenis zich beweegt, is mede zeer
natuurlijk weergegeven. Jacobs vlucht reikt niet ver, zijn horizont en die der meesten
in zijn omgeving is eng getrokken. Alle gedachten aan een wonderkind, aan een
kapstok voor groote-menschen-ideeën is gelukkig buitengesloten.
‘Zoo doen wij, zoo denken wij,’ moet de indruk wezen, die deze vertelling
achterlaat; mogelijk zonder dat de jonge lezer er zich zelf van bewust is. Zij ga gretig
van hand tot hand.
De sprekende illustraties van W.K. de Bruin verhoogen de aantrekkelijkheid van
dit werkje. Zij passen geheel bij den tekst, waaraan het romantische, het spannende,
vooral in de eerste helft van het boek, niet ontbreekt.
Een kleine opmerking moet mij van het hart: Dat Pauwtje een klein mannetje is,
p. 102, zou men, op zijn beeltenis afgaande, niet zeggen.
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H.J. van der Kraan

De Aap van den Dorpsdokter

Haga, 1927.
Illustraties: J.G. Kesler.
De kinderen Reinoud staan klaar om naar de kerk te gaan. Willem, de oudste is niet
tevreden: in de tien jaar die hij bij grootmoeder en tante Jo in Den Haag heeft
doorgebracht is hij grondig verwend. Maar Jo is getrouwd en grootmoeder overleden,
dus moet hij zich aanpassen nu hij terug is in IJsselmonde. Dat valt niet mee. Vader
is een soort antiquair/klokkenmaker (net als in Kees Koepel) en moeder houdt
huishouden en gezin draaiende. Alles is er even netjes en keurig.
In de kerk moet Willem lachen om een gevallen hoed van de schoenmaker, wat hem
een oorvijg plus verwijdering uit de kerk oplevert. Zijn boordje blijkt gescheurd en uit
woede en frustratie schopt hij tegen de kerkdeur. Hij raakt in gevecht met de koster
en valt in de modder. Boos komt hij thuis, waar zijn ouders niet blij met hem zijn.
Maar moeder gelooft hem en gaat met hem naar de koster. En dominee zal zorgen
dat de koster zijn boekje niet weer te buiten zal gaan. Willem moet nu zijn daagse
pak aan, dus hij wil niet mee naar buiten. Als moeder met de kinderen terugkomt
heeft hij berouw en moeder is niet meer boos.
Als hij opschept over het gebeurde lachen de klasgenoten hem uit, en Thijs neemt
hem in een houdgreep. Maar Jo, de zoon van de hoofdonderwijzer, komt voor hem
op. Hij probeert Willem duidelijk te maken dat hij op deze manier geen vrienden
maakt. Jo is begaafd, muzikaal en sportief, maar oprecht en bescheiden. Als hij bijna
verdrinkt en door Willem gered wordt schept de laatste daarover op.
Wanneer hij op zijn kleine broertje moet passen vergeet hij hem. Hij vernielt de lege
kinderwagen in een ruzie met andere jongens.
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Bij de buren, een doktersechtpaar, hebben ze een aap die in een hok op een paal in
de tuin woont. Als het dier geplaagd wordt kan het fel reageren. Terwijl Wim op de
kleine Jan past breekt de aap los. Wim beschermt zijn broertje maar wordt door de
aap flink gebeten. Moeder schiet te hulp en de dokter legt de aap weer vast.
De jongens spelen op het kerkplein. Wim wil een duivennest uithalen en klimt in de
boom. Maar dan komt de koster eraan. Die gaat voor zijn huis op de bank zitten en
Willem durft niet naar beneden. Als hij het tenslotte toch waagt botst hij op zijn vlucht
tegen de dominee aan. Hij verwijt zijn vriend Jo onterecht dat die hem in de steek
heeft gelaten.
Willem krijgt van de dokter een mooi boek en vraagt hoe de aap in zijn bezit is
gekomen. Die vertelt uitgebreid over zijn bezoek aan Indië en hoe hij het aapje
adopteert als diens moeder door een schotwond overlijdt. De aap gaat mee naar
Holland op het schip waar buurman werkt als scheepsarts. Zo is hij in het dorp
gekomen.
Jo lijdt onder de ruzie met Willem. Hij wordt ziek en krijgt longontsteking. Wim komt
iedere dag vragen hoe het met hem gaat. Destijds waren er nog geen antibiotica en
longontsteking was vaak fataal. Gelukkig knapt Jo weer op. Willem mag nu op
bezoek komen en geeft hem het mooie boek van de dokter. Ze zijn weer vrienden.
De klasgenoten bezoeken hun zieke makker om de beurt. Als hij weer naar school
mag willen ze hem feestelijk inhalen, met ruiters en paarden en een declamatie. De
paarden spelen ze zelf en het vers wordt ook zelf gemaakt. Er hoort ook een cadeau
bij, ieder doneert een cent. Daar worden taartjes voor gekocht.
Het wordt een groot succes, Jo is blij verrast door het huldeblijk en ook de dominee
vindt het prachtig. De gebakjes vallen in de smaak bij de familie Klein, en de meester
en zijn vrouw nodigen alle jongens van de klas uit om te komen spelen en
pannenkoeken eten. En tot verbazing van Thijs speelt de meester met de jongens
mee.
Jo’s vader is bovenmeester geworden. Jo wil later naar zee, stuurman worden en de
wereld zien. Zijn ouders staan niet te juichen, maar steunen hem toch. Hij krijgt extra
lessen om naar de Zeevaartschool te kunnen en Willem mag kosteloos deelnemen.
Die ziet meer in een kantoorbaan, hij is meer geïmponeerd door de deftigheid en de
status dan door het werk.
In de winter zakken Jo en Willem door het ijs. Jo weet raad: de natte kleren worden
bij de schoolkachel gedroogd. Maar dan komt onverwachts de schoolopziener op
bezoek: paniek! Maar hij blijkt best mee te vallen en verraadt de jongens niet als hij
de volgende dag op school komt.
Meneer Reinoud, Willems vader, heeft een zeer kostbare ring in reparatie met een
grote Braziliaanse diamant. Vader vertelt uitgebreid over het Zuid-Amerikaanse land.
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Dan breekt er brand uit bij de overburen. In de commotie merkt niemand dat de aap
van de dokter weer losgebroken is en het huis van de Reinouds is ingegaan. Als
kleine Jan gaat schreeuwen vlucht de aap zijn hok weer in. De ring blijkt verdwenen
te zijn, vader doet aangifte bij de burgemeester maar zal eigenaar Braat de waarde
moeten vergoeden, waardoor hij geruïneerd is. Willem mag er niet over praten, maar
Jo mag het wel weten. Hij vertelt het aan zijn ouders. Die willen helpen, samen met
het doktersechtpaar. Dokter zet Braat, die lid van Provinciale Staten wil worden,
onder druk: iemand die een heel gezin in het verderf stort wordt vast niet gekozen.
Braat verlaagt zijn claim en vindt betaling in termijnen ook goed.
Jo wil zijn ouders helpen en winkelbediende worden. Dat zet Willem aan het denken:
ook zijn ouders kunnen wel wat extra inkomen gebruiken. Willem solliciteert. De
jongens komen langs de tuin van de dokter, waar ze een noot opgooien naar de aap.
Die gooit ook iets: de ring! Vreugde alom, Braat krijgt zijn ring terug en vader
Reinoud zijn geld. Meester Klein zal uitkijken naar een betrekking voor Willem,
uiteraard op een kantoor. Die trekt terstond zijn sollicitatie als winkelbediende in.
Jo slaagt voor het toelatingsexamen voor de Zeevaartschool en Willem wordt
notarisklerk. Als Jo via Rotterdam naar Amsterdam afreist doen Willem en de andere
jongens hem uitgeleide.
Het is vele jaren later. Willem, achter in de dertig, is notaris geworden in een
Brabants dorp. Hijzelf en zijn kantoor ademen luxe en deftigheid. De omnibus brengt
een bezoeker: Jo, die intussen eerste stuurman is en in Rotterdam woont met zijn
ouders. Er wordt teruggekeken op hun gemeenschappelijke jeugd in het dorp. De
dokter en zijn vrouw leven nog maar de aap is dood. Na een dag of acht moet Jo
weer weg, hij gaat met een schip van de Holland-Amerika-lijn naar New York. Bij zijn
vertrek treffen ze nog de middenstander bij wie Willem geen winkelbediende is
geworden. Hij is onder de indruk van de twee hoge heren.
De boeken van Van der Kraan spelen in IJsselmonde, destijds een dorp aan de rivier
zonder de grootstedelijke allure van Rotterdam. Daar moest je met de veerboot naar
toe, het was een andere wereld. De schrijver geeft een goed beeld van de
dorpsgemeenschap, waar het gezag van burgemeester, dominee en schoolmeester
nog onaantastbaar is. Maar hij heeft ook begrip voor de verwende Willem en zijn
aanvankelijke verwaandheid. Met warmte beschrijft hij de jongens en hun gezinnen,
en de onderlinge behulpzaamheid van de dorpelingen. Als oud-onderwijzer heeft hij
natuurlijk oog voor de toekomst van de slimmere leerlingen, de meester in het boek
laat Willem gratis de extra lessen van zoon Jo meemaken. Diens ouders gunnen
hem zijn keuze voor de Zeevaartschool, ook al zijn ze daar zelf niet voor. En dat
betaalt zich uit: Jo wordt eerste stuurman en Willem zelfs notaris.
[DV]
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H.J. van der Kraan (op het boek staat van de Kraan)

Ouwe Gerrit

Arbeiderspers 1932, 1935 (Goedkope Druk).
Illustraties: George van Raemdonck; omslag: Jan Lutz.
Ook dit boek van Van der Kraan speelt in Oud-IJsselmonde, hier Leidam geheten.
Na de begrafenis van zijn vrouw blijft Jan Peters achter met zijn dochtertje Trieneke.
Die zal nu overdag bij de buurvrouw blijven, maar dat is geen succes. Ouwe Gerrit,
vriend en collega op de scheepmakerij (die ligt op ‘de Plaat’ aan de overkant van de
Nieuwe Maas) regelt dat het meisje overdag bij de vrouw van de baas mag wezen,
ze gaat dus iedere dag mee in de roeiboot. Nijdas Kees, een andere arbeider, is
jaloers op de voorkeursbehandeling die Peters krijgt, het wordt bijna vechten.
Gerrit en Trieneke zijn dol op elkaar. En omdat ome Gerrit in zijn kosthuis regelmatig
haren in het eten vindt stelt hij Jan voor om bij hem in te trekken. Onder de pannen
slapen vindt hij als oud-zeeman niet erg. Hij doet allerlei spelletjes met Trieneke. Op
de tekeningen van Van Raemdonck doet hij sterk aan Ouwe Hein van Bulletje en
Bonestaak denken.
Als Trieneke ziek is blijft ze bij vrouw Willemsen, die door haar aanwezigheid het
gemis van haar eigen twee kinderen, die jong gestorven zijn, minder voelt. Vader en
ome Gerrit zitten in de rats. Gelukkig knapt het kind weer op.
Wanneer Trieneke brutaal en koppig is krijgt Jan opvoedkundig advies van Gerrit:
laat niet over je lopen en wees consequent. Het werkt. Ook als er met Truusje van de
buurvrouw ruzie ontstaat grijpt vader pas in als er klappen dreigen te vallen.
Op haar vijfde verjaardag krijgt Trieneke een nieuw bord van vader en schaatsen van
Gerrit. Op een sloot wordt er geoefend, het valt nog best tegen. Als Jan zijn dochter
alcohol wil geven is Gerrit woest. Zijn vader was alcoholist en terroriseerde het gezin.
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Er is zware ijsgang op de rivier, Jan probeert op het werk te komen en Gerrit, die een
zwakke gezondheid heeft, blijft thuis met het kind. Met de veerboot moet het lukken,
ook al durven Kees en een paar anderen het er niet op te wagen. De schouw moet
soms over het ijs gesleept worden, maar ze redden het. Terug zullen ze de eerste
dagen niet kunnen, maar daar is op gerekend met eten en slaapplaatsen. Als
Trieneke bedroefd is over vaders afwezigheid vertelt Gerrit spannende
zeemansverhalen (die verdacht veel lijken op die van Ouwe Hein). Gerrit gaat Jan
ophalen, maar vanwege het ijs moet hij via Rotterdam. Het kind gaat zo lang naar de
buurvrouw. Gelukkig komen vader en Gerrit weer veilig thuis.
Kees doet weer vervelend en Jan probeert met hem te praten. Kees beschuldigt hem
van slijmen bij de baas. Later laat hij per ongeluk expres een blok hout op Peters
vallen, met een hoofdwond en een gebroken arm als gevolg. Jan zegt dat hij
verkeerd uitweek.
In het dorp gaat de mare rond dat Kees Jan vermoord heeft. Gerrit bedaart de
gemoederen. In de kroeg wordt Kees gemeden, maar bajesgast Janus prijst hem:
Jan heeft zijn verdiende loon! Kees’ vrouw en kinderen schamen zich voor hem maar
geloven hem als hij de toedracht heeft verteld. Jan benadrukt nogmaals dat het
ongeluk zijn eigen schuld was. De burgemeester en de veldwachter komen langs en
Kees wordt verhoord, maar Jan bevestigt zijn onschuld.
Gelouterd door de ervaring en de positieve verandering in zijn vrouw en kinderen
gaat Kees naar de kroeg om te zeggen dat hij er niet meer zal komen. Als hij
thuiskomt is Gerrit op bezoek, die zeemansverhalen vertelt. Zoon Piet luistert mee en
wil ook naar zee. Gerrit doneert zijn oude meubels aan het gezin van Kees. Hij
stimuleert Piet om naar zee te gaan, maar die moet wel eerst de school afmaken.
Gerrit zal hem leren zeilen. Onderweg naar huis komt Gerrit de dronken Janus tegen
die hem aanvalt. De veerman en zijn knecht ontzetten Gerrit.
Jan wordt beter en mag naar huis. Intussen heeft Gerrit het gezin van Kees
financieel geholpen: de kinderen en het huishouden zijn flink opgeknapt, evenals
Kees en zijn vrouw. Trieneke wil pas weer naar de werf als vader ook gaat. Als ze bij
de rivier zitten komt Janus dreigen, maar Jan kan hem ook met één arm gemakkelijk
aan.
Als Piet zeilles krijgt gaan Jan en Trieneke ook mee, ze varen naar Rotterdam en
bekijken de haven. Later ‘leent’ Piet een boot van de werf en mag daardoor niet mee
een nieuw jacht afleveren in Vlaardingen. Hij schaamt zich kapot.
Trieneke moet eigenlijk naar school, maar Gerrit zal haar leren lezen. Dat valt nog
niet mee, buurjongen Piet weet het beter, zodat Gerrit het bijltje erbij neergooit.
Trieneke zal naar school moeten, ze kan overdag in het gezin van Kees terecht. Als
ze naar de Plaat wil brengt Piet haar in een ‘geleende’ roeiboot. Bij zijn terugkomst
staat de eigenaar hem op te wachten. Om aan een pak slaag te ontsnappen duikt
Piet het water in en ontkomt zwemmend.
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Vrouw Willemsen is blij verrast als Trieneke binnen komt lopen. Ze mag blijven tot
vader en oom naar huis gaan. Gerrit vindt het wel een mooie stunt van Piet en
vergoelijkt zijn gedrag bij Kees. En voortaan zal Piet Trieneke na school naar de
Plaat roeien.
Janus is door de Rotterdamse rechtbank tot enkele dagen gevangenisstraf
veroordeeld en komt op de werf verhaal halen bij Jan en Gerrit. Hij wordt de Plaat
afgezet. ’s Nachts brandt de scheepmakerij af. De op de veerpont aangevoerde
brandspuiten zijn niet voldoende, maar uit de stad komt een drijvende
stoomspuitboot, die de vlammen weet te doven. Maar de verwoesting is groot. De
veldwachter constateert brandstichting. Gerrit roeit vrouw Willemsen naar het dorp.
Kees, die door alle commotie heen heeft geslapen, ontdekt als hij naar de werf roeit
dat Janus de dader is: zijn drinkfles is van hetzelfde model als één die met petroleum
erin op de werf gevonden is. De winkelier bevestigt de aankoop van de flessen plus
petroleum. Janus wordt door de burgemeester met het bewijsmateriaal en de
getuigen geconfronteerd en in het arrestantenhok opgesloten.
Vrouw Willemsen heeft onderdak bij de vrouw van de zeilmaker gevonden. Haar man
hoort van de burgemeester dat de dader al gevat is. Hij wil het bedrijf weer
opbouwen terwijl zij liever aan de wal blijft. Voorlopig huren ze een huis bij het veer
en Trieneke kan daar dan na school naartoe. Daar en thuis is het gezellig, Trieneke
leest de mannen voor uit haar prentenboeken. Er wordt regelmatig gevaren, het
meisje roeit even goed als Piet, die ook vaak meegaat. Hij leert haar in de winter ook
beter schaatsen.
Intussen is de werf herbouwd, maar vrouw Willemsen wil niet terug. Voor Janus hoeft
ze trouwens niet bang te zijn, want die is voor jaren de gevangenis ingedraaid.
Enige jaren later heeft Piet de school met goed resultaat verlaten. Gerrit helpt hem
emplooi te vinden. Voor de Rotterdamsche Lloyd is hij nog wat jong, dus hij maakt
een paar reizen naar de Oostzee. Na de Lloyd zou hij dan misschien naar de
stuurmansklas op de Zeevaartschool kunnen. Gelukkig krijgt hij een goede
beoordeling.
Trieneke is dertien en gaat van school af. Vader, oom en vrouw Willemsen kunnen
trots op haar zijn. Misschien moet ze maar schooljuffrouw worden. Gerrit zal het met
de vrouw overleggen. Zelf heeft het meisje er geen zin in, ze wil liever het
huishouden doen. Er wordt besloten dat ze bij de Willemsens in huis komt en dat
vader en Gerrit een huisje ernaast huren. Zo kan ze toch hun huishouden doen.
Piet is achttien en is na enkele zeereizen naar de Zeevaartschool gegaan. Gerrit
springt financieel bij. Hij slaagt en gaat als derde stuurman naar Indië. Na de reis
vertelt zijn moeder hem dat het met Trieneke en Jan uitstekend gaat, maar dat Gerrit
langzaam aftakelt. Hij rookt zelfs niet meer. Piet gaat maar eens langs. De volgende
dag gaan ze zeilen, maar Gerrit blijft thuis, hij hoest teveel.
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Er staat een noordwesterstorm en het is springvloed, Jan blijft op de werf. Er is
overstroming en Trieneke haalt oom Gerrit uit zijn huisje. Ze gaat nog terug om het
huisraad te redden. Gerrits ziekte is erger en Trieneke verpleegt hem. Voor zijn
overlijden vertelt hij dat ze alles van hem zal erven, maar ze moet wel zijn portret aan
de wand hangen. Drie dagen later is hij dood.
Er komt een brief van Piet met een huwelijksaanzoek. Trieneke accepteert op
voorwaarde dat vader in komt wonen. Dat vindt hij prima, en als hij tweede stuurman
is geworden trouwen ze. De baas is op eigen verzoek getuige, Piet is er verlegen
van. Kees worstelt met zijn hoge hoed. Allemaal denken ze met weemoed en
dankbaarheid terug aan Gerrit. Tijdens het bruiloftsmaal hangt zijn beeltenis aan de
wand.
In dit boek klinkt de liefde van schoolmeester Van der Kraan voor zijn geboortedorp
en zijn bewoners sterk door. Met name de kwajongensstreken kunnen op begrip
rekenen, ook al moeten de daders het wel ontgelden. Wat opvalt is dat de afstand tot
de grote stad enorm is, niet zozeer in kilometers (hoewel je met de boot moet,
Rotterdam-Zuid stelt nog weinig voor) als wel in cultuur. In Leidam verandert niet
veel, de verhoudingen liggen er vast. De burgemeester, de dokter, de dominee en de
meester zijn de notabelen en verder is er weinig standsverschil. Net als in de andere
boeken zien we wel dat intelligente kinderen gestimuleerd worden om verder te
leren, althans als het jongens zijn. Er is dus enige sociale mobiliteit, Piet schopt het
tot tweede stuurman.
Het dorpje IJsselmonde is zeer sterk gegroeid en maakt sinds 1941 deel uit van
Rotterdam. Van der Kraan zou het niet meer terugkennen.
[DV]
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J.G. Kramer

Piet Hein

Kluitman, 1907.
Illustraties: J.W. M. Wins.
Delfshaven, 1590. De dertienjarige Piet Hein haalt kwajongensstreken uit met zijn
vriendjes. Ze spelen ‘turfschip van Breda’, de haat jegens de Spanjaarden zit er al
vroeg in.
Als Piet twintig is en al een aantal zeereizen achter de rug heeft gaat hij met vader
mee vissen op de Noordzee. Moeder had hem liever aan de wal gehouden, maar
voor Piet is dat onbespreekbaar. Als ze richting huis gaan worden ze door een
Spaans schip overmeesterd en naar Sluis gevoerd, waar ze galeislaaf worden. Ze
worden ingezet in acties tegen hun eigen landgenoten, maar na de slag bij
Nieuwpoort worden de Hollandse gevangenen geruild voor de Spaanse aanvoerder
Mendoza. Via Oostende reizen vader en zoon naar Rotterdam, vreugde alom!
Jaren later is Hein via stuurman opgeklommen tot kapitein, hij zet zich in bij de strijd
tegen de Algerijnse zeerovers. Hij is intussen getrouwd en heeft een mooi huis
gekocht aan de Leuvehaven. In 1619 besluit hij voortaan aan de wal te blijven. Maar
dan krijgt hij een eervolle opdracht: vice-admiraal worden van de WIC-vloot die in
Zuid-Amerika buit moet veroveren op de Spanjaarden. Buurman Zwart vraagt of zoon
Klaas mee mag als soldaat. Dat mag. Dan volgt een van de vele geschiedenislessen
die Kramer ons toedient, ditmaal over geplande aanslagen op Prins Willem.
In 1624 is de vloot bij de Azoren, het plan is San Salvador in Brazilië aan te vallen en
mogelijk te veroveren. Er volgt een geschiedenisles over San Salvador en Klaas
oefent op zijn trompet. De overval verrast de Spanjaarden, fort Tagapipe en daarna
de stad worden ingenomen. Klaas redt een Spaanse vrouw van plunderaars, die
door Hein streng gestraft worden. Gouverneur Van Dorth sneuvelt in een gevecht
met indianen en Klaas wordt gevangengenomen en naar een kamp in de jungle
gevoerd. De vrouw die hij gered heeft voorkomt dat hij opgehangen wordt.
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Klaas geniet een relatieve vrijheid, er zijn plantages van suikerriet en cacao. Als de
stad heroverd wordt door de Spanjaarden krijgen de Hollanders vrije aftocht en zeilen
weg. Klaas blijft achter. Maar in 1626 arriveert een tweede vloot onder Piet Hein. Er
wordt fel gevochten en Klaas weet zwemmend bij zijn admiraal te komen. Een aantal
schepen wordt buitgemaakt.
Op 25 oktober 1627 zijn ze weer in Rotterdam. Klaas’ moeder schrikt zich een
hartverzakking als haar dood gewaande zoon plotseling opduikt. Maar in plaats van
voortaan aan de wal te blijven gaat hij als derde stuurman onder Witte de With mee
met de eerstvolgende vloot naar Zuid-Amerika. Daar veroveren ze onder admiraal
Hein de befaamde zilvervloot ter waarde van toen fl. 11,5 miljoen. In januari 1629 is
er een heldenontvangst in Rotterdam, de hele stad is in een feestroes.
Hein wordt in Den Haag door de Staten-Generaal gelauwerd en hij ontmoet Frederik
Hendrik. De aandeelhouders van de WIC maken een enorme winst. Helaas is er ook
een poging van ontevreden matrozen om de schatten uit het West-Indische Huis op
de Haarlemmerdijk te roven. Soldaten verijdelen de aanslag.
Hein verhuist naar Delft en wordt benoemd tot Luitenant-Admiraal van ’s lands vloot.
Hij krijgt een wapen (een pietje op een heining) en een zegel.

Verbeteringen worden doorgevoerd op de vloot en Klaas gaat als tweede stuurman
mee op het admiraalsschip. Met o.a. Tromp varen ze uit tegen de Duinkerker
zeerovers. De haven van die stad wordt geblokkeerd, de Duinkerkers doen een
uitbraakpoging en Hein wordt dodelijk getroffen door een vijandelijke kogel. Tromp
neemt het bevel over en dwingt de Duinkerkers tot overgave. Ook Klaas raakt
gewond en moet zijn linkerarm missen. Hein krijgt een marmeren staatsiegraf in de
Oude Kerk in Delft en later een standbeeld in Delfshaven (dat in 1886 door
Rotterdam geannexeerd zou worden).
Dit is een jongensboek volgens het beproefde, ook van Been bekende recept: aan
een zeeheld uit de Gouden Eeuw kan geen schrijver zich een buil vallen (althans in
1907 nog niet, toen God, koningin en vaderland boven alle kritiek verheven waren)
en de lezertjes krijgen gelijk een flinke portie vaderlandse geschiedenis smakelijk
opgediend. Met het fictieve personage Klaas kon de jonge lezer zich vereenzelvigen
en zich een paar uur ook een held wanen.
[DV]
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Petrus Kruisman

Hoe Johann Schill Zijn Vriend Vond

Bredée,1924.
Illustraties: Tjeerd Bottema.
Petrus Kruisman is een pseudoniem van M. van der Staal. Enkele boeken die hij
onder zijn eigen naam schreef zijn ook in dit werkstuk opgenomen.
Recensies uit de tijd van verschijnen, overgenomen uit https://achterderug.nl.
Boekbeoordeling van Kinderlectuur
Commissiën van ‘Jachin’, 1935:

voor

de

Zondagsschool

door

de

Een verhaal van 't oude soort: Een arme weduwe, die een eenigen zoon heeft,
Johann,
verdient
met
verstelwerk
een
schraal
centje;
Johann
is
schoenmakersleerling en krijgt meer standjes dan geld. Moeder is keurig netjes,
eerlijk, ijverig maar "natuurlijk" zouden we zeggen, ziekelijk. Ze hoest. Als Johann z'n
loon eens een week ingehouden wordt door den dronkelap die zijn baas is, is er
geen brood in huis. Dan moet Johann Zondagsmorgens al vroeg met wat gereed
herstelwerk er op uit, om eenig geld te krijgen. Op dien tocht komt hij in aanraking
met goede menschen, o.a. een meevoelenden politie-agent, die zorgt, dat er 'n
dokter bij de weduwe komt. Zoo geraakt de moeder in een ziekenhuis en vóór haar
dood vertelt ze Johann de geschiedenis van haar leven. Ze raadt hem aan terug te
gaan naar Duitschland, vanwaar ze met haar man afkomstig is. Hij tracht zich te
verstoppen in een goederenwagen, wordt gevonden, zeer toevallig juist op het
moment dat daar een zekere heer Achterhof bij is, die evangelisatie-arbeid verricht
onder jongens, en meisjes. Deze ontfermt zich over Johann, neemt hem mee naar
Rotterdam, brengt hem op de Zondagsschool, waar Johann z'n Vriend, den Heere
Jezus, vindt.
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Naar het gewone recept bewerkt, is dit boekje een goed type van het soort. De
menschen zijn niet ál te braaf of ál te slecht. En behalve de nu eenmaal
noodzakelijke toevalligheden - anders komt de gewenschte afloop nimmer - is de
samenstelling vrij goed. De strekking is goed, maar zeer opzettelijk. Echter verdient
het verhaal daarom nog niet gekleineerd te worden. De voortreffelijke illustrator heeft
de teekeningen zeer goed verzorgd. Jammer, dat het religieus gehalte zoo slap is.
Daardoor is het onbevredigend. En een slappe aanbeveling is daarvan het natuurlijk
gevolg.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref.
Grondslag, 1935:
Jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12-16 jaar; algemeene strekking. Korte
inhoud: Johann Schill is loopjongen bij een drinkenden schoenmaker. Zijn vader is
dood en zijn moeder, een Duitsche, lijdt aan tuberculose. Door een onvoorziene
gebeurtenis komt de armoede van vrouw Schill aan het licht en nu ze ook bloed
opgeeft, wordt ze naar het ziekenhuis vervoerd. Daar sterft ze. Johann tracht nu als
"blinde passagier" naar Duitschland te komen, hetgeen mislukt. Hij komt weer in
Rotterdam terecht en op een Kerstfeestviering vindt Johann zijn "trouwe Vriend".
Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is ontegenzeggelijk een mooi boekje, waarin
het leed in al zijn zwaarte duidelijk naar voren komt. Vooral de geschiedenis, die
moeder Schill haar zoon vertelt, is zielig en droevig.
Wel loopt in het laatste gedeelte, de bekeering van Schill, wat vlug van stapel. Ook
lijkt het wel een beetje op: Jezus neemt de zondaars aan. Ik ben een zondaar, dus
ben ik aangenomen! Overigens toch een boeiend geschreven boek! Met de nieuwe
titelplaat ziet het er goed uit.
Conclusie: Aanbevolen.
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Petrus Kruisman

Kris Uit De Nachtbuurt

Bredée, ± 1924.
Petrus Kruisman is een pseudoniem van M. van der Staal. Enkele boeken die hij
onder zijn eigen naam schreef zijn ook in dit werkstuk opgenomen.
Niet toevallig gebruikte Van der Staal, werkzaam bij het christelijk onderwijs, dit
pseudoniem: vanuit zijn geloofsovertuiging wil hij het jongetje Kris behoeden voor
zedelijk en lichamelijk verval.
De parallellen met Boefje van M.J. Brusse zijn opvallend, dat boek zou heel goed als
voorbeeld gediend kunnen hebben.
Boefje
Hij heette Piet van Kempen en was elf jaar toen hij in 1900 twee gulden stal van een
Rotterdamse houtjeshakker. Hij kreeg een patroon van Pro Juventute in de persoon
van journalist M.J. Brusse. Die vereeuwigde hem, zijn kijvende en slaande moeder,
zijn sullige en goedmoedige vader en zichzelf als volhardende ‘voogd’ in het boek
Boefje (1903). Boefje werd het prototype van het straatschoffie, de deugniet, de ruwe
bolster blanke pit die door verwaarlozing en de omstandigheden op het slechte pad
raakt, maar uiteindelijk met veel vallen en opstaan en dankzij de pedagogische
interventies van zijn patroon goed terechtkomt. Het boek werd razend populair – in
1950 verscheen de twintigste druk – en droeg naast de Oranjekalenders veel bij aan
de naamsbekendheid van Pro Juventute. Brusse maakte zelf een toneelbewerking
(1922), die meer dan vijfhonderd keer werd gespeeld, en ook de verfilming uit 1939
trok volle zalen. In Rotterdam leeft Boefje voort in twee beeldhouwwerken uit 1941
en 1980.
Kris
Om middernacht komt de schrijver op de Korte Hoogstraat, tussen Boymansstraat en
Passage, een negenjarig potloodventertje (in de letterlijke betekenis van het woord)
tegen. Het pientere schoffie probeert klanten van het Zuid-Hollandsch Koffiehuis
(gevestigd aan de Korte Hoogstraat 27) een potlood aan te smeren. Kruisman maakt
een praatje met Kris. Die lust bier en brandewijn en spreekt plat Rotterdams: ‘hol’
(helling) en ‘hoed’ (agent) en is eerst wantrouwig.
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Een agent kent hem wel: ‘Da’s Christiaan Haver, woont in de B. Steeg’ (heb niet
kunnen achterhalen welke steeg dat was). Verbetering gaat volgens deze
wetsdienaar niet lukken.
De volgende dag gaat onze middernachtzendeling op bezoek bij Kris. De woning ligt
in een gribus, moeder zit in de prostitutie (hoewel dit nergens expliciet gezegd wordt),
haar pooier Bennie, een bajesklant, heeft Kris leren stelen en hosselen. Bennies
‘gelaatstrekken doen hem dadelijk herkennen als tot het Oude Volk behorend’, en
zijn overigens beschaafde tongval wordt ‘slechts lichtelijk ontsierd door een Joods
accent’. Hij wordt vergeleken met Simon Legree, berucht slavenjager uit De Negerhut
van Oom Tom van Harriet Beecher Stowe. Er zijn twee zusjes en een sliert
oppaskinderen van de meisjes van Fie uit de Nachtlamp. Kris moet op ze passen. De
kinderen worden door moeder mishandeld. Kruisman beschrijft Fie als ‘een
slavenjaagster en zelf slavin……een vampier gelijk, die zich voedt met levend bloed’.
De nogal met zichzelf ingenomen schrijver zet de ellende graag dik aan. Hij gaat
naar de Voogdijraad en hoopt dat de moeder via de Kinderwetten (uit 1905) uit de
ouderlijke macht ontzet of ontheven kan worden.
Een krantenbericht: Kris is opgepakt. Kruisman steekt zijn licht op bij de politie. De
Voogdijraad werkt langzaam, het duurt maanden voor de rechtbank een uitspraak
doet. Kris bekent dat moeder en Bennie hem stelen hebben geleerd. De schrijver wil
hem redden, ondanks de overtuiging van de ‘herediteitsdrijvers’ (sociaal darwinisten)
dat dat boter aan de galg gesmeerd is. De jongen is ‘gedegenereerd, maar
regeneratie is mogelijk’.

Het Zuid-Hollandsch Koffiehuis in de Korte Hoogstraat

Kris vertelt hoe hij boeren ‘uit ’t Aufermaassche’ die voor de Koninginnebrug staan te
wachten, berooft en de dronken zeelui van hun geld verlost. In afwachting van de
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ontzetting/ontheffing mag hij een paar dagen logeren bij een vriend van de schrijver,
die hem zelf niet in huis kan/wil nemen (waarom niet? Kruisman heeft een vrouw en
een ruim huis).
Kruisman gaat met de agent Oom Hein op expeditie door donkerst Rotterdam, o.a.
op bezoek bij Schele Marie, die kinderen alcohol schenkt en ze een slaapkamer laat
gebruiken. Zedenbederf! Maar niet altijd is de ellende eigen schuld, de drank doet
veel kwaad, de mensen zijn verdierlijkt, maar toch ontsnappen sommigen aan de
erfelijke belasting. Kruisman: ‘Onze eeuw wordt de eeuw van het kind genoemd,
maar het verwaarloosde kind lijdt nog’. Volgens Oom Hein moeten ouders,
onderwijzers en kinderrechters samenwerken, precies wat het Comité Tegen De
Straatschenderij ook wil, maar de wet moet streng worden uitgevoerd.
De schrijver heeft iets met vampiers: hij droomt van Schele Marie, die hij ook met een
vampier vergelijkt. Kris blijkt van zijn logeeradres weggelopen te zijn door toedoen
van Bennie. De onverschrokken Kruisman (Kruisvaarder?) gaat verhaal halen en
raakt in gevecht met Bennie en Lies, Kris’ moeder. Bennie vlucht en wordt op de
Westersingel gearresteerd. De schrijver neemt Kris mee naar huis en belooft hem
tegen moeder en Bennie te beschermen en ervoor te zorgen dat hij leert lezen en
schrijven.
Moeder Lies is geschorst uit de ouderlijke macht. Kruisman wil ook de twee zusjes
weghalen uit het huis van de ‘vampier’. Volgens Lombroso zou Kris een geboren dief
zijn, maar dat gaat Kruisman te ver: hij is verworden tot dief, tot dief gemaakt en met
Gods hulp zit er voor de kinderen toch nog wel Hemelsche Heerlijkheid in. Ze zullen
bij pleegouders gaan wonen in B., ergens voorbij Arnhem. Na gewassen te zijn en
van ‘ongenoode gasten ontdaan’ (‘ze zaten er dik onder’) gaat het richting trein.
Bennie en Lies, die de kinderen willen terughalen, worden met een list richting
Delftsche Poort gestuurd, terwijl het rijtuig naar het Maasstation wordt gedirigeerd
(dat is in de jaren vijftig gesloopt en de lijn naar Utrecht vervangen door die vanaf
C.S). Oom Hein komt gedag zeggen. Kruisman vermeldt met nadruk dat de hele
geschiedenis waar is, alleen de namen zijn veranderd. Kris vindt de trein prachtig en
speelt op zijn mondharmonica, tot plezier van de andere reizigers.
Het lukt Bennie en Lies niet om de verblijfplaats van de kinderen te achterhalen. Die
doen het goed op school en in hun pleeggezinnen. Dan wordt Lies ernstig ziek
(ongetwijfeld syfilis, ‘wijl de ziekte, die erger en vreeselijker verwoestingen aanricht
dan tering en kanker, nu voortwoekert in mond en keel’). Zij wil de kinderen graag
nog een keer zien. Kruisman gaat ze ophalen op het Maasstation. Ze zien er ‘frisch
en blozend’ uit en spreken goed Nederlands, zij het met een Gelders accent. Kris is
‘een Gelderschen jongen van het land’ geworden die voor smid leert, Liesje zit in de
vierde klas en Mientje helpt de juffrouw en de meester. Ze klaagt over alles en aardt
helaas naar haar moeder: ‘in Mientje woelen kwade driften: zij draagt de moederlijke
erfenis met zich voort in haar bloed’.
Lies en Bennie wonen nu op de Schiedamsedijk, waar overdag al het ‘zondeleven
van de nachtstad” te zien is. In het krot vinden ze moeder Lies, doodziek en nog
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nauwelijks aanspreekbaar. Liesje speelt, Mientje verveelt zich maar Kris bidt!
Geleerd in Gelderland. Kruisman is extatisch van vreugde: ‘Hij bidt! Hij, die temidden
der misdaad-doenden zijn eerste levensjaren leefde – hij bidt…….Godlof, hij bidt!.....
Ik zou kunnen schreien van ontroering en tevens kunnen jubelen van blijdschap’.
Bennie, intussen aan de drank verslaafd, komt razend en tierend binnen, scheldend
op de dokter, die weigert te komen. Voor rijkeluispatiënten heeft hij wel tijd! Zijn
woede richt zich nu op Kruisman en de kinderen terwijl vrouw Haver ‘binnen enkele
minuten voor haren Rechter zal staan’. Bennie dwingt de kinderen het Onze Vader te
bidden. Lies sterft.
De begrafenis is op Crooswijk. De moeder en zus van Lies zijn er ook. Bennie is
dronken, op de begraafplaats zorgen twee agenten voor rust. Kris lijdt maar bidt.
Daarna gaan de kinderen terug naar Gelderland, weer vanaf het Maasstation. Bennie
komt nog zijn excuses maken voor zijn gedrag. Van het verzekeringsgeld heeft hij
cadeautjes voor de kinderen gekocht. Volgens de schrijver een ‘vreselijke
verzoeking. Verderft niet het geschenk het hart? ’
In het laatste hoofdstuk beschrijft hij het lot van de kinderen uit de Rotterdamse
sloppen:
‘Als Kris zijn er tientallen, neen honderd- en duizendtallen jongens, en meisjes als
Mientje en Liesje, die de handen opheffen en om redding smeeken. Ze wenschen
gered te worden van hun vader, die drinkt en hen slaat: van hun moeder, die drinkt
en hen de straat opdrijft, om er te bedelen en te stelen, opdat zij geld hebben zal, om
aan haar drankzucht te voldoen; van menschen zoals Bennie, die geen
oudervreugde kennen en geen ouderplicht gevoelen en er slechts op bedacht zijn,
hen te exploiteren, hun lichaam en hun ziel………. Met allen, die de kinderziel
liefhebben, wil ik mij geven, om hen op te heffen, hen te redden, hen, indien het
mogelijk is, te verlossen van hun opvoeders, die hun verdervers zijn……’.
Het is allemaal nogal bombastisch, en naarmate het boek vordert sluipt er meer en
meer godsdienstig commentaar in. Desondanks waren de leefomstandigheden van
de armen toentertijd abominabel en de activiteiten van Pro Juventute en de
Kinderbescherming lofwaardig en hoogst noodzakelijk. De krotten uit de binnenstad
hebben de oorlog niet overleefd, misschien een van de weinige positieve gevolgen
van het bombardement in 1940.
[DV]
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Nettie Lens (Wim van Helden)

Politieagente Ria Bruins (1958
Politieagente Ria Bruins met Vakantie (1960)
Politieagente Ria Bruins maakt Promotie (1962)

Sneeuwbal-Serie, Kluitman.
De naam Lens is Snel achterstevoren, de naam van zijn vrouw Jeanet. Van Helden
gebruikt deze naam ook voor zijn alter ego in Zo Ging Dat Toen, Politie 1930-1940,
eigen uitgave 1982.
Normaal schreef Van Helden spannende jongensboeken (Commissaris Achterberg,
Inspecteur Arglistig), maar deze trilogie is bedoeld voor oudere meisjes. De
hoofdpersoon uit een niet nader genoemd klein stadje wordt aangenomen bij de
politie van Randstad. Door de Bestedingsbeperking (van 1957) dreigt ze haar baan
bij een wegenbouwfirma te verliezen, dus schrijft ze op een advertentie voor aspirantagenten. Het aanvangssalaris is maar liefst 328 gulden bruto per maand, en loopt na
voltooiing van de opleiding uit tot 372 gulden. Gehuwden verdienen nog meer, maar
voor dames is dat niet weggelegd: die moeten ongehuwd zijn. Vooropleiding: bij
voorkeur Mulo, het schooltype dat Van Helden zelf ook bezocht. Haar ouders vinden
het in eerste instantie maar niets, ze is nog maar 21(!), maar het salaris trekt hen
over de streep.
De dienst bemiddelt bij het vinden van een pension voor Ria en haar collega Lucie bij
een nette, maar nieuwsgierige weduwe, die liefst kool serveert. De opleiding is
intensief, met rollenspellen en veel wet- en regelgeving die een agent paraat moet
hebben. Als opleiding en koolmaaltijden de dames soms te veel worden gaan ze zich
te buiten aan ijs, patat en kroketten.
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Er zijn heel wat, vaak doorzichtige, verwijzingen naar Rotterdam. Het Centraal
Station met een zeer groot gebouw ernaast (het Groothandelsgebouw), de vele
trams voor het station, het Hoofdbureau vlak bij het Stadhuis, bureau Oostplein, de
Bijenkorf, Excelsior, de Coolsingel en de tunnel. De Lijnbaan wordt in het boek de
Kaatsbaan genoemd. Daar houdt Ria toezicht bij de nieuwe zebraoversteekplaatsen. Bijzonder is de verwijzing naar de Passage (het Glazen Straatje)
die het bombardement van 1940 niet heeft overleefd maar in Randstad nog bestaat.
Vrouwelijke agenten zijn pas een paar jaar actief in Rotterdam, Ria krijgt daardoor
nog weleens rare reacties op haar optreden als verkeers- en straatagent. In uniform
(met rok!) loopt ze haar diensten in het centrum. Thuis bij haar ouders heerst nog de
traditionele rolverdeling: vader verdient het gezinsinkomen en moeder doet de
huishouding. Van Helden lijkt voorzichtig richting emancipatie te leunen, Ria
functioneert even goed als haar mannelijke collega’s, de vrienden van de meisjes
moeten (met tegenzin!) afwassen en zowel op vakantie in Italië als in Randstad
nemen ze regelmatig initiatieven ter bestrijding van de misdaad. Aan de andere kant
worden er spaarbankboekjes geopend voor als ze gaan trouwen, modewinkels
hebben een magische aantrekkingskracht en een beloning voor de aanhouding van
een internationale geveltoerist wordt gebruikt om een haardroger te kopen voor het
thuispermanent.
De politiek komt af en toe zijdelings ter sprake. De bestedingsbeperking is al
genoemd, Drees wordt enkele malen vermeld, er is een staatsiebezoek van de
Keizer van Verdona (Haile Selassie heeft in 1954 Rotterdam bezocht) en in Italië
worden de jongens ervan verdacht bij de afscheidingsbeweging van Zuid-Tirol te
horen. In dat land genieten ze bij het ontbijt van verse broodjes, een traktatie, want
thuis mag pas na tienen vers brood verkocht worden.
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De vrienden van Ria en Lucie, Kees en Hans, zijn wel een eind in de twintig maar
vertonen regelmatig puberaal gedrag, wat de dames irriteert. Kees (van Ria) is
sportleraar en heeft een autootje, wat hem een aantrekkelijke partij maakt. Maar Ria
is zeker niet slaafs of onderdanig en maakt het verschillende keren uit als hij zich te
hanig gedraagt. Het viertal (Hans mag ook mee) gaat in het wagentje van Kees op
vakantie, wat ontzetting uitlokt bij de hospita, die alles graag in het nette houdt. Dat
blijft het ook, de meisjes delen een kamer en de jongens ook. Er is zelfs geen
suggestie van seks, misschien ook volgens de richtlijnen van de uitgever, die zijn
omzet niet graag in gevaar zag komen.

Uiteraard komt de criminaliteit regelmatig aan bod, zowel van beroepsboeven als van
jeugdige vandaaltjes. Die komen vaak uit sociaal zwakke milieus en Ria, die intussen
bij de kinderpolitie werkt, is met ze begaan en wil graag iets doen om ze op het
rechte pad te krijgen. Zo neemt ze het boefje Gerrit een dag mee naar het strand.
Gerrit spreekt plat Rotterdams: ‘je mos hier savonds weg magge’ . Ria regelt na zijn
verblijf in een observatiehuis in Doetinchem dat vriend Kees toezichthoudend voogd
wordt. Die krijgt het nog druk, want de trilogie sluit af met het verzenden van
verlovingskaartjes. Of Ria in dienst blijft (de wet dienaangaande was recent
gewijzigd, zodat ze bij huwelijk niet meer automatisch ontslag zou krijgen) zullen wij
nooit te weten komen!
[DV]
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J. van Londen

Kunstgrepen Na Middernacht

Kluitman, 1963.
Illustraties: R. van Giffen.
Deze detective begint nogal ingewikkeld met twee groepen boeven die elkaar op de
A13 ontmoeten (je mocht toen nog stoppen langs de snelweg, wat ze op
tegenoverliggende rijbanen deden), waarbij een van de partijen in een aanrijding
verwikkeld raakt. Ze besluiten de aangereden automobilist ervoor op te laten draaien.
Het gaat om twaalfduizend gulden, dus diens verzekeraar schakelt een privédetective in: de twintigjarige Wubbo Hiemstra, net veertien dagen gediplomeerd. No
cure, no pay.
Vanuit zijn ouderlijk huis aan de Van Aerssenlaan in Blijdorp
zijn moeder naar de gedupeerde meneer Verhagen in
Groothandelsgebouw. Zijn Mercedes is aangereden door
vervolgens in de sloot belandde. Aan de overkant stond
mogelijke getuigen.

tuft hij op de Solex van
diens kantoor in het
een Opel Rekord, die
een Volkswagen. Met

Drie Utrechtse vrienden van Wubbo komen op bezoek met de Opel Kapitän van de
vader van een van hen (het is 1962, want Janus Pak Me Nog Een Keer is een hit).
Ze worden gelijk ingeschakeld bij het onderzoek. Het verzekeringsrapport wordt
opgevraagd. Er rijst verdenking tegen een zogenaamde lifter die de boevenverklaring
ondersteunt: hoort hij erbij? Ze gaan hem schaduwen in Den Haag, vanaf de Sharpie
(een zeilboot) van vriend Ted. Die wordt afgemeerd in de Trekvliet bij het Rijswijkse
Plein. De veronderstelde boeven wonen in de buurt, ze blijken ook een boot te
hebben, waarmee ze naar de Hoornbrug varen. De jongens er achteraan.
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Intussen is de geschaduwde lifter ook op weg gegaan naar dezelfde locatie. Hij gaat
aan boord van een boot, Wubbo zwemt er naartoe maar onder de loopbrug stuit hij
op een onbekend persoon, die later vriend Bert blijkt te zijn. Paniek, beiden gaan er
vandoor en ontmoeten elkaar later op de Sharpie. Bert heeft afgeluisterd dat er een
grote slag geslagen zal worden en dat Hanseman, de ‘lifter’, het contact tussen
verschillende groepen criminelen is. Intussen heeft vriend Hank zich verstopt in de
boevenkruiser.
Boef Jopie vaart naar een haventje van een kabelfabriek (de voormalige NKF) in
Delft en gaat van boord, en Hank, die nog een paar briefjes met namen heeft
gevonden en een soort plattegrond, even later ook. Hij wandelt terug naar Den Haag
en gaat slapen op de voorplecht. De volgende ochtend wordt hij per ongeluk door
zijn ontwaakte vrienden overboord gekieperd. Op een kaart van Den Haag
ontdekken ze dat de plattegrond waarschijnlijk de Bijenkorf betreft. Daar wordt door
de detectives gepost op de aangegeven afdelingen. Boef Arie koopt een paar
motorhandschoenen en gewone glacés en twee plastic emmertjes. Na een
intermezzo tussen Hank en de warenhuisdetective blijken de andere boeven
dezelfde inkopen te doen.
Jopie tuft met het kruisertje naar het West-Broekpark (sic). Vandaar wandelt hij naar
het Gemeentemuseum waar hij de andere inbrekers ontmoet. Met de
motorhandschoenen aan en de van hun bodem ontdane emmertjes om de knieën
kunnen ze goed beschermd via de rozenpergola een raampje bereiken (de truc met
de zachte zeep!) waardoor ze het museum inklimmen. Met tien pakken vertrekken ze
weer. De jongens volgen. In de Scheveningse Bosjes worden de pakken verstopt.
Wubbo versleept ze naar een ander plaatsje maar wordt gesnapt door de boeven. Hij
dreigt met de politie en wordt vastgebonden onder een struik gedumpt.
De andere jongens volgen de andere boeven, die in de Bosjes verdwijnen. Het slot
van hun auto wordt met een speld onklaar gemaakt. Dan naar de kruiser waar Jopie
een klap op zijn kop krijgt en vastgebonden wordt. Gelukkig vinden ze Wubbo snel
en bevrijden hem. Een deel van de buit, opgerolde schilderijen, vinden ze terug. Met
in het kruisertje de gebonden Jopie varen ze naar Leidsendam (sic), waar ze achter
de sluis afmeren. De resterende boeven halen de resterende schilderijen uit de
Bosjes op en verstoppen die in hun vlet.
Twee dagen later is er de jaarlijkse pieremagochelrace tussen Den Haag en
Rotterdam. De boeven willen die benutten om de schilderijen onopvallend in de
Maasstad te krijgen. Boef Hanseman heeft ontdekt dat de kruiser in Leidsendam ligt
met twee jongens aan boord. De anderen gaan door met hun plan. Op de kruiser
weet Jopie vrij te komen en gaat er vandoor. Hanseman pikt hem op. Ze vertrouwen
hun collega’s voor geen cent! Die doen de volgende dag mee met de
pieremagochelrace. De jongens schrijven zich ook in, want de schilderijen liggen in
de boevenvlet. Ted en Hank volgen met de Opel. Jopie en Hanseman volgen in de
Volkswagen hun varende collega Arie, die zij ervan verdenken de buit voor zichzelf
te willen houden. Zijzelf worden echter geschaduwd door Aries vrienden in een Opel
Rekord. ‘Het wordt langzamerhand wel erg ingewikkeld’ zei Ted.
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Vlak voor Overschie stuurt Arie de kant in. Hannes en Piet staan op het punt de
schilderijen over te nemen als de Volkswagen arriveert. Arie er vandoor, de rest raakt
slaags. Maar de detectives blijven Arie in het oog houden. Die vaart door Rotterdam
en via de sluis de Maas op en steekt over naar de Maaskade van het Noordereiland.
Wubbo en Bert volgen in de Sharpie en Ted en Hank in de Opel via de brug. De
Rekord-boeven gaan terug naar Den Haag met de Volkswagen in hun kielzog.
Hannes en Piet hebben Hanseman en Jopie afgeschud en duiken op bij de vlet in
Rotterdam. Met een sleepboot zullen ze de buit naar de Texas Queen in de
Maashaven brengen. Wubbo heeft echter alles afgeluisterd en in de Sharpie gaan de
jongens naar de Maashaven.
De sleepboot haalt de schilderijen op, maar wordt gevolgd door een onverlichte boot.
Arie gaat er met de vlet achteraan. Hank en Ted springen hem op zijn nek en varen
naar de Maashaven. Daar ramt de sleper de boot van hun achtervolgers (Jopie en
Hanseman) en Bert en Wubbo weten op de sleepboot te springen. Hun vrienden
arriveren met de vlet. Het wordt een algemene vechtpartij die de jongens winnen. De
rivierpolitie snelt toe en de boeven worden ingerekend. Wanneer de jongens hun
standjes en loftuitingen hebben geïncasseerd belt Wubbo zijn opdrachtgever: klus
geklaard, hij krijgt een vast contract en komt om elf uur met de onkostenrekening.
Zoals Ted al opmerkte zit het verhaal wel zeer ingewikkeld in elkaar. Af en toe is het
lastig de verschillende groepen boeven en achtervolgers uit elkaar te houden, net als
de diverse vaartuigen. Om alles goed te kunnen volgen is een grondige kennis van
het stratenplan en de waterwegen van vooral Den Haag en omstreken onontbeerlijk,
evenals de route via Delft naar Rotterdam via de weg en de Schie. De inbraak is
ingenieus opgezet, vooral de plastic emmertjes als kniebeschermers blijven op je
netvlies plakken. Het Rotterdamse aandeel in het boek is helaas beperkt, en boeven
noch speurders spreken Rotterdams. Wel is de handen-uit-de-mouwen-mentaliteit in
ruime mate aanwezig, dat vergoedt veel.
[DV]
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Arie van der Lugt

Uitgave Foreholte

Frank Distel en de bende van de gele rat

Uitgave Van Tuyl

Uitgave Teleboek

Uitgeverij Foreholte, Voorhout, 1958.
Illustraties: Hans Borrebach.
In 1963 was er een pocketuitgave bij Van Tuyl, Zaltbommel (Pool-pockets).
In 1988 was er een pocketuitgave bij Teleboek-Amsterdam.
Een aantal Frank Distelboeken is ook als pocket uitgebracht door Kluitman, het lijkt
erop dat dat bij De bende van de gele rat niet het geval is geweest.
Dit is het eerste boek in de Frank Distelserie. Vrijwel gelijk verscheen het tweede
boek in de reeks: Frank Distel en de verdwenen platvoet.
De drie vrienden Frank (Distel), Bram en Jan hebben zomervakantie. Frank is groot
en sterk, en driftig. Bram is ook wel stoer maar meer bedachtzaam. Jan is tenger,
maar wel watervlug, vrolijk, en hij kan judo en karate.
Frank heeft een kano gebouwd. Met vinnen voor de stabiliteit en dichtgesoldeerde
olieblikken voor het drijfvermogen. Maar de kano is veel te zwaar. Er moet een motor
in. Bij een autosloper bij de Maashaven vinden ze een 350 cc motor van een in de
prak gereden Harley. En later vinden ze ook een scheepsschroef. Ze gaan op weg
naar huis met de motor. Ze gaan met het pontje vanaf de Sluisjesdijk, meer precies
de Barendrechtse Haven (een heel klein haventje) naar de Schiemond bij
Delfshaven. (Dit pontje voer, tot 1968, een driehoeksroute: Sluisjesdijk-SchiemondHeijplaat. Alle pontjes die op de Nieuwe Maas actief waren heetten Heen en Weer,
met een nummer van I t/m XII.)
Vanaf de Schiemond gaan ze verder met de tram, met dat motorblok. Het gaat om
de RET-lijn 8 neem ik aan. Maar waar ze wonen wordt niet duidelijk. Onderweg op
Zuid waren ze eerst nog toevallig een wat louche Chinees tegengekomen, Sui Le
Watte.
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In het tweede hoofdstuk springen we naar een jonge brigadier bij de Rotterdamse
politie: Kobus Platvoet. Hij woont vlakbij Frank, de jongens kennen hem, hij komt wel
eens bij hen buurten als ze aan het knutselen zijn. Net als de jongens op de
Sluisjesdijk het pontje pakken zien ze de politie een inval doen op een schip. Later
legt de brigadier uit: het ging om ‘sneeuw’, de verzamelnaam voor heroïne, cocaïne,
marihuana, opium.
In hoofdstuk drie maken we kennis met de drie nuffige zussen van Bram, ze zitten in
3, 4 en 5 HAVO. De middelste zus, Bea, is een tweelingzus van Bram. Maar het is de
oudste zus, Deborah, die na een schoolfeestje vreemd gaat doen. Ze wil van school
af en naar het conservatorium, terwijl ze heel lelijk zingt. En ze kijkt raar uit haar
ogen. De jongens beseffen hoe het zit: drugs. Ze vertellen het aan Kobus Platvoet.
En dan vallen de puzzelstukjes in elkaar: ze was op dat feestje met Ben Prado
Sulliman, een halfbloed, hij wordt Katjang genoemd. En diens vader heeft Deborah,
naar ze vertelt, na het feestje naar huis gebracht. Platvoet gaat op weg naar de villa,
ver buitenaf, vanaf het eindpunt van de tram moet hij nog drie kilometer lopen. Ik
denk dat dit speelt op de ’s-Gravenweg in Kralingen, en dat die tram dus lijn 22 was.
Voorlopig niets verdachts gevonden.
Weken gaan voorbij, het einde van de vakantie nadert. Op een dag zijn de jongens
bij de turbo-kano, de Triton, in de Parkhaven. (Dit lijkt vreemd, een kano die een
ligplaats heeft in de Parkhaven, je zou eerder denken aan de Veerhaven. De
Parkhaven kennen we alleen als ligplaats voor grote schepen etc. Maar als je oude
foto’s opzoekt blijkt dat in de jaren vijftig inderdaad de Parkhaven vol lag met van
alles en nog wat, onder ander grote rijen naast elkaar liggende rijnaken.)
Ze zien op een jacht de ongure Chinees en de vader van Ben Prado Sulliman. Het
spoor leidt naar Katendrecht en tot in sloppen en stegen. Jan wordt neergeslagen,
later Frank ook, Bram ontsnapt maar net aan een aanstormende auto, hij neemt het
pontje naar de Veerhaven. Na enige tijd weet Frank het (vieze!) touw door te bijten
waarmee zijn handen geboeid zijn, hij ontsnapt en zwemt de Maas over, naar de
Parkkade (waar veel mensen zijn zwemtocht gadeslaan).
Bram waarschuwt de politie en rijdt met de overvalwagen mee naar Katendrecht.
Kobus Platvoet, rechercheur Bartels, inspecteur Tieman en vijf agenten. En er komt
ook een politieboot aan, vanuit de Parkhaven (waterpolitie, welbekend), deze is
gealarmeerd door de overgezwommen Frank.
Een vuurgevecht in een riool. Een stervende boef (een blanke, geen Chinees)
mompelt iets over waar Jan is. Maar onverstaanbaar.
Die avond ligt Frank huilend in bed, met een kalmeringsdrankje. Ineens begrijpt hij
wat de stervende boef heeft gezegd: het schip Alexandrine, dat bij de Dokhaven op
de sloop ligt te wachten. Politie weer gealarmeerd, en zelf varen Frank en Bram met
de Triton naar de overkant. In de schroefsluis van de Alexandrine vinden ze Jan.
Omdat er nog een vervolgboek moet komen ontsnapt de Chinese bendeleider Chung
Ho.
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Het is best een leuk boek. Met veel Rotterdamse havensfeer. De karakters komen uit
de verf. Inclusief de kwetsbare kant van Frank. Een episode zoals met de verslaafde
zus van Bram, Deborah, zal je niet veel tegenkomen in boeken uit die tijd. Het komt
dan wel heel dichtbij. De schietpartij in het riool is goed en spannend verteld. Maar
wel hevig.
Over de titel van het boek: de Chinese bende heeft als symbool een opgezette rat,
die fluorescerend geel is geverfd.
[WGH]

PARKHAVEN, JAREN ’50,
HIER ZOU DE TRITON WEL TUSSEN KUNNEN LIGGEN

BARENDRECHTSE HAVEN, BIJ DE SLUIJSJESDIJK,
HIER GING HET PONTJE NAAR DE SCHIEMOND
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Arie van der Lugt

Frank Distel en de verdwenen Platvoet

Uitgeverij Foreholte, Voorhout, 1958.
Illustraties: Hans Borrebach.
In een latere pocketuitgave van Kluitman is de titel veranderd in:
Frank Distel: rechercheur Kobus Plat vermist.
Dit lijkt een verstandige ingreep, immers bij ‘platvoet’ denken we eerder aan
indianen.
Dit is het tweede boek in de Frank Distel-serie. Het is zelfstandig te lezen, maar is in
zekere zin ook een vervolg op het eerste boek: Frank Distel en de bende van de
Gele Rat (ook 1958).
Frank Distel en de verdwenen Platvoet speelt tot pagina 60 in Rotterdam. Daarna
vaart het boevenschip de Nieuwe Waterweg uit, op weg naar Antwerpen. De
hoofstukken met de ontknoping spelen in Antwerpen. Het ‘Platvoet’ uit de titel heeft
betrekking op politierechercheur Kobus Platvoet. De jonge helden, Frank (Distel),
Bram en Jan kennen de rechercheur, die toen nog brigadier was, uit het voorgaande
boek. Maar nu is de Platvoet al een week lang vermist, het heeft ook in de krant
gestaan.
De drie kameraden zijn 16 jaar, zitten in HBS-4. Frank (Distel) is groot en sterk (80
kilo weegt hij), Bram ook wel een beetje, Jan is veel kleiner, maar die is vooral slim.
Als ze op een avond in de regen op straat lopen, hangt uit een sigarettenautomaat
een geknoopt touwtje. Uit het vorige boek weten ze: dat is het teken van de bende
van de Gele Rat: Chinese narcoticasmokkelaars. Ze volgen een man:
Schiedamseweg, Zeilmakersstraat, Hudsonweg, dan verdwijnt de man over het
rangeerterrein (dat daar inderdaad was) naar de haventerreinen van de Lekhaven.
Hij laat een mysterieus briefje achter. ‘Platvoet’ en ‘Lekhaven’ kunnen ze ontcijferen,
maar er staat ook ‘Moira’ (Grieks voor noodlot, meldt de gymnasiaal opgeleide
auteur). Er is echter geen schip met die naam te vinden.
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Ze halen in de Parkhaven hun eigen scheepje op: de Triton. Dit is een zelfgebouwde
turbo-kano, uitgerust met een oude Harley-motor en stabilisatievinnen. Varend door
de Rotterdamse havens vinden ze uiteindelijk, op stroom voor anker, het schip. Jan
is inmiddels naar het politiebureau gesneld.
Op het schip treffen ze Tom, de man van het touwtje. Hij wil de bende vaarwel
zeggen. Hij wil dat de jongens rechercheur Platvoet bevrijden, die geboeid ergens op
het schip verborgen ligt. Tom heeft een deal met Platvoet: als die vrijkomt zal hij Tom
niet vervolgen.
Dan gaat het schip plotseling vertrekken. Dit hangt samen met een andere
verhaallijn: Jan heeft de politie verteld over het touwtje bij de sigarettenautomaat. De
politie heeft bij die sigarettenboer een voorraad ‘snow’ ontdekt (opium legt de auteur
uit). Daarna doet de politie een inval in een villa buiten de stad. Maar de bewoners
zijn gevlucht: Prado Sulliman, en zijn zoon Ben (een schoolgenoot van de helden,
een ‘halfbloed’, zijn bijnaam is de Katjang). Naar blijkt: ze zijn nu op het schip, en
daarom wil de kapitein, die ook bij de boeven hoort, snel weg.
Na een stormachtige reis meert het schip bij de Kattendijksluis in Antwerpen. De
boeven brengen Platvoet (ingepakt in zeildoek) en vader en zoon Prado Sulliman
naar een pakhuis in Antwerpen. Op aandringen van Tom gaan Frank en Bram daar
inbreken. Ze krijgen elk een revolver van Tom (zou een pistool niet handiger zijn
geweest?). Na meerdere bewakers knock out te hebben geslagen vinden ze
Platvoet. En bij hem is Ti-Fi, een messenwerper die ook bij de boeven hoort maar
ook is overgelopen, net als Tom. Met hun vieren gaan ze naar boven in het pakhuis.
Volgt een gecompliceerd gevecht in het donker, met kaakslagen en kolfstoten. De
vuurwapens worden niet gebruikt, wel spietst Ti-Fi een paar messen door de hand
van een boef.
De bende is min of meer opgerold, en overgebracht naar het Antwerpse politiebureel.
Maar Kobus Platvoet wil het onderste uit de kan. Hij wil het schip nog een keer
doorzoeken. Daar komt het weer tot een gevecht, waarbij één ‘rat’ door de
rechercheur doorzeefd wordt met kogels uit een automatisch pistool. En de kapitein
krijgt een behandeling van de messenwerper.
Het is wel een spannend boek. Soms ingewikkeld, maar de auteur zorgt ervoor dat
de hoofdpersonen af en toe elkaar, en dus ons, bijpraten. Het geweld blijft
voornamelijk beperkt tot buiten westen slaan. Dat de Chinese messentrekker
iemands hand spietst met drie messen tegelijk wordt min of meer als komisch
beschreven. Het machinepistoolsalvo van Platvoet op het eind komt een beetje erg
hevig over. Af en toe zijn er humoristische stukjes, bijvoorbeeld als een opdringerige
persfotograaf het huis van Jan binnendringt.
De karakters krijgen zowaar enig reliëf. Frank is de stoere alleskunner, maar barst
toch een keer in huilen uit, door de stress. Bram is iets slimmer in het ontcijferen van
geheimzinnige briefjes en het onthouden van codes.
Ook rechercheur Platvoet leren we als mens kennen. Zijn ongebreidelde
gebetenheid om de Chinezen te grazen te nemen. En zijn verbale gevechten met
inspecteur Tieman, die nog steeds denkt dat hij Kobus’ baas is.
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Zowel de helden als Platvoet twijfelen geregeld. De jongens twijfelen of ze overloper
Tom moeten geloven. En Platvoet twijfelt aan zichzelf als zijn laatste actie op het
schip bijna mislukt.
En dan is er nog Jim Boem. Als hij verschijnt kunnen we merken hoe de opvattingen
over wat hoort en wat niet hoort sinds 1958 zijn veranderd. Jim Boem is, zo schrijft
de auteur, ‘een knots van een nikker’ ‘roetzwart en blinkend alsof hij net gepoetst
was’. Hij heeft een ‘groot, dom gezicht’. Hij praat ook dommig, en als hij Frank en
Bram een boodschap moet overbrengen is hij bij aankomst vergeten hoe die luidde.
Zo ging dat in boeken, in die tijd. Maar ik denk dat de lezertjes uit 1958 er geen
racisten door geworden zijn.
De Antwerpse politie is wat gemoedelijker dan de Rotterdamse, maar komt er toch
goed af in het boek. Frank en Bram smullen van de Belgische broodjes, dat doet
denken aan Eddy en…Bram, in Commissaris Achterberg en de verdwenen
radiowagen (1954).
[WGH]
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Arie van der Lugt

Frank Distel, Smokkelaars aan de Maas

Kluitman, 1965.
Illustraties: F. Manders.
Op het randje qua verschijningsjaar, maar het speelt in Rotterdam, hoewel de
verwijzingen naar de Maasstad minimaal zijn. Frank Distel (onduidelijk is of het Dístel
dan wel Distèl is) heeft met twee vrienden ‘in een jachthaventje buiten de stad’ een
zelfgebouwde raceboot die bij inspectie gezonken blijkt. Niet vanzelf, maar door
sabotage. Ze worden beloerd door een eng mannetje. Via de vader van vriend Jan
wordt een takelwagen geregeld om de boot te lichten. In een dubbele strop komt hij
boven water. De jongens stallen hem in een oude loods terwijl het enge mannetje
Jodocus Spiekerman toekijkt. Hij vertrekt naar het centrum en gaat via Lange Doezel,
Kromme Bierslootsteeg en Zwoerdsteeg naar het kroegje ‘De Grijnzende Aap’. Van
de genoemde straten is alleen de Bierslootsteeg niet fictief, maar die bestaat niet in
Rotterdam. Wel in Vlaardingen, de geboortestad van de schrijver.
Frank, geholpen door Bram en Jan, werkt als een bezetene om de Triton weer heel
te krijgen. De motor, een 30 pk Brullmaster (ook fictie), is gedemonteerd,
schoongemaakt en weer in elkaar gezet. Tijdens het werk horen ze een bons in het
pakhuis, Jan gaat op onderzoek uit en hoort iemand niezen. Frank gaat mee naar
boven. Daar vinden ze een lijk (van Jodocus, maar dat weten ze niet). Terwijl ze naar
de politie snellen komt het ‘lijk’ overeind en verdwijnt.
Brigadier Knol is niet onder de indruk van het verhaal van de jongens. Die halen
Bram op en gaan naar het pakhuis. Knol is intussen toch maar gaan kijken en treft
geen lichaam aan. Er ontstaat een woordenwisseling en Knol stuurt de jongens naar
huis.
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Frank is bang dat de politie zijn boot in beslag zal nemen. Om de boot weer in het
water te krijgen haalt hij ’s nachts Bram op. Samen rollen ze de Triton op lege
olievaten het haventje in en varen langs de Shell- en Caltex-raffinaderijen (dus langs
Pernis) naar het ‘stille strandje’ tussen Rotterdam en Schiedam (ergens bij de Wiltonen Wilhelminahaven of de Vulcaanhaven), waar de boot wordt verborgen. Vandaar
willen ze naar de Vlaardingerdijk lopen.
Maar dan zien ze lichtseinen vanuit een boerderij. Eropaf! Twee kerels bespreken het
aan land brengen van smokkelwaar. Frank herkent het verdwenen lijk. Ze gaan de
boerderij maar eens inspecteren. In de kelder treffen ze een aantal kisten aan en hun
oude vriend rechercheur Kobus Plat, degelijk vastgebonden. Terwijl ze hem
lossnijden arriveren drie boeven. Het levende lijk komt de trap af. Bram stelt hem
buiten gevecht en de andere aanvallers trekken zich terug.
Kobus blijkt al een tijdje achter de bende aan te zitten. Ze overleggen hoe ze uit de
kelder moeten komen. Er is vast nog een toegang, de kisten kunnen niet door de
deur. Dan blijkt de vastgebonden Spiekerman verdwenen en er ligt een briefje met
een ultimatum van Gore Janus, kroeghouder en smokkelaar. Er blijkt een luik onder
één van de kisten te zijn. Kobus schiet Janus neer, maar onze helden worden door
de boeven uitgerookt. Ze geven zich over. Kobus heeft een paar whiskyvaatjes lek
geschoten en Jodocus en Gore Janus zijn dronken van de alcoholdampen. Ook de
baas, die de resterende vaatjes lek schiet, raakt onbekwaam, zodat de rechercheur
en de jongens de halve bende vastgebonden in een kast kunnen opsluiten.
Via een gang komen ze in een riool uit dat naar de rivier leidt. Dat wordt steeds
nauwer en ze moeten terug. Maar de ontnuchterde boeven hebben die vluchtweg
afgesloten.
Intussen is Jan kwaad omdat hij erbuiten is gelaten, en de vaders van de andere
jongens zijn ongerust vanwege de verdwijning van hun zonen. Op het politiebureau
komen ze elkaar tegen. Brigadier Knol gaat de Maas op om naar de Triton te zoeken.
Jan bedenkt dat zijn vrienden weleens naar het stille strandje gegaan kunnen zijn.
Bea, de zus van Bram, heeft hem op het idee gebracht. Ze gaat mee op verkenning.
Klaas Ratjetoe, de boevenleider, heeft zijn makkers bevrijd. Het riool komt ook uit in
de waterput op het erf, maar zonder ladder kun je daar niet uit komen. De politieman
en de amateurdetectives zitten als ratten in de val.
Jan en Bea fietsen langs de boerderij naar de Maas. Daar vinden ze de verborgen
Triton. Frank en Bram zouden best eens naar de boerderij gegaan kunnen zijn. Dat
gaan ze onderzoeken. Dikke Tienus, die op wacht staat, ziet ze langskomen en klimt
de waterput in om dat te melden aan Kobus. Maar onder zijn gewicht bezwijkt de
touwladder.
Jan en Bea vinden sporen van Frank en Bram, dus ze gaan de boerderij in. Jan gaat
boven kijken en Bea doet de kelderdeur open, waarachter Spiekerman haar
opwacht. Ze doet alsof ze flauwgevallen is. De boeven gaan achter Jan aan, achter
wie de trap in elkaar stort. Misschien moet hij het dakraam uit, maar eerst stelt hij
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Jodocus buiten gevecht en pakt diens revolver. Dan sluipt hij naar buiten en verjaagt
met een schot de bewaker en sluit de waterput af.
Plat en de jongens kruipen terug voorbij de splitsing en horen de boeven hun situatie
bespreken. Kobus weet Klaas Ratjetoe zijn revolver afhandig te maken en vlucht met
de jongens terug naar de kelder, waar Bea net door Jan bevrijd wordt. Ook brigadier
Knol verschijnt ten tonele, die de keurig verpakte boeven slechts hoeft af te voeren.
Met de politiewagen rijdt het hele gezelschap terug naar Rotterdam.
Arie van der Lugt was een bekend streekromanschrijver. Hopelijk zijn die boeken wat
realistischer dan de Frank Distel-serie. Het hele verhaal hangt van toevalligheden
aan elkaar, en waarom de boeven de Triton hebben laten zinken en in het pakhuis
waren wordt nergens duidelijk. Het taalgebruik van oud-gymnasiast Van der Lugt
loopt over van de geestigheden en barokke beeldspraken, dat gaat tegenstaan. Wel
is er volop actie en de drie jongens vullen elkaar goed aan, maar diepgaand wordt dit
boek nergens. Dat is duidelijk ook niet de bedoeling.
[DV]
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G. M. van de Maas Lz.
Oorlogsverhaal (1940-'45)

De Jongen van Waalhaven

Naamloze Vennootschap W. D. Meinema, Delft, 1947.
Illustraties: Menno.
Korte inhoud, overgenomen uit www.oudejeugdboeken.nl :
Rotterdam mei 1940. Wim Dijkveld woont met zijn ouders en jongere zusjes in
Waalhaven, een klein landhuisje aan de Vondelingenweg, als de oorlog uitbreekt.
Zijn vader is gemobiliseerd op het vliegveld Waalhaven, dat hevig gebombardeerd
wordt, en vanuit het zolderraam ziet Wim honderden parachutisten neerdalen vlakbij
de Maas. Dan ziet hij opeens hoe zijn vader wordt neergeschoten als deze door de
greppels naar huis probeert te kruipen. Hierdoor is Wim zo overstuur, dat hij de
revolver van zijn vader pakt, als een dolle het huis uitrent en een Duitse parachutist
neerschiet die hem de weg probeert te vragen.
Zijn vader wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar blijkt dat hij niet levensgevaarlijk
gewond is. Moeder en de kinderen gaan logeren nu bij een vriend van vader, meneer
Meima, die in de stad woont. Met een levensgevaarlijke tocht over de Maas wordt het
gezin in een klein bootje naar de overkant gebracht. Wim wordt opgepakt door de
N.S.B.-er Mussing, hun buurman, die gezien heeft dat Wim een Duitser neerschoot.
Hij wordt gevangen gezet, doch kan tijdens een bombardement vluchten. Door de nu
afgezette stad probeert Wim wanhopig het ziekenhuis te bereiken om zijn vader te
bezoeken. Op dat moment begint het grote bombardement op Rotterdam. De hele
stad wordt in puin gegooid en als een wonder wordt het ziekenhuis gespaard. Wim
wordt gewond aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij naast zijn vader
komt te liggen.
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Na de capitulatie en herstel van vader en Wim, moeten beiden onderduiken. Meneer
Meima heeft voor Wim een adres in de provincie Groningen in Noordermeeden
gevonden, bij de familie Veldhuis op "Rengersum". Per trein reist Wim ernaartoe en
onderweg maakt hij kennis met oma Veldhuis, die ook op Rengersum woont. Wim
voelt zich al snel thuis in het gezin. Hij wordt nu Wilm genoemd en er wordt, vooral
door oma, goed voor hem gezorgd. Er is nog een onderduiker in huis, Jan Bergsma
en samen werken de jongens op het land en slapen ook 's nachts in het veld als er
huiszoekingen gedaan worden. Toch worden de jongens, na een kort gevecht, door
de S.D. opgepakt en naar het strafkamp in Amersfoort overgebracht.

Een vreselijke tijd breekt er nu aan: voortdurende martelingen, slaag, honger en
vernederingen. Dan wordt het 5 september 1944. De geruchten gaan dat de
geallieerden aan de grenzen staan. De Duitsers zijn in paniek en laten een groep
gevangenen vrij. Daartoe behoort ook het bouwcommando waartoe Wim en Jan
behoren. Alvorens het kamp te verlaten worden alle gevangenen eerst nog
kaalgeschoren en per trein gaan zij dan op weg naar huis. Wim gaat naar Rotterdam
waar hij eindelijk, bij meneer Meima thuis, zijn moeder en zusjes in de armen kan
sluiten. Vader zit in de buurt nog steeds ondergedoken, maar maakt het goed.
's Avonds telefoneert Wim met zijn pleegouders op Rengersum om te vertellen dat hij
vrij is, en vooral oma is tot tranen geroerd als zij hoort dat het haar Wilm gelukt is uit
het kamp te komen en dat hij weer thuis bij zijn moeder is.
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Fragment uit het boek, overgenomen uit www.oudejeugdboeken.nl :
Daar ligt het kamp in de omlijsting van bossen; er staat een Duits soldaat voor de
slagboom; de boom gaat omhoog en de wagens rijden het eerste deel van het kamp
binnen, het buitenlager. Ze passeren barakken, waar de S. S. gehuisvest is. Dan
komt het binnenlager met de vele hoofdgebouwen en barakken.... Hier klopt het hart
van Hitlers politiestelsel... Dit is het grote ziekenhuis voor allen, die te grof
bewerktuigd zijn, om de nieuwe tijd te begrijpen.... Hier is de apotheek met de
allermodernste medicijnen....
De mannen stappen uit; de boeien worden los gemaakt; de stokken worden uit de
broekspijpen getrokken; commando's weerklinken als luide schreeuwen.... Allen
moeten naar de Rozentuin.
Rozen? denken sommigen. Zijn die hier in een strafkamp? Of?.... Ach, ze kennen
nog niet de betekenis der namen hier in de nieuwe wereld! De Rozentuin is geen
tuin; de Rozentuin is een strafplaats; een prikkeldraadkazerne; een kamp in het
kamp; een apart oord voor een aparte behandeling van hen, die niet "netjes" in het
kamp kunnen leven..... Alles en overal prikkeldraad.... Als rondom de beide
kampdelen, want ontsnapping moet niet mogelijk zijn. Jan komt naast Wim te staan;
ze kunnen met elkaar fluisteren. Even maar, want een Duitser ziet het en nadert
Wim, langzaam.... dreigend; zijn zwarte laarzen schijnen nog dikker dan die van de
gewone Moffen.... Hij komt naar Wim toe. De Duitser staat nu voor Wim; hij richt zijn
blik op de blauwe, zielvolle ogen van den brutalen Hollander en snauwt hem toe met
onbeschofte stem: "Was willst du? Schweige!"
En als knoop er op schopt de kerel met zijn zware, bespijkerde laars Wim tegen de
scheen van zijn rechterbeen.... Deze wankelt; hij heeft zo'n uitbarsting niet verwacht!
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Jan vangt hem op, Wim gaat weer in de rij.... Zijn been doet pijn, alsof vuur omhoog
kruipt.... Hij kan niets zeggen; hij kan niets terugdoen.... Hij moet dulden, Maar hij
vertrekt geen spier van zijn gelaat; die plompe Mof mag niet zien, wat de invloed van
zijn trap is... Verdere bevelen volgen niet...
Het is ongeveer half één; de zon hangt in de strakblauwe lucht te branden op de
mannen, die roerloos moeten staan tussen het prikkeldraad van de Rozentuin....
Heel in de verte stijgt zwarte rook op; er schijn brand te zijn... Uit de verte klinken
bevelen op snauwerige toon tot de mannen door; het geldt hen niet; ze moeten
staan.... En al staande hebben ze gelegenheid, de omtrek op te nemen. Maar
daarmee zijn ze gauw klaar; ze zien barakken, eentonig gevormde gebouwen van
steen en geteerd hout; uitkijktorens met machinegeweren en
bedieningsmanschappen er op; ze zien een colonne, die aantreedt voor het wek
ergens in het kamp; ze zien de mannen marcheren in brede groepen naar hun
aangewezen werkplek; ze zien wachten met het geweer in de aanslag....
Intussen verstrijkt de tijd; het wordt twee uur.... De zon kent geen erbarmen en uit de
stille lucht brandt ze onbarmhartig op de mannen, die, grotendeels, de zon ontwend
zijn; schaduw biedt de Rozentuin niet dan van het prikkeldraad, dat met zijn stekels
zo grimmig er rondom loopt....
Het wordt half drie......
[DV]
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W. Meijer

De Helling aan de Hunze deel III, Een vakantie in Rotterdam

Wolters, 1962.
Illustraties: H. Prahl.
Deze serie leesboekjes is bedoeld voor het zesde leerjaar van het christelijk
onderwijs. De (scheeps)helling aan de Hunze ligt vlak bij de stad Groningen. Piet en
Joost, die uit Rotterdam komt, besluiten een middag de stad in te gaan. Ze
bewonderen de Grote Markt en de trolleybussen. Dan komen ze meester Dupuis
tegen. Die vertelt ze over Alva en Lodewijk van Nassau en hij laat ze het Prinsenhof
zien. En hij geeft een college over het Huis van Oranje-Nassau en over de
Hugenoten, zijn voorouders.
Het gezin van Joost gaat weer terug naar Rotterdam. Hij vertelt Piet van alles over de
stad, de havens, de tunnel en de dierentuin. Over een paar weken mag Piet komen
logeren. Meneer Zandstra maakt van de jongens en hun broertjes en zusjes een
afscheidsfoto die hij op zal sturen.
Piet reist naar Rotterdam. Een medepassagier die machinist is legt van alles uit over
het besturen van treinen en laat hem bijna aan de noodrem trekken.
Bij de familie Van Rijn thuis kun je de Maas en de schepen zien. Joost en Piet mogen
met buurjongen Rijk de Roon mee op de vrachtwagen. Ze rijden door de Maastunnel,
waar een wagen met pech wordt weggesleept. Daarna rijden ze het
Groothandelsgebouw binnen. Na een uitleg over het bombardement en Erasmus
worden ze bij de Lijnbaan weer opgepikt door Rijk.
Piet maakt kennis met de buren De Roon. De kinderen doen een spelletje met
automerken. Er stopt een Volkswagen en Hans Karsten springt eruit, een
schipperszoon die ze kennen uit Groningen. Het schip ligt in Capelle op de werf voor
reparatie. De kinderen mogen daar op de Albatros op bezoek komen.
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Rijk is een acrobaat en Piet wil hem nadoen. Dat lukt niet en voor straf moet hij
zingen. Samen met Lientje zingt hij het Grunnens Laid, het Groningse volkslied. Rijk
vertelt over de oorlog en het bombardement op Rotterdam. Volgens vader De Roon
wacht de Heere op dankbaarheid en bekering, daar schort het nogal aan.
Als de kinderen aardappels schillen komt er een telefoontje van meneer Karsten. Met
de auto gaan ze naar de werf in Capelle. Joost heeft de Albatros nog zien bouwen
aan de Hunze. Nu wordt het schip gerepareerd na een aanvaring in Finland. Er komt
een sleepbootkapitein op bezoek, de jongens mogen een keer mee op de ‘Brazilië’
van Piet Smit. Margo en Lien zijn net naar de bakker en missen de uitnodiging. Maar
met moeder De Roon mogen ze naar de Bijenkorf.
Met de Spido varen de jongens naar het Schiedamse Hoofd waar de ‘Brazilië’ ligt.
Joost moet zich legitimeren, dat kan met de brief (met de foto’s) van meneer
Zandstra. Onderweg krijgen ze uitleg over de havens, graanelevators, parlevinkers
en het Griekse alfabet. Met de sleepboot varen ze naar de ‘Galini’, die met rubber uit
Monrovia komt. Hij wordt met vier sleepboten de Waalhaven binnengebracht. De
havenloods aan boord van de ‘Galini’ coördineert de operatie. Piet en Hans mogen
met de roeiers mee om trossen vast te maken. Joost maakt zich zorgen, maar ze zijn
zo weer terug. De kapitein legt nog van alles uit over de haven terwijl net de Nieuw
Amsterdam uit New York binnenkomt. Ook daar weet de kapitein alles van.
Piet gaat weer naar huis, de hele meute doet hem uitgeleide. Er wordt nog een
wandeling langs de Maas gemaakt en er worden gedichten geciteerd, o.a. Te
Rotterdam Ben Ik Geboren (Jan Prins). Dan naar het station en met de trein terug
naar Groningen.
Een braaf leesboekje, zeker voor niet-Rotterdammers interessant. De schrijver heeft
er veel informatie ingestopt en het christelijke element niet overdreven. En het is
zeker op een goed leesniveau voor zesdeklassers van zestig jaar geleden. Groep
acht van nu zou er een kluif aan hebben!
[DV]
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H. te Merwe

Gevaarlijke Dienst

Meinema, 1957.
Illustraties: Menno.
Het is omstreeks 1690. Na de herroeping van het Edict van Nantes door Lodewijk
XIV in 1685 is de gereformeerde dominee Jean Lecourt naar Rotterdam gevlucht,
waar hij predikant van de Waalse Gemeente is geworden (de kerk stond van 1657 tot
1922 aan de Hoogstraat). Hij woont met vrouw en kinderen aan de Boompjes. Zoon
Jacques zit in Frankrijk in de gevangenis, zoals zovelen die ‘dapper volharden in hun
ongebroken geloof’. Anderen bekeren zich uit lijfsbehoud tot het katholicisme.
Er klopt een mede-Hugenoot aan die zojuist met zijn twee dochters uit Frankrijk is
gevlucht. Ze worden door het domineesgezin liefderijk opgenomen, later komen ze in
de Breestraat te wonen. Garnier vertelt over de gruwelijkheden door de Franse
dragonders begaan jegens de protestanten.
Na de zondagspreek spoort ene Braconnier, een soort geheim agent, in bedekte
(bijbelse) termen Lecourt aan om terug te keren naar Frankrijk: er zijn veel
gemeenten zonder herder, dus ze blijven verstoken van doop en avondmaalsviering.
Hij kan onderduikadressen regelen. Lecourt stemt toe, later keurt de synode in Den
Haag zijn plan goed. Als vertegenwoordiger in Leids laken zal hij naar zijn vaderland
reizen. Zijn vrouw Madeleine schrijft na zijn vertrek aan de kerkenraad waarom hij
niet op de vergadering kan komen. De leden betuigen hun instemming.
Via Brussel gaat Lecourt naar het regiment Nassau-Ouwerkerk, dat in de buurt is
gelegerd. Luitenant De Chaumont zal hem Frankrijk binnensmokkelen. Helaas
sneuvelt die enkele dagen later: de dominee zal het (met Gods hulp natuurlijk) zelf
moeten opknappen. In Aat (Frans: Ath) zegt een legercommandant hem dat het
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levensgevaarlijk is wat hij van plan is. Ook een bevriende luitenant raadt het af. Maar
Lecourt gaat toch.
Zonder paard en laken, maar met bijbels en tractaten vertrekt hij te voet naar Bergen
(Mons). In Avesnes ontsnapt hij aan arrestatie en in Rue des Boeufs logeert hij bij
een mede-Hugenoot. Die organiseert een bijeenkomst van geloofsgenoten in het
bos, Lecourt houdt een echte hagepreek. Maar een spion heeft hem gezien, dus de
volgende ochtend vertrekt hij in het donker naar Saint Pierre.
Daar werkt hij vanuit wisselende onderkomens. Hij preekt, houdt
avondmaalsvieringen en doopt kinderen. Ook bij de, quasi tot het katholicisme
bekeerde, wijnboer Migault moet hij weg, een Roomse fanaat heeft hem gezien. In
een wijnvat wordt hij net op tijd naar een ander adres gebracht, waarna hij heel
Picardië doortrekt om het Woord te verkondigen.
In Varennes ontmoet hij bij de schoenmaker Legendre de officier Lamotte. Met hem
reist Lecourt naar Parijs. Onderweg blijkt hij in de gaten te worden gehouden: is
Braconnier een verrader? Lamotte helpt hem aan een nieuwe identiteit en een
logeeradres bij de (ogenschijnlijk) katholieke klokkenmaker Orry. Die brengt hem in
contact met andere predikanten. Het mogelijke verraad van Braconnier wordt
besproken (op het hoofd van elke predikant staat een geldprijs) en Lecourts reis naar
het zuiden gaat niet door: hij blijft in Parijs.
Braconnier blijkt ook in Parijs te zijn, Lecourt is op zijn hoede. Hij zal binnenkort naar
Holland terugreizen. Op straat herkent hij de verrader, die inderdaad de prefectuur
heeft ingelicht over Lecourts activiteiten. Maar hij krijgt pas geld als de gezochte
daadwerkelijk is opgepakt. Hij geeft een goed signalement van de dominee.
Na enkele huisbezoeken wordt de als timmermansgezel vermomde Lecourt als hij
terugkeert bij de horlogemaker gearresteerd en voor de prefect gebracht. Braconnier
identificeert hem, maar Lecourt slaat terug door hem als spion voor de Engelse
koning te ontmaskeren. Na onderzoek blijkt dat te kloppen en Braconnier wordt in de
cel naast die van Lecourt gezet.
Orry slaat alarm bij de andere dominees, die te weten komen dat Lecourt, ook na
marteling, weigert terug te keren tot het rooms-katholicisme en veroordeeld is tot de
galeien. Hij zal daarvoor naar Le Havre worden overgebracht door een gendarmerieofficier en twee manschappen. De officier blijkt Lamotte te zijn, die met een vervalst
bevelschrift de dominee heeft opgehaald. In Dieppe proberen ze een schip naar
Engeland te vinden. Dat lukt, de kapitein is goed protestant en wil de vier mannen
gratis (‘om Gods wil’) meenemen. Ze moeten dan in Tréport een visser vinden die
hen buitengaats, nadat het Engelse schip geïnspecteerd is, wil overzetten. Dat lukt,
ze varen uit maar ontmoeten een Frans wachtschip. Bidden tot de Here helpt en ze
kunnen veilig overstappen op de Engelsman, ‘dank zij de hulp van mensen en de
bewaring door God’.
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Gevaarlijke Dienst is een van de weinige historische jeugdboeken die, althans
gedeeltelijk, in Rotterdam spelen. Een verhaal uit de tijd van de Hugenotenvervolging
in Frankrijk. Lecourt is een compromisloze dominee van de Waalse Gemeente, die
zijn leven riskeert door naar het gevaarlijke Frankrijk te reizen om het Woord te
verkondigen aan de herderloze kuddes. De Roomsen krijgen hem te pakken, maar
de Here zorgt ervoor dat de verrader gestraft wordt en dat dominee via een Engels
schip kan vluchten. Het is natuurlijk Refolit, maar historisch betrouwbaar (zie onder)
en uiterst spannend. Maar het dogmatische irriteert. Lecourt heeft bijvoorbeeld
weinig begrip voor de uit lijfsbehoud ‘katholieke’ broeders in het geloof.
Rotterdam
Lecourt woont aan de Boompjes, geloofsgenoot Conti in de Wijnstraat. Voor nieuwe
vluchtelingen wordt onderdak gevonden in de Breestraat, je kunt de klokken van de
St.-Laurens horen. Ook de Kipstraat wordt genoemd, evenals de Goudse Rijweg,
waar Braconnier een paard koopt. Als Lecourt vertrekt kijkt hij op de hoek van het
Bolwerk nog eenmaal om. Bij de Oostpoort neemt hij het paard over van Braconnier
en begint aan zijn kruistocht.
[DV]
Overgenomen uit: http://achterderug.nl/zsb-biografie/heiner.pdf
Meer dan tweehonderd titels
HOEK VAN HOLLAND — Maandag is overleden de bekende schrijver N. Heiner.
Onder het pseudoniem H. te Merwe was hij vooral bekend, hoewel hij ook andere
namen – zoals Hein Hoek – gebruikte. De heer Heiner werd op 22 januari 1896 in
Gorinchem geboren. De begrafenis heeft plaats op vrijdag 23 september 1977 in
Hoek van Holland.
De heer Heiner schreef onder de titel ,,De wapenknecht van de roofridder" eerder
een feuilleton voor ons dagblad, terwijl momenteel „Vechters voor vrijheid" wordt
geplaatst. Onder de titel „Kracht van het geloof laten zien in doen en laten van een
christen" plaatsten wij in de oudejaarsbijlage 1976 een interview met hem. De
overledene heeft meer dan tweehonderd boeken op zijn naam staan.
Dat Te Merwe dit kon, had niet alleen met zijn creativiteit maar vooral ook met zijn
grote kennis van de geschiedenis te maken. Voordat hij een verhaal opschreef, wilde
hij zeker zijn van de feiten. In de historische boeken mochten geen elementen
voorkomen die niet klopten. Te Merwe maakte in de protestantse kring naam als
schrijver van historische verhalen voor jongeren.
Bekende titels zijn ,,Van Keezen, Pruisen en Oranjeklanten", ,,Der Vad''ren Pand", de
serie over Luyt Lievensz. Naast Meinema, Callenbach, de Vuurbaak, Voorhoeve en
Van den Tol, gaf Heiner de laatste jaren ook veel bij De Banier uit. Hij baseerde zich
veelal op zuiver historische gegevens. De verhalen werden ingepast in het historisch
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kader. “Als ik", aldus destijds de heer Heiner in ons interview, „in Oranje-Aert zeg dat
't op 22 december 's morgens half vier sneeuwde, dan sneeuwde het.''
De heer Heiner was zoon van een anti-revolutionair wethouder in Gorinchem, ging in
het onderwijs, verbleef als zodanig in Rotterdam, Bennekom en Delft maar koos – na
diverse actes behaald te hebben – uiteindelijk in Utrecht tijdens de studie Nederlands
en geschiedenis toch voor schrijven boven studeren. Hij had een werkzaam aandeel
in de opbouw van het zondagsschoolfonds van Meinema.
De overledene wilde een boek met een boodschap brengen. ,,Je laat de kracht
van het geloof zien in het leven en in het doen en ook in het laten van een
christenmens", aldus de heer Heiner in het interview dat wij met hem hadden.
Tevens was hij ervan overtuigd dat het aantal mensen dat naar een dergelijk
boek grijpt, steeds kleiner wordt. „Behalve dan in die kringen waar ze op
zondag nog niet erop uit trekken en waar ze het belangrijk vinden dat de
kinderen de Bijbelse geschiedenis kennen en hun psalmversje leren."
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Wim Meuldijk

Ketelbinkie, 1945-1957

Het eerste deel van dit stripverhaal, uitgegeven door Het Parool, begint met ‘Zo’n
kleine dertig jaar geleden woonde ik in Rotterdam, ergens in een smal straatje vlak
naast een tabakswinkel…’, en verder wordt Rotterdam in het hele boek nergens
meer genoemd. Al op de eerste bladzijde vertrekt Ketelbinkie per trein naar
Duinoord. Hij krijgt daar door een per ongeluk opgelopen injectie regelmatig enige tijd
enorme apenkracht. Als hij terugkomt gaat hij boksen tegen een ‘geweldige neger’,
later ook een keer ‘nikker’ genoemd. Hij wint door zijn apenkracht. Op een
aanplakbiljet bij het gebouw waar de bokswedstrijd plaatsvindt staat een wedstrijd
van Bop v. Kuveren tegen Joe Lowie aangekondigd, duidelijk gebaseerd op Bep van
Klaveren en Joe Louis. Later gaat hij naar de voetbalwedstrijd ‘Holland-België’ in
Amsterdam, speelt mee en laat Holland winnen doordat ook nu zijn apenkracht
optreedt.
In het tweede deel, uitgave Haagsch Dagblad, gaat hij naar Algerije. Hij vaart de
Waterweg uit, passeert De Hoek en belandt in Algiers. Daar heerst een sultan, een
geweldige Arabier, die wordt bediend door twee inktzwarte Moren (ook wel negers
genoemd, afgebeeld als Sjimmie met extreem dikke lippen) en een ‘klassiek’ soort
Nederlands spreekt: ‘Ik jou straffen, jij koppie-af’. Ketelbinkie raakt bevriend met twee
kinderen, Habbe Kras en zijn zusje Alcayda (!). Hij weet dankzij zijn net op tijd
optredende apenkracht te ontsnappen, laat alle slaven vrij en keert terug in Holland
(nergens wordt Nederland geschreven). Hij gaat wielrennen, daartoe aangespoord
door voormalig kampioen Piet Peddelaars (Kees Pellenaars) en wint een wedstrijd
door zijn apenkracht. Ook hier geen sprake van de stad Rotterdam, wel van Hoek
van Holland.
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Het derde deel, ook uitgave Haagsch Dagblad, is dikker dan de andere drie.
Ketelbinkie wordt detective en gaat met de Duindorpse veldwachter Bobbelman,
bekend uit het eerste deel, en baron Adriaan van Hier tot Gunderhuizen naar Alaska
om een goudmijn te zoeken. Ze vertrekken per schip vanaf de Keikade, varen langs
Hoek van Holland en komen aan in New York. Per auto rijden ze naar Alaska, een
tocht die ‘wel een paar dagen’ zou duren. In Alaska, in het verhaal een land van
prairies en bossen, wonen indianen van de stam der Wilde Papegaaien met
opperhoofd Hakkie-bal. Deze dreigt de koene Hollanders te doden (‘Ik zallen jullie
doodschiet. Bleekgezichten nu hoekie om’), maar Ketelbinkie verhindert dat dankzij
zijn apenkracht en zij keren ongedeerd terug in Holland. Rotterdam wordt niet
genoemd.
In deel vier, uitgegeven door N.V. De Nieuwe Pers, gaat Ketelbinkie met een dikke
buurjongen, Daantje, op trektocht. Ze ontdekken dat je niet ver van huis hoeft te
gaan om van alles te beleven. Daantje drinkt een fles leeg waarin iets zit waardoor je
onzichtbaar wordt. Ketelbinkie wordt weer in het nationale voetbalelftal opgesteld,
maar brengt er niets van terecht doordat zijn apenkracht er niet is. Bij rust is het al 50 voor de tegenstander. Dan weet Ketelbinkie de onzichtbare Daantje het veld in te
loodsen en met zijn hulp wint Holland toch nog. Na wat avonturen op de kermis wordt
Daantje weer zichtbaar en eindigt het boek. Ook in dit deel komt Rotterdam niet voor.
Kortom, behalve in de allereerste zin van het eerste deel niets over Rotterdam,
hoewel je uit de beschrijving van de bootreizen in het tweede en derde deel kunt
opmaken dat ze uit Rotterdam vertrokken.
[RJB]
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Pieter Nierop

Aanval op de Euromast

Kluitman, 1964. (De Euromast werd gebouwd in 1960, de Space Tower is er in 1970
bovenop gebouwd.)
Pieter Nierop is de schrijversnaam van Frederik Pieter Groot. Hij schreef een groot
aantal jeugdboeken. Dit boek is er één uit een reeksje. De schrijver legt zelf de link:
de jonge helden kennen de boeven uit een voorgaand boek. En op het laatst oppert
de commissaris dat deze onverbeterlijke figuren na hun straf wel door zullen gaan
met hun criminele praktijken. Dat kan dan weer een volgend deeltje zijn.
Het verhaal is ingewikkeld. Wil en Frank, twee aspirant-agenten, in opleiding voor
straatagent dus, zien langs de Parkhaven een auto, met Frans kenteken, in brand
vliegen. Door een naamplaatje in het wrak lijkt het te maken te hebben met
boevenpraktijken. De aspiranten worden vermomd als opkopers van oud ijzer en
lorren, en neuzen rond op een verdacht Duits schip dat langs de Parkkade ligt.
Bovendien zoeken ze de visvrouw op, in Scheveningen, die in de buurt was van de
autobrand. Maar die is al een tijdje dood, dus een boef had haar viskarretje gepikt en
zich voor haar uitgegeven. Verdacht allemaal.
Eén boef wordt gearresteerd, en overleeft in Dijkzigt (volgens de auteur Dijkzicht)
een moordaanslag.
De boevenbende blaast het eigen Duitse schip op en dreigt hetzelfde te doen met de
Euromast. Dit wordt na veel verwikkelingen verijdeld.
Maar dan blijkt dat alles een afleidingsmanoeuvre was: de hoofdboef, Medusa, heeft
op dat zelfde moment in het Hilton Hotel aan het Hofplein een gigantische diamant
buitgemaakt. Namelijk door zich uit te geven voor een ‘Oosterse vorst’ (die volgens
de auteur uit Afrika afkomstig is) die de diamant wil kopen, en dan weer niet, maar hij
geeft een namaakdiamant terug.
De commissaris en onze twee helden reizen naar Brabant, en in Sittard blijken de
vluchters in een hotel ingecheckt te zijn. In het carnavalsgedruis weet Medusa
(volgens de commissaris: ‘’s werelds vijand nummer één’) eerst nog te ontkomen.
Maar hij wordt uiteindelijk, ook te midden van carnavalsgedruis, uit de rivier gehaald
bij de grensovergang/pont bij Berg aan de Maas.
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Het boek staat bol van de Rotterdamse straatnamen. Parkkade en omgeving,
inclusief voorbijvarende parlevinkers. Op Katendrecht vinden verwikkelingen plaats
die ik in het voorgaande maar even heb weggelaten, in elk geval gaan ze erheen met
het overzetbootje vanaf de Parkkade, zijn er ’pindachineesjes’ en viezige Chinese
eethuisjes en zelfs al een Griek: Helios Kokkinos van restaurant Xenis (zo heet geen
Grieks restaurant op de hele wereld, ze heten allemaal Xenia). Ook cafetaria ‘De
Vette Hap’ aan de Brede Hilledijk komt aan de orde. Als voddenmannen krijgen de
aspiranten een ruimte aan de Pupillenstraat, bij de Mathenesserlaan (volgens de
auteur: Mathenesserweg), ze worden tot Stiefbeen & Zoon geschminkt in, hoe kan
het ook anders, het Oude Noorden, Burgemeester Roosstraat. Politiebureaus en
politieposten worden genoemd aan de Jobsweg (tevens rivierpolitie) en aan de
Westhavenkade. In Vlaardingen is een brand in de kunstmestfabriek.
Verdere couleur locale? Nauwelijks. Eén keer de ‘typisch Rotterdamse
behulpzaamheid’ (?). En daar in het Oude Noorden eten ze het typisch Rotterdamse
‘uurbord’ = uierboord. Beetje obligaat.
Rotterdamse taal? Is ‘een fikkie stoken’ Rotterdams? En ‘tuut’ voor jut? Volgens de
auteur is ‘uit de barrebiezen gaan’ ook typisch Rotterdams, voor ‘vertrekken’.
Zoals ik aangaf maakt de auteur wel een paar fouten. Zo ook zien de jonge helden
vanaf de Euromast hoe arbeiders ‘als dwergen de popperige graanelevatoren
bedienen’. Zo ver kan je van daar af echt de Maashaven niet inkijken.
Milieus? Over de herkomst van de twee aspiranten staat niets vermeld. Ze wonen,
best aardig, in bij een mevrouw aan de Goudsesingel, die twee keer per week
spruitjes serveert. Verder niet zo veel. Uiteraard is de commissaris iets meer
hoogstaand.
Kwajongensstreken? Geen sprake van. Anderzijds ook geen overdreven braafheid
en moraliteit, het gaat om de spanning.
‘Niet lullen maar poetsen’? Niet expliciet, noch in woorden, noch in daden.
Dood en ellende? Nee, wel vechten, schieten, dreigen met bommen, maar geen
dodelijke slachtoffers. De boevenbende maakt veelvuldig gebruik van een gaspistool
om mensen tijdelijk te bedwelmen (handig bedacht door de schrijver, toch?).
Leerzame momenten? Een paar. Over de kwaliteit en het slijpen van diamanten.
Over de Maas in Limburg vaart een gierpontje met een ruwe-oliemotor, maar dat
wordt niet uitgelegd, dus moest ik het zelf opzoeken op internet.
Leuk is om de parallellen met andere boeken te zoeken. Eigenlijk zijn Wil en Frank
de evenknieën van Bram en Eddy uit Commissaris Achterberg. Ze zijn ouder
natuurlijk, hebben een pistool en een rijbewijs, maar ook zij zijn de ‘jonkies’ die de
oudere politiemannen op het goede spoor zetten. Tegelijk zijn zij, denk ik, voor de
jonge lezertjes een identificatie-intermediair met het boek.
De vluchtroute van de boeven, en de snelle rit van de sterke arm er achteraan, gaat
dezelfde kant op als in De verdwenen radiowagen (1954, dus eerder):
Feijenoordstadion, Dordrecht, Breda. Leuk is dat ook Wil en Frank na afloop bedankt
worden op de kamer van de commissaris, die ook nu een sigaar rookt. Zonder, zoals
bij Eddy en Bram, de bedeesde moeders erbij natuurlijk. En ook Wil en Frank krijgen
een opleiding aangeboden, tot inspecteur. Nee niet de Zeevaartschool, dat was
Ketelbinkie!
[WGH]
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A.J.D. van Oosten

Tweesprong

Tweesprong (1938) werd uitgegeven door Het Poirtersfonds in Eindhoven, en
gedrukt door: NV Vereen, drukkerij en etikettenfabriek voorheen L. Vrijdag in
Eindhoven.
Op de omslag staat een fraai haventafereel, met het enige Nederlandse schip ooit
met drie schoorstenen, het ss Statendam (1929-1940).
De ondertitel van het boek is: een verhaal van jonge menschen. Ook staat vermeld:
Tevens vervolg op Elsje Katrina. Ik las het boek op Delpher.
Abraham Jan Daniel van Oosten (1898-1969, geboren in Delft, overleden in
Rotterdam) was oorspronkelijk huisschilder, werd toen journalist, en schreef later
poëzie en romans. Ook veel in tijdschriften: journalistiek werk en novellen. Zijn
gedichten werden en worden gewaardeerd. Ze staan onder andere in moderne
bloemlezingen van Gerrit Komrij en Ilja Leonard Pfeijffer. Zijn romans werden zonder
uitzondering neergesabeld. Menno ter Braak vindt Elsje Katrina ‘in grote haast
geschreven’, hij verwaardigt zich niet om het vervolg, dat een jaar later verschijnt, te
recenseren.
A.J.D. van Oosten werd in 1931 katholiek. Veel van zijn werk heeft een katholieke
inslag, maar is ook sociaal bewogen en emancipatorisch.
Het boek speelt, blijkt gaandeweg, in 1930, de grote depressie begint net ons land te
raken. We bevinden ons in ‘een kleine landelijke stad, centrum van de streek, op de
noordoever van een rivier met aan de overkant Brabant’. En met een rechtbank. Dat
moet dus Gorinchem zijn. De auteur veronderstelt wel dat we de personages kennen,
maar als je ze niet kent is dat niet storend. Er is een rechtszitting, Rouke heeft bij een
onenigheid iemand gestoken. Elsje is uit haar dorp gekomen om het mee te maken.
En Gerrit-Jan (voor Elsje: Gerjan) komt uit Friesland om te getuigen. Elsje en Gerjan
zijn een soort gedoodverfd stel.
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Rouke wordt vrijgesproken, de advocaat vindt een pater in Rotterdam die
scheepsaalmoezenier is en die Rouke gaat begeleiden, hoewel Rouke protestant is.
Door bemiddeling van de pater monstert Rouke aan op de Agatha, een vrachtschip,
de eerste reis gaat naar Bilbao.
Door de onverkwikkelijkheid van de vechtpartij is het dorp verscheurd, dus Roukes
ouders gaan ook naar Rotterdam, ze worden huisbewaarder bij een advocaat aan de
Noordblaak. En Elskes ouders, met Elske (later lezen we dat ze vijftien of zestien jaar
is, beetje vroegrijp misschien), vertrekken ook, nemen een uitgeleefde
kruidenierswinkel over op het Noordereiland. Gerjan komt af en toe over uit
Friesland. Gerjan is Elsjes legitieme verkering. Maar Elsje wordt steeds een beetje
rijper (wie niet?) ‘…dat merkte zij aan alle merktekens van haar lichamelijk leven…’.
Op de avond dat ze voor het eerste kust met Gerjan op het Prinsenhoofd
(Noordereiland) komt in het donker de Agatha, het schip van Rouke, weer
binnenstomen. Woelingen.
Rouke is na zijn zeereis stoerder geworden. En: hij wil katholiek worden, hij praat
daarover met de aalmoezenier. Want: in al die havens die hij aandoet zijn geen
gereformeerde kerken. Maar er is wel altijd een katholieke kerk.
Dan ligt Gerjans moeder zwaar ziek in Friesland, en Gerjan vertrekt, voor langere tijd.
Elsje: ‘Laten we elkaar dan in die tijd vrij laten’.
En dan stopt het boek. Met de constatering dat het in de haven stiller en stiller wordt,
door de crisis. De romantische lijn wordt dus niet afgemaakt. De religieuze inkeerlijn
ook niet. En de zeemanscarrière-lijn van Rouke ook niet.
Het is een soort open eind, maar wel een beetje heel erg open.
Er was ook nog de vliegeniersdroom-lijn van Gerjan. Dat zit zo: hij is technisch
tekenaar, daar in Friesland, maar dat is saai werk. Hij komt naar Rotterdam en vindt
werk, ook weer als technisch tekenaar, bij de vliegtuigfabriek Koolhoven op vliegveld
Waalhaven (niet met zoveel woorden genoemd, maar het is duidelijk). Beschreven
wordt hoe hij ’s avonds naar huis fietst: langs de Waalhaven oz, dan de Brielsche
Laan (‘weinig moois’ vindt de auteur) en dan bij de graansilo linksaf langs de
Maashaven. Het is mooi werk, bij Koolhoven, het bedrijf wordt beschreven. Maar
eigenlijk wil Gerjan natuurlijk leren vliegen, vertrouwt hij Elsje toe. Maar ook dit lijntje
wordt niet afgemaakt in het boek.
Er is heel veel couleur locale in het boek. Rotterdamse straten, pleinen, bioscopen
en wandelingen, en op zondag het uitje naar Waalhaven. Interessant is het volgende.
We weten dat vliegveld Waalhaven zeker op zondag een hotspot was voor de
Rotterdammers. Het café-restaurant, met muziek, was beroemd. Maar we zijn nu bij
eenvoudiger mensen. Die halen een bekertje koffie bij de ‘toko’ naast het restaurant.
Met een ‘macaroniwafel’. Ze drinken en eten die buiten op. Het staat niet genoemd,
maar wij weten: binnen speelt het orkestje jazzmuziek voor de welgestelden.
Al met al: een leuk boek door het vele ‘Rotterdamse’. Maar compositorisch een
rommel. De taal kan er mee door. De havens worden mooi beschreven.
[WGH]
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1922. De Waalhaven is nog maar net volgelopen en wordt met baggermolens op
diepte gebracht. Maar er is wel al een aanlegsteiger bij het vliegveld, voor de Spido
vanuit de stad.

Dit is van een moderne site. Het kan goed zijn dat een macaroniwafel er ongeveer zo
uitzag. Als het ware een croque-monsieur met macaroni ertussen. Een voedzame
armeluis-snack. Buiten op te eten. Binnen in het Waalhavenrestaurant was het voor
de welgestelden. Daar speelde op zondagmiddag een bandje jazzmuziek. Zie
daarover ook: Chr. van Abkoude: Hoe Fred aviateur werd (1931).
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A. Pleysier

De Reuze-Midvoor

Uitgeverij Ontwikkeling, 1929.
Illustraties: Funke Küpper.
In 1966 opnieuw uitgegeven door de Arbeiderspers als Flip de Topscorer
Illustraties: Waldemar Post.
Met enige aarzeling heb ik toch maar besloten deze titel op te nemen in onze
Rotterdamse canon. Ook al speelt het verhaal zich af in het fictieve stadje Woelwijk,
terwijl ook andere plaatsnamen geen houvast bieden. Ik zet de argumenten op een
rijtje:
1) De schrijver, afkomstig uit Vlaardingen, woonde in Rotterdam-Vreewijk,
achtereenvolgens op de Enk, Treek en Groenezoom.
2) Hij werkte in Rotterdam, o.a. bij het socialistische dagblad ‘Voorwaarts’.
3) Hij situeerde meer van zijn boeken in Rotterdam, b.v. Rotterdamse Idylle.
4) De jongens spreken af te gaan ‘sjotten’ in de Drievriendenstraat. Die bestaat
alleen in Rotterdam.
5) Tweemaal wordt de Hoogstraat genoemd. Deze naam komt natuurlijk meer voor,
maar is toch ‘circumstantial evidence’.
6) Er is een suikerfabriek in Woelwijk. Destijds was Van Oordt, bekend van de
suikerzakjes, in Rotterdam gevestigd, eerst aan de Hertekade en later aan de
Voorhaven.
7) Concurrent Stakendam en Flips club S.S.S. spelen in de Rotterdamsche
Voetbalbond.
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8) Er bestaat een Woelwijkstraat in Rotterdam, waarschijnlijk genoemd naar de
buitenplaats Woelwijk bij Voorschoten. Ook in Tietjerk, Friesland, en in HoogezandSappemeer waren buitenplaatsen van dezelfde naam. Verder komt de straatnaam
alleen nog in Voorburg voor.
9) Het elftal gaat naar een uitwedstrijd met een ‘locaaltreintje’, mogelijk de RTM.
10) In het laatste hoofdstuk zit de familie Van Randwijk op de tribune bij Sparta, dat
thuis speelt tegen HBS uit Den Haag.
11) Met name Rinus Saus, de rechtsback en captain van S.S.S III, spreekt plat
Rotterdams: ‘As Flip het op z’n heupen hebt ken geen ééne back hem houwe’.
Flip van Randwijk en zijn klasgenoten gaan voetballen in de Drievriendenstraat. Een
echte bal hebben ze niet, er wordt gespeeld met een vloot, een kurken drijver van
een visnet. Flip schittert als aanvaller maar schiet de ‘bal’ helaas in de water- en
vuurnering van baas Versteeg. Bal kwijt!
Goede raad is duur. Er wordt besloten geld bij elkaar te brengen om een
‘zevenvachter’, een meerlaagse echte bal te kopen. Flip doet karweitjes voor zijn
moeder om geld te verdienen. Met de centen van de andere jongens en een bijdrage
van een bevriende vrachtrijder wordt zorgvuldig de beste zevenvachter uit de
speelgoedwinkel geselecteerd. De volgende wedstrijd (of ‘mets’) gaat geweldig, tot
de bal in de dakgoot van baas Versteeg belandt. Maar ’s avonds in het donker klimt
Flip op het dak en haalt de bal terug.
Voor de zekerheid zal de volgende partij ‘sjotten’ op het land van boer Van den Berg
gespeeld worden om verdere botsingen met Versteeg te voorkomen. Er ontstaat
echter ruzie en de match moet overgespeeld worden. Maar ook dan is er ruzie, dus
Flip houdt het voor gezien. Hij houdt de bal en betaalt de andere jongens hun centen
terug. Maar nu mag hij niet meer meedoen.
Flip mag van zijn ouders lid van S.S.S. (Sport Staalt Spieren) worden. Hij komt als
mid-voor in het derde elftal. De klasgenoten, die hem weer mee willen laten doen,
zijn beduusd maar ook trots.
In een aantal wedstrijden blinkt Flip uit, hij wordt in de krant genoemd. Zelfs zijn
ouders komen kijken, hoewel vader meer van dammen houdt. Na de Woerkomsche
Leeuwen worden ook de Lefgoozers uit Krabbendam verslagen.
Vader is beter in dammen dan in voetballen, Flip wordt kansloos verslagen.
Binnenkort zal hij van school gaan. Hij ziet wel wat in een kantoorbaan, maar zal dan
’s avonds naar de Handelscursus moeten. Vader is maar gewoon arbeider, dus dat
wordt een dure zaak. Maar het mag toch.
Na een overwinning op de Pechvogels wordt S.S.S. kampioen! Het team wordt
gehuldigd en er komt nog een fuif. In gebouw Concordia voelen Flip en Rinus zich
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verlegen, helemaal als ze moeten dansen. Tot hun opluchting alleen maar de
polonaise, en ze maken kennis met twee aardige meisjes. Emmy Stevens en Corry
van Loon zullen naar de volgende wedstrijd komen.
Stakendam wordt verslagen, het zijn ruwe gasten. Gelukkig wordt het geen knokken
na afloop. En de meisjes zijn opgetogen. Later blijken de wederzijdse ouders van Flip
en Emmy elkaar te kennen. Er wordt een bezoek afgesproken.
In de return wordt Stakendam weer verslagen en S.S.S. promoveert naar de tweede
klasse. De Van Randwijks gaan op bezoek bij de familie Stevens en een week later
komen Emmy en haar ouders bij Flip. Die gaat werken op het kantoor van een
kruidenier waar Emmy boodschappen doet. De baas is een saaie figuur, maar Flips
collega Koos, voetballer bij W.F.C., speelt met Flip een partijtje in de middagpauze,
met een prop papier als bal.
Als er na een ruzie enkele spelers van het eerste elftal vertrekken worden Flip, Rinus
en Nico in hun plaats opgesteld. In de eerste wedstrijd tegen K.V.V. spelen ze,
aangevuurd door de meisjes, goed en Rinus maakt per ongeluk de winnende goal.
Ook in de rest van het seizoen gaat het voorspoedig, 23 van de 41 doelpunten zijn
door Flip gemaakt. Vader rookt uit trots sigaren van het merk ‘Randwijkjes’, hoewel
ze volgens hem ‘zo geurig als een schroeiende sok’ zijn.
De beslissende wedstrijd om het kampioenschap van afdeling D der Westelijke
Tweede Klasse zal tegen R.V.V. gespeeld worden.
De Ruitendijksche
Voetbalvereniging is favoriet. De strategie van S.S.S. is dat er in de eerste helft
terughoudend en verdedigend zal worden gespeeld, waarna ze in de tweede helft
losgaan. Dat blijkt te werken. De tegenstanders zijn na de rust zowel overmoedig als
vermoeid, zodat de Woelwijkers gelijk komen. In de laatste minuten scoort Flip de
winnende penalty. S.S.S. kampioen!
Twintig jaar later. Flip is boekhouder van Coöperatie De Toekomst en getrouwd met
Emmy. Met hun zoon Flip jr. zitten ze bij Sparta op de tribune. Het Haagse H.B.S. is
de tegenstander. Flip vindt het spel maar niks: ‘allemaal aanstellerij van over het
paard getilde jongelingen, die de wereld es willen laten zien hoe verbazend knap ze
zijn’. Nee, dan vroeger in de tijd van S.S.S. versus Ruitendijk! Zoon Flip snapt niet
dat hij alleen maar in het schoolelftal mag voetballen. Maar vader zegt: ‘Sport moet
uitspanning blijven, weet je…..een middel om je body op een aangename manier
sterk en gezond te houden. Maar als al dat gewedstrijd eten en drinken voor je
wordt………nou dan raakt er meer bedorven dan je maag alleen en dan zijn er
weinig dokters die je genezen kunnen’.
Om dit boek te kunnen waarderen is het niet nodig om van voetballen te houden. Het
helpt wel. Pleysier schrijft begripvol over de schooljongens die veel lol hebben maar
ook onderling behoorlijk ruzie maken. De meester heeft het er wel eens moeilijk mee.
De schrijver kan het weten, hij heeft ook de Kweekschool gedaan. Het gezin Van
Randwijk is harmonieus, vader en moeder hebben begrip voor hun zoon (die enig
kind is, ongewoon voor een arbeidersgezin) en stimuleren hem bij sport en opleiding.
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Pleysiers socialistische achtergrond zal hier niet vreemd aan zijn, sociale mobiliteit
en culturele verheffing zijn speerpunten van de SDAP. Hij heeft duidelijk verstand
van voetballen, niet alleen de technische aspecten ervan maar ook de sociale:
clubtrouw en rivaliteit worden realistisch beschreven, evenals Flips eerste schreden
op het amoureuze pad. Twintig jaar later (hij kan dan nog geen veertig zijn) voetbalt
hij niet meer: hij is boekhouder geworden. Jammer!
Flip de Topscorer
Deze heruitgave uit 1966 mist het laatste hoofdstuk uit het origineel uit 1929. Er is
echter een verklarende inleiding toegevoegd om het boek in zijn historische context
te plaatsen. Handig, want nu weten we dat het in 1905 speelt, het jaar waarin Flip
veertien werd en van school ging. Toevallig ook de leeftijd van de in 1891 geboren
auteur, wat het boek autobiografischer maakt dan het in eerste instantie leek.
Kleinzoon Flip logeert bij opa en oma in Rotterdam. Hij mag mee naar de wedstrijd
Feyenoord-Ajax in de Kuip. Opa’s voetbalverleden komt ter sprake, evenals de vele
verdwenen clubs. Opa legt uit hoe dat komt: ‘ze konden het op den duur niet
bolwerken tegen de volksclubs. (….) in 1905 moesten je ouders rijk zijn of tenminste
tot de gezeten middenstand behoren, anders had je geen geld genoeg om in zo’n
grote club te spelen’. Hijzelf had geluk: de directie van de suikerfabriek had
aardigheid in voetballen en stelde een veld en een clubhuis ter beschikking. Flip III
wil dat verhaal wel eens helemaal horen en oma krijgt haar man zo ver dat hij het
allemaal op schrift zal stellen. Dan volgt De Reuze-Midvoor minus hoofdstuk 43.
Afgezien van de noodzakelijke spellingsmodernisering zou je verwachten dat de
tekst ongewijzigd is. Maar dat is hij niet: stelselmatig heeft Pleysier het platte
Rotterdams verfatsoendelijkt. Als er teams gekozen worden zegt Flip: ‘Dirk, jij ben bij
mijn’. In 1966 is dat ‘bij mij’ geworden. Overigens blijft andere volkstaal soms
ongewijzigd. Ik vraag me af wat de schrijver hiermee wilde bereiken: het
Rotterdamsch uit 1905 is in 1966 nog prima te begrijpen en nauwelijks veranderd.
Bovendien gaat het over arbeidersjongens, die nu eenmaal zo praten. En de echte
Rotterdammer zegt in 2020 nog steeds ‘bij mijn’. Als socialist van de oude stempel
zou Pleysier juist trots moeten zijn op die authentieke taal!
[DV]
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Jan Post

Sannetje

Sannetje, het verhaal van een Joods meisje tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Een boek voor jongens en meisjes van 14 jaar en ouder.
A. W. Bruna & Zoon, Utrecht, 1946.
Illustraties: Toon van Ham (1905-1988).
Korte inhoud, overgenomen uit www.oudejeugdboeken.nl:
Mei 1940. Sannetje Muyselaar wordt door haar vader van school gehaald. Het is
Pinkstervakantie en samen zullen zij gaan logeren bij de tantes San en Rebecca in
Den Haag. Moeder en haar kleine broertje Bennie zullen thuisblijven in Rotterdam.
Sannetje verheugt zich hier erg op en is blij als ze bij de tantes aankomen. Doch die
nacht vallen de Duitsers Nederland binnen. Het is oorlog! Tevergeefs proberen
Sannetje en haar vader naar huis, naar moeder en Bennie, te gaan. Overal worden
ze tegengehouden en hun fietsen worden door de Duitsers afgepakt. Lopend gaan zij
verder, doch moeten uiteindelijk terugkeren naar Den Haag. De volgende dag
proberen zij het weer, doch worden, in de buurt van Den Hoorn, door Duitse
soldaten, samen met een groep andere mensen, opgesloten in een paardenstal. De
volgende morgen gaan ze weer op weg en komen uiteindelijk langs vele omwegen,
door met een legerauto mee te rijden, weer terug in Den Haag bij de tantes.
Dan wordt het dinsdag 14 mei. Rotterdam wordt gebombardeerd. Sannetjes vader
vertrekt alleen naar Rotterdam om moeder en Bennie te zoeken. Sannetje moet bij
de tantes blijven. Doch die nacht loopt Sannetje weg. Ook zij wil naar moeder en
naar Bennie. Met een auto kan ze meerijden en komt zo in de brandende stad. Er is
geen doorkomen aan en Sannetje gaat naar Oom Bram en tante Jet in Vreewijk.
Daar ontmoet zij haar vader weer, die het vreselijke bericht meebrengt dat moeder
en Bennie waarschijnlijk zijn omgekomen tijdens het bombardement.
Na de capitulatie krijgt vader weer werk als onderwijzer op een school in het westen
van Rotterdam. Hij reist heen en weer en Sannetje blijft bij de tantes wonen.
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Het leven wordt weer wat rustiger voor Sannetje. Totdat vader op een dag ontslagen
wordt omdat hij joods is. Niet lang daarna moeten alle Joden een grote gele ster met
het woord “Jood” erop gaan dragen. Sannetje, haar vader en de tantes leven in
onzekerheid en spanning. Dan gebeurt er waar zij bang voor waren: Vader wordt
midden in de nacht, in zijn kamerjas en op pantoffels, door de Duitsers uit huis
gehaald en meegenomen in een overvalwagen. Sannetje zal haar vader nooit meer
terugzien.

Als Sannetje naar een vriendinnetje is geweest en thuiskomt, is het huis leeg en
blijken ook de tantes opgepakt te zijn. Nu is Sannetje helemaal alleen! Zij gaat naar
oom Bram en tante Jet in Rotterdam, die haar bij een niet-Joodse familie in
Schiedam onderbrengen. Daar krijgt ze bericht dat de tantes naar Westerbork zijn
gebracht.
Sannetje zit lange tijd ondergedoken bij de familie in Schiedam, doch bitter wordt zij
niet. Van vader leerde zij niet te haten en hoop en vertrouwen te hebben. Sannetje
wil ook niet haten. Ze wil net als vader, vertrouwen op de uiteindelijke overwinning
van het goede in de mens. In die stemming wacht Sannetje op het einde van de
oorlog, die haar zoveel ontnomen heeft.
Enkele aanvullingen
Als ze in Den Haag zijn gaan ze misschien ook naar de Gevangenpoort, vader houdt
weliswaar niet van martelwerktuigen, maar voor Sannetje is het interessant. Ook de
executies van vroeger worden besproken, Tine zegt: ‘Gelukkig dat zulke dingen nu
niet meer gebeuren’, maar vader nuanceert dat met een verwijzing naar de
behandeling van de Joden in Duitsland.
Het gezin Muyselaar woont in het centrum, dicht bij het Hofpleinstation. Ze gaan dus
met de Hofpleinlijn (nu de Randstadrail) naar Den Haag.
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De eerste poging om per fiets in Rotterdam te komen mislukt, de tweede ook. Als
vader alleen een derde poging waagt gaat Sannetje hem in haar eentje achterna en
kan met een auto meerijden. Langs de houtzagerijen van Van Stolk komen ze de
stad binnen en op de Nieuwe Binnenweg gaat Sannetje te voet verder. De weg naar
haar huis is gesloten, dus dan maar naar oom Bram in Vreewijk, op Zuid. In het
Museumpark ziet ze honderden ontredderde daklozen, via Westzeedijk, Vasteland,
Boompjes, Schiedamsedijk naar de ‘hol’ (helling) voor de Maasbrug en aan de
overkant door de Rosestraat en over de Beijerlandselaan naar Vreewijk. Vader is
daar intussen ook aangekomen. Hun huis heeft een voltreffer gehad en moeder en
broertje Benny zijn hoogstwaarschijnlijk dood. Sannetje en vader gaan terug naar
Den Haag.
Ondanks de ellende en discriminatie is vader niet wraakzuchtig: ‘hij wilde niet haten,
hij wilde blijven vertrouwen op de menselijkheid, die in ieder mens aanwezig moest
zijn en hij stelde alles in het werk om deze gedachten op Sannetje over te brengen’.
In het Nawoord (zie hierna) benadrukt de schrijver dit nog eens. Het is 1943 en de
gruwelijkheden van de Nazi’s zijn nog niet in volle omvang bekend. Je vraagt je af of
Post na afloop van de oorlog en het bekend worden van de genocide in de
concentratiekampen nog zo vergevingsgezind zou zijn geweest! Wat dat betreft
onderscheidt dit boek zich van de andere oorlogsboeken die wij gelezen hebben.
Daarin is er weinig of geen nuancering, de Moffen zijn onmensen en de
Nederlanders (behalve een paar verraders die hun verdiende loon krijgen) helden.
Het zou nog jaren duren voor dit zwart-witdenken enigszins gerelativeerd werd.
[DV]
Fragment uit het boek, overgenomen van www.oudejeugdboeken.nl:
Hier stond Sannetje in het zo bekende Rotterdam, dat in enige uren tijd
onherkenbaar veranderd was. Moest ze hier zoeken naar vader, naar moeder en
naar Bennie?
- Daar mag je niet heen, riep een brandweerman haar toe, toen zij tussen het puin
door een weg wilde zoeken naar de Coolsingel. De rook prikte haar in de ogen en
haar voeten struikelden over de brandweerslangen die overal het water heen
voerden om het brandende Rotterdam te blussen.
Neen, de stad kon Sannetje niet door. Overal werd ze tegengehouden. Was het niet
door de politie, brandweer of mensen van de luchtbescherming, dan was het door
bergen puin, waaruit nog vlammen omhoog schoten en hitte en rook haar terug
drongen. De binnenstad, waar zij met vader, moeder en Bennie gewoond had, was
niet te bereiken.
- Dan naar oom Bram aan de linker-Maasoever, - besloot Sannetje. Oom Bram was
een broer van moeder en woonde in het tuindorp Vreewijk. Maar ook deze weg was
niet gemakkelijk. Telkens opnieuw werd ze teruggedreven en moest andere wegen
zoeken. Ze kwam langs het museumpark, waar honderden daklozen met wat ze uit
hun brandende huizen hadden kunnen redden, bij elkaar zaten.
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Maar al die ellende had geen invloed op Sannetje. Zij liep met een ernstig
vastberaden gezichtje tussen al die rampzaligen door in de richting van de WestZeedijk. Plotseling werd haar naam geroepen.
- Sannetje? Sannetje keek op en herkende een meisje, dat even als zij, in de eerste klas van de
Mulo zat. Loeki Barends. Loeki schoot op haar toe en greep haar wild bij de arm.
- Leven jullie allemaal nog? - vroeg zij met een stem, die oversloeg van de zenuwen
en zij ratelde door zonder op antwoord van Sannetje te wachten.

- Wij wel. Het huis naast ons kreeg een voltreffer en het onze stortte gedeeltelijk in
elkaar. Toen ons huis begon te branden zijn we naar buiten gehold en hebben in een
schuilkelder gezeten. Loeki had nog veel meer te vertellen, maar Sannetje duwde haar arm van zich af en
zei zacht, - Laat me gaan. Ik weet het wel, het is allemaal erg..... - Ze keek Loeki aan
met ogen, die heel iets anders zagen dan een schoolvriendinnetje.
Loeki keek haar even verwonderd aan, maar toen zij de uitdrukking in de ogen van
Sannetje zag, vroeg of zei ze niets meer. Ze zag leed in de ogen van Sannetje en
sinds gisteren wist ze wat leed betekende.
Van de West-Zeedijk over het Vasteland naar de Boompjes was een bijna
onbegaanbare weg. Sannetje zag mensen met een zakdoek voor het gezicht, een
weg zoeken over het smeulende puin. Ook zij bond haar zakdoek voor mond en
neus en aarzelde niet om het voorbeeld te volgen. Links en rechts waren
brandweerlieden bezig met blussen. Soms kon ze door de rook geen meter voor zich
uitzien en moest zij haar ogen sluiten voor de brandende pijn.
De Schiedamsedijk was één puinhoop, de Leuvehaven één rokende ruïne. In het
water van de Leuvehaven lagen halfverbrande schepen, scheef, achter of vóórover
in het water gezakt.
Over de brug naar de Boompjes ging nog steeds de stroom Duitse tanks en andere
gevechtswagens, waarvan Sannetje onder Den Haag op de Nieuwe weg het begin
gezien had.
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Kapotgeschoten trams stonden op de hol naar de Maasbrug en de draden van het
electrische net hingen met slierten naar beneden. De grote kantoorgebouwen en
magazijnen waren door bommen vernietigd en tussen de puinhopen staken
gedeelten van geblakerde brandkasten. Sannetje zag alles, maar beroeren deed het
haar niet meer. De vernietiging was te groot, het geweld, dat hier huis gehouden had,
te afgrijselijk.
Aan het begin van de Maasbrug lag een stuk zeil over de straat en daar onderuit
staken wel twintig paar laarzen.
Lijken, wist Sannetje en ze huiverde niet eens....
Uit het nawoord van de schrijver, overgenomen van www.oudejeugdboeken.nl:
Ik draag dit boekje op aan al die jongeren in de eerste plaats, die door het
oorlogsgeweld en op de daarop volgende vervolgingen geleden hebben.
Maar ook aan alle anderen draag ik dit boek op, omdat ik weet, dat het haatgevoel zo
vruchtbaar is en zo gemakkelijk grote groepen van een volk beheerst.
Leer als Sannetje, n i e t te haten!
Ik weet, dat het moeilijk, bijna onmogelijk is, hen, die jou leed veroorzaakten, met
liefde tegemoet te treden.
Maar het m o e t !
Het moet, als we willen, dat deze oorlog de laatste is geweest.
Het moet, als we er prijs op stellen, dat mensen van een ander ras niet meer
vervolgd en vernietigd zullen worden.
Het moet, als we een mens, een goed mens willen zijn.
En wie van jullie jongeren wil niet proberen een goed mens te worden? Een ieder
immers?
Ga aan 't werk en laat je niet door het kwade beïnvloeden.
Zorg, dat je de wereld beter achterlaat, dan je haar gevonden hebt.
October 1943.
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Rudolf van Reest (Karel van Spronsen) Jan en de Sloeber uit Loods B

Paul C. Kaiser, Rotterdam, ca. 1935.
Illustraties: H.C. van Eck.
Dit boek uit 1935, destijds verkrijgbaar als premieartikel bij de beschuit van Kaiser, is
het eerste waarin Van Reest zijn eigen jonge jaren als onderwerp neemt. Er zouden
nog twee varianten volgen, in 1937 Jan wordt Loopjongen en in 1950 De Andere
Wereld. Het boek Jan en de Sloeber uit Loods B is in 1974 nog als feuilleton
gepubliceerd in het Nederlands Dagblad van hoofdredacteur P. Jongeling. Het zal
toen meer gegaan zijn om de stichtelijke strekking dan om de actualiteit: in 1974 was
het Maasstation al twintig jaar verdwenen.
Jan Hoogendijk moet afscheid van de ULO nemen zonder het diploma: vader is
gestorven en er moet geld verdiend worden. De meester laat hem beloven eerlijk en
plichtsgetrouw te zijn. Jan kan altijd bij hem terecht bij moeilijkheden. Tegen
klasgenoot Kees vertelt hij dat hij in de groente-expeditie gaat. Zijn oom heeft hem
het baantje bezorgd maar wat het inhoudt weet hij nog niet. Kees denkt dat hij op de
groentemarkt aan de Rotte gaat werken; ‘wat een snertbaan’. Maar moeder is hem
dankbaar.
Heel vroeg gaat Jan op weg naar zijn nieuwe werkkring, de trekhond van de
melkboer is nog maar net wakker. Op naar het Rijksentrepot bij het Maasstation.
Vanuit Kralingen loopt hij langs de Oostpoort en arriveert veel te vroeg bij loods B.
De chef is een scheldende en snauwende hufter, de collega’s onverschillig, alleen
een lange blonde brildrager is wel vriendelijk. Er worden vanuit een schip in het
Boerengat uien aangevoerd die via een machine in zakken van vijftig kilo gaan, die
Jan van de uienhor op de bascule moet tillen. Het is letterlijk loodzwaar werk maar de
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zakkennaaier helpt hem als hij het niet vol kan houden. Het is vies en stoffig in de
loods en de uienlucht is intens. De eigenaar van de zaak komt langs en de chef slijmt
bij hem. Tegen de arbeiders is hij honds, maar een zakkendrager dreigt hem een
paar minuten met zijn rooie kop in het Boerengat te houden. Dat helpt even.
Jan is kapot van het zware werk maar thuis houdt hij zich groot. ’s Middags moeten
er sleperswagens geladen worden, dat is iets minder zwaar. Blonde Klaas, die
sloeber wordt genoemd, legt hem uit hoe het werk in elkaar zit: op de Geldersekade,
bij de Oudehaven worden de zakkendragers per karwei ingehuurd, schepen lossen
of spoorwagons laden en lossen. Het werk is sterk afhankelijk van de schommelende
uienprijzen. Vrouwen en meisjes zoeken de rotte uien eruit.
Er moet weer een schip gelost worden, dus worden er zeven zakkendragers
geworven. Een ervan moet eerst een borrel hebben voordat hij kan werken. Tijdens
de klus komt er nog een bierverkoper langs, het werk maakt dorstig. Jan drinkt mee
maar kan daarna niet meer werken en valt in slaap op een stapel zakken. Hij neemt
zich voor niet meer te drinken. Zo gaat de week voorbij, hij wordt door de vrouwen in
de maling genomen en stinkt naar uien.
Het is winter en de Zeeuwse uien moeten tegen de vorst beschermd worden, ze zijn
schaars en dus duur. Er gebeurt weinig, de losse werklieden hebben geen inkomen.
Als Jan naar huis gaat spreekt zijn collega ‘de kreupele’ hem aan, er moet
overgewerkt worden ’s avonds. Hij blijkt mee te moeten werken aan een inbraak in
de loods, als hij niet wil wordt hij bedreigd. Als hij een kik geeft verdwijnt hij in het
Boerengat. De misdaad drukt zwaar op zijn gemoed.
De volgende dag wordt de inbraak ontdekt, er is een aantal zakken uien verdwenen.
De patroon wordt geroepen en de politie stelt een onderzoek in, zonder resultaat.
Jan zweet peentjes als de speurhond ingezet wordt, maar dankzij de sterke uienlucht
heeft het dier geen succes. Klaas verdenkt de kreupele, later wordt de zakkennaaier
verdacht. Thuis is Jan stil, zijn moeder merkt wel dat er iets is maar hij houdt het voor
zich, verteerd door wroeging.
Voor een nieuwe lading uien moet Jan Dikke Bet, de voorvrouw, gaan waarschuwen.
Zij woont in de Lijnbaanstraat (nu Hennekijnstraat, bij de Aert van Nesstraat), een
achterbuurt. Onderweg wil de drankverslaafde zakkendrager hem zijn aandeel in de
opbrengst van diefstal geven, vijf gulden, maar hij weigert het aan te nemen. Via de
markt op de Goudsesingel loopt hij naar het huis van Dikke Bet. Klaas en zijn vader
wonen daar ook. Klaas ligt ziek in bed maar voor Jan speelt hij een stukje op zijn
viool. Die wordt ontroerd door het mooie oude liedje dat zijn moeder vaak zong. Bet
komt thuis en zegt dat ze de dokter laat komen, ‘je ben in de bus (ziekenfonds, niet
vanzelfsprekend in de jaren dertig), dus die kerels kenne voor ons net zo goed klaar
staan as voor de rijke lui’. Hij doet zijn boodschap en gaat terug naar loods B. Bet
neemt hem in bescherming tegen de plagerijen van de vrouwen en het
politieonderzoek heeft niets opgeleverd. Maar zijn geweten blijft hem plagen.
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Het nieuws van de inbraak heeft ook het gezin Hoogendijk bereikt, moeder vindt het
maar vreemd dat Jan er niets over verteld heeft. Zaterdagsmiddags gaat hij weer bij
Klaas op ziekenbezoek, die te moe is om viool te spelen. Bet vertelt Jan dat Klaas en
zijn vader het grootste deel van hun verdiensten afstaan aan Klaas’ twee zusters,
wier mannen werkloos zijn.
Via de Hoofdstraat (waarschijnlijk de Hoogstraat) loopt hij naar de Nieuwehaven,
maar ziek van wroeging gaat hij naar huis en naar bed.

Klaas is wat opgeknapt en speelt weer op zijn viool. Hij vertelt over Zeeland, waar hij
vroeger gewoond heeft. Lyrisch schildert hij de weidse vergezichten en hoge luchten,
de dijken en de gorzen. Maar hij moet werken voor de gezinnen van zijn zussen, die
van hem en zijn vader profiteren. Later zal hij teruggaan. Op straat vecht de lange
zakkendrager met zijn vrouw, hij wil haar dierbaarste bezit, een naaimachine, naar de
lommerd brengen om drank te kopen. Het lukt hem niet. Hij wil Jan een borrel kopen
maar die weigert. Hij loopt doelloos rond in de stad en later heeft hij nachtmerries en
droomt hij van de meester.
Klaas is weer aan het werk, maar een zakkendrager maakt zijn ladder los zodat hij
een doodsmak zal maken. Jan waarschuwt net op tijd en geeft de dader een
vuistslag. Dikke Bet grijpt in en door te dreigen dat alle vrouwen het werk neer zullen
leggen zorgt ze dat de man ontslagen wordt. De lange zakkendrager is intussen zo
afgetakeld dat hij onder het werk in het water valt. Met de ziekenauto van het Rode
Kruis wordt hij naar het ziekenhuis op de Hoogstraat gebracht. Bet over de drank:
‘die rommel maakt je naar ziel en lichaam kaduuk en de kastelein wordt er dik en vet
van’.
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Jan gaat uitgeput van het werk en de emotie naar huis en blijft de volgende dag in
bed, hij trekt het niet meer. Hij is zwaar ziek, de dokter komt en weet ook niet wat
hem scheelt. Dan komt Klaas op bezoek, door een opmerking van Jans moeder
heeft hij uitgevonden wat er gebeurd is en eindelijk bekent Jan zijn aandeel in de
inbraak aan hem. Klaas veroordeelt hem niet maar heeft begrip en medelijden. Jan
stelt voor om de meester om hulp te vragen, Klaas zal bij hem langsgaan.
Meester wil helpen en neemt de tram naar de Schiekade, waar het grote herenhuis
staat van meneer Van Diemen, de patroon. De mannen liggen elkaar wel, en als de
meester de toedracht van de inbraak uit de doeken heeft gedaan weet Van Diemen
wat hem te doen staat. In de loods vraagt hij eerst aan de chef hoe Jan
functioneerde. Die geeft een goede beoordeling maar zegt erbij dat hij eigenlijk te
netjes is voor dit soort werk. Als er even niets te doen is pakt hij een studieboek. De
kreupele wordt ontslagen en de volgende dag bezoekt de patroon Jan. Hij stelt hem
een kantoorbaan in het vooruitzicht met studiefaciliteiten, met behoud van zijn
huidige loon (jongste bedienden verdienden de eerste tijd vaak niets!). Jan bekent nu
ook alles aan moeder.
De vader van Klaas ligt in het ziekenhuis, hij moet aan een breuk geopereerd
worden. Zijn dochter Sjaan komt dus naar Klaas toe om geld. Gelukkig is Bet thuis,
die haar onderuit de zak geeft en haar tenslotte vierkant de trap af gooit. En Klaas
vertelt ze dat hij harder moet zijn voor die klaplopers. Klaas neemt zijn viool en gaat
over de Goudsche Singel richting Kralingen, naar Jan. Daar speelt hij voor Jan en de
meester, terwijl hij aan zijn overleden moeder denkt. Na meesters vertrek praat Jan
hem bij over de laatste gebeurtenissen. Klaas is niet blij, vriendschap tussen een
kantoorklerk en een arbeider kan niet. Maar zo is Jan niet.
Als Jan een paar weken later weer helemaal beter is krijgt hij van Van Diemen
vijfentwintig gulden om een weekje weg te gaan. Hij besluit met Klaas naar Zeeland
te gaan, naar Tholen en Stavenisse, waar Klaas vandaan komt. Ze kunnen logeren
bij de tante van Klaas en de beurtschipper wil ze gratis meenemen, zo komen ze
royaal uit met het geld. Vanaf de Noordblaak steken ze van wal, over de Maas tuffen
ze langs de schepen van de Holland-Amerikalijn en de Lloyd, waarna ze de Oude
Maas opdraaien en door het groene landschap varen. Klaas geniet, ze passeren het
Zijpe tussen St.-Philipsland en Duiveland en hij wijst Jan aan waar Nieuwerkerk,
Ouwerkerk en Tholen met St.-Annaland liggen. Stavenisse is niet ver meer en met
smaak verorberen ze de boterhammen en pannenkoeken die Dikke Bet ze
meegegeven heeft. De volgende dag wandelen ze naar het kerkje waar Klaas’
moeder begraven ligt. Klaas speelt op zijn mooist voor haar.
Hoewel de Here in het hele boek welgeteld één keer voorkomt, en dan ook nog in het
lied Ziet in blinde razernij, doet het door en door gereformeerd aan, de vergelijking
met W.G. van de Hulst dringt zich op. Immers, alle ingrediënten van het
zondagsschoolboek zijn aanwezig: de overleden vader, de afgebroken
schoolopleiding om geld te verdienen voor moeder en de kleintjes, het (te) zware
werk, de pesterijen, spot en hoon die Jan over zich heen krijgt, de afgedwongen
misdaad en vooral het daardoor veroorzaakte zonde- en schuldbesef.
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Uiteraard bekent Jan op zijn ziekbed (de catharsis) en zijn oude ULO-meester zorgt
dat alles goed komt en Jan vergeven wordt. Het zal wel aan de uitgever /
beschuitfabrikant te danken zijn dat God en Jezus er niet aan te pas komen: beschuit
wordt door alle gezindten gegeten en dat moest liefst zo blijven. Van Reest heeft iets
met Zeeland, hoewel geboren in Rotterdam laat hij niet na te benadrukken dat die
prachtige gele uien uit de Zeeuwse klei komen en via Klaas bewierookt hij de
provincie als ware die het Beloofde Land zelve.
[DV]
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Rudolf van Reest (Karel van Spronsen) Jan Wordt Loopjongen, kort verhaal in
Menschen van de Straat , red. B. Stroman.

Bosch & Keuning N.V., Baarn, 1937.
Drie maal heeft Karel van Spronsen in zijn boeken teruggegrepen naar zijn eigen
jeugd: in 1935 in Jan en de Sloeber uit Loods B, in 1937 in dit verhaal en in 1950 in
De Andere Wereld. Bewijs dat het er stevig ingehakt heeft toen hij zelf de MULO
moest verlaten om het gezinsinkomen aan te vullen. Later is het toch nog goed
gekomen met Rudolf, hij werd een bekend (en in bevindelijke kringen berucht)
schrijver van theologische werken.
Jan en de Sloeber uit Loods B was een reclame-uitgave van Paul C. Kaiser en als
zodanig geschikt voor alle gezindten, maar in Jan Wordt Loopjongen is de Heere
nooit ver weg. Na de dood van zijn vader vertelt de bovenmeester de veertienjarige
Jan dat zijn leven moeilijk gaat worden maar dat God zich niet vergist.
Oom Klaas bezorgt hem een baantje als loopjongen (die trouwens niet loopt maar
fietst) bij een kruidenier, wat in de crisistijd nog niet zo makkelijk is. Zijn oudere
collega Gijs maakt hem wegwijs in het verkeer, de knepen van het vak en de facts of
life. De bleue, nog kinderlijke Jan voelt zich er doodongelukkig onder. Door zijn
onhandigheid veroorzaakt hij een verkeersongeluk.
Gijs neemt het niet zo nauw met het eigendomsrecht: in de kelder van de zaak pikt
hij chocola en maakt Jan medeplichtig. Hij rookt en hij speelt kaart, maar het duivels
prentenboek is niets voor Jan. Allengs went hij aan het werk en de stad en hij krijgt
weer wat grip op zijn leven. Maar als hij boodschappen moet bezorgen bij het huis
van Sofie, zijn vroegere MULO-vriendinnetje, kent die hem niet meer. ‘Zijn jonge ziel
is volkomen ontredderd’.
Verslagen gaat hij naar huis, vastbesloten om er mee op te houden. Maar als
moeder hem vertelt hoe blij ze is met de drie gulden die hij wekelijks verdient verbijt
hij zich en gaat weer aan de slag. Van Reest besluit het verhaal aldus:
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‘De straat heeft overwonnen, Jan zinkt in haar zonde weg. Wie, wie redt zijn ziel?
Maar, wáár blijft wat meester gezegd heeft: God vergist zich niet. Hij redt de zielen.’
Zuivere Refolit dus. De naam Rotterdam valt nergens in dit verhaal (alleen de nog
bestaande Van Galenstraat wordt genoemd), maar de biografie van Van Reest laat
geen twijfel bestaan over de locatie. De enige grote stad waar hij in zijn jeugd
gewoond heeft is de Maasstad (Zwarte Paardenstraat, Stampioenstraat en
Persoonshaven) en de beschrijving van het straatleven, het krantenbedrijf met
drukkerij, de vele winkels en kerken, het drukke verkeer (met trams) en de haven zijn
onmiskenbaar. In tegenstelling tot Jan en de Sloeber van Loods B is het niet als
kinderlectuur bedoeld, maar het geeft een aardig beeld van een beschermd
opgegroeide jongen die zich, weggerukt uit zijn gereformeerde milieu, moet
handhaven in de stadsjungle die Rotterdam voor een loopjongen was.
[DV]
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Rudolf van Reest (Karel van Spronsen)

De Andere Wereld

Bosch & Keuning, 1950.
Geïllustreerd.
“Driemaal is scheepsrecht” zal Karel van Spronsen (1897-1979) gedacht hebben
toen hij wederom zijn jeugd in Rotterdam als onderwerp nam. Na het jeugdboek Jan
en de Sloeber uit Loods B (1935) en het verhaal Jan Wordt Loopjongen (1937) is De
Andere Wereld het omvangrijkst. Ook hier put de schrijver uit zijn traumatische
ervaringen met het rauwe Rotterdamse leven wanneer hij zijn opleiding moet
afbreken om het gezinsinkomen aan te vullen. Maar we moeten niet denken dat hij
alleen wat namen veranderde en waarheidsgetrouw zijn familiehistorie weergeeft.
In alle drie de titels sterft vader en moet Jan/Anton zijn MULO-opleiding afbreken en
een baantje zoeken om het gezin te ondersteunen. Echter, uit de gemeentearchieven
van Rotterdam blijkt dat Van Reests vader pas in 1933 op 80-jarige leeftijd overlijdt.
Waarschijnlijk moest Karel wegens ziekte van vader en broer Joost (die in 1918 zou
overlijden) inspringen om moeder en de andere kinderen voor de bedelstaf te
behoeden. In het boek zijn dat twee (later drie) zussen en een broer. In werkelijkheid
hebben vader en moeder Van Spronsen maar liefst zeventien kinderen op de wereld
gezet, waarvan er enkele vroeg zijn gestorven.
Het gezin Van Spronsen heet in dit boek Westdijk, naar Karels moeder. De kleine
Anton groeit op in het centrum van Rotterdam. De Zwarte Paardenstraat is een
zijstraat van de Witte de Withstraat. Vader had eerst een tuinderij in ‘het
Overmaasse’ (Barendrecht), maar is na een faillissement gedwongen een
groentewinkeltje te beginnen. Voor hem is de tuinderij het verloren paradijs.
Anton is onderzoekend en avontuurlijk aangelegd en is te vinden op de
Schiedamsesingel, Oude Binnenweg, Hoogstraat en de Parkheuvel. Als hij zoek is
wordt hij teruggevonden op de Coolsingel bij het Calandmonument (nu bij de
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Veerhaven). Het is begin 1900, op de Westersingel hoort hij een lied over de ZuidAfrikaanse Boeren, die toen in een hevige strijd met de Engelsen verwikkeld waren.
Voor een katholiek vriendje bidt hij om bekering, maar deze Fransje doet hetzelfde
voor Anton. Na deze periode gaat Anton naar de School met den Bijbel en Fransje
naar de R.K. school en is de korte periode van oecumene geëindigd. Hierna blijft
Anton binnen de veilige gereformeerde cocon van gezin, kerk en school.
Op de lagere school treft hij in de derde klas (groep vijf) de aardige meester Van
Dorp, die hem begrijpt en stimuleert. Anton leest graag in de Christen Reize (The
Pilgrim’s Progress) van Bunyan. Hij vindt het prachtig, hoewel de allegorie hem
eigenlijk boven de pet gaat. Op tweede pinksterdag gaat het gezin met parlevinker
Van der Veer varen op de Maas. Bij Charlois gaan ze aan land om de boterhammen
op te eten. Door de groene omgeving verlangt vader naar zijn tuinderij.
Na de twee zondagse kerkdiensten wordt er op zondagavonden in huize Westdijk
met bevriende geloofsgenoten volop gedebatteerd over theologische onderwerpen.
Soms leidt dat tot twistgesprekken tussen Piet de Zeeuw en meester Van Dorp, zoals
over de ‘boven- en ondervaldrijvers, ofwel de supra- en infralapsaristen’. Anton
begrijpt het niet, maar het heeft te maken met zondeval, uitverkiezing en
voorbestemming. De onenigheid wordt bezworen met het zingen van vrome liederen.
In de volgende klas krijgt Anton een nieuwe meester. Deze Poelstra is sarcastisch en
kleinerend, en vertelt hem met zoveel woorden dat hij dom is. Gelukkig neemt
klasgenote Clara het voor hem op. Anton is verliefd! Later mogen ze allebei naar de
MULO-klas. Als Anton uitgenodigd wordt op de verjaardag van Clara is hij
doodsbenauwd voor de deftigheid van de familie Volkert. Het valt erg mee, en hij
oogst zelfs succes met het declameren van Met Zen Achten van Beets (een
vertaling/bewerking van We Are Seven van Wordsworth).
Volgens de dokter lijdt vader Westdijk aan ‘urbanisme’. Zus Catrientje is ook ziek,
maar de voorbede in de kerk werkt! Zus Jans trouwt met haar Niek, en ook Nel en
Joost hebben plannen. Moeder en Anton gaan met vader naar het ‘ouwe dorp’
(Barendrecht) en ze brengen een bezoek aan het voormalige bedrijf van vader. De
lasten voor een tuinderij (‘hippeteek’) blijken ook nu nog zwaar, een Boerenleenbank
is in oprichting. Anton heeft medelijden met vader en een angstig voorgevoel, dat niet
veel later uitkomt: vader sterft, vol godsvertrouwen. Hij is nu bij de Here, maar
moeder, die met Joost de winkel voortzet, tobt over de ‘slaande hand’ van God.
Anton wordt er opstandig van. Waarom vader, en niet de vloekers, zuipers en
hoereerders? Hij gaat ‘verkeerde’ boeken lezen en luisteren naar ‘straatsocialisten’.
Op zaterdagen helpt hij Joost met het uitventen van de groenten. Maar ook Joost
wordt ziek (de pleuris), de winkel verloopt en wordt opgedoekt en Anton moet van
school en gaan werken bij Van Raay, in aardappelen, groenten en fruit, à zeven
gulden in de week.
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Het werk is zwaar, de ‘andere wereld’ van de lichamelijke uitputting en de pesterijen
en scheldpartijen, de godslasteringen en het alcoholisme van bazen en collega’s
slopen hem. Maar moeder heeft het geld nodig. Hierna volgt een reprise van Jan en
de Sloeber uit Loods B. Anton doorstaat het werken in de uien door zich er geestelijk
zoveel mogelijk voor af te sluiten en in zijn vrije tijd Multatuli en Zola te lezen en de
avondschool te volgen. Hij twijfelt aan God en koopt voor Clara de gedichten van
Hélène Schwarth (bij Bolle!).
Als Van Raay de zaak verkoopt aan Van Ast, de ‘rooie duivel’, verhangt voorman
Van Looy zich in de loods. Anton moet hem lossnijden. Vriend Klaas is ook al ziek.
Als ze naar de meisjes van melkfabriek Aurore kijken probeert Collega Koudijs, een
godloochenaar, Anton ervan te overtuigen dat vrouwen schepsels van de duivel zijn
en adviseert hem Aux Pieds du Christ van Verlaine te lezen. Later valt Koudijs
dronken in het water en overlijdt in het armenhospitaal op de Hoofdstraat. Anton
moet weer terug naar de hel van loods B.
Hierna wordt weer een deel van Jan en de Sloeber bijna letterlijk herhaald. Het
vioolspel van Klaas, die terugverlangt naar Zeeland, Dikke Bet die diens klaplopende
zuster de trap afgooit, het zit ook vijftien jaar later nog steeds in Van Reests
geheugen gebeiteld.
Met Mien gaat Anton in Tivoli voor het eerst naar de film: alweer een andere wereld!
Mien maakt avances, maar Anton denkt aan Clara. Hij loopt langs haar huis en wil
meester Van Dorp bezoeken, maar die blijkt verhuisd. Een gebed op de Nieuwe
Plantage, achter de gasfabriek, brengt vrede in zijn ziel.
Met Joost in het rusthuis gaat het beter en Anton is blij dat hij de behandeling mee
kan helpen betalen. Op weg naar het werk loopt hij langs het Haringvliet en de
Spaansekade en ontmoet hij Clara bij de kweekschool van Van Wijlen. Hij is jaloers
en verlegen en zegt haar dat het tussen hen niets kan worden. In de Rosestraat
moet een wagonlading uien van een tramwagen (natuurlijk de RTM) in een
treinwagon overgeladen worden. Om meer te verdienen zoekt hij geen collega om te
helpen maar doet het alleen. Als baas Van Ast het merkt scheldt die hem eerst de
huid vol maar draait bij als hij hoort dat Anton het doet om zijn broer te helpen en om
studieboeken te kopen. Hij geeft hem een tientje.
Op het werk spannen een paar arbeiders samen om de net herstelde Klaas van de
trap te laten vallen: er is weinig werk en hoe minder mannen hoe beter. Ook deze
episode staat in Jan en de Sloeber. Anton slaat een van de daders een bloedneus.
Dikke Bet komt op voor Anton en Klaas, en lange Smiel druipt af. Anton wil weg uit
deze hel maar hij zit gevangen. Gelukkig is de Here bij hem en binnenkort komt Joost
naar huis.
Er wordt gestaakt door de slepers, maar baas Van Ast wil hoe dan ook vijftig balen
uien naar de Hullboot hebben. Dus gaat hij zelf een sleperswagen ophalen en Anton
moet mee. De situatie is gespannen, ze moeten tussen de stakers doorrijden die Van
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Ast zich met zijn boksbeugels van het lijf houdt. Anton ment en voor loods B van het
Rijksentrepot worden de uien opgeladen. De stakers dringen weer op en Van Ast
slaat ze van zich af. Een staker geeft Anton met een eind hout een klap op zijn
achterhoofd. Deze valt bewusteloos op de grond. Zo vindt Joost hem, die net
thuisgekomen is en zijn broer van het werk wil gaan afhalen.
Anton ligt al drie weken thuis in bed, hij droomt over zijn leven, over meester Van
Dorp en Clara, over de dood van zijn vader en over het afschuwelijke werk in de
loods. Klaas komt op bezoek, thuis heeft hij ‘O daar te zijn waar nimmer tranen
vloeien’ gespeeld. Ook Clara komt langs om afscheid te nemen, Anton zakt weg in
visioenen. Hij hoort prachtige muziek en ziet een stralend licht. ‘Mag ik daar naar toe,
is dat voor mij?’ vraagt hij en moeder antwoordt bevestigend. Vervuld van ‘pracht en
heerlijkheid, harmonie en reinheid en verzadigd van vrede’ sterft hij.
Waarom laat Van Reest zijn alter ego overlijden? De sterfscène is geleend van die
van zijn zus Gradje, terwijl Karel van Spronsen/Rudolf van Reest nog een lang leven
voor zich zou hebben en een in reformatorische kring bekend schrijver zou worden.
We moeten wel concluderen dat het dramatisch effect diende tot bekering of in ieder
geval geloofsversterking binnen de eigen kring. In vele zondagsschoolboekjes vinden
we dezelfde thema’s: twijfel, armoede, miskenning, verlies van dierbaren en
uiteindelijk ofwel redding door een barmhartige van het juiste geloof, dan wel een
mooie dood in de wetenschap dat er in de hemel een plaatsje vrij is. Refolit van de
bovenste plank!
Hoewel de titel slechts één andere wereld buiten de eigen gereformeerde bubbel
vermeldt kunnen we er in het boek diverse vinden: het verloren paradijs van Antons
vader (de tuinderij in Barendrecht), de wereld van de MULO en het welgestelde
vriendinnetje Clara, de rauwe, harde wereld van de groentehandel met zijn
zuiplappen en godloochenaars, de muziekwereld van vriend Klaas de sloeber, de
illusoire wereld van de film en uiteindelijk de heerlijke nieuwe wereld van het eeuwige
leven. Met dien verstande dat je daar vanwege de predestinatie als gereformeerde
nooit zeker van kunt zijn.
[DV]
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Rinnes Rijke (Piet van Weelden)
Niet de Schuld, Wel de Straf - Herinneringen van een NSBkind

Van Holkema & Warendorf, Bussum, 1982.
Op weg naar het Sparta-stadion heeft de negenjarige Rinnes na een bombardement
een mooie grote granaatscherf gevonden, een rijk bezit! Twee dagen later is het
Dolle Dinsdag, en zijn NSB-vader, die als bakker voor de Wehrmacht werkt (moeder
is in augustus overleden) besluit de vier kinderen in Duitsland in veiligheid te
brengen. Ze gaan met tramlijn 5, vanaf het beginpunt op de Schieweg. Via
Schiekade, Hofplein en station D.P. rijden ze naar de Westersingel, waar ze
uitstappen bij een groot gebouw waar het een drukte van belang is, Duitse soldaten,
Jeugdstorm en Landwacht. Ze vertrekken van het Maasstation.
In Utrecht is het een chaos. Er moet in een bioscoop overnacht worden. Rinnes moet
op zijn broertje Benny en de twee kleintjes letten. Weer naar het station en in een
trein. Volgens vader gaan ze naar Hermannsburg, boven Celle. Als ze daar zijn moet
hij terug naar Rotterdam voor zijn werk. Na de oorlog zal hij de kinderen komen
ophalen. Midden in de nacht stopt de trein opeens. Een Duitse officier trekt snel zijn
burgerkleren aan en springt uit de trein.
Hermannsburg. Het begint al niet best: Rinnes is zijn mooie granaatscherf kwijt. In
een kerkje krijgen ze eten en drinken en slapen daar ook, op strozakken. ’s Morgens
moet Rinnes “streikhulsen” (lucifers) gaan kopen en helpt een vrouw mee met eikels
rapen. Die blijken voor de varkens te zijn. Hij krijgt lekker eten en drinken.
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Vader moet op het naburige vliegveld gaan werken, de kleintjes worden uitbesteed
en Rinnes moet zich overdag maar vermaken. Ze slapen nu in een school. Met een
paar Nederlandse vriendjes zwerft hij door het plaatsje en krijgt soms wat eten of
lekkers van de dorpsbewoners. In het Gasthaus pikt hij een adelaar van een
Luftwaffe-pet.
Dan wordt hij door de leiding van de vluchtelingenschool naar Hannover gestuurd,
naar een internaat van de Hitlerjugend. Er heerst orde en tucht en Rinnes verstaat de
andere jongens niet, maar het eten en drinken zijn er goed. Hij is wel de jongste en
de kleinste. Hij krijgt een (te groot) uniform en wordt overgeplaatst naar een dorpje,
Auscha, waar nog meer Nederlandse jongens zijn. Het internaat is gevestigd in een
Gasthaus. De leiding valt mee, behalve Rottenführer Velthuizen. Die drilt de jongens
militair en beult ze af. Ze leren ook Duits, pistoolschieten en kousen stoppen.
’s Nachts steelt Rinnes een paar kolen uit de kelder. Hij wordt gezien en zwaar
gestraft, maar verraadt zijn kameraad niet. Er heerst een vlekziekte in het internaat
die bestreden wordt met een vieze zalf, waarschijnlijk is het schurft. Nadat de
epidemie bedwongen is mogen de jongens naar een toespraak van Hitler in een
stadion. Rinnes denk terug aan Spangen en het Sparta-stadion.
Het is 1945 geworden en na enkele weken moeten de jongens verhuizen, de helft
naar Halberstadt en de andere helft (met Rinnes) naar Gastdorff. De oorlog lijkt niet
goed te gaan voor de Duitsers en er zijn bombardementen. Al snel moet er weer
verkast worden, naar Dresden, maar als de trein stopt vanwege hevige gevechten
zijn ze in Tsjecho-Slowakije. De jongens moeten de trein uit en in dekking, ze zien
soldaten gewond worden en sneuvelen. De trein wordt in brand gestoken zodat de
vijand er niets aan heeft. De Duitse soldaten zitten klem tussen de Russen en de
Amerikanen en geven zich over. De Tsjechen zijn niet vriendelijk tegen de jongens
die nu moeten lopen naar het Westen. Ze komen veel lijken tegen, soms krijgen ze
iets te eten van de plaatselijke bewoners. Een keer moeten ze de Russen assisteren
bij het bewaken van Duitse gevangenen. Een Nederlandse Amerikaan verschaft hen
onderdak in een ‘gekkenhuis, net als Maasoord bij ons in Rotterdam’. Met een GMCtruck reizen ze verder en uiteindelijk worden ze op een trein naar het Westen gezet.
Rinnes is bang, hij heeft gehoord dat ze NSB’ers hun kop afhakken. Via Parijs en
België, waar ze door het Rode Kruis goed behandeld worden, een aardige zuster
maakt zelfs een nieuwe broek voor Rinnes omdat de oude gescheurd is. Op een
station in Nederland worden ze gedesinfecteerd. In een kamp in Vught worden ze
ondervraagd maar Rinnes vertelt niets over de NSB en de HJ. Een aardige man reist
ook naar Rotterdam en loodst hem door de controles.
Eindelijk thuis! De zoon van zijn begeleider brengt hem naar de Gordelweg. Buren
vangen hem op en vertellen hem dat hij een nieuwe moeder heeft. Zijn vader is
geïnterneerd aan de Kanaalweg, bij het Xerxes-terrein, en niemand weet waar zijn
broertjes en zusje zijn. De nieuwe moeder heeft al twee kinderen. Rinnes ziet zijn
vader in het kamp en brengt hem eten. De nieuwe moeder blijkt er een minnaar op
na te houden die zogenaamd haar broer is. Rinnes moet het huishouden doen en
krijgt meer slaag dan eten. Hij gaat er vandoor naar zijn oma, met de tram tot de
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Schiekade en verder lopen, de bruggen over en via Rosestraat en Beijerlandselaan
naar de Bree en vandaar naar de Lange Geer in Tuindorp Vreewijk.
Oma brengt hem terug met de tram. Voor zijn stiefmoeder moet hij een boodschap
doen in Gouda, waar hij bij aardige mensen overnacht. Terug op de Gordelweg moet
hij weer sloven en mag alleen ’s morgens naar school om ’s middags het huis aan
kant te maken, af te wassen, aardappels te schillen en te koken. Ook de schoenen
van de nieuwe gezinsleden moet hij poetsen. Zelf heeft hij geen schoenen. Als hij
van een aardige mevrouw schoenen krijgt, geeft zijn stiefmoeder die aan haar eigen
zoontje.
Er wordt een baby geboren (waarschijnlijk van de ‘broer’) en Rinnes moet het wurm
verzorgen en de luiers wassen. Als oma dat merkt zorgt ze dat de voogdijraad
Rinnes op een gesloten internaat plaatst voor Hitlerjugend en Wehrmachtkinderen, in
de Maximiliaanstraat, achter de Doklaan op oud-Charlois. Van de dokter moet hij flink
eten want hij is in slechte conditie. Hij moet naar een school voorbij de
Wolphaertsbocht (nu de OBS Charlois aan de Clemensstraat 117). Eerst wordt hij
door een bewaker van school gehaald, later mag hij alleen.
Broertje Benny blijkt bij pleegouders in de Gaesbeekstraat te wonen en op zondag
mag Rinnes erheen, met een mevrouw van de voogdijraad. Het is boven een
bioscoop (de Harmonie). De pleegmoeder is niet aardig, haar man wel. Benny en
Rinnes zijn vervreemd van elkaar. Na enige weken mag Rinnes ook bij de familie
Van der Linden komen wonen. Hij en Benny krijgen kleren van de Hark (hulpactie
Rode Kruis), boven Gerzon. De meeste gaan naar Keesje, het eigen zoontje van de
Van der Lindens. Ook hier moet Rinnes veel werk doen, en de pleegmoeder slaat er
behoorlijk op los. Hij gaat naar een andere school, in de Zwartewaalstraat (nu OBS
De Globe, Zwartewaalstraat 38b), waar hij strafwerk krijgt omdat hij in Duitsland is
geweest.
Rinnes wordt getest in een gebouw bij het Hofplein, moeder Van der Linden heeft
pret omdat hij ‘alleen schillenboer kan worden’. Het enige verzetje is op zondag, de
kerk en de zondagsschool. Rinnes mag bij de padvinderij, de Willem de
Zwijgergroep, maar de vaandrig en de dochter van zijn pleegmoeder mishandelen
hem. Wanneer hij bijna vijftien is wil zijn vader, die nu in Gouda woont, hem en
Benny terug hebben. Volgens mevrouw Van der Linden omdat hij nu geld kan gaan
verdienen. In het Gerechtsgebouw aan de Noordsingel wordt de terugkeer officieel
bevestigd.
Samen met hun voogd gaan ze met de tram naar het Maasstation, waar ze op de
trein naar Gouda stappen. Daar aangekomen moeten ze naar de Scheltemastraat.
Er zijn intussen wat kinderen bijgekomen, de jongens slapen met hun vieren in één
bed met één kussen en geen lakens. Rinnes moet maar gaan werken. Hij wordt naar
een stoelenmakerij gestuurd, waar het niet goed gaat. Thuis slaat ‘moeder’ er weer
op, ook de intussen teruggekomen Gerry en Marietje moeten het ontgelden. Hun
kleren gaan naar de eigen kinderen van de vrouw en vader steunt haar. Rinnes gaat
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naar een garenspinnerij, waar het prettig werken is, maar wordt ontslagen omdat hij
te slap is om het vol te houden. Zijn stiefmoeder neemt niet alleen zijn loon in maar
drukt ook zijn zakgeld achterover.
Een nieuwe baan: bij een tuinderij aan de Graaf Florisweg, achter het SintJozefziekenhuis. Zijn baas, meneer Verhagen, is de kwaadste niet. Met de schouw
brengen ze de groenten en fruit naar de veiling. Rinnes krijgt van zijn baas goed te
eten en te drinken, maar thuis blijft het slaag en ondervoeding. Als hij met een
bloedvergiftiging in het ziekenhuis ligt wil hij er eigenlijk niet meer weg: het is er
heerlijk en iedereen is vriendelijk.
Thuis blijft het kommer en kwel. Zijn duifjes worden geslacht en opgegeten. Rinnes
zoekt hulp bij de ‘proje van tutte’ (Pro Juventute). Daar wordt hij aangehoord en weer
naar huis gestuurd. Als de volgende ochtend zijn schoenen aan stiefbroer Kees
worden gegeven is de maat vol. Op klompen en in overall gaat Rinnes weg en komt
nooit meer terug. Nooit meer.
Het is haast niet te geloven wat deze jongen van zijn negende tot zijn zestiende heeft
moeten meemaken: NSB-kind, moeder gestorven, gedumpt in Duitsland bij de
Hitlerjugend, getuige en bijna slachtoffer van de eindstrijd in Tsjecho-Slowakije, een
boze stiefmoeder, vader geïnterneerd, zelf geïnterneerd, broertjes en zusje kwijt,
mishandeld door pleegouders en na de hereniging mishandeling en uitbuiting door
zowel vader als stiefmoeder. Er hebben er voor minder zelfmoord gepleegd. In een
nawoord draagt de schrijver zijn boek op aan lotgenoten en hoopt dat het een
waarschuwing tegen het fascisme en zijn gevolgen mag zijn. Dat is het zeker.
[DV]
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Leonard Roggeveen

Het zonderlinge testament

Van Goor Zonen, ’s-Gravenhage, 1954.
In 1955 en 1980 werd het boek herdrukt.
Omslag en platen: John Hummel.
Leeftijdsaanduiding voorin het boek: ‘12 jaar en ouder’.
Leonard Roggeveen (Schagen 1898 – Den Haag 1959) heeft meer dan honderd
titels op zijn naam staan. Sprookjes, huiselijke verhalen voor jongere kinderen,
schoolboekjes. En ook enkele boeken voor wat oudere jongens: detectiveachtige
verhalen, meestal met een technische en soms science-fictionachtige kant. Hij was
onderwijzer in Den Haag, werd vroeg gepensioneerd wegens hartklachten. In de
jaren kort voor zijn dood – door een hartverlamming – schreef hij drie boeken over
het Rotterdamse gezin Ambrosius. Het zonderlinge testament is daarvan het eerste.
Hoewel de Maasstad niet prominent aanwezig is spelen de boeken toch duidelijk in
Rotterdam. Opvallend: in heel het verdere oeuvre had hij nog nooit over die stad
geschreven.
Het verhaal
Het gezin Ambrosius woont in een ruim huis ‘…ergens in Rotterdam; ’t doet er niet
toe in welke straat’. In de tuin staat een schuurtje, dat wordt gebruikt door vader, die
kunstschilder is. Er zijn vier kinderen. Els is zeventien jaar, de tweelingen Ton en
Rob zijn veertien en Lizzy is tien. De oudste drie zitten op de HBS. Oom Alewijn
woont bij het gezin in, 74 jaar, violist-in-ruste. Verder worden er kamers verhuurd. De
heer Fijn van Draat heeft een kamer. Hij is gepensioneerd maar heeft een dagtaak
aan het meedoen aan prijsvragen, en wint nogal eens kleine en grote prijzen.
Juffrouw Birkebein van Middelie is ook kamerhuurster, zij geeft ballet- en dansles.
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Dan meldt zich een heer Bonfrère. Hij neemt genoegen met de enige resterende
kamer: op zolder. Hij maakt een schutterige, verlegen, en bovenal angstige indruk.
Hij heeft niet veel spullen, maar wel een klein doosje dat hij angstvallig bewaakt: een
speeldoosje. Nadat er een paar geheimzinnige telefoontjes zijn gekomen, en nadat
een slungelachtig persoon door de straat heeft gescharreld, vertelt Bonfrère hoe het
zit. Een oudoom van hem is onlangs overleden. Het was een rijke alleenwonende
man, Bonfrère was de enige die er nog weleens kwam. In het testament kreeg
Bonfrère echter alleen … een speeldoosje. En de enige andere gegadigde, een
achterneef, kreeg niets. Die achterneef zit nu achter Bonfrère aan.
De bewoners, en met name natuurlijk Ton en Rob, buigen zich nu over het
speeldoosje en halen het uit elkaar. Het speeldoosje pingelt ‘Figaro’, maar aan de
cilinder is ook iets veranderd, er staat nog een aantal losse noten op. Maar dan is
plots dit muziekdoosje gestolen door een pseudo-watermeteropnemer die het huis is
binnengedrongen. Wie herinnert zich hoe die losse noten waren? Els doet haar best,
op de piano. Maar gelukkig heeft oom Alewijn, violist-in-ruste, een absoluut muzikaal
geheugen. De namen van de noten vormen een boodschap: FA CG DE BAS
EEFDE.
Die firma neemt de telefoon niet op. Dus ze sturen een telegram, en de volgende
morgen vroeg gaan de heer des huizes en Fijn van Draat en Bonfrère per trein op
weg. Ze moeten natuurlijk de slungelige achterneef ontlopen, dus ze gaan via
verschillende wegen naar ‘het plein’, waar ze een taxi nemen naar Rotterdam CS.
Toch volgt de slungel hen, en de taxi moet diverse verkeersregels overtreden. Op het
station, in de rij voor een kaartje, gaan ze heel hard tegen elkaar over Utrecht praten,
zodat de slungel op een dwaalspoor geraakt en in Utrecht uitstapt, terwijl onze
mannen gewoon doorgaan richting Zutphen. De achterneef merkt het net te laat, hij
rent nog over de sporen om de trein weer in te halen, maar dat mislukt. Om de
achterneef te misleiden waren ze ook tot Utrecht derde klas gaan zitten, maar ze
hebben tweedeklas kaartjes, en zakken nu onderuit.
In Eefde is de zaak gauw geregeld. In een kluis liggen daar de schatten die Bonfrère
mag
meenemen:
stapels
effecten,
twee
spaarbankboekjes
van
de
Rijkspostspaarbank, een gouden horloge en een parelsnoer. (Roggeveen schreef
voor de Rijkspostspaarbank een reeks reclameboekjes. In Het zonderlinge testament
noemt hij die instelling tweemaal, niet toevallig natuurlijk.)
Op de terugweg uit Eefde stappen de drie mannen door een fout van vader
Ambrosius nog in de verkeerde trein. Ze komen via Amsterdam naar huis, ze sturen
een telegram: ‘Eten in de trein’. Dat waren nog eens tijden!
Tussen dit verhaal door speelt nog een ander verhaal. De tweedeklassers van de
HBS, onder wie Ton en Rob, hebben een dichtwedstrijd georganiseerd: de
deelnemers moeten aan de hand van blind getrokken trefwoorden korte gedichtjes
maken. In verschillende hoofdstukken in het boek volgen we deze wedstrijd.
Tenslotte is er een finale in de aula van de school, op de avond van de dag dat de
drie mannen naar Eefde zijn. De mannen komen net op tijd de aula binnenstuiven
om Ton zijn gedicht te horen voordragen. Ton krijgt de geest, rijmt prachtig en wint.
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Thuis is er die avond laat een feestmaal. Fijn van Draat haalt wat blikjes sardientjes,
zalm en lever tevoorschijn, die hij ooit gewonnen heeft. Balletjuffrouw Middelie maakt
‘ommeletten’, zoals Roggeveen schrijft, met twee emmen, dus misschien ook wel
dubbel zo lekker.
In het nawoord is het augustus geworden. Els heeft haar eindexamen gehaald en
doet verantwoordelijk werk in een boekhandel. Ton en Rob zijn op fietsvakantie in de
Ardennen en Luxemburg, met Bonfrère. Ze gebruiken daarvoor de vijftig gulden die
Ton met de dichtwedstrijd heeft gewonnen, en Bonfrère is nu rijk genoeg om de rest
te betalen.
Bespreking
Het is een goed geschreven boek. Er zijn leuke chaotische gesprekken aan tafel
tussen de diverse huisgenoten. Meneer Ambrosius wordt komisch neergezet als een
veelpratende betweterige pater familias, maar de jongeren hebben hem in de gaten.
Als deze heer des huizes een rollade probeert te braden loopt alles in het honderd in
de keuken. Hij gebruikt trouwens ‘een kluit vet’, weet u het nog, baby boomers? Je
moeder haalde een pakje ‘reuzel’ bij de slager.
Komisch is bijvoorbeeld ook de scene in de trein, als de drie mannen op hun
sodemieter krijgen van de conducteur en van hun medereizigers omdat ze met een
2e klas kaartje in de 3e klas zitten.
De spanning komt misschien een beetje laat: we moeten wachten tot pagina 48 (van
de 160) voordat Bonfrère onthult wat er gaande is.
De dichtwedstrijd is een mooi nevenverhaal, ook weer met grappige dialogen tussen
de Hbs’ers. Het boek is ook soms leerzaam, misschien niet eens zo bedoeld door de
auteur. We leren over muzikale toonsoorten. En we leren topografie, we weten nu
voor altijd waar Eefde ligt.
[WGH]
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Leonard Roggeveen

De klok voor de Spiegel

Van Goor Zonen, ’s-Gravenhage, 1957.
In 1972 werd het boek herdrukt als ‘omnibus’ samen met Draadloze ogen, in 1980
werd het nog een keer herdrukt.
Omslag en platen: John Hummel.
Leeftijdsaanduiding voorin het boek: ‘+ 11-14 jaar’.
Van de drie boeken die Leonard Roggeveen (Schagen 1898 – Den Haag 1959)
schreef over de Rotterdamse familie Ambrosius is dit het tweede. In het voorwoord
(‘Aan de lezers’) wijst de schrijver daarop, en legt uit dat je dit boek ook zonder het
voorgaande kan lezen. In hoofdstuk 2 beschrijft hij nog even kort de verschillende
bewoners.
Net als in Het zonderlinge testament blijft een beetje in het midden wáár in de
Maasstad de familie precies woont. Als moeder uit het ziekenhuis komt rijdt de taxi
door de poort van het ziekenhuis naar buiten. Dat doet denken aan het
Zuiderziekenhuis. In de oudejaarsnacht horen ze de stoomfluiten van de schepen in
de havens. Ook dat doet denken aan Rotterdam-Zuid.
Het verhaal
Na een aantal vermakelijke huiselijke scènes met gesprekken tussen de bewoners
komt op pagina 46 oom Alewijn in moeilijkheden. Hij is violist-in-ruste en 74 jaar oud.
Bij een huis in aanbouw halen twee mannen spullen weg, loden pijpen en een
wasbak. Oom Alewijn ziet ze zwoegen en helpt een handje. Dan verschijnt er een
agent, die doorheeft dat het om diefstal gaat. In plaats van in te binden houdt Alewijn
de boeven de hand boven het hoofd. Dus: proces verbaal.
Kamerbewoner Fijn van Draat (een magere man van een jaar of zestig die als hobby
heeft het meedoen aan prijsvragen) wil oom Alewijn helpen en belt een vriend die bij
de politie werkt. Die politieman komt langs, maar heeft onverwacht nieuws: de agent
hoorde bij de boeven, de agent was namelijk de beruchte Gele Gerrit. De politieman
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laat het zien in het boek met boevenfoto’s dat hij bij zich heeft. Het zou een
opluchting moeten zijn voor Alewijn, maar die oude man denkt nog steeds dat hij
misschien voor de rechter moet verschijnen.
Dan moet op een nacht moeder met spoed naar het ziekenhuis, haar galblaas moet
worden verwijderd. Enkele hoofdstukken lang levert dit de nodige emoties en het
nodige tumult op. In die tijd moest je voor zo’n ingreep zestien dagen in het
ziekenhuis blijven. Een tante van dienstmeisje Mientje komt helpen. De kinderen
maken zich zorgen: Els, 18 jaar, die net eindexamen heeft gedaan, de tweelingen
Ton en Rob, 15 jaar, derde klas HBS, en Lizzy, 11 jaar, vijfde klas lagere school. Els
heeft het trouwens sowieso moeilijk: ze werkt na haar eindexamen in een
boekwinkel, maar moet steeds huilen doordat ze last heeft van faalangst.
Intussen spelen ook nog twee wedstrijden een rol.
In de eerste plaats is er de wedstrijd uitgeschreven door de fabrikant van Moira thee:
als je een kruiswoordraadsel oplost en een slagzin bedenkt, dan ding je mee naar
een prijs. Er zijn enkele grote prijzen: een studiebeurs, scooters, televisietoestellen.
Het hele huis, en eigenlijk de hele stad, is bezig met de puzzel en de slagzin. Alleen
meneer Fijn van Draat, die altijd prijzen wint bij zoiets, heeft er deze keer geen zin in,
en verklapt de oplossing van de kruiswoordpuzzel aan wie het maar wil horen.
Deelnemers moeten ook vier bonnen inleveren, geknipt uit een pak thee. Mijnheer
Ambrosius koopt voor fl.10,80 twaalf pakken thee: hij wil drie keer meedoen. Ook de
andere huisgenoten kopen pakken thee, moeder heeft op het laatst een kast vol.
Een andere wedstrijd is uitgeschreven door de firma Ouboter, fabrikant van
sportartikelen. Middelbare scholieren kunnen meedoen aan een ‘scherpzinnigheidswedstrijd’, de winnaar wint, voor zijn of haar school, drie tafeltennissets. In het vorige
boek deed Ton mee aan de dichtwedstrijd, maar aan deze wedstrijd doet zijn
tweelingbroer Rob mee.
Na enige tijd komt er weer een politieman langs, die uitlegt hoe het verder is gegaan
met Gele Gerrit. Gele Gerrit ontkent, hij heeft een alibi: hij heeft een foto van zichzelf
(een selfie zouden we nu zeggen) waarop hij op de Blaak staat en waarop ook een
klok staat. En die klok geeft precies de tijd aan van het incident met de twee dieven.
Hij kan dus niet daarbij geweest zijn.
Toevallig heeft Rob zich kortgeleden vergist toen hij ’s nachts op de wekker wilde
kijken De wekker stond met de voorkant naar een spiegel, hij zag dus, in de spiegel,
de tijd spiegelverkeerd. Duidelijk wordt dan dat Gele Gerrit de foto gespiegeld heeft
afgedrukt. Je kan het op de foto zien aan de sluiting van zijn jas. Opgelost!
Hierna gaat het boek vanaf pagina 108 (van de 144) vooral over de
scherpzinnigheidswedstrijd. Er zijn vijf kandidaten, ze hebben elk een rode knop voor
zich, die moeten ze indrukken als ze denken het juiste antwoord te weten. Het is een
soort ‘hersengymnastiek’. De eerste vraag is een ingeklede rekensom. De tweede
vraag is een raadsel over vaders, zoons, neven en ooms die je uit elkaar moet zien
te houden. Enzovoort. Natuurlijk raakt Rob eerst achterop. Maar hij haalt in. Bij de
finalevraag moeten de vijf kandidaten een rekenkundige reeks getallen aanvullen.
Rob wint, wie had dat gedacht!
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Dan wordt het oudejaarsavond. Behalve vader en moeder Ambrosius en de kinderen
zijn er Oom Alewijn, kamerhuurder Fijn van Draat, de heer Bonfrère, 26 jaar, ook
kamerhuurder, hij was de held van het vorige boek, en juffrouw Middelie, die op de
zolder van het huis dans- en balletlessen geeft.
Er is heel wat te vieren:
1. Moeder is uit het ziekenhuis, ‘bleek, zwak, maar o zo blij’;
2. Oom Alewijn heeft de slagzinwedstrijd van de Moira thee gewonnen, hij krijgt een
scooter;
3. Rob heeft de scherpzinnigheidswedstrijd gewonnen;
4. Els wordt in de boekwinkel assistente van juffrouw Groeneveld van de afdeling
jeugdboeken. En ze zal op termijn die juffrouw opvolgen. Ze hoeft dus niet meer aan
zichzelf te twijfelen;
5. Vader, die kunstschilder is, heeft een opdracht gekregen: een muurschildering
maken in een bankgebouw op de Coolsingel.
Er zijn oliebollen en appelflappen, de dames, inclusief de meestal wat teruggetrokken
juffrouw Middelie, maken een hors-d’oeuvre (we zouden in onze tijd zeggen: een
salade), meneer Fijn van Draat zoekt wat blikjes perzik en ananas die hij ooit
gewonnen heeft, en om middernacht proosten de volwassenen met bisschopswijn en
krijgen de kinderen een beker chocolademelk.
In het korte slothoofdstuk wordt verteld hoe het drie weken later is. Gele Gerrit is nog
voortvluchtig. Oom Alewijn heeft de scooter verkocht en het geld aan vader
Ambrosius geschonken. Want de galblaasoperatie heeft er financieel stevig ingehakt.
Els gaat met de heer Bonfrère naar een Cézanne-tentoonstelling in Boijmans.
Bespreking
Het spannende, detectiveachtige deel van het boek begint pas laat: op pagina 60 als
de politieman vertelt over Gele Gerrit. Vrijwel onmiddellijk wordt de zoektocht naar
deze boef dan weer onderbroken door de galblaasperikelen van moeder. Inderdaad,
zoiets komt altijd op de meest ongelegen momenten.
Als de politieman later met de selfie van Gele Gerrit op de proppen komt, met die
klok erop, dan beseffen op bladzijde 90 niet alleen Ton en Rob maar ook alle
lezertjes hoe het zit. Zeker als ze de voorplaat van het boek goed bekeken hebben
beseffen ze dat.
Daarmee is de spanning wat dat onderwerp betreft geweken. We gaan dan over naar
de -ook wel spannende- scherpzinnigheidswedstrijd. Van die wedstrijd, met de vijf
kandidaten, wordt vele pagina’s lang een soort live-verslag opgeschreven door
Roggeveen. (Hij treedt wat dat betreft in de voetsporen van vooroorlogse schrijvers
als Chr. van Abkoude en B. van Huët, en zuiver bekeken is Roggeveen natuurlijk zelf
ook een vooroorlogse schrijver.)
De huiselijke gesprekken aan de koffietafel (= de lunch) zijn weer leuk beschreven,
en er zijn amusante situaties, bijvoorbeeld als ze met z’n allen Lizzy helpen met een
opstel. Wel hebben veel conversaties en grappen een hoog HBS-gehalte, ze gaan
bijvoorbeeld over taalgebruik en over vreemde talen. Ook de vragen bij de
scherpzinnigheidswedstrijd zijn ingewikkeld, het kan niet anders of Roggeveen heeft
het boek bedoeld voor een HBS-achtig lezerspubliek.
[WGH]
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Leonard Roggeveen

De Blauwe Braziliaan

Van Goor Zonen, ’s-Gravenhage, 1959.
Het boek werd één keer herdrukt, in 1980.
Omslag en platen: John Hummel.
Leeftijdsaanduiding voorin het boek: ‘12 jaar en ouder’.
Dit is het laatste van de drie boeken die Leonard Roggeveen (Schagen 1898 – Den
Haag 1959) schreef over de Rotterdamse familie Ambrosius. In het voorwoord
vermeldt de auteur dat het hierbij zal blijven. Hij benadrukt weer dat je dit boek ook
zonder de voorgaande twee kan lezen.
In dit derde boek vermeldt Roggeveen uiteindelijk expliciet dat de familie op Zuid
woont, maar hij maakt ons niet veel wijzer: ‘doet er niet toe, in welke straat’. Veel van
het verhaal speelt zich toch af in Rotterdam-Centrum: De glazenwasser woont bij de
Bergweg en dienstmeisje Mientje woont in de Rochussenstraat. Als de tweelingen
Ton en Rob gaan fietsen gaan ze via het Oostplein naar de Kralingse Plas, maar als
je op Zuid woont ga je toch eerder een andere kant op, als je ‘naar buiten’ wilt?
Ton en Rob zijn nog 15 jaar, zoals in het tweede boek, en Lizzy is nog 11 jaar. Alleen
Els (nu 19) en Bonfrère (nu 27) zijn een jaar ouder geworden, dat kan gebeuren.
Behalve kamerbewoner Bonfrère zijn ook Fijn van Draat en juffrouw Middelie er nog,
en oom Alewijn, ex-musicus, is er ook nog.
Het verhaal
Het verhaal beslaat één week, 15-22 april, de week waarin Ton, Rob en Lizzy
paasvakantie hebben (het boek zal dan spelen in 1954). Het begint op een avond
waarop vader Ambrosius met een griepje in bed ligt. Beneden musiceren Els en
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Bonfrère, deze laatste heeft, hoewel in het geheel niet muzikaal, een blokfluit
gekocht (NB: dit is iets om te onthouden!).
Er meldt zich, het is al elf uur, een oud, vinnig dametje, met een hondje. Het is de
moeder van vader Ambrosius, 75 jaar is ze. Ze is ijlings boos vertrokken uit
Amsterdam omdat haar hospita te veel herrie maakt met haar grammofoonplaten. Ze
wil rust, want ze is een televisiestuk aan het schrijven. Over twee weken moet het
klaar zijn. Ze heeft al eerder radiohoorspelen geschreven, en stukjes in
damesbladen. Haar man was kapitein en is lang geleden op zee omgekomen. Oma
draagt altijd een hoge Zuid-Amerikaanse onderscheiding met zich mee die haar man
heeft verworven, een gouden kruis, met kleine diamantjes, aan een lint. Dat hangt ze
nu over de buste van Beethoven die op de piano staat.
Ton en Rob hebben die avond net een ‘manifest’ opgeprikt: ze willen een week lang
elke vraag die hun wordt gesteld eerlijk beantwoorden, zonder eromheen te draaien.
De huisgenoten kunnen intekenen, en als het de tweeling lukt dan moet ieder één
gulden betalen. Ze gaan van dat geld dan een huistelefoon aanleggen naar het
schildersatelier van vader in de tuin.
De volgende ochtend maakt oma iedereen wakker met Einzug der Gladiatoren op de
piano. Wat later is de glazenwasser bezig, het is een onbekende, een invaller? En er
komt een oudpapierman langs. En een man voor oom Alewijn, Alewijn wil goochelles
gaan nemen. Oma krijgt een telefoontje dat het televisiestuk vervroegd is, ze moet
het script overmorgen al inleveren.
En dan ineens is het gouden commandeurskruis verdwenen.
De volgende dag belt Fijn van Draat net als in het vorige boek zijn vriend Josje
Oijevaar, die vroeger bij de politie gewerkt heeft. Josje komt op zijn brommer, en
vertelt dat het kruis alweer terecht is, het hing om de nek van het standbeeld van
Erasmus op de Coolsingel. Later blijkt dat twee studenten het gevonden hebben in
het gras in het Museumpark, en Erasmus ermee versierd hebben.
Oma krijgt weer een bericht: ze moet woensdag zelf naar Bussum komen om ’s
middags de generale repetitie van het stuk bij te wonen. En ze wordt geïnterviewd
net voordat het stuk ’s avonds begint. Voor een goed begrip: zowel het interview als
het stuk wordt live uitgezonden, er was toen nog geen sprake van vooraf opnemen
op band. De kinderen Ambrosius mokken een beetje: het gezin heeft nog geen TV,
dus ze zullen dit alles niet kunnen zien.
Intussen schrijft oma verbeten door aan het derde bedrijf van het stuk. Dan ineens
weer paniek: een stapel kladvelletjes is verdwenen. Ze had ze op de piano gelegd.
Rob vindt ze, ze zijn achter de piano op de grond gegleden. Toevallig is Oijevaar net
langsgekomen, hij blijft ‘s avonds mee-eten: schelvis.
De volgende dag – het stuk van oma is ingeleverd – bespreken ze, ook weer met
Oijevaar erbij, hoe dat zat met die glazenwasser. Het was niet hun eigen
glazenwasser. ‘Ergens’ komt hij oma bekend voor. Ze haalt een doos met
paperassen en foto’s tevoorschijn. Er is een foto bij van haar man als kapitein, mét
het commandeurskruis om, gemaakt op Cuba. Er staan ook bemanningsleden op, en
nu weet oma het ineens: die jonge matroos, Bastiaan Verwoerd, dát is de
glazenwasser van drie dagen terug.
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En dan, of de duvel ermee speelt, gaat de bel. En Bastiaan treedt binnen. Oma: ‘We
hadden het net over u’. En Bastiaan gaat zijn verhaal vertellen. Hij heeft jaren in de
‘States’ gewerkt, maar is nu teruggekomen naar Rotterdam. En hij heeft in een flits
oma herkend. Vandaar dat hij om het huis zwierf, maar nu heeft hij de stoute
schoenen aangetrokken en aangebeld.
Hij is bij de schipbreuk opgepikt door een Cubaans schip, er was dus, wat niemand
wist, toch één overlevende. Hij heeft de laatste woorden van de kapitein gehoord:
‘…ga naar Amsterdam, en zeg dat er in het kruis…’ .
Oijevaar, als politieman, grijpt onmiddellijk het kruis en jawel, er zit een deurtje in.
Gewikkeld in watten komt eruit: een prachtige zeldzame diamant, een ‘blauwe
braziliaan’. Oma is rijk!
Dan wordt het dinsdag, de dag voorafgaande aan de televisie-uitzending. De post
komt met brieven! Ambrosius mag het portret schilderen van een directeur van de
Rotterdam-Hamburglijn. En Fijn van Draat heeft – maar dat weten de anderen niet –
een radiotoestel gewonnen in een loterij. De volgende dag maakt Fijn van Draat een
deal met de winkelier: hij legt wat geld bij, en bestelt een televisietoestel. Op de
middag van de uitzending, als verder niemand thuis is, wordt een en ander
geïnstalleerd, met een antenne op het dak uiteraard. De monteur overhandigt het
instructieboekje: ‘Dan kunt u straks om vijf uur oefenen bij het kinderuurtje’.
Dat lukt, en ’s avonds volgen de elf huisgenoten in theateropstelling het interview met
oma, en het door haar geschreven televisiestuk.

Na de uitzending komt oma spoorslags met de trein uit Bussum naar Rotterdam, ze
wordt opgehaald vanaf het station, en thuis wacht er dan weer, we zijn het gewend
van deze auteur, een feestmaal: koffie, gebakjes, en, zoals Roggeveen nu schrijft:
twee grote ‘slaatjes’.
Dan neemt de auteur afscheid van de familie: ‘Wij gaan de kamer uit, wij laten de
familie alleen’. ‘Het ga u goed, Ambrosianen’.
Dit is op zich al een indrukwekkend slot, maar Roggeveen vertoont in het allerlaatste
hoofdstuk dan nog een literair kunststukje dat we maar zelden te zien krijgen, ook in
de literatuur voor volwassenen. Hij richt zich namelijk rechtstreeks tot één van de
personages, vader Ambrosius. Hij vraagt diens mening over zijn manuscript. En ook
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deze reactie van vader Ambrosius is opgenomen, hij heeft wel een paar dingetjes op
te merken. En hij laat weten dat de blauwe diamant in een kluis ligt bij de bank. En hij
heeft een nieuwtje: Els heeft zich verloofd met Bonfrère. ‘Geheel onverwacht’ schrijft
vader, hij is de enige die het niet heeft zien aankomen.
Bespreking
Net als in het vorige boek is de detectiveachtige spanning (het verdwenen gouden
erekruis) een beetje ondergeschikt aan allerlei andere verwikkelingen. De onthulling
over hoe het kruis kon verdwijnen is eigenlijk ook een beetje flauw: door een ekster.
Maar de huiselijke omgang is weer heel levendig beschreven, en oma brengt nog
wat extra leven in die brouwerij. Als ze ’s avonds laat uit Amsterdam is gevlucht heeft
ze, in vetvrij papier, de gebakken scholletjes bij zich die ze net had klaargemaakt.
Net als in het vorige boek zijn de gesprekken soms nogal ‘highbrow’: elkaars
taalgebruik corrigeren, twisten over de juiste formuleringen, vooral kamerbewoner
Fijn van Draat is een scherpslijper wat dat betreft.
Het verhaal van Bastiaan die de schipbreuk overleefde is aangrijpend. Ronduit
koddig is dat de man die met vader Ambrosius komt praten over zijn verzekering bij
oom Alewijn binnenstapt met zijn offerte. Alewijn denkt dat het de man van de
goochelcursus is. Later komt de goochelmeneer terecht bij vader Ambrosius, die
denkt dat het over verzekeren zal gaan, maar ineens tovert zijn gast drie zilveren
guldens uit Ambrosius’ oren. Ook koddig (maar niet ongevaarlijk) is de passage
waarin oom Alewijn een goocheltruc instudeert waarbij vuurwerk te pas komt.
Roggeveen heeft in zijn loopbaan een aantal reclameboekjes geschreven. In deze
Ambrosius-boeken lijkt het soms wel of hij in dienst is van een sigarenfabriek. Er
worden door de mannen de hele dag door sigaren gerookt en aan elkaar
gepresenteerd. Als politieman Oijevaar even bij een collega binnenloopt voor een
korte vraag is het eerste: dat ze beiden een sigaar opsteken. Aan de plaatjes te zien
zijn het vooral ouderwetse bolknakken. De 75-jarige oma rookt geen sigaren, maar
als ze aan het schrijven is aan haar stuk rookt ze sigaretten, uit zo’n lang
sigarettenpijpje. Tijden veranderen!
[WGH]

VOORBEELD VAN EEN ‘BLAUWE BRAZILIAAN’
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G.Th. Rotman

De Apenstreken van Bobby
Geen uitgever, z.j., oorspronkelijke krantenstrip uit 1928
Jim de Zoon van Bobby
Uitgeverij Apollo, Den Haag, z.j.,
oorspronkelijke krantenstrip uit 1933.

Bobby loopt weg bij zijn baas en haalt allerlei apenstreken uit, waardoor hij zich zacht
gezegd minder geliefd maakt. Hij laat een spoor van vernieling achter. Zelfs de
weinige keren dat hij het goed bedoelt pakken zijn acties desastreus uit.
Hij rijdt op een stier de stad in en stopt een man die net vuurwerk heeft gekocht een
brandende sigaar in zijn zak, met een knaleffect als gevolg. Het slachtoffer springt in
het bassin van het Caland-monument, dat van 1907 tot 1939, dus net voor de
Tweede Wereldoorlog, aan het Van Hogendorpplein stond, ongeveer waar nu het
Churchillplein is. Dit is de enige aanwijzing dat het boek in Rotterdam speelt.
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Bob wordt veroordeeld maar ontsnapt uit de cel en in een gevecht met een tiental
dienders sneuvelt een complete café-inventaris. Uiteindelijk vaart hij per
kinderwagenbak terug naar Afrika.
Jim de Zoon van Bobby is het spiegelbeeld van De Apenstreken van Bobby. Hij vliegt
van Afrika naar Nederland, haalt net zulke streken uit als zijn vader en belandt ten
slotte in gevangenschap. Het is grotendeels een herhaling van het eerdere deel,
minder verrassend en dus minder leuk. In het boekje zijn wel verwijzingen naar een
stad, maar nergens wordt Rotterdam met name genoemd. Er is een Kledingmagazijn
Salomon Grandowitz of Grandowski, maar dat heb ik niet tot Rotterdam kunnen
herleiden. Het vergaat Jim slechter dan zijn vader: aan het eind wordt hij gevangen
en moet aan een ketting kunstjes doen.
Overigens zijn in beide boekjes de tekeningen kostelijk en de versjes zouden
misschien zelfs Drs. P behaagd hebben: rijm en metrum kloppen!
[DV]

333

Gerard Smit (geb. 1909)

Piloot Paul

Uitgave A. Roelofs van Goor, Meppel, 1948.
Omslag en illustraties: Rein van Looy, 1910-1994.
Inhoud, overgenomen uit www.oudejeugdboeken.nl:
Sergeant-majoor Paul van Arkel is gemobiliseerd op vliegveld Waalhaven. Begin mei
1940 komen zijn jongere broer Arnold en zijn vriendje Jan, die bij hun oom op een
hoeve vlakbij het vliegveld logeren, hem een brief van moeder brengen. De jongens
vinden het prachtig om in de hangar Pauls G.I.-toestel te zien staan. Als de jongens
weg zijn, ontdekt Paul dat er suiker op de grond ligt bij zijn machine. Hoe is die daar
gekomen?
Die nacht breekt de oorlog uit. Vliegveld Waalhaven wordt gebombardeerd, Jan en
Nol kunnen het zien vanuit het dakraam van de hoeve. Paul ontdekt dat er
verschillende toestellen onklaar zijn gemaakt doordat er suiker in de motoren is
gestrooid! Hij betrapt de verrader luitenant Vlasschaert en een gevecht volgt. Voordat
hij bewusteloos neervalt, weet hij nog te voorkomen dat ook zijn vliegtuig onklaar
wordt gemaakt. Zijn kameraad “rooie” Pietersma vindt hem en brengt hem weer bij.
Ze besluiten samen te blijven en stijgen samen op in Pauls toestel. In een
luchtgevecht weten ze een Duits toestel neer te schieten.
Jan en Arnold zien het gevecht en zijn erg ongerust over Paul. De boerderij wordt nu
ook gebombardeerd en het is te gevaarlijk om er te blijven. Aldus gaan ze samen
met oom Johan proberen Rotterdam te bereiken, waartoe ze de Maas zullen moeten
oversteken. Het wordt een gevaarlijke tocht, waarbij Jan gewond raakt aan zijn arm,
gelukkig slechts een vleeswond. Tot hun blijdschap horen ze onderweg van een
militair dat Paul nog leeft en met z'n vliegtuig in noordelijke richting vertrokken is, met
Pietersma als boordschutter.
Tijdens een hevig luchtgevecht van twee Hollandse G.I.-toestellen met drie
Messerschmidts en twee Heinkels, raakt Pietersma zwaar gewond en moet Paul
doorvliegen naar vliegveld De Kooy bij Den Helder. Daar wordt Pietersma naar het
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hospitaal gebracht en vertelt Paul aan de overste dat er op Waalhaven gesaboteerd
is door Vlasschaert, waardoor geheel Waalhaven vernietigd is.

Op 11 mei zijn Jan en Nol, na een gevaarlijke tocht van Rotterdam-Charlois naar de
rechter Maasoever samen met bootsman Van Straten, weer veilig thuis. Doch dan
volgt op 14 mei het bombardement op Rotterdam, waarbij hun huis wordt verwoest,
maar ze het er gelukkig levend vanaf brengen. Kort daarna volgt de capitulatie en
wijkt Paul in konvooi met zijn toestel naar Engeland uit. Hij is intussen bevorderd tot
adjudant-vlieger van de Koninklijke Marine.
Paul neemt dienst op een Catalina-vliegboot als luitenant-vlieger en raakt in gevecht
met een Duitse U-boot, die het onderspit delft. Op de terugweg wordt zijn toestel
neergeschoten en moet hij, samen met zijn vriend Allan Colley, per parachute het
toestel verlaten. Colley is zwaar gewond, doch samen bereiken ze het reddingsvlot,
waar ze worden opgepikt door een Duits verkenningsvaartuig. Nu zijn ze
krijgsgevangenen!
Dit duurt gelukkig niet lang, want al snel worden ze gered door een
motortorpedoboot, waar bootsman Van Straten, die na zijn vlucht met Jan en Nol
over de Maas naar Engeland is overgestoken en daar bevorderd is tot sergeantconstabel, nu het bewind voert. In een Schots kustplaatsje worden ze aan land
gebracht, waar Allan in het ziekenhuis zijn zuster Eveline, die daar verpleegster is,
ontmoet. Paul wordt in het gezin van Allans ouders opgenomen en na verloop van
tijd verlooft Paul zich met Eveline.
In december 1943 vliegt Paul als passagier met een speciale missie terug naar
Nederland. Er moeten documenten en instrumenten naar Den Haag worden
gebracht. Boven de Veluwe wordt hij gedropt. In Rotterdam krijgt hij bescherming van
leden van een ondergrondse knokploeg. Op straat wordt hij echter door de verrader
Vlasschaert herkend, die hem vervolgens achtervolgt. Dat wordt opgemerkt door de
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verzetsmensen die hem als lijfwacht zijn toegewezen. In een park wordt Vlasschaert,
in het landsbelang, geliquideerd. Paul kan zijn documenten nu veilig afleveren en
brengt daarna nog een kort bezoek aan zijn ouderlijk huis.
Via radio Oranje krijgt hij in geheimcode de melding dat hij op het IJsselmeer door
een watervliegtuig zal worden opgepikt om terug naar Engeland te vliegen. Dit
bericht is echter onderschept door de Gestapo, en verschillende kostbare
mensenlevens gaan verloren alvorens Paul en ook Pietersma aan boord van de
Lockheed-Zeeverkenner kunnen komen en veilig naar Engeland worden
teruggebracht.
Na D-Day zijn Paul en Pietersma ingedeeld bij Bomber Command, in een Engels
squadron van de R.A.F. Allan Colley is hun flight-commander. Tijdens een
luchtgevecht raakt de machine onklaar en springen ze boven Frankrijk uit het toestel.
Paul verliest het bewustzijn en wordt in een bos door Duitsers gevonden, die hem
willen doodschieten, doch juist op tijd weet Pietersma hem met behulp van een
Fransman te redden. Hij wordt in een klooster opgenomen. Pietersma sluit zich aan
bij het Franse verzet, totdat ze bevrijd worden door de Amerikanen.
In juni 1945 komt Paul weer thuis, samen met zijn vrouw Eveline, en kan hij eindelijk
vertellen wat er allemaal gebeurd is sinds hij het huis verliet.
Enkele aanvullingen:
Ook in dit oorlogsboek speelt het geloof een belangrijke rol. Tijdens een
bombardement bidt boer Wouterse: ‘O, almachtige God, laat ons vernachten in Uw
schaduw. Wij vertrouwen op U, omdat Gij onze toevlucht zijt….’. Een vriend van de
gewonde kruidenier Bakker gelooft vast dat God voor zijn gezin zal zorgen. Daarna
bidt hij en sterft. Ook piloot Paul zelf roept God aan als het erg gevaarlijk wordt: ‘O
Here, wilt ons behouden doen landen…’. Als Arnold in Charlois onder mitrailleurvuur
naar een beschermend dijkje moet rennen hoort hij in zijn hoofd: ‘U zal geen kwaad
wedervaren... Want Hij zal Zijne engelen van U bevelen, dat zij u bewaren… in al uw
wegen…’. Na de bevrijding is Paul het met vader eens als die zegt: ‘Vrede is niet
alleen afwezigheid van oorlog, maar meer nog: AANWEZIGHEID VAN GOD!’.
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De nuancering is zo kort na de oorlog nauwelijks aanwezig. De Duitsers zijn schoften
en de Hollanders helden, op een enkele verrader na (Vlasschaert) die dan ook
standrechtelijk door het verzet geëxecuteerd wordt.
Er wordt uitgebreid verteld over de Fokker G-1:

[DV]
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M. van der Staal (Petrus Kruisman) Bastiaan, de Rotterdamsche straatjongen

Uitgave G.F. Callenbach, Nijkerk, 1907, eerste druk, 109 blz.
Illustrator: W. Hoogenbos.
Overgenomen uit www.achterderug.nl.
Recensietekst
Bastiaan : de Rotterdamsche straatjongen
Bron: Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de
Commissiën van "Jachin", 1907
Dit boekje geeft ons iets te zien van de maatschappelijke en zedelijke toestanden
van het "donkere" Rotterdam. Een havelooze jongen, Bastiaan, wordt door een
kruidenier nageloopen, die roept: "Houdt hem!" Door de politie opgebracht, wordt hij
beschuldigd, een spiegelruit te hebben ingeworpen. Al spoedig blijkt, dat hij niet de
schuldige is. Ondertusschen trekt hij in bijzondere mate de aandacht van den heer
Achterhof, die van nu af op middelen zint, om hem en zoovele andere diepgezonken
straatjongens met Gods hulp op te heffen uit hun treurigen toestand en hun het
Evangelie te brengen. Het gelukt hem, Bastiaans woonplaats te ontdekken en nu
blijkt, dat de ellende, waarin deze verkeert, nog erger is, dan hij zich voorgesteld
heeft. Hij slaagt er in, den straatjongen met zijn broertje op een Zondagsschool te
krijgen. Spoedig ontvangt de jongen een zorgvuldige verpleging, waardoor hij een
ander mensch wordt, vooral ook, nu hij onttrokken is aan zijn moeder, die haar
kinderen verwaarloost en aan den drank verslaafd is. Bastiaan wordt loopjongen in
een Christelijk Volkskoffiehuis. Daar ontmoet hij zijn vader, een zeeman, dien hij
sedert jaren niet gezien heeft en die hem nu als varensgezel meeneemt. Een
schipbreuk is het middel tot zijn bekeering. Tien jaar na zijn verdwijning meldt zich
iemand aan het Tehuis voor verwaarloosden te Rotterdam aan. 't Is een net heer en
't blijkt Bastiaan te zijn, die in Amerika tot predikant is opgeleid en voor hij zijn
werkkring ingaat, zijn vaderland bezoekt. Zijn eerste gang geldt het Tehuis, waar hij
de mannen, die hem van de straat opgenomen en lichamelijk en geestelijk verzorgd
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hebben, terugziet. Bastiaan is een kennelijk bewijs van den zegen, die op den arbeid
rust van hen, die in Rotterdam uitgaan op de wegen, om het verlorene te zoeken.
Hier zien wij het woord bewaarheid: "Werp uw brood uit op het water, gij zult het
vinden na vele dagen." Dit boekje is verdeeld in 10 hoofdstukken met opschrift. De
afwerking is onberispelijk. De plaatjes zijn fijn, de druk is helder. Een model van een
boekje inderdaad. Aan taal en stijl is goede zorg besteed. Ook de inhoud en
strekking van dit werkje zijn uitnemend. Op natuurlijke wijze schetst het ons het leven
en de lotgevallen van den Rotterdamschen straatjongen. Een belangwekkend
onderwerp vooral in onzen tijd. Het verhaal laat zich aangenaam lezen. Het wil ons
echter voorkomen, dat te ruime plaats is gegeven aan de geschiedenis der Mevrouw
(waarom haar geen naam gegeven?), die zich Bastiaans lot ook aantrekt, en
eveneens tot bekeering komt als vrucht van den evangelisatie-arbeid van den heer
Achterhof. Deze twee geschiedenissen grijpen o.i. niet genoeg in elkander, om op
deze wijze samengevoegd te kunnen worden. Al is het dogmatisch niet scherp
belijnd, ademt het verhaal toch een beslist Christelijken geest. Duidelijk komt uit, dat
gelijk Christus zich heeft ontfermd over de diepst gezonkenen, alzoo ook de Zijnen
zich moeten ontfermen over de beklagenswaardigen uit de onderste lagen der
maatschappij. Ook kan men er uit zien, hoe de Heere in zulke werken een
welgevallen heeft en ze met Zijn zegen kennelijk wil bekronen.
Het is den Schrijver ongetwijfeld gelukt, het leven in het "donkere" Rotterdam te
schetsen; hij heeft zijn taak goed ten einde gebracht, tegelijk propaganda makend
voor den arbeid van hen, die er naar streven, de ongelukkigen uit hun
deerniswaardigen toestand op te heffen. Evenwel hebben we een opmerking en wel
dadelijk op bladz. 1, waar we een paar Rotterdamsche jongens, die juist niet tot de
verwaarloosden behooren, in een echt Rotterdamsch dialect over hun onderwijzer
hooren spreken, als van een vent; en dat nog wel van jongens, die van "pa" spreken.
Onze kinderen met zulk een taal op de hoogte te brengen, achten wij niet
wenschelijk. 't Is wat al te realistisch. Die echte straattaal met al haar leelijkheid
behoeft toch heusch niet gebruikt te worden in een boek. Denkt men dat weg, dan is
het boekje in alle opzichten keurig en het zal onzen jongens zeker bevallen. Op dit
boekje vestigen wij met groote ingenomenheid de aandacht. Wijl hier een nieuw
genre geboden wordt, heeft het terstond aanspraak op onze ernstige belangstelling.
Het beschrijft een capittel uit de ellende onzes tijds. Een thema wordt hier behandeld,
dat de paedagogen van allerlei richting in deze dagen bezig houdt: wat te beginnen
met zoovele jongelieden, die, aan alle tucht ontwassen, opgroeien tot een vloek voor
de maatschappij? De Schrijver geeft op die ernstige vraag het eenig goede
antwoord: "Tracht ze te brengen onder den zegenenden invloed van het Woord
Gods." Daarom is het, een treffend boekje, dat ons op de hoogte brengt van den
arbeid der evangelisatie onder de geestelijk verwaarloosden. Een arbeid, die te
weinig gekend en gewaardeerd en ook te weinig gesteund wordt. Moge dit verhaal
velen ten spoorslag strekken. om in de kracht Gods de helpende hand uit te steken
tot het groote getal van hen, die, als vrucht der godsdienstlooze, zoogenaamde
neutrale school, zijn opgevoed en onderwezen zonder God en zonder Bijbel. Wij
bieden Schrijver en Uitgever onzen handdruk voor dit kostelijke boek. Moge liet door
velen gelezen worden en in wijden kring ten zegen zijn. Een nieuwe en dan iets
goedkoopere druk ervan moge weldra noodig blijken.
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Een straatjongen uit een achterbuurt van Rotterdam, verlaten door zijn trouweloozen
vader, uitgeworpen door zijne verdierlijkte moeder, vindt door bemiddeling van een
godvreezend man een onderkomen in een verblijf voor dakloozen. Hier komt hij voor
het eerst onder de beademing van het evangelie. Hij blijkt een zeer ontvankelijk
gemoed te hebben. Hij geeft alle hoop een goed christen en een nuttig lid der
maatschappij te worden. Plotseling verdwijnt hij echter. Hij heeft zijn vader gevonden,
die hem weet mee te troonen. Na vele jaren keert hij terug als - predikant. Een
boeiend verhaal met degelijke strekking. De schrijver wil blijkbaar aandringen op
praktisch christendom. Op de inkleeding hebben wij echter wel iets aan te merken.
Wij kunnen namelijk niet instemmen met de welgeslaagde poging van den schrijver
de taal uit de achterbuurt van Rotterdam getrouwelijk weer te geven. Niet vele
ouders zijn er op gesteld, dat hunne kinderen in aanraking komen met verwaarloosde
straatjongens. Veeleer zullen de meesten zich beijveren, als ze slechte manieren en
platte taal bij hunne kinderen opmerken, ze het leelijke daarvan te laten gevoelen. En
zullen wij nu onze kinderen juist met zulke achterbuurttaal in kennis brengen? Al is
het platte Rotterdamsch meesterlijk weergegeven, wij kunnen het den schrijver niet
toegeven, dat zulke kunstproducten voor kinderen uit allerlei kringen gewenschte
lectuur vormen. Ook het begin van het boek, een gesprek tusschen twee
schooljongens over hun meester, kan ons niet bekoren. De strekking is echter
alleszins prijzenswaardig. Heeft men dus tegen achterbuurttaal geen bezwaar, dan
kan men met dit boekje aan jongens van 11 à 12 jaar onderhoudende lectuur
verschaffen.

Deze illustratie toont Bastiaan voor het schip waarmee hij uit Amerika is teruggekeerd: het is
de eerste Nieuw Amsterdam uit 1906.
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Aanvulling:
Volgens de schrijver is het verhaal echt gebeurd (net als Kris uit de Nachtbuurt, dat
hij onder het pseudoniem Petrus Kruisman schreef). Daarom gebruikt hij volgens
noten 1 en 2 op blz. 11 niet de werkelijke namen en adressen van de betrokken
personen.
Het boek heeft een hoog Rotterdam-gehalte. In de bovenstaande recensies wordt al
geklaagd over het letterlijk weergeven van het Rotterdamse dialect, dat overigens
niet altijd klopt: op p. 18 zegt Lor, a.k.a. Bastiaan: ‘Pil, jij hebt ’t mooi verzonne’,
terwijl de juiste vervoeging van ‘hebben’ in het Rotterdams luidt: ‘ik hept, jij hep, hij
hep, wij hebbe, jullie hebbe, zullie hebbe’.
De locatie is het centrum van de stad. Na het incident in de Molensteeg vlucht
Bastiaan via de Blaak naar het Beursplein waar hij opgepakt wordt. Na zijn vrijlating
loopt hij via de Hoofdsteeg naar de Hoogstraat, vanwaar hij op een sleperswagen
door de Korte Goudsche Wagenstraat naar het Oostvestplein rijdt. De wraak op de
winkelbediende voltrekt zich bij diens woonhuis op de Baan.
[DV]
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M. van der Staal (Petrus Kruisman)

Een Schaap in ’s Levens Woestenij

Bredée, 1912.
Twee recensies overgenomen van:
https://achterderug.nl/pagerecensies_zsb.php?id=7879&id2=1
Een kostelijk boek. In een Kerstnacht waakt moeder Haagdoorn in 't Westen van
Rotterdam bij het ziekbed van haar eenig kind, Willem. Vader, die scheepskapitein is,
zwerft op zee. Moeder worstelt in den gebede om het behoud van haar kind, en haar
gebed wordt verhoord. Doch wat gebeurt? Bij het opgroeien blijkt Willem een
deugniet van de ergste soort te zijn. Na zijn schooljaren wordt het met hem twaalf
ambachten, dertien ongelukken. Hij trapt door zijn schandelijk gedrag zijn arme
moeder op 't hart. Op aansporing van een vroegeren schoolmakker, die hij "toevallig"
ontmoet, gaat hij ook naar zee. De vriend, die zijn zonden heeft leren kennen en
betreuren, wordt de gids voor hem naar de weg, die ten leven leidt. Sommige
ernstige gebeurtenissen, als zware stormen en schipbreuk, werken daartoe mede.
Eindelijk vindt het schaapje, dat zoolang gezworven heeft, rust aan het liefhebbende
hart van den Goede Herder.
M. van der Staal. Den 17den Juni 1879 werd de heer Van der Staal te Akkerwoude
geboren. Na vijf jaren het christelijk onderwijs te hebben gediend, is hij in de
journalistiek gegaan. Bij de oprichting van „De Rotterdammer” in 1903 was hij één
der redacteuren. Later, in 1907, werd hij medewerker, wat hij tot 1916 bleef. Ook nu
nog levert hij nu en dan bijdragen voor dit blad. Door zijn arbeid in „donker”
Rotterdam kwam hij in aanraking met den zelfkant der menschelijke samenleving.
Mede hierdoor hebben vele zijner verhalen een evangeliseerende strekking. „Ik weet,
dat ik geen literator ben,” bekende hij. „Hoogstens zou men mij causeur, verteller,
kunnen noemen.”

342

Eens, toen de omstandigheden daartoe aanleiding gaven, schreef hij in 8 maanden 6
verhalen. Door deze productiviteit werd hij gedwongen, méér dan één pseudoniem te
kiezen.
Als M. Jacobs is hij een getrouw medewerker van „Timotheüs”; als M. van der Duin
publiceert hij historische verhalen bij Kok te Kampen; bij Bosch te Baarn schreef hij
onder pseudoniem Peter Grossman; bij Bredée te Rotterdam ontmoeten we hem als
Petrus Kruisman, terwijl ook de historicus S. van Wouden in „De Rotterdammer”
niemand anders dan de heer Van der Staal is.
Zeker een unicum in de wereld der christelijke schrijvers.
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Ben Stroman (1902-1985)
Waarom St. Nicolaas in 1944 niet bij de Rotterdamsche kindertjes kon komen rijden

W. L. & J. Brusse N.V., Rotterdam, 1945.
Illustraties: Aad de Haas (1920-1972).
Voor Irene en Clara en ook voor Elly
Korte inhoud, overgenomen uit:
www.oudejeugdboeken.nl
De stoomboot uit Spanje was getorpedeerd toen Sint-Nicolaas suikergoed en
marsepein was gaan halen. Nu had hij geen Stoomboot meer en in Spanje kon hij
geen nieuwe laten bouwen, omdat het overal oorlog was. Daarom vloog SintNicolaas met een vliegmachine naar de kindertjes in Nederland. Hij kon nu lang niet
zoveel meenemen, daarom moest hij zelf alles gaan kopen. Zwarte Piet had nog zo
gezegd: “Doe het niet, monseigneur”, “doe het niet, want de moffen....” Toen was
Sint-Nicolaas boos geworden. “Wat is dat voor taal? Dat wil ik niet meer horen! Die
mensen heten niet moffen, zij heten Duitsers!” In Nederland aangekomen, landde hij
samen met de Opper-Piet, een dove Piet en nog vier andere Pieten, per parachute
op het erf van een “goede” boer. Toen Sint-Nicolaas de volgende dag de stad inging
hoorde hij zulke nare dingen en zag hij de ellende waarin de mensen leefden, dat hij
besloot, tenminste voor de kinderen, eten te gaan zoeken. Op de fiets gingen SintNicolaas en Zwarte Piet de volgende morgen de boer op. Ze gingen van boerderij
naar boerderij, doch overal werden ze weggejaagd, uitgescholden en deuren werden
er voor hun neus dichtgesmeten. Bij een boerin gekomen, snauwde zij dat ze de
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mooie mantel wel wilde hebben in ruil voor een pond boter en een kaas. Bij een
andere boer kregen ze een mud tarwe voor Sint-Nicolaas’ linnen koorhemd. Zo
sjouwden zij rond in de nacht en sliepen uitgeput in het hooi. De volgende morgen
trokken ze verder en voordat de dag voorbij was, liep Sint-Nicolaas in zijn lange
jaeger onderbroek. Zijn mijter had hij geruild voor een pond bruine bonen. Ook van
Piets prachtige pak waren de boeren niet afgebleven, eerst zijn muts met
struisvogelveer voor een uitgaanshoed voor een boerin, zijn buis met lovertjes voor
hun kinderen en zijn zwart satijnen broek, geschikt als directoire voor de
boerendochter. Zo liep Piet ook in zijn onderbroek en borstrok.
Toen werden ze door een soldaat van de Deutsche Wehrmacht tegengehouden, die
de eeuwenoude kromstaf, versierd met prachtige juwelen, in beslag nam, onder het
motto dat er geen cultuurgoed verloren mocht gaan.
Moe en koud keerden zij tenslotte terug bij boer Goedegebuur, waar zij het slechte
nieuws te horen kregen dat de dove Piet, toen hij 's avonds na acht uur een
wandelingetje wilde maken, doodgeschoten was, omdat hij niet gehoord had dat een
Duitse schildwacht hem had teruggeroepen.
Toen kon Sint-Nicolaas niets meer zeggen, verslagen viel hij op zijn bedstee neer en
viel in slaap. Ook de volgende dag bleven Sint-Nicolaas en Zwarte Piet in bed. De
boer bracht met zijn fiets het eten naar de arme mensen, met de groeten van SintNicolaas.
De dag daarop landde het vliegtuig uit Spanje weer op het Braasemermeer om SintNicolaas en de Pieten weer op te halen. Allemaal – op 1 na – stapten ze in en vlogen
terug naar Spanje. “Volgend jaar, als de lichtjes weer branden, er weer gas is en hooi
voor het paard, als er weer snoepgoed en speelgoed is, dan komen we terug.
Als de moffen wegzijn”, sprak Sint-Nicolaas.
“De Duitsers”, zei Piet ondeugend.
“De moffen!” zei Sint-Nicolaas nadrukkelijk.
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Fragment uit het boek, overgenomen uit:
www.oudejeugdboeken.nl
Sint Nicolaas had een zoo verdrietigen dag achter de rug als hij zich zijn heele, meer
dan duizend jaren lange leven niet kon herinneren. In de mooie havens, waar hij
vroeger met de Stoomboot uit Spanje met waaiende wimpels binnenvoer, was alles
vernield. De stad zelf leek wel een stad van doode menschen. Voor de meeste
etalages waren planken aangebracht. Dat zag er zoo triestig uit en als er geen
planken waren, lagen de etalages voor het meerendeel leeg. De tramrails lagen te
roesten, het gras groeide tusschen de straatsteenen, zelfs op den Coolsingel.
Nergens had Sint Nicolaas suikergoed kunnen krijgen, nergens marsepein. Van de
boterletters wist hij het al van den vorigen keer. Er was geen winkel te vinden, waar
ze nog maar één speculaaspop verkochten en taai-taaikoeken kon je alleen maar
krijgen als je brood- of bloembonnen gaf. Wie kon er nu met goed fatsoen nog
broodbonnen missen, nu het broodrantsoen al weer zooveel minder was geworden?

In de speelgoedwinkels waren alleen nog maar peperdure, houten of papieren
prullen en lorren te koop, die geen dag heel konden blijven. Dat zou allemaal nog
niet zoo erg zijn geweest, als Sint Nicolaas maar niet met de kindertjes had gepraat.
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De kindertjes waren dikwijls zoo verdrietig geweest als Sint Nicolaas nog nooit
kindertjes had gezien. Het eerste kindje, dat hij toesprak, zei met een heel zielig
stemmetje:
"Pappie is weg. Pappie is in Duisland."
Het tweede: "Pappie zit in het contrasiekamp; al zoo lang. Pappie heeft rot-mof
gezegd en dat mag niet."
Het derde: "Pappie komt nooit meer terug. De Duisters hebben m'n Pappie
doodgemaakt, omdat andere mannen stout geweest zijn tegen de Duisters, maar die
mannen waren niet echt stout, zegt Mammie."
Het vierde: "Gisteren is Pappie doodgegaan van bommen. Gisteren is bombardeerd."
Het vijfde: "Pappie is weggehaald door de stoute Duitschers, maar Pappie is gelukkig
heel erg ziek en nou komt Pappie heel gauw naar huis."
En het zesde kindje zei: "Pappie en Mammie zijn door de vliegmachines
doodgeschoten. Pappie en Mammie gingen aardappeltjes halen."
Dat had Sint Nicolaas allemaal gehoord en gezien en nou was hij zoo verdrietig, dat
hij niet praten en niet eten kon. Toen het donker was geworden, zag hij dat nergens
meer het licht op ging en dat er menschen waren, die maar naar bed gingen, omdat
zij geen kachel aan konden steken en geen enkel lichtje meer in huis hadden, want
een spaarzaam stompje kaars, overgehouden van den Kerstboom, moest worden
bewaard voor als er eens zieken waren.
Dat was te veel voor Sint Nicolaas. En al had hij nu bij zijn vriend den bakker misschien wel de allerbeste bakker uit heel de stad - een echte Sint Nicolaasverrassing gekregen, hij zou toch niet blij worden. De bakker had een heel schip met
echte pepernoten voor den goeden Sint bewaard en de Sint was er reuze blij mee
geweest, maar toen zijn vriend de bakker het zei, had Sint Nicolaas alleen maar zijn
hand kunnen pakken en een traan wegpinken. Nu zat hij heel den avond zwijgend bij
het vuur en per slot begon hij wat voor zich uit te mompelen. Altijd maar hetzelfde.
Op den duur hoorden de boer en de boerin wat hij zei. Sint Nicolaas zei telkens maar
weer:
"Die moffen! Die moffen!"
Aanvulling door Dick Venema
Aan alles is te merken dat dit boekje begin december 1944 is geschreven. De woede
en frustratie van de schrijver zijn ook heel goed invoelbaar: hij kan zijn kinderen (het
boekje is opgedragen aan dochters Irene (1932) en Clara (1937) en het
onderduikstertje Elly) geen Sinterklaasfeest met cadeautjes en lekkers bieden. Hoe
maak je dat duidelijk aan de meisjes? Door middel van een spannend verhaal over
de Sint en Piet, die ondanks hun inspanningen er ook niets aan kunnen doen. De
wandaden van de Duitsers komen allemaal voorbij: het torpederen van de
stoomboot, het vernielen van de Rotterdamse haven, de roof van voedsel, paarden
en fietsen, het wegvoeren en soms vermoorden van mensen. Ook de NSB’ers krijgen
ervanlangs, evenals de boeren die woekerprijzen voor eten vragen. En de dove Piet
die na spertijd een ommetje maakt wordt door een Duitser doodgeschoten omdat hij
het bevel tot stilstaan niet hoort. Heftig voor een kinderboek!
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Berooid en teleurgesteld vertrekken de Goedheiligman en de resterende Pieten weer
naar Spanje. Maar ‘het volgend jaar zijn onze mooie havens weer heel (…..) branden
de lichtjes weer, dan is er weer gras en hooi voor het paard, dan krijgen we weer
suikerbeesten (…..) en is er weer speelgoed in overvloed’. En dat is een correcte
voorspelling van de schrijver.
[DV]
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Nannie van Wehl (S. Lugten-Reys)

Wij Zijn Jong!

L.J. Veen, 1907.
Dit is het eerste ‘Rotterdamse’ boek van Nannie van Wehl, en tevens het minst
Rotterdamse. Het is voor de volledigheid opgenomen, immers, het beschrijft de
zoektocht naar woonruimte in de Maasstad vanuit het veilige Den Haag, net zoals
Van Wehl dat zelf ooit deed vanwege een betrekking bij het onderwijs. Ook in Huize
Labor (1910), Anneke van den Dokter (1912) en Constance Trok van Huis tot Huis
(1917) verwerkt de schrijfster haar eigen Rotterdamse ervaringen.
Wij Zijn Jong! beschrijft de wederwaardigheden en amoureuze verwikkelingen van
twee families, waarvan de vijf Hoogendijken beide ouders verloren hebben en de
zeven Van Zutfens (Annie is getrouwd en woont in Indië) alleen hun ziekelijke
moeder nog hebben, zodat de kinderen van beide huisgezinnen op zichzelf
aangewezen zijn. Ondanks geldzorgen lukt dat aardig.
Met name de Hoogendijken hebben last van bemoeizuchtige familieleden, een rijke,
dikke, domme tante en een gierige grootvader. Het is opvallend hoe ongezouten die
vooral door dochters Ellen en Marianne van repliek worden gediend in een tijd waarin
eerbied voor ouderen en kapitaalkrachtigen de norm was.
Ondanks de jeugd van de hoofdpersonen hebben die geen progressieve ideeën, ze
zijn en blijven vertegenwoordigers van de betere standen. Ze zijn meester in de
rechten, gymnasiast, cadet, conservatoriumleerling, boekhoudster of student. Als de
verdenking bestaat dat Loe van Zutfen (14) een ‘vrije vrouw’ (vrijgezel, suffragette,
socialiste, manwijf) zal worden slaan beide families de handen ineen om dat te
voorkomen.
Maar vrouwen, althans ongetrouwde, werken wel degelijk. De 22-jarige Ellen
Hoogendijk krijgt een baan als hoofdboekhoudster bij een groot Rotterdams kantoor
en gaat maar liefst 1500 gulden per jaar verdienen. Ze zal daarvoor wel
doordeweeks in die stad moeten gaan wonen. Wanneer het bekend wordt dat ze
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deze aanstelling heeft gekregen wordt ze belaagd door dames die een
jongemeisjespension willen beginnen en een bestuurslid/bewoonster zoeken.
‘Op de bovenste verdieping kleine slaapkamertjes voor minder bedeelden ( ) en op
de eerste verdieping mooie slaapkamers, desnoods met aparte zitkamers, voor de
meergegoeden.’ Ellen bedankt vriendelijk voor de eer. Maar het kan nog erger. Er
komt een ‘vrije vrouw’ op bezoek (‘la bête ridicule’) die in haar een medestrijdster
voor vrouwenkiesrecht ziet. Maar Ellen vindt vrouwen ongeschikt voor het kiesrecht:
ze zijn te emotioneel. En alle ‘ongeschikte’ mannen mag wat haar betreft het
kiesrecht ontnomen worden!
Na de in vele vooroorlogse meisjesboeken obligate longontsteking (antibiotica
bestonden nog niet, de ziekte verliep vaak fataal) gaat ze met broer Jopie op
kamerjacht in Rotterdam. Dat valt niet mee, de stad is druk, lawaaiig en vies, en ook
het kameraanbod houdt niet over. De enige mooie en betaalbare accommodatie blijkt
in een soort bordeel te zijn. Ellen wanhoopt al, maar na een tweede bezoek aan de
melksalon in het Witte Huis vinden ze tenslotte op Feijenoord een grote kamer met
een flinke alkoof.
Marie van Zutfen trouwt ‘met de handschoen’ en vertrekt naar Indië. Nettie
Hoogendijk gaat vaak met de blinde Anton Wiesemann, een pianist, naar concerten
(ook in Huize Labor komt een blinde jongen voor). Ze beschrijft voor hem wat hij niet
kan zien. Het Haagse roddelcircuit ziet daar onmiddellijk een romance in, wat Nettie
des duivels maakt. Ze gaat verhaal halen bij de verspreidster van de roddel.
Intussen ontwikkelt zich wel degelijk een romance tussen Ellen en Arthur van Zutfen
en Marianne Hoogendijk en Albert van Zutfen. Een voordeel van het wees-zijn is dat
ze niemand toestemming hoeven te vragen.
De man van Annie van Zutfen is in Indië overleden aan de cholera en ze komt met
haar driejarige zoontje terug naar Nederland. Net als Leentje in Constance Trok van
Huis tot Huis praat hij krom en zegt een t voor een k.
Muziek is in het hele boek aanwezig, de tweeling Nettie en Johan Hoogendijk zitten
op de muziekschool (een soort conservatorium) en spelen viool evenals Do van
Zutfen. Ook wordt er veel en graag gezongen.
Om elkaar ongestoord (maar wel in het nette!) te kunnen ontmoeten bedenken Ellen
en Arthur een krijgsplan: zij gaat logeren in Amersfoort en hij in Arnhem en ze
ontmoeten elkaar op de Grebbeberg. Er wordt wederzijds eeuwige trouw beloofd en
ook Marianne en Albert gaan een gezamenlijke toekomst tegemoet.
Aan de ene kant zijn de karakters, en dan vooral de dames, in dit boek zelfstandig,
ze nemen het initiatief in de liefde en hebben uitgesproken meningen die ze ook
zonder aanzien des persoons uiten. Ze volgen, of hebben gevolgd, opleidingen
waarmee ze zelf hun brood kunnen verdienen. Het is dan ook opvallend hoe
krampachtig er gereageerd wordt op ‘vrije vrouwen’, vertegenwoordigsters van een
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nieuwe beweging die zich o.a. inzet voor het vrouwenkiesrecht. Misschien komt dat
door Den Haag, stad van ambtenaren en Indischgasten, totaal verschillend van het
bruisende Rotterdam met zijn achterbuurten en havenarbeiders.
In alle vier de ‘Rotterdamse’ boeken van Van Wehl komt de Maasstad er bekaaid van
af, alleen in Huize Labor verdedigen de Rotterdammers hun stad tegen het Haagse
nichtje.

[DV]
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Nannie van Wehl (pseudoniem van Susanna Lugten-Reys) Huize Labor

L.J. Veen, Amsterdam, 1910.
Illustraties: W. Pothast; art nouveau bandtekening: Willem Wenckebach.
De van oorsprong Haagse auteur beschrijft de Rotterdamse familie Gravelaar, een
ondernemersgezin uit Rotterdam-Zuid, woonachtig in Huize Labor nabij de
Nassauhaven. De naam en locatie van de villa zijn al een indicatie voor de
opvattingen van self-made man vader Gravelaar: Labor betekent werk of inspanning,
en het huis staat niet in een villawijk maar bij de fabriek van betonnen rioolelementen
(destijds hypermodern) en de woningen van de fabrieksarbeiders.
De kinderen worden ook in deze geest opgevoed, zowel de meisjes als de jongen
moeten een opleiding volgen waarmee ze later hun brood kunnen verdienen, net als
Nannie zelf, die onderwijzeres was en later fulltime schrijfster. Het verhaal gaat
vooral over de jonge Gravelaars, Tine is net getrouwd, maar als civiel ingenieur blijft
ze haar vader helpen in het bedrijf. Herman studeert in Delft, Ceciel zit op de
Muziekschool in Den Haag, Mies op de middelbare school in het centrum en Wim, de
jongste, is nog op de lagere school. Ada, een nichtje uit Den Haag, logeert in Huize
Labor en heeft veel kritiek op het drukke, stoffige en lawaaiige Rotterdam. En op de
Rotterdamse jeugd, die ongemanierd, brutaal en luidruchtig is in haar ogen.
Desondanks heeft Herman een oogje op haar.
Vader foetert op de lamlendige jeugd omdat er bij de vijftig sollicitatiebrieven voor de
functie van betonmaker nauwelijks één zit van een geschikte kandidaat. Gelukkig
kan Herman na zijn afstuderen in de zaak komen.
Kapitein Stevens, een achterneef van moeder, komt op bezoek met een fles ‘wodky’,
waarmee cocktails gemaakt worden. De meisjes vinden het walgelijk! Stevens is
ermee verlegen.
De volgende ochtend is het verzamelen op de Maaskade in de bovenwoning van zus
Tine, die op huwelijksreis is. Ook Stevens is er, hij brengt een Noorse kist mee als
huwelijksgeschenk.
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Er komen logés, een oom en tante met hun niet al te snuggere zoon. Mislukt op
diverse opleidingen zal hij nu in Amerika proberen tandarts te worden, zijn ouders
gaan hem brengen. Oom vindt alles beter dan hem in zijn zaak op te nemen. En een
tandartsendiploma kun je kopen in Amerika.
Met de veerboot gaan Herman en Ada naar het Maasstation, vanaf het water hebben
ze een prachtig uitzicht op de stad:

Ada is ondanks haar kritiek op Rotterdam toch onder de indruk. Op het station ziet ze
een groep sjofele Oosteuropese landverhuizers, die met de veerboot richting
‘Nassem’ gaan om de volgende ochtend tussendeks opeengepakt de oversteek te
maken die oom en tante met hun verwende zoontje in de eerste klas zullen
doorbrengen. De hele familie zal hen uitgeleide doen.
’s Morgens gaan Herman en de meisjes lopend naar de NASM, de rest in twee
rijtuigen. Tante kan niet geloven dat zulke enorme boten kunnen varen, maar ze is
dan ook nooit verder dan Assen gekomen. Stipt om half acht steekt de Rotterdam
(het vierde NASM-schip van die naam) van wal. De meisjes willen ook wel een keer
naar Amerika, maar vader vindt het te duur.
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Op de laatste zondag van de paasvakantie gaat Herman met vrienden roeien, via
Hendrik-Ido-Ambacht naar Rijsoord. De meisjes gaan op de fiets en zullen hen daar
ontmoeten voor de lunch. Uitgebreid beschrijft Van Wehl hun kleding, de dames
hebben kennelijk een ruime garderobe met voor iedere gelegenheid een passende
outfit. Ada vindt de Rotterdamse ‘kinderkopjes’ maar niets. Via een lange laan
(waarschijnlijk de Beijerlandselaan en de Groene Hilledijk) komen ze op de
Dordtsestraatweg. Ada blijft mopperen op de Maasstad.
Onderweg vertelt Mies over een rijke oude nicht van haar moeder die de Gravelaars
waarschijnlijk tot erfgenaam heeft benoemd. Rijkdom gloort! In Rijsoord aangekomen
is het wachten op de roeiers. Die bespreken onderweg de liefdadige activiteiten van
hun moeders, die veel doen voor de armen. Van de Maas varen ze de toegang naar
de Waal (een oude rivierloop) op. Bij de schutsluis gaat het vreselijk mis door een
fout van de stuurman, allen belanden in het water. De spullen worden opgedoken en
stuurman Jaap wordt bewusteloos naar boven gehaald. Gelukkig leeft hij nog en
wordt weer bijgebracht, waarna in de herberg droge kleren geleend worden.
Intussen zitten de meisjes te wachten en ongerust lopen ze vast richting Hendrik-IdoAmbacht. Van passanten horen ze over het ongeluk, maar een boodschapper van de
jongens vertelt hun dat die allemaal gezond en wel zijn. Ze gaan echter direct terug
naar Rotterdam en de meisjes dus ook maar.
De scholen zijn weer begonnen, Mies krijgt voor het eerst Staathuishoudkunde. Dat
valt niet mee. Ceciel en haar vriendinnen van de Muziekschool houden een
klasgenote voor de gek die het te hoog in de bol heeft. Bij Lensvelt (een bekende
bakkerij en tearoom) zien ze Vanni Marcoux, de beroemde operazanger.
Dan is het orkestklas. Er volgt een, voor die tijd misschien niet aanstootgevende,
passage, maar volgens de normen van nu kan dit echt niet meer: een medeleerling
wordt als volgt beschreven: ‘een bijzonder klein manneke, een joodje, om zijn zeer
bijzondere eigenaardigheden het Lastpostje gedoopt. Ceciel vond het niet heel
plezierig, zijn vette zwarte krullebol, zijn ontstoken oogjes en zijn onfrissche kleren
zoo dicht in de buurt te hebben’. En de directeur dicht hem evenveel muzikaal gevoel
toe als ‘’t achterend vèn ‘n vèrken’.
In de Pinkstervakantie zal de blinde neef Rein komen logeren. Moeder Gravelaar
gaat met Wim en Mies haar ronde doen langs de arbeidersvrouwen, er is regelmatig
gezinsuitbreiding en dan zijn de goede gaven van de directeursvrouw zeer welkom.
Een jong stel dat is opgelicht krijgt een voorschot om nieuw huisraad te kopen.
Tine en Jan, de jonggehuwden, zijn terug. Er zijn cadeautjes, maar vader is het
meest verheugd omdat hij Tine in de zaak hard nodig heeft. De volgende dag gaan
Herman en de meisjes op bezoek, Huize Klimmaar wordt bewonderd en vooral het
spectaculaire uitzicht op de Maas.
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Dan wordt er gemusiceerd en gezongen (ook ‘nigger-songs’) en Wim onthult aan zus
Tine de ontluikende verliefdheid tussen Ada en Herman. De volgende dag gaat er
gevaren worden!
Vanaf de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas in de Veerhaven vertrekt de
volgende ochtend een bonte vloot zeil-, roei- en motorboten. De Quintet, de
motorboot van de Gravelaars, is erbij, met Herman en de meisjes, allen in gepaste
nautische kledij. Wim heeft haar voet bezeerd en is door haar broer aan boord
gedragen. Ze varen over de Nieuwe Waterweg naar Hoek van Holland, waar Ceciel
en Ada van boord gaan. Het is windstil, Herman en Wim varen bijna tot
Scheveningen en keren dan terug om de twee meisjes van de Noorderpier op te
pikken. Wim herinnert zich de ramp met de Berlin (21 februari 1907), die daar
strandde en waarbij een vriendinnetje en haar moeder omkwamen.
Op de pier zien Ada en Ceciel tot hun vreugde bruinvissen. Terug op de Quintet
wordt er thee gedronken en op de terugweg hebben ze een lange sleep zeilbootjes
vanwege de windstilte.
Een werkbaas van het bedrijf moet een opdracht in Vreeland aan de Vecht leiden en
zijn gezin zal nakomen. Mies en Ceciel zullen de vrouw en de kinderen erheen
begeleiden in de trein. Het vijfjarig zoontje is lastig, maar wordt met een zoet lijntje
beziggehouden en met lekkers omgekocht. Het laatste stuk van de reis gaat per boot
over de Vecht, tot ze in Vreeland door baas De Boer worden afgehaald. Er is een
mooi huisje geregeld waar de kinderen zeker zullen opbloeien. Rotterdam was niet
de gezondste omgeving voor de kleintjes!
Wim en Ceciel zitten bij Vrouw Romeyn (Lommerrijk) aan de Bergse Plas. Wim
speculeert over de verloving van Herman en Ada. Als ze thuiskomen is er een brief
van erftante Sara, die graag een van moeder Gravelaars dochters een zomer bij zich
in Zeeland wil hebben. Ceciel offert zich op. Naar Goes!
Tante blijkt 100% mee te vallen, ze moet niets hebben van de onnozele plaatselijke
notabelendochters en luistert verrukt naar Ceciels vioolspel. Ook haar Japanse
kimono vindt ze prachtig. Haar nichtje is duidelijk geen erfenisjager maar begaan met
de nooddruft der armen. ’s Avonds kraken ze eensgezind oubollige declamatoren af
en Ceciel reciteert Van Eeden, Hélène Swarth en Gezelle.
Herman is geslaagd! Familie en vrienden worden opgetrommeld en Ceciel krijgt een
telegram. Ze komt onmiddellijk en heeft groot nieuws: tante wil haar een groot buiten
schenken, landgoed Iepesteyn, in de Manteling bij Domburg. De andere meisjes
zullen ook bedacht worden in tantes testament. Het wordt druk in Huize Labor, Mies
heeft iedereen per telefoon opgecommandeerd.
Neef Rein arriveert, hij is niet meer het zielige jongetje van een paar jaar geleden.
Zelfverzekerd blijkt hij veel meer te kunnen en waar te nemen dan verwacht. Hij
vertelt over de blindenschool waar ze braille leren en gewoon gymnastiek hebben.
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’s Avonds wil hij graag gaan wandelen om de haven te ‘zien’. Ze gaan langs de
Koningshaven en de Lloyd (tot 1908 aan de Wilhelminakade, daarna verplaatst naar
het westen) en Rein laat zich alle geluiden uitleggen, zoals de fluit van de
bierbrouwerij (d’ Oranjeboom in de dito straat). Ze gaan langs bij Tine en Jan aan de
Maaskade, waar Rein nog een tijd geniet van de havengeluiden. Herman moet in
dienst, hij wordt militair wielrijder. Er komt een brief van Ceciel, die haar landgoed is
wezen inspecteren. Iedereen wordt uitgenodigd om er te komen logeren (en te
helpen met de inrichting). Herman, die in Den Haag gelegerd is, logeert bij Ada’s
ouders. De dienst is saai en door de nachtdienst vermoeiend. Het werk is beneden
zijn niveau en soms niet meer dan bezighouderij. In zijn brieven is er een extra groet
voor Ada.
Eind juni, vakantie! En deze keer kunnen ze naar hun eigen buitenplaats, intussen
Labors-Rust gedoopt. Ook Rein gaat mee. Mies is als beste van de klas overgegaan,
Wim als tweede, wat haar op een standje van vader komt te staan: met haar
‘buitengewone gaven’ hoort ze nummer één te zijn. Herman is klaar met zijn
dienstplicht en kondigt zijn verloving met Ada aan. Vreugde alom! Trouwen gaan ze
pas als Ada klaar is met haar opleiding.
Ceciel heeft een plan: in de tijd dat zij en haar familie niet op het landgoed zijn wil ze
een deel van het huis beschikbaar stellen voor zieke, zwakke of herstellende
arbeiders van het bedrijf en hun gezinnen om daar weer op krachten te komen. Het
oogst algemene bijval, en Herman schenkt zijn verlovingsboeket aan Ceciel.
Huize Labor is een zeer Rotterdams boek. Geënt op het bedrijf Van Waning, dat aan
de Nassauhaven betonnen rioolelementen maakte. Nannies man werkte er. De villa
staat nog steeds aan de Nijverheidsstraat 53 en wordt gerestaureerd. Het pand heeft
echter nooit een woonfunctie gehad, het was het kantoor van de zaak en de eigenaar
woonde elders op stand.

De schrijfster geeft blijk van sociale bewogenheid: de gegoede Gravelaars wonen
tussen de arbeiders, moeder doet aan armen- en ziekenzorg en de kinderen wordt
ingeprent respect te hebben voor minder bedeelden. Dat is weleens moeilijk als ze je
met uitgekauwde peen bespugen of smerige opmerkingen maken. De tweedeling in
de maatschappij wordt pijnlijk duidelijk als Ada de arme, vieze landverhuizers uit
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Oost-Europa ontmoet die onderdeks dezelfde oversteek naar Amerika gaan maken
als oom en tante met hun indolente zoon in de eerste klas. De sociale mobiliteit is
nog niet groot. Ook is niets te merken van enige politieke stellingname van de
schrijfster, zij lijkt de standenmaatschappij niet af te wijzen. Heel iets anders dan b.v.
Van Abkoude, die zijn schrijverscarrière begon met de brochure Droevig Kinderleven
in Rotterdam.
Twee zaken vallen in dit boek extra op: de manier waarop jongens en meisjes
ongedwongen met elkaar omgaan en het belang dat, ook en juist voor meisjes,
gehecht wordt aan een goede opleiding. Tine is, net als haar broer wat later, civiel
ingenieur (‘civiel’ als tegenstelling tot ‘militair’), voor die tijd heel bijzonder voor een
meisje.
De beschrijving van het Rotterdam van die tijd is zeer accuraat. Alle verplaatsingen
zijn goed op de kaart te volgen, tot de roeitocht naar Rijsoord toe. Het kan haast niet
anders of Nannie van Wehl is lopend, rijdend (ook op de fiets!) of varend zelf op alle
locaties geweest.
[DV]
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Nannie van Wehl (pseudoniem van Susanna Lugten-Reys) Anneke van den Dokter

H. ten Brink, Meppel, 1912.
Illustraties: N. Rovers-Meilink.
De familie Blommestein woont in Rotterdam op een bovenwoning. De drie oudste
kinderen, vijf, zes en zeven, zijn ‘bollebozen’ (waarmee de schrijfster, in afwijking van
de gangbare uitleg, ‘stevige, gezonde kinderen’ bedoelt), maar Anneke van vier, de
jongste, is klein voor haar leeftijd en ziekelijk. De oudere kinderen hebben daar geen
begrip voor, ze moeten altijd stil zijn vanwege hun zieke zusje, dat ook nooit mee kan
als ze gaan spelen in het Park. In overleg met de dokter wordt besloten dat Anneke
bij haar grootvader in Leersum zal gaan wonen omdat ze anders dood zou gaan. De
Rotterdamse lucht is ongezond voor haar malaria. Voor moeder is het ook een
uitkomst, want ze kan het drukke gezin eigenlijk niet aan, ook al heeft ze een flinke
dienstbode.
Moeder gaat mee naar Leersum, er moeten heel wat kleren mee. Voor Anneke is
een ‘mandewagen’ besteld, dat blijk een invalidenwagen te zijn. Vader gaat mee
naar het station, de ‘oude getrouwe’ Mina zal op de andere kinderen passen.
In Driebergen haalt moeders vader, dokter De Waal, hen op van het station. Een
witkiel brengt de bagage naar opa’s rijtuig, een gehuurde ‘vigelante met gutta-percha
(rubberen, DV) banden’. Moeder voelt dat haar kind hier zal opknappen, ver van
Rotterdam, ‘waar het roet neerregent’. Via Doorn gaat het naar Leersum, moeder
Anna herkent onderweg het decor van haar jeugd. Na aankomst gaat Anneke gelijk
haar bed in, de ooms en tantes ontvangen moeder in de huiskamer. Oom Piet, de
bakker, oom Albert, tante Anna, tante Jans en tante Betsy zijn een en al hartelijkheid
voor hun Rotterdamse nicht.
’s Morgens is Anneke voor het eerst in lange tijd koortsvrij, maar nog erg slap en
doodsbleek. Als ze zich realiseert dat moeder niet zal blijven is er even paniek, maar
dankzij de aardige familie en de mooie omgeving ebt dat snel weg.
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De tantes krijgen na de kerkgang veel vragen over ‘dat ongelukkige, gebrekkige
schaap van mevrouw Blommestein’. Anneke is ‘doodmager en zwak, opgegeten door
de malaria (in Nederland pas na W.O.II uitgeroeid, DV) in dat ongelukzalige
Rotterdam’. Tante Jans noemt haar ‘een krentje’, een kwalificatie die helaas tot een
scheldnaam zal uitgroeien.
Het bevalt Anneke best in de Krakelingen, de naam van de bakkerij en het huis. Er is
reuring genoeg, met de winkel en het naaiatelier van tantes Betsy en Anna. En oom
Albert heeft een boerderij (met een zetboer) waar ze ook mee naar toe mag. Ze
vervreemdt wel van haar broertjes en zusje, en de weinige keren dat ze in Rotterdam
logeert is de koorts ook direct terug.
Anneke, die nogal wijs is voor haar leeftijd, krijgt een vriendinnetje, de achtjarige
Mies. Ze mag op haar verjaardag komen, maar ze slaat een figuur en de andere
kinderen schelden haar uit. Ze is volkomen van de kook en zielsbedroefd.
Dan wil ze naar school en schuift stiekem aan in de klas van Mies. De juf laat haar
meedoen en er wordt besloten dat ze ’s morgens de lessen in de eerste klas mag
volgen. Haar achterstand loopt ze snel in, ze is leergierig en eerzuchtig en wil de
beste van de klas zijn. De klasgenoten mogen haar daarom niet en al gauw neemt
het schelden bedekt weer een aanvang.
Een verblijf thuis in Rotterdam wordt geen succes. Moeder heeft het druk, er is
concurrentie met de andere kinderen, op straat is het gevaarlijk, haveloze kerels
slaan liederlijke taal uit en de lucht is vies. Terug naar Leersum! Daar is ze aan het
einde van het schooljaar nummer één van de klas. Maar bij de prijsuitreiking wordt ze
opnieuw uitgescholden, ze gaat er vandoor en smijt de prijs weg. Nooit wil ze meer
naar die school terug. Grootvader ziet dat het haar gezondheid zou schaden als ze
terugging en zal een onderwijzeres voor haar zoeken.
Moeder komt op bezoek en heeft een verrassing meegenomen: een nieuw zusje! Ze
blijven vier weken, en Anneke knapt er flink van op. Haar vriendinnetje Mies is haar
trouw gebleven en ook Frits de Veer, een van haar vroegere kwelgeesten, blijkt erg
mee te vallen. Hij mag mee naar huis en de bakkerij. Frits zal na de vakantie naar de
HBS in Rotterdam gaan. Als Anneke weer thuis woont kan hij dan op bezoek komen.
Als Anneke elf is zit Mies op de HBS in Wageningen, de tantes hebben het atelier
opgedoekt en grootvader denkt eraan de praktijk te beëindigen. Ook oom Piet en
oom Albert worden er niet jonger op. Als Anneke met Mies op een zaterdag Frits van
de trein heeft gehaald blijkt tante Jans plotseling overleden te zijn. Anneke is volledig
overstuur en moet bij Mies op Beukendael logeren. Ter afleiding gaan Frits en Mies
met haar naar de pyramide van Austerlitz. Grootvader is sterk verouderd door de
dood van zijn jongste zus en overlijdt niet lang na haar.
Anneke is weer thuis in Rotterdam. De drie oudste kinderen en het kleine zusje zijn
uit logeren gestuurd, vader is met vrienden naar Zwitserland, dus moeder heeft met
haar en baby Ben het rijk alleen. Voor een wandeling in het Park moet eerst de
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kinderwagen via katrollen naar beneden getakeld worden en de wandeling naar de
Heuvel is ook geen pretje vanwege het vele stof op de wegen.
Als Anneke later haar zusje in bad probeert te doen wordt het een fiasco, waardoor
ze weer helemaal van slag is. De verhouding met de andere kinderen blijft slecht en
haar kleine zusje is haar de baas. En moeder is bijna overspannen door het drukke
huishouden en geldgebrek waardoor ze het wassen en strijken zelf moet doen.
Anneke is aangemeld bij een naburige meisjesschool maar zal voorlopig thuis
blijven. Maar dan komt Frits op bezoek. Hij maakt grote indruk op de andere
kinderen, die daardoor met andere ogen naar hun zusje kijken. Frits en Anneke
wandelen via de Westzeedijk naar het Park (dat Frits veel mooier vindt dan de Oude
Plantage) en Anneke klaagt haar nood bij hem. Hij nodigt haar uit om zaterdags mee
te gaan zeilen op de Kralingse Plas en er is een uitnodiging van Mies om de week
daarna te komen logeren. Anneke kan haar geluk niet op.
Frits mag blijven eten, vader en moeder geven toestemming voor de logeerpartij en
ook de zeilmiddag op de Kralingse Plas wordt goedgekeurd. Bets en de jongens
mogen ook mee, wat hun houding ten opzichte van Anneke nog meer verbetert.
Die zaterdag gaan de jongens op de fiets naar café Zomerzorg, de meisjes, in
dezelfde, speciaal door moeder aangeschafte, zeilkleding gaan met de tram. Het
wordt een geweldige middag, de kinderen mogen meehelpen (er is een schipper aan
boord) en ze eten lekkere dingen. Anneke is blij en trots, haar leven heeft een
wending genomen.
Als ze de week daarna met Frits naar Leersum vertrekt worden ze uitgeleide gedaan
door Bets en de broers. Een week later gaat moeder ook, in De Krakelingen hebben
ze haar hulp nodig om de bakkerij af te stoten en in huis de zaken te reorganiseren.
Anneke logeert tot de kerstvakantie bij de moeder van Frits en daarna mag Mies bij
haar in Rotterdam komen logeren. Frits reist met hen mee naar het Maasstation,
waar de hele familie hen op staat te wachten. Voor het eerst voelt Anneke dat ze
echt thuiskomt.
Anneke is een moeilijk kind: door haar ziekte heeft ze nooit geleerd met andere
kinderen om te gaan, waardoor ze tegenslagen enorm opblaast. Dat en haar
eerzucht om de beste te zijn hebben hun weerslag op haar lichamelijke gesteldheid,
een vicieuze cirkel waar ze pas na jaren uitkomt, dankzij vriend Frits. Leersum wordt
nogal geïdealiseerd door moeder, die uit die plaats afkomstig is. De tegenstelling met
Rotterdam is groot. Terwijl in Huize Labor de kinderen Gravelaar hun stad nog met
verve verdedigen tegen hun Haagse nichtje is het moeilijk in dit boek iets positiefs te
vinden over de Maasstad. Alleen het Park en de Kralingse Plas komen er goed af,
verder is het stof, lawaai, ongure types en benauwde bovenwoningen. Maar met zes
kinderen is dat ook geen pretje.
[DV]
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Nannie van Wehl (pseudoniem van Susanna Lugten-Reys)
Constance Trok Van Huis Tot Huis

H. ten Brink, 1917.
Illustraties: Enna F. Nieuwenhuis .
Dit vierde ‘Rotterdamse’ boek van Nannie van Wehl gaat over de twaalfjarige
Haagse Constance Ravenhorst, meestal Conny genoemd. Haar ouders zijn al over
de vijftig en haar vader lijdt aan een psychische aandoening waardoor hij
overbezorgd is voor zijn dochter. In huis moet het altijd stil zijn en vriendinnen zijn
niet echt welkom op het Stadhoudersplein. Voor zijn gezondheid moet vader naar
Zwitserland en moeder gaat mee.
Conny zal een jaar bij ooms en tantes doorbrengen. In een familieberaad wordt
besloten dat ze begin maart voor drie maanden naar oom Ties en tante Lena in
Rotterdam zal gaan, daarna voor de zomer naar oom Herman en tante Conny in
Renkum, vervolgens de herfst bij tante Anna in Den Haag en tenslotte de winter bij
oom Aart, vaders oudste broer, in Utrecht. Er zal een privé-onderwijzeres gezocht
worden om Conny les te geven, zodat ze na de zesde klas naar de HBS kan.
Op de meisjesschool aan de Laan van Meerdervoort neemt Conny afscheid van haar
klas. Het wordt nogal lawaaiig en de directrice moet de orde komen herstellen. De
afscheidscadeautjes moeten wachten tot na de lessen. Bij natuurkunde wordt Conny
de klas uitgestuurd. ’s Middags mogen alle vriendinnen mee theedrinken en taartjes
eten bij Lensvelt (deze tearoom wordt ook genoemd in Huize Labor), dan blijft het
thuis tenminste rustig.
Oom Ties haalt haar op, ze heeft moeite met het afscheid, vooral omdat ze denkt dat
haar ouders niet echt van haar houden. Gelukkig brengt het jonge gezin in
Rotterdam de nodige afleiding. Oom en tante wonen in Park Honingen (waar de
schrijfster zelf ook woonde), een rustige groene buurt met mooie huizen in Kralingen.
De ontvangst door tante Lena en de kleine Leentje is hartelijk. Leentje krijgt een pop
van Conny en kleine Broer een eend. Na het middageten gaan tante en Conny met
de tram naar de stad (er is uiteraard een juf die op de kinderen kan passen).
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Blaak, Hoogstraat en Coolsingel kunnen Conny niet bekoren: veel te veel lawaai en
drukte, en bij navraag blijkt tante ook het liefst thuis te zijn, ze komt uit Assen en is op
haar rust gesteld. Ze gaan maar theedrinken bij Kaiser (tearoom van koek- en
beschuitfabrikant Paul C. Kaiser, zie ook Pau Li, de Kleine Chinees door Henri van
Woude).
Conny zal haar ouders nog zien op het Beursstation, waar ze onderweg naar Parijs
zullen stoppen. Er zijn bloemen gekocht, maar er komt een telegram dat vaders
zenuwen een ontmoeting niet toelaten. Conny is vertwijfeld en gesterkt in haar
overtuiging dat haar ouders niet van haar houden. Als troost gaan ze ’s middags uit
rijden, maar Conny vindt Den Haag veel mooier. Gelukkig valt Plaswijck (bij de
Bergse Plassen) wel in de smaak. En volgens tante Lena is de Kralingse Plas nog
mooier.
Er wordt gewandeld naar het Kralingse Veer, waar ze aan de Maas theedrinken. Ook
Park Rozenburg wordt geroemd. Met een bootje varen ze terug naar de Oude
Plantage, vandaar wandelen ze terug naar huis. Daar is het knus en gezellig, Conny
zou er wel altijd willen blijven.
Als juffrouw Ankersmit, de onderwijzeres, komt, mag Conny haar afhalen van het
‘station van den Electrischen trein’ (station Hofplein). De juf lijkt streng, maar dat
komt door haar bijziendheid, ze is heel aardig. De lessen beginnen diezelfde dag
nog, waarbij het handwerken niet vergeten wordt, een kunst die Conny vroeger
verfoeide. Maar met deze juf is het leuk. Later bezoeken ze Land- en Volkenkunde
(nu Wereldmuseum) en Boijmans en maken tochtjes door de havens (nog niet met
de Spido, die werd pas in 1919 opgericht).
Op 1 mei staat de bootreis naar Renkum gepland, er wordt al dagen van te voren
gepakt. Die zaterdag brengt een sleperswagen alle bagage naar de Duitsche
Roeivereniging aan de (Oude) Plantage, waar de “Marie” al klaar ligt. Er wordt
afscheid genomen van het personeel en juffrouw Ankersmit, die haar taak na de
vakantie weer zal opnemen.
De tocht over de Maas is prachtig, maar de verwachte aankomst is uren later dan
gedacht, door een fikse tegenstroom op Lek en Nederrijn. Pas in het donker komen
ze in Renkum aan. Bij oom Herman en tante Conny in Casa Cara staat het eten
klaar, daarna snel naar bed.
De kinderen van oom Herman en tante Conny worden Broer en Zus genoemd, tien
en acht jaar oud. Broer heeft het druk met de kippen, de bijen en allerlei activiteiten
en heeft geen tijd voor de logees. Maar met Zus spelen Conny en Leentje veel. Het
bevalt Conny best op Casa Cara. Ze mag doen wat ze wil, drukte en vrolijkheid zijn
niet verboden zoals thuis. Na het uitpakken gaan ze met oom Ties naar Nol in ’t
Bosch (een hotel/restaurant nabij Wageningen). Op Pinksterzondag is Leentje jarig,
ze wordt vier, en er zijn bloemen en veel cadeautjes. En met nog zes uitgenodigde
kinderen gaan ze eropuit met een Jan Plezier naar de Westerbouwing, een
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uitspanning met speeltuin. Broer regelt dat de oude moeder van Jan de melkboer
ook mee mag. Onderweg zingen ze ‘schaapje, dat eenzaam loopt te dwalen’ (juiste
titel: “Lammetje loop je zo eenzaam te blaten”, een tranentrekker) en Conny geniet.
Op de Westerbouwing wordt er gegeten, gedronken en gespeeld en thuis is er nog
een feestmaal.
In de Pinkstervakantie werkt Conny de poëziealbums van haar schoolvriendinnen bij,
ze kiest voor Het Kindeke van den Dood, van F.L. Hemkes, een zwaar onderwerp. Er
komt een zwaar onweer met blikseminslag en Leentje is helemaal van de kook.
Conny leest Onder Moeders Vleugels en Op Eigen Wieken (van Louisa May Alcott).
Leentje is nog steeds bang, maar een terugkeer naar Rotterdam ziet tante Lena niet
zitten: overal stof, de Oude Plantage vol met wandelaars, zonnehitte, verkeersdrukte,
vervelende kinderen, de Maasstad komt er in dit boek niet best af.
Conny gaat verder met de poëziealbums, deze keer kiest ze Een Dagelve Zingt van
Pol de Mont. De dag nadert dat ze naar tante Anna zal gaan in Den Haag. Dat kan
niet doorgaan tot haar grote blijdschap, want tante Anna is niet aardig. Tot half
oktober mag ze op Casa Cara blijven en dan gaat ze naar oom Aart in Utrecht. Eind
augustus gaat tante Lena met haar kinderen weer terug naar Rotterdam en juffrouw
Ankersmit komt per 1 september Conny weer lesgeven. In de herfst genieten ze van
de bloeiende hei en de paddenstoelen.
Utrecht! Met juffrouw Ankersmit wordt Conny ontvangen door oom Aart, een
verbeterde uitgave van haar vader. In het centrum van de stad woont hij aan de
Lijnmarkt in een enorm huis met grote tuin met een huishoudster en twee meiden. Er
is ook nog plaats voor de boekhandel die oom drijft.
Met haar juf verkent Conny Utrecht, ze vinden het een prachtige stad. Juffrouw
Ankersmit wil hier later wel wonen. Conny klaagt tegen oom Aart dat ze alleen
ansichtkaarten van haar ouders krijgt, het oude gevoel dat ze er voor hen eigenlijk
niet toe doet steekt de kop weer op. Oom legt uit waarom haar vader, en dus ook
haar moeder, zo lang en ver weg moet. Oom Aart laat Conny en juf de kelders zien,
die onder de achterliggende huizen door helemaal tot aan de gracht lopen. Juf voelt
zich steeds meer op haar gemak en zit ’s avonds vaak bij oom. Sinterklaas is dankzij
de studenten een groot feest in Utrecht, jonge dames (en ook Conny en de juf)
krijgen viooltjes van hen.
Met Kerst ligt er sneeuw! Het is gezellig in huis, maar op Oudejaarsavond wordt
Conny ziek. De dokter constateert pleuris, destijds kon dat fataal aflopen. Conny’s
ouders worden telegrafisch op de hoogte gesteld, juffrouw Ankersmit en oom Aart
wijken niet van haar ziekbed. Gelukkig begint ze op te knappen, en als dan plotseling
haar ouders voor de deur staan is haar geluk compleet: haar vader en moeder geven
wel degelijk om haar! En vader is vrijwel genezen. En mocht hij weer naar
Zwitserland moeten dan mag Conny mee. De vreugde stijgt ten top als oom Aart en
juffrouw Ankersmit (voortaan tante Louise) hun verloving aankondigen.
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Net als in Anneke van den Dokter komt Rotterdam er in dit boek niet best vanaf, je
vraagt je af hoe de schrijfster het zo lang in deze stad heeft uitgehouden. Den Haag,
Renkum en Utrecht worden wel lyrisch beschreven. Conny wordt getypeerd als een
spontaan, opgewekt kind, dat echter lijdt onder het gevoel dat haar ouders niet van
haar houden. De ziekte van vader staat vast niet in de DSM (die was er toen ook nog
niet). Dat er pas wat aan gedaan wordt als hij in de vijftig is komt vreemd over,
evenals de snelle genezing door een klein jaartje Zwitserland. Maar hij is tenminste
bezorgd voor Connie, haar moeder lijkt afstandelijker. De romance tussen oom Aart
en juffrouw Ankersmit overbrugt een leeftijdsverschil van dertig jaar: juf is dertig en
oom Aart is vaders oudste broer, dus die is zeker zestig. Maar de liefde overwint
alles!
[DV]
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P.H. de Wit

Twee Jongens in een Havenstad

Hollandia, Baarn, 1936.
Illustraties: J.W.M. Wins.
Jaap de Wilde sluit vriendschap met Jan Goosens, een pientere straatjongen met het
hart op de juiste plaats. De vader van Jaap heeft een sleepdienst aan de Boompjes,
dus er is wel sociale ongelijkheid en in het begin enig wantrouwen van de kant van
Jan: kan zo’n jongen van betere stand wel echt vriendschap met hem sluiten? Maar
dat valt erg mee, ze spelen samen met andere jongens busjetrap (ze zeiden
natuurlijk ‘bussietrap’), dat door de auteur uitgebreid beschreven wordt, evenals in
een later hoofdstuk pettenbal (waarschijnlijk na de oorlog uitgestorven omdat
jongens geen petten meer droegen) en schuilevink oftewel buut dan wel
verstoppertje.
Op zaterdag gaat Jaap naar de Leuvehaven, waar grote bedrijvigheid heerst. De Wit
beschrijft levendig de drukte van sleepboten, beurtschippers, havenloodsen en
douaneambtenaren op het water en de sleperswagens, vrachtauto’s met hun diverse
ladingen en de winkels met scheepsbenodigdheden. Samen met Jan redt hij een in
het water gevallen meisje.
Een week later mogen ze met vader De Wilde mee op de Odin. Ze passeren de
Heen en Weer en de Statendam aan de Wilhelminakade. Vader vertelt over de
Holland-Amerikalijn, het lossen van steenkolen bij de SHV, droogdokken en
graanelevatoren in de Maashaven, twee torpedobootjagers aan de Parkkade, de
Lloydkade en de diverse vlaggen en schoorsteenvignetten van de rederijen. Via de
Waalhaven gaat het naar het gelijknamige vliegveld, waar aangelegd wordt aan de
Spidosteiger (zie ook de bespreking van A.J.D. van Oosten: Tweesprong). Er vliegt
een Pander en ze krijgen een reep chocola.
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Later mogen ze met kappie Scheepmaker mee naar een klus, waarbij de dekjongen
en de schipper overboord slaan. Ze weten het schip veilig in een haventje te krijgen:
goed gedaan! Jan mag na de vakantie bij De Wilde komen werken; Jaap, die hard
heeft gewerkt voor het toelatingsexamen, gaat dan naar de HBS.
De jongens mogen mee op een bergingsklus, het lichten van een gezonken
kolenschuit in Zeeland. Met de Roerdomp en de IJsvogel (een hijsvaartuig) gaan ze
op weg richting Dordrecht. Ze passeren vele scheepswerven zoals Piet Smit,
Burgerhout, Boele, nog drie Smits en Kloos Kinderdijk. Vader vertelt dat er door de
crisis weinig werk is. De waterwegen en bruggen onderweg worden uitgebreid
beschreven. De Moerdijkbrug is alleen voor de trein, auto’s nemen het veer. Via
Hellegat en Zijpe komen ze bij het deels onder water liggende kolenschip. Met hulp
van plaatselijke vissers uit Bruinisse wordt de lading bij laag water zoveel mogelijk
gelost. ’s Nachts stelen vissers uit Yerseke zestig mud kolen, de jongens slaan alarm
en na een spannende achtervolging weet vader De Wilde met vastberadenheid en
tact betaling af te dwingen. De terugtocht met het gelichte schip op sleeptouw is
moeizaam door de dichte mist, maar de aak wordt bij de werf van Schram
afgeleverd: klus geklaard.
Ook in Rotterdam moet een gezonken schip worden gelicht. Dat ligt echter diep, er
komt een duiker aan te pas om eerst zoveel mogelijk lading op te hijsen en daarna
het schip in een paar stroppen met twee drijvende bokken boven water te krijgen. De
duikuitrusting en de techniek worden weer omstandig belicht. Als een opgehesen
plaat ijzer losschiet en in het water valt boven de duiker vergeten de jongens van
schrik de luchtpomp aan de gang te houden, maar de kappie voorkomt erger.
Zonder toestemming gaan de jongens roeien met de vlet van De Wilde. De Maas op
durven ze niet, maar de binnenhavens lijken niet gevaarlijk. Er is aandacht voor de
bijzondere vegetatie op de kademuren: Jaap kent de plantjes uit de Verkade-albums.
Door de Leuvehaven varen ze naar de Vischmarkt en dan het Steiger in. Via diverse
onder- en bovengrondse waterwegen komen ze bij de overkluizing van de Groote
Markt, in de verte zien ze Erasmus staan. Onder Plan C door bereiken ze de
Oudehaven waar ze in de drukte bijna gemangeld worden door andere schepen.
Gelukkig grijpt de toevallig passerende vader De Wilde in; Jaap wordt voor straf naar
zijn kamer gestuurd. Maar hij krijgt wel eten, moeder is de kwaadste niet.
Dan komt er een prestigeopdracht: de draaibrug bij Spijkenisse wordt vervangen
door een hefbrug (dit was in 1933) en het hefgedeelte moet van Dordt naar de locatie
worden gevaren. De jongens mogen mee op de IJsvogel, één van de vier sleepboten
die ingezet worden. De brug staat dwars op twee bakken met twee sleepboten voor
en twee achter.
Met kunst en vliegwerk wordt de Barendrechtse trambrug, die eigenlijk te smal is,
gepasseerd. De schrijvende pers is aan boord tot ze Spijkenisse bereiken, waar de
brug de volgende dag in de heftorens zal worden gehangen.
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Jaap en Jan gaan er weer eens zonder toestemming met een roeiboot op uit en
drijven af door de sterke stroom. Als ze ook nog een riem verspelen stranden ze op
het Bereneiland, waar ze een boerderij bereiken. Er is echter geen telefoon. In het
ANP-nieuws op de radio horen ze over hun vermissing. De boer en zijn zoon roeien
naar Nieuw-Beijerland waar ze bij de veldwachter naar Rotterdam bellen. De
volgende dag worden ze door hun ouders opgehaald, die zo blij zijn dat het
verwachte standje uitblijft.
Dan is de vakantie voorbij, Jan komt bij kappie Scheepmaker van de Odin in de leer
en Jaap begint op de HBS.
Van alle jeugdboeken die in Rotterdam spelen is dit wel het meest iconische. De stad
zelf, de bedrijvigheid, het kloppende hart de haven (en vliegveld Waalhaven) komen
uitgebreid aan bod. Hoogstwaarschijnlijk heeft het boek een hoog autobiografisch
gehalte. Wie enigszins in de regio bekend is kan vanuit de leunstoel alle tochten en
klussen tot in detail meemaken. K. Norel is er niks bij. Daarnaast is het een ode aan
de Rotterdamse niet-lullen-maar-poetsenmentaliteit, zowel bij de volwassenen als bij
onze twee, weliswaar ondeugende en ongehoorzame, helden, die ondanks hun
streken een hart van goud hebben en van aanpakken weten. Begrijpende ouders
(maar geen softies!) steunen en sturen de jongens in hun ontwikkeling.
Voor zover ik heb kunnen nagaan is dit het enige jongensboek van P.H. de Wit
(1902? -1978). Niet dat hij verder niet actief was, hij was hoofdredacteur van de
Haagsche Courant. Ook zijn illustrator J.W.M. Wins werkte daar. Maar een Hagenaar
als schrijver van dit boek is natuurlijk onbestaanbaar. De vader van de auteur, H.P.
de Wit, had een sleep- en bergingsbedrijf in Rotterdam, exact als in het boek. Hij is
natuurlijk vader De Wilde, net zoals P.H. zoon Jaap is. De sleepboten van het bedrijf
hebben vogelnamen, net als in het boek, en alle kennis over Rotterdam, de havens,
de scheepstypen en werven komt uit de eerste hand. Jaap was voorbestemd ooit de
zaak over te nemen, maar heeft na de HBS kennelijk voor een loopbaan als
journalist gekozen, misschien gestimuleerd door de ervaringen met de pers aan
boord van de IJsvogel.
Bekijk de vooroorlogse sleepboten op: www.varenderfgoed.nl/galerij/stormvogel.html
[DV]
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Henri van Woude (pseudoniem. van Henri van Wermeskerken)
Pau Li, de Kleine Chinees

Illustraties: Willy Sluiter.
Plaatjes te sparen bij artikelen van N.V. Paul C. Kaiser, Rotterdam, 1934.
Dit is deel IV van de Benito-serie, waarvan de eerste drie delen geschreven waren
door C. Joh. Kieviet. Van Wermeskerken schreef deel V, Twee Zwervers door de
Grote Wereld, onder zijn eigen naam. Van Woude was de schrijversnaam van zijn
moeder Johanna.
Bij het echtpaar Knopje in Rotterdam-Katendrecht duikt plotseling een Chinees
jongetje op uit een mand Kaapsche appelen. Zijn vader, Tjong-Li-Wang, die stoker is
op een Nederlandse boot heeft hem uit China meegesmokkeld nadat zijn vrouw en
andere zoontje zijn omgekomen bij een Japans bombardement (dit moet in de
Chinees-Japanse oorlog van 1931-1932 zijn geweest). Bij de christelijke missie was
geen plaats voor Li Pau. Na aankomst in Rotterdam wordt hij in een lading appelen
van boord gesmokkeld en belandt per ongeluk bij de fruithandelaar en zijn vrouw.
Juffrouw Knopje doet hem in bad en koopt nieuwe kleren voor hem. Ze wil het ventje
wel kopen, maar vader gaat daar niet in mee.
Het is crisistijd, er zijn veel werkloze Chinezen in Katendrecht achtergebleven die
met de bekende ‘pinda-pinda, lekka-lekka’ wat proberen te verdienen. Vader en zoon
nemen hun intrek in een Chinees logement. De stapelbedden zijn vijf hoog, maar het
eten is zoals thuis en er is veel onderlinge solidariteit.
Li Pau verkent de stad en is onder de indruk van de schepen, bruggen en trams. Hij
bezoekt de Hoogstraat, Blaak en Coolsingel. Tegen aanvallen van jongens verdedigt
hij zich met gemak dankzij zijn bedrevenheid in jiu-jitsu. Vader Wang wordt ziek (later
zal hij vaker aanvallen van malaria hebben) maar een Chinese dokter lapt hem op.

368

Li Pau voetbalt op straat met de buurtjongens en blijkt een natuurtalent. Als de
dierenbeul Arie hem aanvalt komen zijn op de Japanse school geleerde jiu-jitsu en
het Chinees worstelen hem goed van pas. Als een man de bal afpakt weet Li Pau
hem die weer te ontfutselen. Intussen heeft hij zijn naam aangepast aan het
Nederlands: voortaan heet hij Pau Li.
Omdat de pinda’s niet veel opbrengen gaan ze appelen venten, maar na een
aanrijding is dat ook weer van de baan. Gelukkig is er een getuige die kan verklaren
dat de schuld niet bij de Chinezen lag. Vader wordt weer ziek, en Pau Li gaat er met
de pindatrommel op uit. Het is tegen Sinterklaas en bij een winkel op de Blaak wordt
hij aangenomen als Zwarte Piet. Met zijn acrobatiek, kunstjes en goocheltrucjes is hij
een succes en verdient goed geld. Maar dat is op 6 december afgelopen. Vader is
beter, maar heeft geen geld om terug naar China te gaan. Dat lukt misschien wel via
Antwerpen.
Met een groenterijder kunnen ze mee tot Bergen op Zoom, vandaar moeten ze ’s
nachts illegaal door het bos de grens over: vreemdelingen worden niet toegelaten,
ook in Antwerpen zijn veel werkloze Chinezen. Na een schermutseling tussen
smokkelaars en gendarmes waarbij de kogels hen om de oren vliegen lopen ze via
Westmalle, Zoersel, Pulderbos en Vierse richting Antwerpen. Nadat vader op de weg
is neergevallen worden ze opgenomen door een kasteleinsechtpaar uit een
‘estamineeke’, Nieke en Fonske. Pau Li vermaakt de klanten en de omzet neemt
sterk toe. Hij ziet voor het eerst een film. Vader krijgt kinine van de dokter.
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Dan naar Antwerpen. Bij een brand in het logement redt Pau Li honderd Chinezen
(inclusief zijn vader) door een brandladder los te maken zodat men naar het
naastgelegen pand kan wegkomen. Maar ook daar geen passagemogelijkheid voor
beiden naar China. Na rijp beraad gaat Wang alleen; hij zal Pau Li later ophalen. Die
wordt in een postzak in een vliegtuig naar Nederland gesmokkeld om bij juffrouw
Knopje te gaan wonen. Dat pakt anders uit: op vliegveld Waalhaven blijft de zak in
het vliegtuig en gaat mee naar Schiphol. Onderweg wordt de verstekeling ontdekt en
bij aankomst staat de politie klaar. In Amsterdam ontsnapt hij door achter op een
auto te springen. Hij verstopt zich op een schuitje met bokkingen (lekker!) en
groenten, dat later van een parlevinker blijkt te zijn. Die ontdekt hem doordat hij luid
op wortelen knaagt. Maar ‘Kijkeresan’, de schipper van ‘Het Haantje’, is niet kwaad.
Pau Li redt hem van een val overboord en als hij zelf in de ‘Zuierzee” (die intussen
IJsselmeer is geworden) plonst wordt hij gered door Urker vissers: “Een Sinees
gevangen!” Die nemen hem mee naar Volendam.
Daar gaan ze onder veel bekijks naar de winkel van Sijtje Knoesman (duidelijk geënt
op Sijtje Boes, die jarenlang een souvenirwinkel had in Volendam). Die neemt hem
liefdevol in huis en weigert hem later mee te geven als de Urkers hem komen
opeisen. Hij krijgt de Volendammer kleren van haar gestorven Klaaske. Pau Li maakt
zich nuttig in huis en bezorgt artikelen voor de winkel. Lastige jongens maken kennis
met de Oosterse vechtsporten. Later worden ze vrienden en Pau Li introduceert
Chinese gevechtsvliegers in Volendam.
Het wordt Pinksteren, het toeristenseizoen breekt aan voor o.a. hotel Spaander, dat
ook veel schilders onder zijn gasten telt (ook Willy Sluiters, zie onder). Sijtje heeft het
druk met de winkel ‘alles ferry sjiep’ en Pau Li verdient kwartjes door zich te laten
fotograferen. Er worden zelfs ansichten van hem gemaakt. Dan draait een mooi jacht
de haven in. Aan boord dhr. Foestingh en Benito, de jonge zwerver uit de eerste drie
delen. Na een mislukte sprong valt Pau Li in het water en wordt gered door Benito.
Ze worden dikke vrienden, ook omdat Benito even lenig blijkt te zijn als zijn Chinese
vriend. Bij filmopnamen van Volendamse kinderen door de Engelse regisseur Bowl
danst Pau Li de horlepiep en Bowl belooft hem een rol in ‘De Kleine Mimosa’. Sijtje is
bedroefd maar dhr. Foestingh zal hem in de herfst mee naar Londen nemen voor de
opnamen.
Van Woude weet veel over het Verre Oosten en de achtergrond van de
Katendrechtse Chinezen en de Chinees-Japanse oorlog. Hij idealiseert de
beschaving van de Chinezen nogal en zet de Hollandse botheid daartegenover dik
aan. Hij is bekend in Rotterdam, België, Amsterdam en Volendam. Samen met
illustrator Sluiter is hij duidelijk in hotel Spaander geweest. Na het succes van dit
plaatjesboek (er werd kennelijk veel Kaiser-beschuit door gegeten) zet hij zijn
werkelijke naam op het volgende en laatste deel van deze serie.
[DV]
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N. van Zanten

Wat Jan in Rotterdam beleefde

Romijn & Van der Hoff, Gorinchem, 1945 of 1946.
Het is een dun boekje, 26 blz., sobere slappe kaft. Overduidelijk bestemd voor de
streng gereformeerde gezindten.
Het is mei 1940. Jan, vijftien jaar, woont met zijn ouders en oudere zus Janny in de
Lambertusstraat, Kralingen. Vergis je niet, dit is het arme deel, tussen Oostzeedijk en
Oudedijk.
Jans vader is rijwielhandelaar, Jan zelf werkt in een fabriek. Het boek begint als het
nog net geen oorlog is. Jan en vriend Jaap gaan op de fiets kijken bij de Parkhaven,
waar de torpedobootjager Jan van Galen ligt (historisch onjuist, die kwam pas op 10
mei vanuit Den Helder naar de stad).
Daarna volgt het boek het oorlogsverloop: op 10 mei rookwolken boven vliegveld
Waalhaven, parachutisten, net als later bij Overschie. Daarna enkele dagen van
strijd, tot aan het bombardement op 14 mei. Jan redt een zuigeling uit een brandend
huis, en komt in het Eudokia Ziekenhuis terecht, aan de Bergweg.
De Lambertusstraat blijft, zoals we weten, gespaard. Maar vriend Jaap en zijn ouders
komen om bij het bombardement, zij wonen in de Crispijnstraat, bij de Oude
Binnenweg. Zij zijn iets minder gereformeerd dan Jan en zijn ouders, maar ik kan
haast niet geloven dat hun dood een straf van God was.
Het boek eindigt enkele weken later. Jan en zijn zus, haar verloofde Arie en hun
ouders gaan ter kerke. Dominee: het bombardement was ellendig, maar ‘de Heere is
nog genadig geweest’. Dominee roept op het leven te hervatten en weer aan het
werk te gaan. Hier klinkt de opvatting van sommige streng gereformeerden in door
dat je je moet voegen naar het (door God) over je gestelde gezag.
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Er is nog meer dood in het boek: de zoon van oom Henk, Rusthofstraat, is
doodgevallen van een metselsteiger. De verloofde van zus Janny, Arie, die
gemobiliseerd was, raakt gewond in Dordrecht, maar hij herstelt.
Jan heeft, zoals wel meer van onze jonge helden, een hart van goud. Maar bovenal
is hij streng in de leer. Als in die eerste meidagen de mariniers opmarcheren naar de
Maasbruggen om de stad te verdedigen, en mogelijk te sneuvelen, is Jan met name
geschokt doordat ze vloekend ten strijde trekken.
[WGH]
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P. de Zeeuw J.Gnz.

Huib de Broer van de Watergeus

J.N. Voorhoeve, 1932.
Dit boek stamt uit 1932, de afbeeldingen zijn van de tweede druk, uit 1950.
Illustraties: H. Berserik.
Het is april 1572, de Spanjaarden hebben een nederlaag geleden bij Den Briel.
Dordrecht houdt de poorten voor hen gesloten, dus stoten ze door naar Rotterdam.
Daar gaat Huib Sybrandse, die eigenlijk een boodschap voor zijn moeder moet doen,
met zijn vriend Geurt Brons, een smidsknechtje, een paard wegbrengen, door de
Oostpoort naar Kralingen. In de herberg ‘Rustwat’ horen ze dat de Watergeuzen Den
Briel hebben ingenomen. Dat moeten ze aan smid Zwarte Jan vertellen, de baas van
Geurt en hopman van de burgerwacht. Op de Oostzeedijk plagen ze een pater, die
wel rooms is maar geen vriend van de Spanjaarden. Huib schaamt zich.
Thuis wordt het nog erger: hij heeft zijn boodschap vergeten, het geld verloren en
een pater geplaagd. Zonden voor God! Vader wast hem de oren met de Heilige
Schrift en hij krijgt geen eten.
De Spanjaarden onder Bossu liggen voor Rotterdam, de burgers en het stadsbestuur
staan voor een dilemma: de soldaten binnenlaten of de poorten gesloten houden.
Philips II is nog steeds het wettige staatshoofd. De katholieke bakker Dominicus
houdt ze liever buiten de muren. Watergeus Hendrik Sybrandse, de broer van Huib,
bericht dat de Spanjaarden eraan komen. Na overleg zullen de soldaten met vijftig
tegelijk door de stad mogen trekken, met gedoofde lonten. Hun aanvoerder Bossu
geeft zijn erewoord, maar zodra de Oostpoort geopend wordt stormt de vijand naar
binnen en begint er een enorme moord- en plunderpartij.
Huib wordt door de vriendelijke pater opgevangen. Als hij weer thuis is vertelt hij dat
er in het Hang, in de kelder van Dominicus, geschuild kan worden, maar moeder
vertrouwt het niet: die mensen zijn rooms! Liever wachten tot zoon Hendrik komt. Er
wordt uitgebreid gebeden.
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Huib is naar het slagveld op het Oostplein geslopen en ontmoet zijn broer, die belooft
naar huis te komen als het even kan. Ondertussen gaat het gevecht door, Zwarte
Jan sneuvelt en de Spanjaarden vermoorden ook ongewapende monniken.
In de Valkensteeg, waar Huib woont, arresteert een Spaanse kapitein zijn ouders en
de andere kinderen. De man brengt hen naar de winkel van Dominicus. Daar blijkt hij
zoon Hendrik te zijn, die zich met de kleren van een gesneuvelde Spanjaard heeft
vermomd en zo het gezin in veiligheid brengt.
Intussen is Huib met Geurt op zoek naar het lichaam van Zwarte Jan. Ze vinden wel
zijn voorhamer. Huib wordt door pater Frenius in het klooster in veiligheid gebracht.
Burgemeester Roos en bakker Dominicus worden vermoord en de plunderingen
gaan door. Het standbeeld van Erasmus wordt gesloopt. Dan vindt Geurt op het
Marktplein het lijk van Zwarte Jan, er staat een soldaat bij op wacht. Zonder na te
denken valt Geurt hem aan met de voorhamer van zijn baas, maar hij wordt zwaar
gewond door de lans van de soldaat. Een Spaanse kapitein brengt hem naar de
bakkerij.
In het klooster valt het wel mee, hoewel Huib bang is dat hij er niet meer uit mag, je
weet nooit met die roomsen! Maar het valt reuze mee, hij krijgt eten en nadat hij de
pater vergiffenis heeft gevraagd voor zijn gedrag op de Oostzeedijk gaat Frenius op
zoek naar Huibs ouders.
In de kelder van Dominicus heeft de Spaanse kapitein (Hendrik Sybrandse
natuurlijk!) de gewonde Geurt afgeleverd. Moeder Sybrandse dankt de Heere dat het
niet Huib is die daar dood ligt te gaan. Hendrik zorgt in zijn vermomming ervoor dat
de schuilkelder niet ontdekt wordt en dat zijn ouderlijk huis niet geplunderd wordt.
Maar hij kan de moordpartij op de Rotterdamse burgers niet stoppen, hij moet het
aan God overlaten.
Huib helpt intussen een monnik in de kloostertuin. De pater heeft zijn ouders niet
kunnen vinden, maar de volgende dag zullen ze samen gaan zoeken. De
Spanjaarden rusten uit van hun geweldsorgie. In de schuilkelder is Geurt gestorven.
Als Hendrik op verkenning uitgaat ziet hij dat de vijand door de Schiedamse Poort
Rotterdam verlaat om Delfshaven, dat de geuzenvlag voert, aan te vallen. In de
Valkensteeg ontmoet hij Huib en de pater, die met hem naar de winkel van
Dominicus gaan. Daar is vreugde om de hereniging van het gezin Sybrandse, maar
verdriet om de dood van Geurt. Huibs vader is nog boos vanwege het plagen van de
pater, maar die heeft Huib allang vergeven. De weduwe Dominicus laat het opschrift
‘De Duysent Vreezen’ aanbrengen op haar huis, ‘ter herinnering aan de vreselijke
uren in de kelder doorgebracht’. Thuis dankt de familie Sybrandse God dat ze het er
levend afgebracht hebben.
Voor jeugdschrijvers van christelijken huize is de vaderlandse geschiedenis natuurlijk
een Fundgrube: de Tachtigjarige Oorlog en de Reformatie leveren prachtige
onderwerpen op, evenals onze zeehelden, de Franse tijd en de Boerenoorlogen. Ook
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De Zeeuw maakt er dankbaar gebruik van. De tegenstellingen tussen rooms en
ketters vallen mee: de katholieke bakker en de pater zijn anti-Spaans en helpen
protestanten evengoed als hun geloofsgenoten. Maar de Spanjaarden worden
uitsluitend negatief afgeschilderd. Woordbrekers, moordenaars en plunderaars zijn
het! De Zeeuw is niet teerhartig, het bloed van de vierhonderd omgekomen burgers
vloeit rijkelijk en de gruwelijkheden worden plastisch beschreven. Het is refolit, dus er
is ruim plaats voor schuld, boete en vergeving, en dank aan God als die ervoor zorgt
dat de familie Sybrandse niet bij de vierhonderd vermoorde burgers is. Waarom die
vierhonderd dan niet gespaard gebleven zijn vermeldt De Zeeuw niet.
In de tweede druk van 1950 wordt nog vermeld dat het huis ‘De Duysent Vreezen’ op
14 mei 1940 door het Duitse bombardement is verwoest.
[DV]
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TENSLOTTE: WAT HEEFT ONS PROJECT OPGELEVERD
Was het leuk?
Ja, het was leuk om al die boeken te lezen. Veel ervan bezaten een ongedachte
kwaliteit. En het was interessant om over Rotterdamse straten, pleinen en havens te
lezen. Het speuren naar titels was een enerverende bezigheid. De boeken van Van
Abkoude en die van Van Helden hadden we natuurlijk zelf, of in elk geval snel
gevonden. Maar later kwamen we ook boeken op het spoor die inmiddels volstrekt
onbekend zijn. Sommige zijn ook nauwelijks nog in bibliotheken te vinden.
Onze lijsten
Deze publicatie is gebaseerd op de lijst van boektitels die we hebben opgesteld.
Daarnaast hebben we ook andere lijsten kunnen opstellen: (1) een lijst van
Rotterdamse auteurs; (2) een lijst van Rotterdamse illustratoren; (3) een lijst van
Rotterdamse uitgevers; (4) een lijst van Rotterdamse boekhandels.
Was er een grote lijn in de boeken te herkennen?
De boeken die in deze publicatie aan de orde kwamen zijn heel divers. In de tijd
gezien zijn er wel een paar grote lijnen te zien.
De jaren tien en twintig van de vorige eeuw worden gedomineerd door de boeken
van Van Abkoude: zijn humoristische kwajongensboeken, zijn boeken over
jongensclubs en later de boeken over het vliegtuigwezen en over jongens die
‘aviateur’ willen worden. Zijn boeken zijn trouwens vaak moralistisch en opvoedend.
In het volgende decennium treedt B. van Huët (die in 1956 nog een reclameboekje
voor de Spaarbank zou schrijven) in de voetsporen van Van Abkoude met zijn
jongensboeken over clubs en het oplossen van misdaden. Uitgegeven door Van
Nelle! Twee Jongens in een Havenstad van P.H. de Wit geeft een mooi inkijkje in het
havenbedrijf tijdens de crisis. Pieter Maritsstraat 7 van Begeer belicht dezelfde
periode op een lagere school. De meisjesboeken van M.W. Doodewaard-Godschalk
en Anna Hers gaan voorzichtig richting vrouwenemancipatie maar zijn zeker niet
hemelbestormend. Ook een uitgave als Pau Li, de Kleine Chinees van Henri van
Woude, evenals de in te plakken plaatjes verkrijgbaar bij beschuitfabrikant Paul C.
Kaiser, verdient vermelding.
De oorlogsboeken, veelal kort na 1945 verschenen, kenmerken zich door zwartwitdenken en een hoog God, Vaderland en Oranjegehalte. Vooral de zogenaamde
zondagsschoolboekjes kennen geen enkele nuancering. Voorbeelden zijn En toen
daalde de Machine van H. Kingmans en Piloot Paul van Gerard Smit. Een positieve
uitzondering zijn Sannetje van Jan Post, dat de oorlog beziet vanuit de optiek van
een joods meisje, Ankie’s Tweelingzusje van Mimi van den Heuvel en Wespen en
Horzels van Begeer, over een school in het laatste oorlogsjaar.
Over door de oorlog (ook die in Indië) getraumatiseerde jong-volwassenen gaat Op
onze Schouders van Nietha den Hartogh. In 1946 komt Ketelbinkie van Anthony van
Kampen uit (niet te verwarren met het lied van Anton Beuving en de strip van Wim
Meuldijk), over het voorkómen van verzekeringsfraude met de ‘Rijnstroom’. Begin
jaren vijftig verschijnen twee brave Blijdorpse meisjesboekjes van Cok Grashoff.
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Zonder het te beseffen legt Rie van Ipenburg in 1953 de basis voor een grote reeks
Rotterdamse politie/detectiveromans voor de jeugd met haar katholieke meisjesboek
Tussen Renstal en Maas. Haar broer Wim van Helden, die bij de politie werkt, schrijft
voor haar boek twee hoofdstukken over een inbraak en krijgt kennelijk de smaak zo
te pakken dat hij daarna nog enkele tientallen boeken over de Rotterdamse politie
schrijft. Eerst en vooral over Commissaris Achterberg en Bram en Eddy, die steeds
weer op misdaden stuiten en enthousiast meewerken aan het oplossen ervan. Ook
Inspecteur Arglistig is een creatie van Van Helden; hij was kennelijk enigszins
uitgekeken op de wat sullige commissaris en zette een veel dynamischer speurder
neer. Tussendoor schreef hij nog drie meisjesboeken over politieagente Ria Bruins,
een van de eerste vrouwelijke agenten in Rotterdam, die voor haar tijd een redelijk
geëmancipeerde tante was, en enkele reclame-uitgaven, o.a. voor Gebr. Coster
(voor Vader en Zoon). Ook Pieter Nierop en J. van Londen schreven Rotterdamse
detectiveromans, net als Van Helden voor Kluitman, Alkmaar.
Aparte vermelding verdienen de boeken over Oud-IJsselmonde van H.J. van der
Kraan. Dat dorp werd weliswaar pas in 1941 geannexeerd, samen met Hillegersberg,
Overschie en Schiebroek, maar ze behoren tot de agglomeratie.
Van de kostelijke strips van G.Th. Rotmans speelt alleen De Apenstreken van Bobby
door de vermelding van het Caland-monument zeker in Rotterdam. In de strip
Ketelbinkie van Meuldijk wordt nauwelijks aan de Maasstad gerefereerd.
Kunnen we spreken van ‘het’ Rotterdamse jeugdboek?
Eerlijk gezegd: toen we begonnen waren we vooral op zoek naar de ‘Rotterdamse
mentaliteit’. Dus ‘niet lullen maar poetsen’ en ‘de handen uit de mouwen’. Inderdaad
komt dat af en toe naar voren in sommige verhalen. Maar niet dominerend, en we
betwijfelen of dat vaker is dan in niet-Rotterdamse boeken.
Wel speelt daarbij een rol dat we ons beperkt hebben tot verhalende boeken, fictie
zogezegd. Er zijn na de oorlog verschillende (plaatjes)boeken uitgekomen over de
wederopbouw waarin die Rotterdamse trots wel degelijk aanwezig was. We
herinneren ons bijvoorbeeld het plaatjesboek Bruisend Rotterdam, in 1954
uitgegeven door Van der Meer en Schoep.
Het is goed mogelijk dat het energieke imago van Rotterdam pas na de oorlog, dus
ten tijde van de wederopbouw, zo sterk is geworden. Misschien in eerste instantie
wel meer buiten de Maasstad dan bij de Rotterdammers zelf. Hoewel we zelf wel met
trots, ook al als kind, deelnamen aan de Wederopbouwdagen (18 mei, tot in de jaren
’70) en de Havendagen (tegenwoordig Wereldhavendagen).
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En nu verder?
Nu we ons ‘corpus’ gereed hebben, de lijst met titels en de bijbehorende uittreksels,
kunnen we verder. We kunnen analyses maken per auteur, per tijdvak en per genre.
Een onuitputtelijke bron van genoegen is het nazoeken van de Rotterdamse
aspecten in de boeken: de straten, pleinen, havens, maar ook de beschreven
gebeurtenissen. Zeer belangrijk is het om aan de hand van deze boeken dieper in te
gaan op de sociale verhoudingen in de Maasstad. En bijvoorbeeld nog eens goed tot
je te laten doordringen onder welke miserabele omstandigheden een deel van de
vooroorlogse bevolking moest leven.
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WIE WE BEDANKEN
Zoals vermeld in de inleiding: we begonnen onbezonnen aan dit project. Het was
veel werk, maar we waren en bleven enthousiast. Mede doordat we gaandeweg van
verschillende kanten werden aangemoedigd en gestimuleerd.
We kregen een duidelijk doel voor ogen toen bleek dat ons eerste werkstuk (met
honderd titels) als digitaal document kon worden opgenomen in de bibliotheek van
het Stadsarchief Rotterdam. En spoedig daarna ‘stonden’ we ook in de Koninklijke
Bibliotheek. Al snel bleek dat naar ons stuk verwezen werd in diverse publicaties. We
konden toen niet anders dan nog verder zoeken naar Rotterdamse jeugdboeken, en
nu is er dus versie 2, met 132 titels.
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* Jan Haak, Museumwoning Tuindorp Vreewijk, Rotterdam
* Jan Oudenaarden, Rotterdam
* Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
* Marianne Bergsma, oudejeugdboeken.nl
* Marijke van Huet, Winsum
* Paula Bömer, Stichting ’t Oude Kinderboek, Lochem
* Pieter Termeer, Stichting Leeszaal Vreewijk, Rotterdam
* Rens Strijbos, achterderug.nl
* Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur, Putten
* Suus Boef-Van der Meulen, Capelle aan den IJssel
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