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Vo o r b e r i c h t .
In dit boek komen dezelfde vrienden voor als in: Zeven jongens en 'n ouwe Schuit.
Wie met Tom, Hein en al de anderen kennis heeft gemaakt, zal misschien verlangend
zijn weer iets van hun verdere reisavonturen te lezen. Toch staat ‘Admiraal Snor’
geheel op zich zelf.
DE SCHRIJVER.
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I.
't Heele stelletje trok de Witte Brug over met groot lawaai van veel schreeuwerig
gepraat... je moest hier wel 'n keel opzetten door 't aanhoudend geklingel van de
electrische trams.
Hein kwam achteraan hollen! Hij was te zeer overtuigd van z'n onhandigheid om
niet liever vijf minuten te wachten dan levensgevaarlijke bokkesprongen te maken
tusschen twee trams. Vriend Tom, evenals zoovele jaren z'n trouwe makker, had 't
hem van lieverlede geleerd, en zoo beleefden de anderen geen doodschrik meer bij
't naderen van 'n auto of 'n electrische...
Rechtsaf, langs de stadskweekerijen... links af 't lage pad op aan den duinvoet...
De zeven heeren, die den vorigen zomer zoo'n heerlijken tocht hadden gemaakt
met 'n ouwe schuit, waren elkaar trouw gebleven en - hun kapitein. Voor de zooveelste
maal trokken ze op dezen zonnigen lentedag de natuur in...
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Piet van Maerlandt en Jan de Beukelaar waren echte plantenzoekers, Hein en Toon
morrelden 't liefst in 't modderige slootwater om prachten van torren te vangen,
Gerard was dol op hagedissen, en de anderen, Tom en Henri, hielpen den vriend, die
wat moois te pakken had.
Meneer Trappers kende alle planten en dieren en wist er wat kostelijks van te
vertellen... voor 't overige zorgde hij hoofdzakelijk dat Hein geen ongeluk kreeg. Dit
veelbelovende jonge mensch lag met z'n buik op 't gras en graaide met z'n bloote
armen in 't vuile water.
- Pas op de bloedzuigers! schreeuwde Gerard en tegelijkertijd kneep hij Hein in
z'n kuit, waardoor de ijverige natuuronderzoeker geweldig begon te spartelen en 'n
slag deed op 't vlakke water, voldoende om alle bloedzuigers en torren te doen weg
vluchten...
De kapitein floot: verzamelen... stoeiend klommen ze tegen 't duin op tusschen 't
kreupelhout door.
Boven bleven ze 'n oogenblik met echt jongensontzag naar de schietbanen staren...
toen de duinen in, richting watertoren.
Meneer Trappers, jong en lenig en levenslustig gaf telkens 't voorbeeld en stormde
met een aanvalskreet op 'n verwijderden duintop af en meestal was hij nummer één
ook. Dan weer begonnen er springoefeningen van 'n flinke hoogte naar beneden.
- Zie je, zei meneer Trappers altijd, - voetballen alleen is niet genoeg en dat prikkelt
je eerzucht
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Heel gewoon vervolgde de vreemde wandelaar z'n tocht.... (Bladz. 10).
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zoo - van alles wat! - En hij smeet ze alle zeven in 't zand en zoo vlug waren ze met
d'r allen niet, dat ze hem konden beet krijgen.
Vermoeid en warm vielen ze neer, gezellig bij elkaar in 'n kuil en dan verscheen
ook de kapitein één en al lach.
En ze redeneerden...
Opeens riep Tom: - Kijk eens!
Zestien oogen zagen 'n stevig oud heer voorbijgaan - van onder den grooten slappen
hoed schitterden zilverwitte haren... in de hand droeg hij 'n dikken knuppel...
- Hij praat in zich zelf! fluisterde Henri.
Op 't zelfde oogenblik lichtte de oude heer den stok omhoog en zwaaide dien
dreigend als tegen onzichtbare vijanden...
- 't Is 'n krankzinnige!
Maar heel gewoon vervolgde de vreemde wandelaar z'n tocht en verdween achter
de duinen...
- Willen we hem eens nagaan? vroeg Jan.
- Waarom? oude menschen zijn geen jongens meer... ze doen dat heel veel, ze
leven van herinneringen!
't Was anders 'n kloeke kerel! hij stapte er sekuur van door!... Ik geloof, dat hij z'n
vrouw heeft verloren of 'n knappen zoon en nu zoekt hij troost in de eenzaamheid...
- 'n Woest gezicht! bromde Gerard.
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- Hij zag ons niet eens! beweerde Piet.
- Nou maar, hij had anders geen bril op! riep Tom.
- En wat 'n geweldigen snor zag ik!
- Hoort Hein! die wil ook wat zeggen! 'n geweldige snor?... hij had heelemaal geen
snor!

Admiraal Snor.

- Nee maar... kapitein, zeg u 't eens!
- 't Is me niet opgevallen... maar... 'k geloof toch wel aan 't bestaan van 'n snor!
- 't Kan best, dat Hein alleen zoo scherp naar dien snor heeft gekeken... wij hebben
niets bizonders gezien! bromde Toon.
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- 't Kan mij niet veel schelen, al had hij 'n snor van drie el! kraaide Henri.
- Daar heb je 'm weer!... dáár!... dáár!... gilde Tom.
Op 'n hoogen duintop zagen ze den ouden heer stil staan, leunende en als in
gedachten verzonken.
Alle jongens kwamen overeind en ook meneer Trappers tuurde naar de
onbeweeglijke figuur.
- 'k Zie z'n snor! spotte Gerard, - hij is ermee vast blijven zitten in 'n braamstruik!
Vóór Hein kon antwoorden, verdween de oude heer plotseling en Toon schreeuwde:
- Leve meneer Snor!
Dat was 'n ui van Toon en Hein vond die zoo kapitaal grappig, dat hij wel tienmaal
zat te knorren: meneer Snor, meneer Snor... en onderwijl schudde heel z'n dikke lijf.
'n Paar minuten later rukte de troep op en onwillekeurig zochten alle oogen meneer
Snor, maar niemand die hem ontdekte.
- Waarschijnlijk is hij ginder tusschen de dennen verdwenen, zei meneer Trappers
en van nu af probeerde hij hun gedachten op wat anders te bepalen, vergeefs.
Hardnekkig hielden de jongens vol over den onbekende te praten en opperden
allerlei veronderstellingen. Toen volgde hij 'n ander plan en begon met 'n geheimzinnig
gezicht 'n verhaal te doen, zóó onmogelijk en zóó merkbaar met 'n bedoeling verteld,
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dat ze 't uitschaterden en nu zelf lachten om hun eigen malle verbeelding...
En 'n half uur later dachten ze niet meer aan den ouden heer, vervolgden
onvermoeid hun tocht dwars door de duinen naar de Waalsdorpsche vlakte... en toch
was deze vreemdeling bestemd om 'n belangrijke rol in hun aller leven te vervullen.
- 't Gebeurde drie uur tien minuten...
Ze liepen juist 'n beetje soezig, uit elkander gewaaierd, duin op, duin af, toen er
eensklaps een kreet weerklonk, 'n woeste juichkreet uit de keel van Gerard.
Allemaal kwamen ze op hem afzetten... hij hield iets omhoog... iets zwarts... iets
vierkants...
En Gerard met z'n gewone voortvarendheid grabbelde er al in en schreeuwde
luidkeels: - 'n Schat!... honderd duizend gulden!
Met open monden gaapten ze Gerard onwijs aan, keken naar 't zwarte taf, naar de
papieren en bankbiljetten die er wit en groen en geel tegen uit blonken...
Meneer Trappers nam de gevonden schat over, merkte wel, dat de waarde aan
papieren geld nu juist niet zoo heel groot was...
- Vast van dien vreemdeling, allo jongens, zoeken! Dat was 'n kolf je naar hun
hand... afgesproken werd, over 'n half uur bij de Cantine te verzamelen, dan zouden
ze hem wel te pakken hebben.
Voort stoven ze, in verschillende richtingen... de kapitein met de brieventasch
volgde langzaam... hij
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zag z'n jonge vrienden weg draven, hoorde hun kreten van aanmoediging...
Gerard spande alle krachten in... hij was nu eenmaal de gelukkige vinder van den
schat, aan hem kwam dan ook de eer toe, den eigenaar te ontdekken... Met 'n woeste
vaart zette hij koers naar 't stuk dennenbosch vlak bij den watertoren... in 'n ommezien
had hij 't doorkruist en verdween tusschen 't struikgewas daarachter, toen twee anderen
op hun beurt kwamen zoeken... In alle diepe kuilen wierp Gerard z'n doordringende
blikken en hij had me 'n paar oogen, alsjeblieft! En toch - nergens 'n spoor van den
ouden heer!
't Speet 'm geweldig, dat hij 't niet mocht zijn en verdrietig koerste hij naar de
Cantine... de meesten waren al present, niemand was zoo gelukkig geweest den
vreemdeling te vinden...
Op 't laatst ontbrak alleen Hein.
- Die ligt natuurlijk ergens in 'n kuil te slapen, bromde Gerard - daar hoeven we
niet op te wachten!
- En al vindt hij 'm, dan durft ie toch niets te zeggen!
- Wat moeten we nu doen?
De kapitein zat er zelf mee in - hij vond 't verwonderlijk, dat die oude heer zoo
plotseling verdwenen was...
Tom merkte heel wijs op: - 't Is ook niet zèker, dat we hèm moeten hebben.
Maar ze vielen 'm allemaal af... 't kòn niet anders... 't ding lag zoo netjes bovenop...
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Henri kwam met 'n kolossale opvatting: - Ik denk, dat die ouwe heer 't met opzet
gedaan heeft om ons op de proef te stellen.
Meneer Trappers gaf 'm eventjes antwoord...
- Alsof er eenige verdienste in steekt, zoo'n ding terug te geven. Je moet al 'n heel
min sujet zijn om te houden wat je vindt en dan - we zijn met z'n achten!
Daar had je Hein, vuurrood en doodop en zonder meneer Snor!...
't Werd 'n gek geval... De kapitein onderzocht nu den inhoud van de brieventasch
om 'n adres te vinden... niets. Wel 'n hoop brieven, oude brieven, geel en gevlekt,
alle met 't zelfde begin: Lieve Maurits, en onderteekend: Je vrouw...
Brieven van twintig jaar her. Nergens 'n enkele aanwijzing. Aan iedereen werd
naar den ouden heer gevraagd... niemand had 'm gezien.
- Waarschijnlijk is hij naar 't strand afgeslagen! meende kapitein Trappers, - we
zullen bij de politie aangifte doen.
't Was 'n tegenvaller, de zeven jongens hadden dolgraag met den heer kennis
gemaakt en nu eindigde 't avontuur zoo verschrikkelijk gewoontjes...
't Werd aangegeven...
Meneer Snor deed niets van zich hooren...
Meneer Trappers plaatste 'n advertentie...
Geen teeken van leven...
Weken verliepen... roerloos lag de brieventasch
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in 'n laadje van Gerards kast, want hij moest als vinder den schat bewaren. Een paar
keer had hij de brieven gelezen, hij kòn 't niet laten, en telkens bestudeerde hij ook
de bankbiljetten. Kwam er soms één van de vrienden oploopen, dan werd
geheimzinnig in de brieventasch gesnuffeld en plechtig verdween ze weer in 't kleine
kastje...
Jan vond 't jammer van al dat geld, drie honderd zeventig gulden en wou met alle
geweld weten, wanneer de tijd van opeischen verstreken was.
- Over drie jaar! zei Gerard, en dan krijg jij er niets van, want ik ben de vinder...
- En we waren er allemaal bij en dus moet je deelen!
- 'k Zal jou vierendeelen, dan deel ik met zeven en niet met acht of ik geef al 't
geld aan 'n ziekenhuis!
Gerard speelde òp en dieper dan ooit sloot hij de brieventasch in 't veilige laadje...
Maandag vier uur, twaalf Mei...
Gerard kwam nijdig van school - hij had z'n les gemist en hij kende 'm toch...
alleen door 't gezeur van dien vervelenden Lasman... hè, ellendig!... Boven, op z'n
kamer, smeet hij z'n tasch met 'n harden plof neer, maar tegelijk viel z'n oog op 'n
brief... 'n brief uit de stad... 't Dreef z'n bui af. Haastig scheurde hij 't couvert, las
even de onderteekening: M.B. Garf van Bronweelde.
- Sapperloot! dacht Gerard, en in 'n ommezien had hij de enkele regels gelezen:

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

17
Jonge vriend!
Zoo even thuis gekomen!
Dadelijk gezocht naar de brieventasch!
Niets gevonden!
Getelefoneerd naar 't politiebureau.
Alles gehoord!
Dank!
Breng me een bezoek en laat de brieventasch niet thuis!
Je toegenegen
M.B. Garf van Bronweelde
Koninginnegracht 78.
Gerard kreeg een hoofd als vuur, z'n verbeelding begon te werken... hij zag zich
al aanbellen, binnenkomen. - Waarom zou die oude heer 'n bezoek van 'm willen
hebben?... Wat zou hij van 'm willen? Gerard borstelde z'n haren, deed 'n schoon
boord aan, holde even naar z'n moeder, vertelde in zeven woorden, waar hij heen
moest en - sprong op z'n wiel... Nauwelijks twee straten ver, zwenkte hij met 'n
ijselijk korten draai weer terug... hij vergat de brieventasch... z'n fiets lag dwars op
de stoep... de voordeur liet hij wagenwijd open en op de trap begon 't te onweeren...
Vooruit nu. De agenten schrikten... de honden sprongen woest achter hem aan... de
modder spatte... Gerard bereikte in vier en een halve minuut nummer 78... belde...
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Een reusachtig heerenhuis... 'n Lakei deed open... nam de fiets in bewaring... liet
Gerard in de spreekkamer...
Deze jongeheer keek z'n oogen uit... alles even rijk. Planten en beelden en
schilderstukken en gekleurd glas en brons en tapijten en zware meubels... 'n Electrisch
schelletje... De lakei buigend binnen, verzocht Gerard hem te volgen... De
gebeeldhouwde hoofdtrap op, overal weelderige versiering... 'n deur in... 'n reusachtige
kamer binnen... 'n heer... de oude... En 't eerste wat Gerard zag was - z'n snor! Hein
had gelijk gehad... 'n Geweldig dikke snor. Met uitgestoken handen liep de oude heer
op Gerard toe en met de grootst mogelijke hartelijkheid dankte hij hem voor 't bewaren
van z'n eigendom... En toen moest Gerard gaan zitten en vertellen en op z'n leuke
vrijmoedige manier deed hij 't gansche verhaal... hoe ze hem hadden voorbij zien
loopen... de onderstellingen... 't zoeken later ...van de advertentie, niets sloeg hij over
en zoo smakelijk kwam alles er uit, dat meneer Garf 't telkens uitproestte. Aan 't slot
zei hij: - Je bent me er eentje! 'k dank je bizonder. Zie je, dienzelfden dag ben ik uit
de stad gegaan, 'k móést en eerst nu ontdekte ik m'n verlies. 't Geld was 't minste,
maar die papieren zou ik niet graag gemist hebben.
En nu de belooning!...
Gerard stond op. Dank u meneer, 'k zou er niet graag wat voor aannemen.
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- Maar eerlijkheid...
- Ach meneer, we waren met z'n achten en dit is toch niet zoo heel verdienstelijk.
- Maar 'k wil je 'n plezier doen, dat vind 'k prettig voor me zelf. 'k Ben dol op
jongens... m'n eigen zoon heb ik op zestienjarigen leeftijd al verloren, z'n moeder
ook...
'n Korte vreemde stilte... herinneringen aan verloren geluk deden den ouden heer
zwijgen... toen plotseling: - 't Is lang geleden, 'k ben altijd alleen gebleven, maar
zooveel ik kan, doe 'k de menschen genoegen. 'k Wil 't jou ook doen!
- Mij alleen, meneer?
- Jullie allemaal dan... toe, wat willen jullie graag? 'k Ben rijk en 'k wil m'n geld
zoo graag gebruiken tot nut en plezier van anderen. 'k Doe wat 'k kan, maar zoo
zelden zie 'k er gevolgen van.
Kom! laten we maar eens afspreken, dat je een avondje bij me komt doorbrengen...
- En... en... meneer Trappers?...
- Die komt natuurlijk mee! 'k Heb er behoefte aan om met jonge menschen te
praten en verzin dan maar eens vast, wat 'k voor jullie doen kan! 'n Fiets heb je
allemaal zeker... dan krijg je allemaal 'n paard of 'n auto ...je zegt 't maar. Gerard
moest lachen om 't denkbeeld, dat ze elk 'n motorkar zouden krijgen of met 'n paard
thuis kwamen...
- Ja, lach jij maar, 'k heb 't nu eenmaal in m'n
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hoofd gezet en dus gebeurt 't ook. 't Is nu immers 'n vernedering voor Hollanders om
geld aan te nemen voor bewezen diensten... goed, ik wil jullie 'n plezier doen, zóó
maar, zóó maar!
Hoe Gerard thuis was gekomen, wist hij later zelf niet... hij had een vage herinnering
aan twee overreden honden, hollende agenten en scheldende vrouwen, zoo bar had
hij gereden. Bloedrood en hijgend vertelde hij z'n verhaal aan de verbaasde familie
en de zussen wilden natuurlijk dadelijk weten wàt hij vragen zou.
En na den maaltijd stoof Gerard naar de vrienden en met d'r allen belden ze bij
meneer Trappers aan en die schudde van 't lachen, onbedaarlijk.
- Ik ken dien meneer wel van naam, 't is een man die verbazend veel goed doet,
soms wel eens 'n beetje dwaas. 'k Heb hooren vertellen dat hij eens in 'n heele arme
buurt huis aan huis 'n muntje van tien is gaan brengen... Zie je, ze noemen 'm een
zonderling en dat blijkt nu opnieuw. We zullen in elk geval gaan. En nu naar huis je lessen leeren. Twee dagen later trokken de zeven heeren onder geleide van hun kapitein op weg
naar de Koninginnegracht 78. Van onder tot boven was 't gansche huis verlicht en
in de vestibule stonden vier lakeien, die petten en jassen afnamen. Toen naar boven...
Hein rolde van zenuwachtigheid haast de trap af, bonsde tegen 'n lakei aan en trapte
den kapitein boven op
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z'n teenen. Overal electrisch licht, tot zelfs tusschen 't groen der planten... De feestzaal
binnen, waar zich niemand anders bevond dan meneer Garf. Gerard moest voorstellen
en 't ging hem goed af, dank zij de gemakkelijkheid waarmee de oude heer hen allen
toeknikte en welkom heette...
Hein fluisterde tegen Henri: - Zie je nu wel wat 'n snor!
Ze namen plaats in 'n grooten kring en dadelijk begon de oude heer te vertellen
hoe blij hij was met z'n brieventasch en vlak daarop volgde 'n allergrappigste
geschiedenis van 'n sigarenkoker die hij ook eens verloren had en eindelijk zelf weer
cadeau kreeg... Bedienden boden thee aan met ververschingen en toen begon hij te
vragen, te vragen - en in 'n ommezien raakten de tongen los en rammelden ze allemaal
door elkaar en vooral toen meneer Trappers heel handig de reis met de Zwerver ter
sprake bracht... Dat duurde minstens 'n half uur en meneer Garf lachte hartelijk om
Hein en eensklaps stond hij op en zei plechtig: - 'k Weet 't!
Ze keken 'm allemaal zwijgend aan en hoorden 'm de volgende verbazingwekkende
zinnen zeggen:
- Meneer Trappers, jongelui! 't is me gebleken, dat jullie nog plezier hebt in flinke
gezonde uitstapjes. Wilt u, meneer en willen jullie, jongelieden, met mij een reisje
maken? 'n Reisje op mijn kosten en waarheen je maar verkiest ...ja?
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Tom raakte zóó in vervoering, dat hij 'n luiden schreeuw losliet en eensklaps gilde:
Leve meneer Sn...!
Haast was 't hem ontsnapt - Snor! maar plotseling brak hij af... meneer Trappers
ging wat zeggen en 't moeilijke oogenblik was voorbij.
- Namens allen dank ik u voor uw prachtig voorstel, maar wij mogen dat niet
aannemen... wat Gerard deed is van zoo geringe beteekenis...
- Ach wat!... daar denk ik niet meer aan! Ik ken zoo weinig jonge menschen en
nu doet zich hier 'n mooie gelegenheid vóór om met 'n heel aardig soort 'n uitstapje
te maken.. wilt u me dat niet gunnen?
- U kunt 't geld beter besteden... waagde meneer Trappers nog op te merken.
- Beter besteden! 'k Weet toch al niet hoe ik 't kwijt moet raken... 'k geef zooveel
ik kan aan alle mogelijke vereenigingen, ziekenhuizen en 'k hou toch nog over! Mag
'k dan niet 'n beetje plezier voor me zelf hebben. Ik vind 't 'n heerlijk idee om met u
en deze zeven heertjes 'n reis te maken en dan moeten ze me niet aan boord komen
met nietige bezwaren. Nog eens, wilt u, willen jullie?
Ze barstten los en riepen hoera en maakten 'n oorverdoovend spektakel en juist
werden er verfrisschingen binnen gebracht en gebakjes en 'n reusachtige gramofoon
achter 'n gordijn speelde 'n vroolijke marsch... ze kregen allemaal hoofden als vuur
en meneer Trappers liet duizend lachplooitjes zien. -
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In 'n oogenblik van stilte zei de heer Garf:
- Met algemeene stemmen aangenomen en nu volgt 't waarheen en 't hoe... ik zeg
niets meer, ik vind alles goed! Allo, op de beurt 'n idee... de kapitein 't eerst.
- Ik vind ook alles goed, maar neem me niet kwalijk, meneer... eerst dank ik u uit
naam van alle jongens...
- Genoeg, genoeg! ik dank jullie, dat je met zoo'n ouden heer op reis wilt gaan...
Zeg eens jij, hoe heet je?... Tom, o ja... jij wou daar straks wat roepen en toen hield
je ineens op, wat was dat?...
Ai, ai! Tom werd vreeselijk rood en keek hulp smeekend den kapitein aan en die
lachte maar.
- Kom, 't begon met 'n S! Jongens geven altijd bijnamen en ik wil graag ook zoo
iets wezen van kapitein...
- Wordt u dan onze admiraal? gooide Gerard er uit en allemaal knikten ze.
- Goed, admiraal S! is 't niet, Tom?
Hein zat te draaien en gezichten te trekken... krampachtig kneep hij z'n handen...
hij scheen iets te willen zeggen en 't niet te durven, maar eensklaps fluisterde hij in
't oor van Tom: - Zeg 't dan, Snor!
De nieuwgeboren admiraal had 't gehoord en schuddend van 't lachen bulderde
hij: - Goed zoo! op 't goed geluk van onzen tocht!
Ze dronken en klonken...
- Voortaan noemen jullie me dus admiraal en
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zoolang de reis duurt, ben ik admiraal Snor! En nu - waarheen, waarheen?
't Werd 'n verward geroep, tot kapitein Trappers wat orde bracht en zei: - Laten
we eerst eens 'n paar vragen stellen... ten eerste, mógen jullie allemaal?... Diep
verontwaardigde gezichten.
- Zullen jullie alle zeven wel overgaan?...
Weer van die gezichten...
- Hoelang denkt onze admiraal de reis te doen duren? vroeg kapitein Trappers.
- Ja ja ja - u hebt gelijk! ze moeten overgaan en toestemming vragen en we blijven
zoolang mogelijk weg, de heele groote vacantie!
Meneer Trappers trok 'n bedenkelijk gezicht en zei:
- Dan kan ik niet mee!
- O maar, duizendmaal pardon! ik weet ook zoo weinig van die dingen, u zegt 't
maar, u regelt 't maar en ik vind 't uitstekend. 'k Wou alleen dolgraag weten, wat of
ze 't liefst deden. Méér hoeven we van avond niet af te spreken!
- Dan zal ik ze één voor één 'n plan laten opnoemen, en met innig welbehagen
luisterde admiraal Snor naar de zeven voorstellen, 'n reis van hoogstens drie weken.
Jan. Een fietstocht door ons land.
Piet. Met 'n schip naar Genua en terug met den trein.
Toon. België door naar Parijs, zooveel mogelijk te voet.
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Hein. Met 'n groote automobiel rondrijden, 't liefst in bergstreken.
Henri. Naar Zwitserland.
Tom. Naar Noorwegen.
Gerard. Naar New York.
Daar had je de zeven plannen!
- Wat dunkt u daarvan? vroeg admiraal Snor aan den kapitein.
- Ze zeggen maar wat! antwoordde deze leukweg, en daarom doe ik 't volgende
voorstel: - Elk maakt volgens z'n eigen opgave 'n uitgewerkte reisbeschrijving!
vandaag over 'n week komen we weer bij elkaar en elk ontwerp wordt voorgelezen
- dan kiezen we daaruit 't beste.
- Uitstekend, uitmuntend! U is eigenlijk de admiraal, ik ben maar eere-admiraal,
't is goed bedacht! Dat zal me 'n gezellige en nuttige avond worden!
- Mag je nog veranderen? vroeg Tom.
- Zeker niet, 't blijft zoo!
Onze admiraal doet dan 'n keus...
- Nee nee... u, u alleen moet beslissen, u kent 't jonge volk beter!
- 't Zal makkelijk genoeg gaan! Wie z'n plan 't smakelijkst en prettigst weet uit te
werken, krijgt ze allemaal op z'n hand. We stemmen dan eenvoudig over de twee of
drie beste... is dat niet 't makkelijkst?
Zoo werd afgesproken en na 'n laatste versnapering trokken de gasten af. - -
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Dat werd me buiten 'n redeneeren zonder eind! Zoo'n leuke ouwe heer hadden ze
nog in d'r eeuwigheid niet gezien! Hoe was 't mogelijk zoo gauw goede maatjes met
hem te worden en wat 'n genot, die aanstaande reis!
Hein begon dadelijk een verschrikkelijk plan te ontwerpen - hij was heilig overtuigd
dat aan 't zijne de voorkeur zou geschonken worden. Eerst 'n tocht in 'n motorboot
en nu weer in 'n motorwalen!
Nauwelijks had hij z'n werk af, of hij snuffelde in oude Illustrations, leende boeken
en kaarten en schreef alles zorgvuldig op... hij wilde 'n goed figuur maken! 'n Kleine
fout beging hij door de snelheid van zoo'n auto 'n beetje te groot te stellen, 'n kilometer
of honderd per uur en op die manier stoven ze volgens zijn plan dwars door
Duitschland, 'n eind Rusland in, langs Boekarest en Belgrado en dan nog even te
Madrid kijken... Ook had Hein nergens tijd voor oponthoud gerekend - die goede
auto moest aan één stuk doorrennen!...
Alle zeven bluften om 't hardst, ieder vond z'n eigen ontwerp zoo verregaand
prachtig, zoo overweldigend beter dan de anderen, dat ze geen enkele bizonderheid
verklapten. Alleen Jan kreeg er van langs.
- Jij met je fietstocht door Nederland! Dat hebben we al gehad! knorde Gerard.
- Je moet toch je eigen land...
- Ja, dat ken ik al! Maar er is hier sprake van
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iets buitengewoons en dan moet je niet met zoo iets onnoozels aankomen zetten. Als
'k jou was, maakte ik er maar geen drukte van, 't wordt toch niet gekozen!... Aldus
Toon.
En ze waren 't met hem eens! - Op den bepaalden avond verscheen de bende met meneer Trappers weer ten huize
van den admiraal.
De meesten hadden 'n halve bibliotheek meegezeuld, atlassen, handboeken en
zelfgeteekende kaarten.
- Leg maar neer, dat wordt een leerzame avond!
Admiraal Snor wreef z'n handen van plezier en vroeg aan meneer Trappers of die
de leiding op zich wou nemen...
Toen begon de slag!
Eerst werd er vastgesteld, dat alle ouders hun toestemming verleenden ...Vervolgens
kreeg Jan 't woord om zijn ontwerp, uitgewerkt en wel te verdedigen.
Jan stond niet erg vast in z'n schoenen! Door de algemeene minachting had hij
zich werkelijk niet veel moeite gegeven en vandaar 'n hakkelende ongelukkige
reisbeschrijving...
De jongens letten zorgvuldig op 't gezicht van den admiraal en ze merkten heel
goed, dat deze oude heer niet sterk getroffen werd, maar knipoogjes zat te geven of
z'n gezicht op 'n komieke manier vertrok. De kapitein haalde z'n wenkbrauwen
bizonder hoog op... die heele fietsreis boeide hem evenmin en toen Jan klaar was
met z'n droge opsomming, was er

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

28
niemand die blijken gaf van ingenomenheid. Alleen de admiraal zei zoo iets van: Heel aardig, maar... maar... ik rijd geen fiets!
Die woorden gaven me 'n kabaal... Nee maar, dat was 'n mop... admiraal Snor reed
geen fiets! En ze lachten met daverend geluid en de oude heer zelf 't hardst.
...Maar... zei kapitein Trappers... waarom hebt u dat niet eerder gezegd, dan had
Jan overgeslagen kunnen worden.
- Och, was 't antwoord, - als ik 't vreeselijk aardig had gevonden en jullie allemaal,
wel, dan zou ik gauw fietsen geleerd hebben!
Dat vonden ze kranig, maar noodig zou 't niet zijn, want 't voorstel van Jan
vermocht in 't geheel geen geestdrift te wekken.
- Wil iemand nog bezwaren opperen, verlangt iemand er iets over te vragen?...
Niemand?... Dan krijgen we Piet! En de kapitein zette zich tot luisteren.
Deze jongeheer ontrolde 'n ontzaglijke kaart, 'n inderdaad mooie teekening van
den ganschen zeeweg Rotterdam - Genua. En Piet had van z'n oom 'n massa
bizonderheden gehoord en wist ze aardig aan den man te brengen. Ten minste, ze
luisterden allemaal en de admiraal knikte goedkeurend.
De jongens dachten met schrik aan hun eigen plan... was 't wel beter?... die kleine
Piet!... hoe
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leuk met zoo'n schip!... Ze werden er stil van!...
Gelukkig kwam Toon aan de beurt en die redeneerde met veel vuur over Brussel,
Namen, Dinant, de grot van Han en hij vertelde wonderen van Parijs, zoodat ze wéér
met groote oogen luisterden...
Dat leek toch belangwekkender dan die zeereis van Piet.
De kapitein had bezwaren... hij vond ze te jong voor dat uitstapje en de admiraal
knikte heel duidelijk.
- 't Eerste deel vind ik zeer geschikt, maar we moeten vooral letten op 't buiten
zijn in de natuur.
Toon viel uit de wolken... hij begreep, dat zijn plan niet aangenomen zou worden...
En toen begon Hein... eerst half lachend en stotterend, maar langzamerhand vlotter
en levendig... Hij liet z'n automobiel door 't land stuiven, door Europa - met 'n
wonderlijke snelheid deed hij de tafereelen voor de verbaasde oogen van z'n
toehoorders voorbij flitsen als bij 'n bioscopevoorstelling. En onderdehand rolde hij
'n soort papier ‘sans fin’ af, waarop uitgeknipte afbeeldingen van steden en
landschappen geplakt waren. Dat ging maar door... 't zweet parelde op z'n voorhoofd...
hij keek geen oogenblik van z'n papier... zelf zenuwachtig als z'n denkbeeldige auto.
't Was ongehoord! Nauwelijks hield hij z'n mond of de admiraal riep: - Bravo! en ze
klapten om dien kolossaal knappen Hein...
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Dit jonge mensch ging verward zitten, lachte nu weer, wist niet hoe zich te houden...
Kapitein Trappers nam 't woord en merkte doodleuk op, dat Hein
bewonderenswaardige dingen gedaan had, maar onuitvoerbaar door z'n gebrek aan
tijdsberekening... in plaats van drie weken zouden ze voor zijn plan minstens drie
maanden noodig hebben!
Die uitspraak gaf 'n oogenblik van vreemde stilte... 't leek zoo mooi...
- En dan zoo aan één stuk zitten, dat houden jongens niet uit!
Pauze.
Met warme hoofden en opgewonden door 't ongewone van al 't gebeurende, dronken
de jongens naar keuze van de heerlijkste verfrisschingen, bekeken nog eens nader
de kaarten van Piet en Hein, terwijl meneer Trappers zacht met den admiraal praatte...
Toen Henri met z'n Zwitsersche reis en wat die er van vertelde met z'n wipneus
in de lucht als 'n hooggeleerde professor, was wel geschikt om ze graag te maken.
En telkens kwam er 'n foto van de mooiste punten, 'n heele stapel...
Jonge ja, Zwitserland kreeg veel kans... de kapitein zei niets en de admiraal bekeek
nog vol aandacht de laatste foto's...
Tom!
't Viel ze allemaal op, dat hij geen boek, geen

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

31
plaat, geen kaart bij zich had. En tot verbazing was hij in 'n minuut klaar.
- 'k Vind mijn plan 't beste, omdat we daarbij in de eerste plaats 'n zeetocht maken,
ten tweede is 't veel minder druk dan Zwitserland, er zijn in Noorwegen nog maar
weinig sporen. We rijden heerlijk in kleine karretjes... we moeten te paard zitten...
we moeten in sleeën... in roeibooten... we hebben op die reis van alles wat... al 't
heerlijke uit de plannen van Piet en Henri zit in mijn plan en bovendien nog meer.
'k Hoef dus niet veel meer te zéggen... omdat we toch naderhand 't goede reisplan
gaan uitwerken, heb ik dat maar niet gedaan. Mijn vader zei ook: Nu er zoo'n prachtige
gelegenheid is, moet je Noorwegen kiezen, daartoe kom je later niet zoo gemakkelijk
en dan verandert 't ook zoo door 't aanleggen van sporen... 't is nu nog zoo'n echt
natuurland... ziet u, en daarom zeg ik: Naar Noorwegen!
Tom ging zitten als 'n advocaat die voelt dat hij z'n pleitrede goed gezegd heeft.
De admiraal en de kapitein keken elkaar al eens aan en de jongens hen weer beurt
voor beurt en ze gluurden toen naar Tom... 'n spannende stilte!
Eensklaps gebeurde er iets vreemds...
Gerard stond op en zei haastig: Kapitein, ik neem mijn plan terug!
Nieuwe verbazing! 'n Algemeen gedraai en gefluister.
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Meneer Trappers tikte en begon:
- Iedereen heeft nu z'n plan mogen verdedigen... Gerard neemt 't zijne terug... dat
van Hein is onuitvoerbaar, 't kan gewijzigd worden... dat van Jan vervalt, omdat...
- 'k Neem mijn plan terug! riep Jan.
En Toon wilde ook de eer aan zich zelf houden en deed 't zelfde.
- Dus, we houden er drie over: De boottocht van Rotterdam naar Genua, de reis
naar Zwitserland, de reis naar Noorwegen!... Vindt de admiraal goed als we daaruit
'n keuze doen? Mag ik hem verzoeken als hoofdontwerper ons te zeggen, wat hij 't
liefst wil?
- Nee, nee, 't moet eerlijk gaan... ik voeg me bij de meerderheid... 't lijkt me alles
heerlijk!
- Maar heeft u geen bezwaar tegen...?
- Nee, nee... ik stel voor, ze alle drie nog eens goed te bespreken en dan te beslissen.
Aangenomen!... En opnieuw werden de bezwaren, de voordeelen van elk plan op
de keper beschouwd.
Piet gaf zijn ontwerp niet prijs en probeerde zooveel mogelijk afbreuk te doen aan
't mooie in de andere.
Tom alleen zei niet veel... hij vóélde 'n meerderheid... wat zou hij zich dan druk
maken!
Henri goochelde met z'n foto's, trachtte z'n Zwitserland nog meer op te hemelen.
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Toen alleen zei Tom: - Menschen genoeg, die Noorwegen mooier vinden.
Henri woest aan 't doorslaan... er was niets mooiers dan Zwitserland. Ging iedereen
niet naar Zwitserland en maar enkelen naar Noorwegen?
Tom kalm: - Omdat de reis naar Noorwegen veel duurder is, en niet iedereen heeft
'n admiraal, die de reiskosten betaalt!
Ze lachten om die vrijmoedige woorden en de vrijgevige gastheer niet 't minst.
Toch gaf Henri 't niet op en Piet kwam met 'n laatste machtwoord, dat niet
heelemaal goed gebruikt was.
- Genua is zoo mooi, dat er 'n spreekwoord is:
- Genua zien en dan sterven!
Maar Tom, bij de pinken, riep luidkeels: - Nee, nee, dat is Napels!
Hij had gelijk en al is Genua prachtig en vooral de omgeving, Napels wint 't weer
en zoover zouden ze niet komen.
't Was 'n hevige strijd en ongemerkt lieten de jongens merken, wat ze waard waren
aan ontwikkeling en kennis en ook de manier van spreken, van verdedigen deed hun
karakter blijken...
Admiraal Snor amuseerde zich buitengewoon... hij voelde zich weer jong bij 't
luisteren naar die ongeveinsde vurige taal... hij zag de oogen schitteren, de wangen
gloeien... hij genoot van den
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onstuimigen ijver waarmee ze zich verdedigden of van de zelfbewuste kracht van
Tom... en hij dacht: - O, wat is 't toch heerlijk nog jong te zijn, je te kunnen opwinden
voor 'n plan! Meneer Trappers vroeg stilte en terwijl ze hun gebakjes oppeuzelden
of de glazen ledigden, sprak de kapitein:
- Met goedvinden van den admiraal zullen we thans overgaan tot stemming. Over
zaken wordt meestal mondeling gestemd, maar onze admiraal vindt 'n schriftelijke
beter. Schrijft dus allen op 't briefje aan welk plan je de voorkeur geeft - de
meerderheid beslist, dat wil zeggen, om aangenomen te worden, moeten er minstens
zes stemmen op één ontwerp uitgebracht zijn, dat is twee derde van het aantal - anders
herstemming!
En nu deelde Gerard briefjes uit en met 'n weinigje spanning zagen ze allen de
ingevulde stembiljetten in 'n vaas vallen... wat zou 't zijn?...
Meneer Trappers opende ze. Gerard zette streepjes op 'n wit vel papier...
Onder 'n merkbare stilte las de kapitein:
- Zwitserland!
- Dat's van mij! dacht Henri.
- Noorwegen!
- Dat 's 't mijne! dacht Tom.
- Noorwegen!
- Noorwegen!
- Genua!
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- Eén van mij! dacht Piet.
- Noorwegen!
- Dat 's al vier! Onrustig schoof Henri op z'n stoel heen en weer - bij eerste
stemming haalde hij 't al niet meer.
- Zwitserland!
Henri kreeg 'n hevige kleur.
- Noorwegen!
- Vijf voor Tom!... Twee voor Henri!... Eén voor Piet!... rekenden ze allemaal.
Van 't laatste briefje hing 't af, of er herstemming zou zijn tusschen Noorwegen
en Zwitserland en dan had Noorwegen er toch al vijf.
Henri voelde, dat hij 't ging verliezen...
- Noorwegen! las de kapitein.
En toen brak 't gejubel los... Piet met z'n eigen stem alleen deed maar braaf mee
en Henri troostte zich ook dadelijk... hij had 't voelen aankomen. Ze gingen dus naar
Noorwegen, naar dat onbekende en zoo zelden door jongens bezochte land!
Ze praatten allemaal tegelijk - 't begon nu meer werkelijkheid te worden... de
gedachte, dat zij onder zonderlinge omstandigheden 'n tocht naar Noorwegen zouden
doen, maakte hen na 't vallen van de beslissing half dol...
Kapitein Trappers stelde nog vóór, 'n maand later weer bijeen te komen en elk
moest dan zooveel mogelijk over 't land gelezen hebben... alle vrienden en ken-

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

36
nissen zouden ondervraagd worden en dan kon de reis zelf worden vastgesteld.
Aan 't eind stond de admiraal op en zei:
- 'k Wou ook nog wat zeggen... jullie noemt me nu wel admiraal en dat is heel
aardig, omdat ik zoo'n ouwe heer ben, maar... die daar is en blijft je eigenlijke
aanvoerder... nee, nee... laat me uitspreken... hij heeft jullie al eens zoo'n prettigen
tocht doen maken, ik hou 't er voor, dat hij meer geschikt als leider is dan ik... en...
'k wou ook nog zeggen dat ik heel erg blij ben met den uitslag van de stemming..
want... ik ga zelf ook 't liefst naar Noorwegen... en ik hoop maar dat 't voor jullie
allemaal heel plezierig en leerzaam zal zijn...
Zoo bleef 't dus: kapitein Trappers met z'n gezelschap, waarbij 'n admiraal...
Met warme hoofden trokken de zeven huiswaarts - jonge jonge... dat zou me nog
wat anders worden dan 'n boottochtje! Onderweg begon Tom eventjes uit te pakken
en vertelde sommige bizonderheden, waarvan de oogen aan 't schitteren gingen...
Hein kwam thuis de kamer binnen en zei heel kalm: - 'k Ga drie weken naar
Noorwegen!
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II.
De maanden waren omgevlogen, zoo snel als ze nooit gedacht hadden en de zeven
heeren konden elkaar geluk wenschen met 'n bevordering tot de vierde klasse... de
groote rust was ingetreden...
Voor dien tijd belegde kapitein Trappers twee maal een vergadering, waarin uit
'n machtige hoop aanteekeningen 'n schitterend reisplan voor den dag kwam en wat
ze allemaal zoo heerlijk toescheen, ze zouden met 'n stoomschip den tocht over de
Noordzee maken.
Hein alleen voelde zich niet gerust en in vertrouwen zei hij tegen Tom: - Gelóóf
jij aan vóórgevoelens?
- Wel nee, knorde Tom.
- Maar verleden jaar is 't toch uitgekomen!
- Wat dan?
- Toen rolde ik 't laatste oogenblik nog in 't water!
Tom moest lachen door de herinnering en zei:
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- Nou kan dat niet! We gaan met 'n groot schip!
- Ja maar, 'k heb er 'n voorgevoel van, dat ons schip vergaan zal.
- Dat 's juist echt! riep Tom uit, - dan dobberen we in 'n roeiboot weken lang rond
en dan komen we op 'n onbewoond eiland en later worden we gered! Heb jij nooit
zoo'n verhaal gelezen?
- Ja zeker! antwoordde Hein, - maar ik verdrink natuurlijk.
- Onmogelijk! verklaarde Tom, - ik ben bij je! Hein wou nog meer vragen, maar
Tom vond 't genoeg en begon geestdriftig over gletschers te redeneeren...
Ondanks z'n groot vertrouwen in z'n vriend, was Hein niet gerust en telkens
droomde hij van schipbreuken...
Intusschen had Gerard 'n boekje gekocht: ‘Deensch-Noorsch, in één maand te
leeren’. En met taaie volharding kreeg hij 'n massa woorden en zinnetjes in 't hoofd.
Bovendien hadden ze voor gemeenschappelijk gebruik 't aanhangsel uit Baedeker's
reisboek over Zweden en Noorwegen.
Gerard benoemde zich zelf tot leeraar in 't Noorsch en nauwelijks waren ze bij
elkaar of hij begon:
- God Dag! Hvorledes gaar Dem? Det er meget varmt! Taler De Norsk?*)

*) Goeden dag. Hoe maakt u het? Het is zeer warm. Spreekt u Noorsch.
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En dan antwoordde geleerde Tom:
- God Dag! Mange Tak! Jeg taler Norsk.*)
Dan bromde Henri: - Ik versta jullie niet!
En Gerard viel uit: - Zeg toch: Jeg vorstaar Dem ikke.
En Hein: - Ik versta alleen ikke!
En dat is niet ik! barstte Gerard los. - Leeren jullie dan beter. 't is zoo moeilijk
niet!
Maar Toon merkte wijs op: - Met Engelsch en Duitsch kom je veel beter terecht,
je leert 't toch niet goed genoeg.
Toch hielden ze vol en leerden al doende 'n mondje Noorsch...
Kapitein Trappers had de laatste bijeenkomst op Zaterdagavond 17 Juli bepaald
en juist maakte Gerard zich gereed om van huis te gaan, tegen zevenen. toen hij tot
z'n verbazing de stem van den kapitein hoorde...
- 'k Kom maar bij jou, omdat je 't dichtst bij woont... 'k heb 'n telegram gekregen
en Gerard las: - Waarde Heer! Moet plotseling weg. Kan niet meegaan. Reis gaat
wel door. Brief volgt. Bijeenkomst bij u! Garf.
Verschrikt keek Gerard meneer Trappers aan en deze haastte zich te zeggen: Maak je maar niet ongerust, de reis gaat toch door, zooals je ziet, 't

*) Goeden dag. Dank u wel. Ik spreek Noorsch.
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kan dus niet iets ernstigs zijn. Vanavond komen jullie dus bij mij, dan is de brief er
misschien ook. Ga jij ze dus halen? Uitstekend. Tot meteen!
'n Klein uur later waren ze bij elkander op de van ouds bekende kamer... De
gezichten stonden 'n beetje gedrukt... 't onzekere van den toestand had meer invloed
dan de kapitein verwachtte. 't Scheen hem zelf trouwens óók wat zonderling. Tot de
post kwam, hielden ze zich bezig met onderstellingen en onnoozele praatjes.
- Meestal komen de brieven om even half tien! zei meneer Trappers, vandaar dat
er na 't slaan van de pendule 'n ongewone stilte intrad en alle negen 't bewegen der
wijzers volgde... Hein zat zoowaar de tikjes te tellen...
Op eens lichtte de kapitein het hoofd op... ze luisterden... voetstappen... halt... 'n
plof in de bus!
Gerard vloog de trap af, keerde terug met 'n brief, stadsstempel...
Terwijl meneer Trappers vluchtig den brief doorlas, zaten de jongens bijna
ademloos te wachten... ze bestudeerden z'n gezicht en... 't veranderde al meer en
meer naar den zonnigen kant... Ze herleefden en toen begon 't verhaal...
De heer Garf moest plotseling op reis om persoonlijke redenen... Gothenburg in
Zweden was z'n doel... Het speet 'm heel erg, dat hij nu niet tegelijk met 't gezelschap
mee kon, maar zonder mankeeren
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zou hij zorgen op 'n vast te stellen tijd present te zijn ergens in Noorwegen. Precies
kon hij 't nog niet zeggen en daarom zou hij gaarne zien, dat ze in Bergen op hem
wachtten... dáár hoefden ze zich niet te vervelen!
Hein zuchtte hoorbaar en allemaal voelden ze 't bloed sneller stroomen... gelukkig!
't liep goed af!... ze begrepen best dat 't geen pas had gegeven zònder den admiraal
op reis te gaan in geval van treurige omstandigheden.
De kapitein vouwde den brief op...
- Daar zit nog 'n papiertje in! zei Toon, benauwd voor 'n mogelijk post-scriptum.
- Dat's weer 'n attentie van onzen admiraal! antwoordde meneer Trappers, - 't is
'n chèque.
Hein onwijs kijken!
- Weet je niet wat dat is? vroeg de kapitein.
- Tabak! antwoordde Hein, - daarom...
Ze bulderden 't allemaal uit en Hein hoorde geduldig de uitlegging aan...
- 't Is niet 't Engelsche woord shag, dat tabak beteekent, maar 'n vertaling van:
bewijs aan toonder. Dit papiertje is voldoende om bij den bankier Scheurleer duizend
gulden te innen...
Sa, sa!
Gerard maakte onmiddellijk de opmerking: - En stuurt die dat zoo maar over de
post?
- Zòo is 't nog niets waard, 'k moet er eerst mee
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naar z'n rentmeester... hij had geen tijd om 't anders klaar te spelen...
En nu werden de laatste afspraken gemaakt... Ze zouden de zeereis dus zonder
hun admiraal doen en in plaats van uit te stappen in Stavanger, gingen ze in eens
door naar Bergen om van daar uit, de mooiste punten te bezoeken. In de vroolijkste
stemming van de wereld trokken ze naar huis...
Twee dagen later vergezelden ze den kapitein naar 't reisbureau op de Groenmarkt
...Eerst haalden ze hem van z'n kantoor en toen in optocht 't bureau binnen...
'n Zeer beleefde meneer keek lachend naar dien troep langen en korten, dikken en
mageren...
- Heeft u de hutten besteld? vroeg meneer Trappers...
Hein, soezerig door 't vreemde zitten te midden van al die kaarten en platen, dacht
aan Afrika... hutten... hutten... moesten ze nou in hutten gaan wonen... hoe zat dat?
- Wilt u even telefoneeren of 'k in plaats van éen retour 'n enkele reis kan nemen...
nommer negen maakt 'n andere route! hoorde Hein weer en hij zag dien beleefden
meneer de spreekbuis opnemen...
- Burger, Rotterdam... wilt u éen plaats terug nemen... ja... ja... goed! - In orde
meneer!
Even later zag Hein weer geld tellen en hoorde hij zeggen: Acht retours, dat is
acht maal acht en
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zeventig gulden, dat is f 624 en een enkele reis van f 52, dat wordt f 676.
- Sapperloot! dacht Hein, - er blijft niets over! en met ongerustheid volgde hij het
neerspreiden van de biljetten, die handig en wel werden opgeborgen. Al de jongens
keken een beetje beduusd en onwillekeurig herinnerden ze zich de kosten van hun
laatsten tocht met de Zwerver... wat 'n geld! Ze hadden nog bijna geen woord over
de kosten gesproken, maar nu werd 't hun eerst recht duidelijk, hoeveel er met die
Noorweegsche reis gemoeid was...
De laatste dagen gingen in koortsachtige spanning voorbij... 't bleef warm en
lusteloos liepen ze alle zeven rond ...van ongedurigheid wisten ze niet wat ze uit
moesten voeren...
De enkele inkoopen waren gauw genoeg gedaan... elk had niet veel meer noodig
dan 'n sterke tasch, zoo'n bekende bruine hand- of rugtasch, 'n stevige paraplu of 'n
overjas. De verschillende moeders zorgden goed voor de zoontjes en besteedden nu
maar 'n extra gulden voor iets nieuws.
De vader van Hein plaagde hem geducht en telkens zei hij: - 'k Hòòp maar, dat ik
je levend terug zie! Of hij vroeg: - Wilt u als 't u belieft, 'n briefje schrijven als u
nooit meer terug komt!...
Hein vond z'n vader flauw, maar hield wijselijk z'n mond over zijn angst voor
verdrinken...
't Vertrek was bepaald op Woensdag 25 Juli
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's middags twaalf uur en, om 't gewichtige van dit vertrek te verhoogen, zouden
zooveel mogelijk ouders en familieleden naar Rotterdam komen om getuigen te zijn
van de afvaart...
En ziet!... dien morgen góót 't water!
Toen Gerard wakker werd, wist hij niet goed wat er zoo'n leven maakte en met 'n
schok merkte hij dat 't zoo regende!
Later begon de lucht op te klaren... toch bleef 't druilerig... af en toe 'n buitje,
eindigend in 'n vervelende motregen...
'n Tegenvaller!
Henri was uit z'n humeur en bromde: - Natuurlijk, we gaan naar 't regenland! daar
ginder in Bergen regent 't immers driehonderd dagen van 't jaar! Mooi zoo, dat zet
goed in!
Hij duwde z'n wipneus tegen de ruiten, maar 't hielp niets en nijdig liet hij 't
valgordijn zakken om daarna de laatste toebereidselen te maken...
Tom had gezworen Hein af te halen... de trein kon niet wachten en dus stond hij
klokke half tien te bellen...
Volgens afspraak gingen de jongens met elkaar... ze zouden ginder in Rotterdam
wel zien wie of er waren.
Tom belde... niemand deed open!
't Hart van vriend Tom begon hevig te kloppen!
Zou die stommerik...
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Tom aan 't luien...
Geen teeken van leven!
Eén seconde dacht Tom na... toen begreep hij:
Hein is met z'n ouders mee...
Maar - de afspraak dan...
Of hij is naar mijn huis!
Tom holde terug ...zijn vader en moeder waren ook al weg... de meid wist nergens
van...
- Is die dikke... die soezerige... is Hein hier niet geweest? schreeuwde Tom.
- Niet dat ik weet... maar ik heb 'n boodschap... Tom was er niet meer!
Z'n verstand zei hem, te berusten en kalm Toon te gaan halen en de anderen...
Ze lachten Tom uit en toch... zou die eeuwige soezebol nou weer de boel in de
war sturen?
De kapitein hield zich goed en lachte ook maar, al beviel hem dat wegblijven van
Hein niemendal!
Ze kuierden naar 't station, allemaal met de tasch op den rug... ze lieten zich door
't druilerige weer niet ontmoedigen en stoorden zich niet aan de sombere
voorspellingen van Henri...
't Station!
De kapitein nam kaartjes...
Op eens slaakte Tom 'n juichkreet: - Hein!
De heele vestibule vol menschen keek verrast op... daar zagen ze zes jongens 'n
dikken nummer zeven omringen, hem bekloppen en stompen... ze gilden
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allemaal door elkaar: - Waar zat je... waar bleef je... wat dee je?
Hein gloeide van pret. Hij zei niets...
Eerst meneer Trappers kreeg 't er uit. - Waarom ben je weggegaan?
- Ik... ik, - zei Hein, - ik was zoo verschrikkelijk bang, dat ik maar heel vroeg
gegaan ben!
- Wanneer was je hier dan?
- Om... om... acht uur!
En ze proestten om dien leuken Hein, zoo'n echt schaap... die was me daar twee
uur te vroeg in de vestibule geweest uit vrees van niet op tijd te zijn.
- Je hebt mij maar voor niemendal laten loopen en ik zat in angst! bromde Tom,
maar z'n trouwe vriend antwoordde: - 'k Ben er toch, beter dat jij in angst zit voor
niks, dan...
- Nou, zeg maar geen woord! knorde Tom, heel blij met Heins voorzichtigheid.
De kapitein nam acht retours, tot groote verbazing van de jongens... Retours? dát
leek hun al te gewoontjes... retour Rotterdam!*)
En Jan liep nog al met 'n Baedeker in z'n hand, zoo'n duidelijk zichtbare
roodingebonden reisgids, zoodat iedereen kon zien hoever hij wel van huis ging en
daar was 't: Retour Rotterdam.
- 'n Maand geldig! lachte de kapitein en gaf elk z'n kartonnetje...

*) Tóén kon je die nog krijgen!
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Toen naar 't perron, waar ze familieleden zagen heen en weer loopen... De afspraak
was en bleef: niet met elkaar spreken vóór ze op de boot waren... 't Eindje tot
Rotterdam werd tamelijk vervelend... in de meeste jongens kwam nu 't levendig
besef: ik ga 't land uit, met 'n stoomschip de zee over... dagen van huis... 'n vreemde
gedruktheid deed hen zwijgen en misschien ook door 't kletteren van 'n plotselinge
stortbui voelden ze zich niet prettig...
Zelfs de kapitein tobde over 't weer... zooveel van 't mooie ging verloren door den
regen.
10 uur 40! Aankomst!
Gelukkig was 't weer droog en nu wat opgewekter sloegen ze den weg in naar de
rivier, waar de boot, hún stoomschip, voor den wal lag, de Ingerid!
En kwart over elven ontdekten de jonge scherpe oogen de donkere romp, de plompe
pijp van 't vaartuig, waarmee ze de twee dagen lange zeereis zouden maken...
De laatste kisten en tonnen werden ingeladen... de lange treeplank met één
zijleuning lag uit... vóór 't schip op de kade 't af en aanrijden van wagens... enkele
groepjes menschen...
Pardoes stapte meneer Trappers de plank op en alle zeven de poolreizigers hem
als kippen achterna.
't Dek stond vol menschen en... voor driekwart kennissen... dat werd me 'n handjes
geven, 'n vóorstellen zonder eind...
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Ook de kapitein van 't schip, 'n echte ronde Hollandsche kerel, breed en goedlachs
kwam op meneer Trappers af en had verbazend veel schik in dat jeugdige zevental...
hij kneep ze de handen haast fijn en vooral Hein deed 'm hartelijk lachen door z'n
zotte bange gezicht... - Zoo, stormvogel, moet je ook mee?
Gelukkig kwam de hofmeester, 'n opgewekte jolige kerel hem halen om de hutten
te wijzen.
'n Trap af, links om, 'n gang in met allemaal deuren, de hofmeester las de namen
op, opende de deuren en nu zagen de jongens allerleukste nette kamertjes... 't licht
viel door 'n rond raam in den achterkant en daar zag je twéé bedden... twéé boven
elkaar!
Meneer Trappers had vooruit al zoo'n beetje bedacht hoe hij ze zou splitsen en
zoo kwamen Tom en Hein bij elkaar, Toon en Gerard, Jan en Piet en Henri deelde
een hut met hem.
- Leg nou alles neer en kom dan weer boven! Nauwelijks waren Tom en Hein
alleen, of bij Tom brak de geestdrift los.
- Hoe vind-je 't, Hein?
Hein keek nog maar soezig rond...
- Ik ga in 't bovenste bed!
Hein vond alles goed.
- En wat is dat nou?... Tom trok aan 'n knop en daar kwam heel komiek 'n
waschkom met bijbehoorende dingen te voorschijn...
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- En electrisch licht, Hein!
Hein zag alles, maar hij zei niets, bleef met z'n tasch in de hand staan. Nee maar...
zóo had hij 't zich niet voorgesteld....
- Kom nou... we moeten naar boven!
Ze smeten hun boeltje neer, hoorden al de stemmen van de anderen....
- Wat is dat? stamelde Hein en wees op 'n grijsachtig pak aan den mahoniehouten
wand.
- Dat... o... dat is 'n reddingsvest! Kom nou!
- 'n Reddingsvest?...
Heins oogen klaarden op en willig volgde hij z'n vrind... Overal zagen ze onbekende
menschen... kellners... ze gluurden in de lange eetzaal... toen op 't dek, maar, geduld
om daar te staan praten hadden ze niet. Met alle geweld moesten de ouders en zussen
de hutten zien en de schuifla bedden, zooals Gerard zei.
Ze vonden 't allemaal even koddig, dat idée van boven elkaar te liggen en dan zóó
dicht, dat je niet eens rechtop kon zitten en ze moesten ook 't mechaniek van de
waschtafel zien en de reddingsvesten en 't electrisch licht en ze dwaalden door de
salons, met mooi fluweel en boven vonden ze de rookkamer en ze gluurden naar de
machines en zagen de stokers en de keuken en... en... ze merkten zooveel nieuws,
zooveel merkwaardigs en overal heen sleepten ze jongere broers of zusters mee, tot
de kapitein, hún
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kapitein, ze verzamelde bij den valreep... nog 'n minuut of tien en ze zouden
vertrekken...
Er kwam 'n oogenblik van stilte, waarin alleen de kapitein van 't schip z'n stem
liet hooren voor de laatste bevelen... Rustig stonden de ouderen bij de trap onder 't
zeil... ja, 't was 'n plezierreisje en 't zou maar kort duren en toch... daar waren moeders
met tranen in de oogen en niet allemaal gingen ze voor de pret mee... er waren ernstige
gezichten genoeg... op 't laatste oogenblik kwam er nog 'n rijtuig aanrollen... 'n
jongmensch sprong er uit, kuste 'n dame in 't zwart gekleed telkens weer, wuifde,
keerde nog eens terug en kwam eindelijk aan boord, bleek en zonder iemand te
groeten... Zij, zeker de moeder, bleef in 't rijtuig zitten... Op eens 'n geweldige
beweging! vrienden en bekenden moesten het schip verlaten!... Daar begon 't lieve
leven. Omhelzingen en handdrukken en kussen. Hou je goed!... Schrijf vooral!...
Voorzichtig!... Zoetjes aan dreef kapitein Barendrecht 't vreemde volk van boord...
met drukke gebaren van vaarwel, hou je goed! ging alles de loopplank af, terwijl 't
scheepsvolk klaar stond om de brug in te halen, de zware touwen in te palmen... Alle
jongens hielden zich stil... daar was 't gewichtige oogenblik, zoo heel anders dan
verleden jaar bij 't vertrekken... Nog bleef de lucht grauw - de zware rook uit den
schoorsteen viel dampig neer... in groepjes wachtten 'n honderdtal
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menschen op de afvaart... Eensklaps voelden de zeven 'n beweging... er kwam een
reep zwart tusschen de Ingerid en den wal... ze gingen!... ze voeren! En eerst nu
merkten ze de kleine sleepboot, die 't logge schip naar 't midden van de rivier trok,
den boeg vooruit. Hein was er zoo verslagen van, dat hij z'n heele familie vergat en
werkelijk meende hij 'n oogenblik dat de gansche reis op die manier zou worden
voortgezet.
Tom zei 't hem...
En nu schommelde de stoomboot zachtkens op de kleine kabbeling van de
middenrivier ...ze zagen ouders, broers en zusters aan den wal staan, wuivend,
wuivend uit alle macht en hun kelen werden toegeknepen... ze zwaaiden met hun
petten, maar spraken geen woord...
Plotseling begon de machine te werken... de Ingerid zou zich zelf wel verder
helpen... nog liep 't jonge volkje 'n eind mee langs de kade... al kleiner en kleiner
werden de figuren... roerloos keken ze naar 't verdwijnende gebouw de Jachtclub...
onherkenbaar de gedaanten ginder aan den wal... 'n laatste groet... voort stoomde de
Ingerid... naar Noorwegen!...
Meneer Trappers bracht afleiding! 't Was ook 'n aandoenlijk oogenblik voor deze
jonge luidjes. Op hun gemak konden ze nu 't schip wat nader bekijken...
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ze moesten 't zich maar zoo gemakkelijk mogelijk maken!
Overal konden ze gaan zitten op lekkere stoeltjes, beschut tegen al te fellen wind.
Aan weerskanten

voort stoomde de Ingerid... naar Noorwegen!... blz. 51

van de boot liep 'n omgang, zoodat ze vrijheid van beweging genoeg hadden. En als
je wou, kon je in je hut gaan of in den rooksalon onder den stuurstoel. Daar stond
kapitein Barendrecht, scherp uitziend,
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af en toe galmde de stoomfluit als waarschuwing voor roeibootjes.
- Weet je nog verleden jaar? zei Toon, - toen zijn we hier ook langs gevaren.
- Abuis! bromde Gerard, - dat was den anderen kant op... nu gaan we naar zee!
Toon gaf 'm gelijk... ja, ze gingen naar den Hoek van Holland, langs Vlaardingen
en Maassluis...
Hein sufte tijden lang over die geweldige kromme dingen op 't dek, wel 'n stuk of
acht en toen Jan hem vroeg: - Wat zijn dat? antwoordde Hein: - Roepers!
Maar gelukkig hoorde Tom de dwaasheid en hij aan 't verbeteren: - Wel nee, die
dienen voor luchtverversching, 't zou anders beneden veel te benauwd worden, 't zijn
luchtkokers.
Op eens luidde 'n bel en toen Hein hoorde, dat 't tijd was voor 't tweede ontbijt,
slaakte hij 'n zucht van verlichting, want in z'n angst te laat te zullen komen, had hij
's morgens veel te weinig gegeten...
Langzaam schoven alle passagiers de ruime eetzaal binnen, heerlijk gezellig en
dadelijk koos kapitein Trappers 'n hoek voor zijn gezelschap uit... hè, 'n echt
Hollandsche tafel met kaas en vleesch en broodjes!
Nu ook konden ze eens op hun gemak zien wie de andere passagiers waren,
allemaal heeren haast, 'n enkele dame...
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Hein vond 't vreeselijk, te moeten eten waar zooveel vreemde oogen naar hem keken
en juist door z'n verlegenheid werd er des te meer op hem gelet en hij vond die
broodjes zoo verrukkelijk en hij hield zoo van zoete kaas en koek.
Tom zat 'm maar aan te stooten en gaf 'm maar 'n goed voorbeeld... 't Ging anders
gezellig genoeg... 'n gezelschap heeren vooral, bracht heel wat drukte in de eetzaal
en telkens ging er 'n vroolijk woordje naar de jongenstafel over.
- Dat is 'n troepje van Lissone, zei meneer Trappers, - je weet wel, dan hoef je
nergens voor te zorgen, alles wordt voor je gedaan.
- Erg makkelijk, vond Piet.
- Ja zeker, maar 't is juist zoo goed, je zelf eens te moeten helpen.
- Wij hebben ook 'n Lissone, zei Toon lachend.
- Ja, je bedoelt mij, hè, maar 'k zal jullie aan zien komen, af en toe moet je voor
je zelf zorgen!
- Heeft u alles ook vooruit besteld? vroeg Tom.
- Wel nee! als 't noodig is, slapen we maar in 'n schuur. We willen toch 'n beetje
avonturen beleven en dat doe je met Lissone nooit!
- En onze admiraal, wil die wel?
- Die! Nee maar, hij heeft juist gezegd, we moeten zwerven, niet te veel vooruit
vast stellen, dat is zoo heerlijk!
- Is hij nu al in Bergen?
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- 'k Weet er niks van - hij zou poste restante schrijven.
Hein had van de gelegenheid gebruik gemaakt en z'n slag geslagen. De hofmeester
had 'm ook in 't oog en knikte oolijk - die zouden samen wel goede maatjes worden.
Zoo gauw mogelijk klommen de jongens weer naar 't dek, elk met 'n prentbriefkaart,
die de Ingerid voorstelde en de hofmeester zou ze meteen komen halen.
- Is hier dan 'n brievenbus? vroeg Hein.
- Ja zeker! spotte Gerard, - die gaat onder water door naar Rotterdam.
Meneer Trappers kwam te hulp en verklaarde, dat aan den Hoek de brieven werden
afgegeven.
Met halve stoom stevende de Ingerid langs den Nieuwen Waterweg, passeerde
heel wat schepen en - wat 't heerlijkste was, de regen had opgehouden, in de verte
streepte de lucht ...zon, licht!
- Hou je meteen maar goed vast! plaagde Gerard, - nog 'n kwartier en we komen
in zee!
Hein lachte als 'n boer met kiespijn... jawel, hij zou natuurlijk dadelijk zeeziek
zijn en - en - niet kunnen eten!...
En al hielden de anderen zich groot, gerust waren ze niet... Ja, zoo in 'n ouwe
schuit de rivier af te varen, dat was waarlijk geen heksentoer, maar meteen, de zee
in! zoover hadden ze 't nog nooit gebracht...
Als je uit den rooksalon stapte en er omheen liep

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

56
langs 'n balustrade, dan kon je 'n trapje af gaan en kwam je in 'n lager deel van 't
schip vol koopgoederen. 'n Eind verder klom je weer 'n trap op en dan stond je op
de voorplecht en daar zag je over de verschansing heen de spitse boeg van de Ingerid
door 't water snijden... dan zag je over de gansche lengte van de stoomboot heen als
je omkeek en voor je uit ontdekte je almaar water...
Dat plekje voorop werd 'n geliefkoosd punt van uitkijk... met moeite klom je over
de groote ankers, de trossen, maar je genoot er van 't vrije uitzicht.
Geen wonder dan ook, dat ze alle zeven present waren op 't oogenblik dat de
Ingerid den Waterweg uitstevende en zee koos...
En dadelijk al merkbaar geschommel... Hein stond te beven... en alle passagiers
deden zenuwachtig... dat denken ook aan de zee, de machtige, de woeste!
Maar 't verrukkelijkste, 't zaligste... dat was de zon, die schitterend door de zware
wolken brak en heel de wijde watervlakte overstroomde met rimpelend goud... zonder
spreken stonden ze daar met vele anderen en aller oogen namen 't wonderschoone
schouwspel op... tien, twintig schepen als zwarte vlekken tegen 't kleurig oppervlak
der zee!
En zoetjes aan verwijderde de Ingerid zich van de vaderlandsche kust, stoomde
met 'n grooten boog naar de Noordzee...
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Meer dan 'n uur bleven de jongens voor aan den boeg, konden niet genoeg krijgen
van dit nooit beleefde... ja, 't was wat anders dan 'n riviertochtje!
Hein alleen deed onrustig... z'n oogen gingen al wijder en wijder open en telkens
wilde hij wat zeggen, maar dan keek hij weer over 't ontzaglijke watervlak als zocht
hij iets in de verte.
Meneer Trappers, zelf genietend van dit overheerlijke uitvaren met zonneschijn
en kalme zee, zag wel aan Hein, dat er wat in 'm omging en jawel, eensklaps kwam
't: - 't Is toch niets eng!
De kapitein lachte en vroeg: - Zat je in de war? We treffen 't dan ook bizonder,
want de zee is zeldzaam rustig, vindt je 't niet heerlijk?
Hein knikte - al z'n angstige gedachten verdwenen, zóo had hij 't zich waarlijk niet
voorgesteld... haast geen wind, zonneschijn en dan die onmetelijke, volkomen effen
zee...
Van nu af aan namen de jongens weinig notitie meer van elkaar ...elk zocht 'n
plekje naar z'n zin, hing over de balustrade en genoot van 't bewustzijn, nu echt in
volle zee te varen, niets om zich heen dan lucht en water.
't Was etenstijd vóor ze 't wisten en onder den invloed van 't mooie weer, ging 't
aan tafel vroolijk toe.
Nu ook nam kapitein Barendrecht aan 't hoofd van de middelste tafel plaats en
met z'n gullen lach, z'n
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oolijk gezicht, hield hij er de levendigheid in. Telkens knipoogde hij tegen Hein, die
met een reusachtige eetlust van al de uitmuntende gerechten 'n behoorlijke portie
genoot.
Eén van de passagiers, 'n breed kereltje met 'n zwarte snor zat naast Toon en begon
Noorsche zinnetjes te zeggen, maar Toon hield zich dapper en werd behoorlijk door
vriend Gerard gesouffleerd. Toen probeerde hij 't met Engelsch, verbeeld je, als je
de derde klas H.B.S. achter den rug hebt, nou, dan kun je toch zeker wel 'n woordje
Engelsch spreken en evengoed 'n mondjevol Duitsch.
In elk geval kreeg Toon 'n pluimpje en werd uitgenoodigd na 't diner een spelletje
mee te doen met de vrienden.
Aangenomen! Na eerst een poosje rustig gezeten te hebben, vermaakten zich al
de mannelijke passagiers met ringwerpen, houten ringen om houten pennen.
Hein smeet er met 'n woeste vaart natuurlijk een over boord en kroop toen uit pure
wanhoop in z'n hut. Maar Tom haalde hem terug en nu moest hij boete doen en 'n
liedje zingen.
Nee maar, dat werd me 'n spektakel. Hein met z'n gekke stem aan 't zingen,
vuurrood en dan toch met 'n guitig gezicht. En ze zongen allemaal 't refrein achter
elke regel en de dames kwamen ook aanwandelen...
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Ik ben dokter Peperbaard!
kraaide Hein en dan 't refrein:
Ziedewiedewiet sa bom!
Hein alleen:
Genees de menschen heel bedaard:
Refrein:
Ziedewiedewiet sa bom!
Hein:
Voor alle kwalen weet ik raad,
Geen enkele die mijn kunst weerstaat!
Retrein:
Van larie lirum dat 's niet dom,
Ziedewiedewiet sa bom!

In de volgende coupletten zong Hein van allerlei gevallen die hij genas... vreeselijk
flauw, maar toch komiek genoeg om 't dien Hein te hooren zingen, bv. voor honger
hielp 'n dikke boterham, voor eksteroogen 'n paar wijde laarzen enz. 't Leukste van
alles was 't refrein en bij dat laatste sa bom! stampten ze met hevig geweld op 't dek.
't Dienstpersoneel, zelfs de stoker gluurde om 'n hoek en zagen dien witharigen dikken
jongen boven op 'n bank staan, uitkraaiend z'n dwaze coupletten.
Aangemoedigd door 't succes, verloor Hein z'n verlegenheid en vergezelde de
woorden door grappige gebaren...
Kapitein Barendrecht kòn niet meer van 't lachen om 't zotte tooneel... geen wonder
dan ook dat Hein in triomf werd rondgedragen, 't heele schip over!
Omdat het zulk buitengewoon rustig weer was, mochten de passagiers op den
stuurstoel voor dezen avond... dàt was me 'n feest...
Natuurlijk moesten de jongens alles bekijken en
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deden honderd vragen aan den stuurman, die met z'n handen in de zakken tegen de
balustrade leunde en 't roer overliet aan 'n jong maatje... de zee leek 'n grijs-blauw
vlak... 't ging recht uit... geen gevaar denkbaar!
De stuurstoel werd nu een plek van groote gezelligheid... daar dronken de passagiers
thee en zaten op de banken in 't rond of in een gemakkelijk stoeltje te keuvelen of te
droomen...
En nog heerlijker werd 't, toen de electrische lampjes begonnen te schitteren, langs
den omloop en binnen... zachtjes viel de avond...
Vlak vóor 't roer stond 't kompas, schuins in 'n koperen houder en nu, met donker,
werd 't verlicht, zoodat de stuurman met z'n handen aan de krukken van 't wiel,
rechtop staande, altijd de zwarte letters op de witte kompasplaat kon zien... Hij had
maar te zorgen dat de boeg van 't schip juist in 't verlengde van de zwarte lijn viel
die de goede richting aangaf N.N.O. In de voorste hoeken van den stuurstoel
bestudeerden de jongens twee toestellen, vol krukken en met allerlei witte plaatjes...
vooruit... achteruit... volle kracht, en zoo meer.
En nu eerst begrepen ze waarom kapitein Barendrecht op de Maas in dien hoek
gestaan had en dáár heel gemakkelijk kon uitzien en z'n bevelen geven, wat nu niet
meer noodig was...
Hein zat telkens aan één van de groote kisten te
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morrelen en eindelijk kreeg hij er een open... allemaal gordels, reddinggordels, waarop
met zwarte letters stond: Ingerid... Hein nam zich heilig voor, er stilletjes één in z'n
hut te verbergen... zoo'n luchtgordel leek hem 't veiligst!
Volkomen donker werd 't niet... de horizon vloeide samen met den waterspiegel
...in 't westen alleen nog een roode stralengloed...
De jongens verdwenen telkens heel geheimzinnig en gingen dan in hun hut 't
electrisch lampje doen gloeien, kolossaal prettig zoo'n klein kamertje! Boven begon
't frisch te worden en omstreeks negen uur kwamen jassen en mantels voor den dag
en kapitein Barendrecht vertelde van wonderlijke passagiers en tot z'n groote
geruststelling hoorde Hein, dat hij nog nooit 'n ongeluk met de Ingerid had gekregen.
Volkomen duisternis! alleen 't stampen van de machine verbrak de stilte, vooral
voor stadsmenschen zoo heerlijk en zelfs de jongens zaten nu kalm, voelden zich
vreemd te moede, dachten aan huis... daar dreven ze op dat kleine eilandje...
Om tien uur gaf meneer Trappers 't sein voor 't slapen gaan... de andere passagiers
blèven nog... beneden was de gansche boot helder verlicht en na 'n wel te rusten
zochten ze alle zeven hun hut op.
Tom en Hein bleven samen, kleedden zich op hun gemak uit in 't goudgele schijnsel
van 't electrisch licht...
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- Vindt je 't niet dolheerlijk? vroeg Tom. - 'k heb nooit geweten, dat 'n zeereis zoo
verrukkelijk was.
- Ja, als er maar niets gebeurt! zei Hein.
- Ach jij, ben je nu nog bang? Allo, vooruit, jij er eerst in!
Hein kroop in 't onderste bed en keek toen met verbaasde oogen naar den onderkant
van 't bed boven zich.
- 't Is toch wel benauwd! zuchtte hij, - als jij er maar niet doorheen zakt.
- Dan lig ik naast je! lachte Tom en stapte eerst op 'n stoel en vervolgens in 't
bovenste bed.
't Kraakte wel 'n beetje, zoodat Hein z'n hoofd buiten bed hield, maar toen Tom
goed en wel stil lag, merkte z'n vrind er niets meer van...
'n Poosje bleven ze babbelen, terwijl 't licht brandde, ze hoorden 't regelmatig
stampen van de machine, gedempt... af en toe klonken er voetstappen...
- Slaap je al? vroeg Tom, na 'n poos stilte.
Geen antwoord.
Tom draaide 't knopje om... de eerste nacht aan boord begon...
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III.
Hein opende de oogen... donker... wat hoorde hij daar?... toe-oe-oe-oe-oe... Wat was
dat? Kraaide de haan zoo?... En dat gestommel!... Toe-oe-oe-oe-oe...
Eensklaps begreep Hein waar hij was... en dat holle dreunende geluid kwam van
de stoomfluit... hoor... toe-oe-oe-oe-oe... Wat beduidde dat?... en 't was donker...
- Tom!
Deze jongeheer ontwaakte met 'n hevige schrik door dien alarmkreet.
- Wat... wa...at? stotterde hij.
- Er is wat! riep Hein, - hoor!
Daar had je 't weer... toe-oe-oe-oe-oe-oe-oe.
- De stoomfluit! bromde Tom, - moet je me daarvoor wakker maken?
- Maar 't is iedere keer! klaagde Hein, - er is vast 'n ongeluk gebeurd!
Tom was wakker en door 't ronde raampje in den
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koperen ring drong 'n flauw licht... hij keek er door en kon ternauwernood iets
onderscheiden... blijkbaar moest de zon nog opkomen...
Op dat oogenblik hoorden ze gerucht op de gang en boven zich gestommel...
Tom voelde toch wel 'n beetje ongerustheid, want nu hoorde hij 't dreunend getoeter
voor de derde maal. En dan - overal klapten de deuren en klonken voetstappen... er
was bepaald wat aan de hand!
- We zitten zeker op 'n rots!
- En we gaan nog vooruit!
- Dan naderen we de kust!
- Ach, 't duurt immers 36 uur tot Stavanger en dan nog eens 8 uur tot Bergen!
Tom klauterde uit bed, trok 'n broek aan en opende de deur op 'n kier... Hij werd
er niet veel wijzer door en daarom nam hij 'n kloek besluit.
- 'k Ga even kijken! zei hij, maar Hein wilde absoluut niet alleen blijven...
- 'k Heb geen zwemgordel... zijn er reddingbooten?
- Vier! antwoordde Tom, - maar haast je wat!
Hein vlóóg in z'n kleeren...
- 't Is vier uur! pruttelde Tom, - 'k heb nog 'n vreeselijke slaap en... dat jij wakker
ben geworden!
- 'k Heb m'n oogen haast niet toegehad! verzon Hein, maar Tom gaf 'm 'n stomp...
- Je sliep eerder dan ik!
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Op dat oogenblik klopte er iemand op de deur. 't Was Toon.
- Zijn jullie ook wakker? We zijn allemaal aangekleed, de kapitein is al boven!
- Wat is er gebeurd?
- Kom maar, dan zal je zien!
- Geen gevaar?
- Héél gevaarlijk! Toon verdween en Hein stond stokstijf... héél gevaarlijk?!
- Zie je wel!
Tom zei niets meer, draaide 't licht uit en liep 't smalle gangetje in... de meeste
deurtjes stonden open... de bedden waren leeg!
In 'n wip klommen ze de middentrap op en - ze schrikten ...vóór zich ontdekten
ze 'n grijze damp, ondoordringbaar... als 'n zwaar gordijn hing die nevel om den
stoomboot en zelfs over 't dek... kilnat sloeg 't tegen hun gezicht... ze huiverden...
Uit den nevel kwam 'n donkere gedaante te voorschijn... 'n heer, in 'n groote jas
en z'n kraag op...
- Mist! zei Tom, - daarom toetert hij zoo, om andere schepen te waarschuwen.
Ze vonden meneer Trappers met de andere jongens ook present, huiverend en heen
en weer loopend.
'n Paar mannen maakten 't dek schoon met 'n spuitslang... hu! 't was zoo koud en
zoo nattig en zoo ongezellig! En dan dat getoeter telkens om de twee minuten... ja,
ze begrepen allemaal, dat 't hoog
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noodig was, want van de zee zag je niets, niets en stel je voor... 'n andere boot,
plotseling uit de mist opdoemend, recht tegen je eigen schip in!
Kapitein Trappers praatte 'n poosje met de zeven en joeg ze toen naar bed...
- Je stopt je ooren maar onder 't dek en je komt me niet vóór achten weer te
voorschijn!...
Maar ze kònden niet meer slapen, al wilden ze! Telkens die holle toon uit de
stoomfluit, je hoorde hem door alles heen en nog erger, je lag te wachten tot 't weer
begon!... je telde en dan op eens kromp je in mekaar omdat je dacht: nou begint hij
weer...
Om half zeven zaten ze al aan 't ontbijt en de vroolijke heeren van den vorigen
avond waren er ook, knorrig en vervelend.
‘Als je me nou maar 'n middeltje gaf waardoor ik dat ellendige geluid niet hoorde!
klaagde de zwarte en iedereen zei 't hem na.
Een heer had dikke proppen watten in z'n ooren gestopt - ze hingen er 'n uur uit,
maar hij vond er niet veel baat bij...
- We moeten maar veel lezen en spelletjes gaan doen! zei meneer Trappers, - te
zien valt er niet veel en stil zitten is ook niet plezierig!...
Zoo kropen de morgenuren om... lezen noch spelen ging van harte..., de zware
mist drukte op alles en nergens was er 'n warm plekje... nu hadden de stokers en
machinisten 't pas lekker...
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't Zou nog wel gegaan zijn als die verschrikkelijke stoomfluit maar niet zoo gegild
had ...ze werden er zenuwachtig van. Die zwarte meneer liep als 'n razende Roeland
't dek over en zoodra de toeter begon, zette hij zelf ook een keel op alsof hij geslacht
werd. Dat was net iets voor de jongens en zoo vergezelden afgrijselijke kreten 't holle
geluid van den toeter...
Daar kwam kapitein Barendrecht aan, ernstig nu... in ieder geval was er gevaar!
- Hoe lang duurt die mist? vroeg de zwarte en kalm antwoordde de kapitein: Waarschijnlijk den heelen dag!
- Kapitein!...
- Ja, 't is ellendig en 't mooiste: we komen te laat aan.
- Te laat???
- Ja, en als 't zoo mistig blijft, komen we in 't geheel niet aan.
- In 't geheel niet????
- Nee, dan durf ik niet te landen.
- Niet te landen???? Waar blijven we dan?
- In zee!
- In zee?????
Kapitein Barendrecht moest toch even lachen om die vreeselijke gezichten.
- En die stoomfluit - gilt die den heelen lag?
- Ja, dat moet, we dienen elkaar te hooren, mist is onze ergste vijand.
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Hij liep door en bracht vertwijfeling onder enkelen.
- 'k Houd 't niet uit! riep Gerard, - 'k spring net zoo lief 't water in!
En allemaal gingen ze wanhopig doen, tot meneer Trappers met z'n gewone
opgewektheid afleiding bracht. Achter elkaar deden ze de looppas over de gansche
lengte van 't stoomschip en toen speelden ze verstoppertje, bij de tweede
toe-oe-oe-oe-oe-oe mocht Jan zoeken... Jan wás ze!
En toen Hein de beurt had, kon hij haast niemand vinden, want als hij links zocht,
kropen ze rechts en kwam hij dáár, dan verdwenen ze aan den anderen kant... In elk
geval was 't nog gauwer twaalf uur dan ze dachten en ze aten maar veel en langzaam
en ze praatten heel druk om 't getoeter niet te hooren, dat ze allemaal tóch hoorden...
Na 't tweede ontbijt werd 't kwader... de meesten voelden zich slaperig en je kón
niet slapen. Overal achtervolgde je dat holle tergende geluid... je vóélde 't weer
aankomen en 't duurde zoo lang. En dan halve kracht... de Ingerid schoot niet op!
Als kippen liepen de passagiers over 't dek, gehuld in jassen... meneer Trappers
had 't zelfs ook opgegeven en hield zich bezig met 't bestudeeren van kaarten.
De mist werd nog dikker, spierwit bijna... Hein was zenuwachtig, hij kon niet
tegen dat harde geluid en nergens vond hij rust...
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Op eens, omstreeks twee uur, hij zat in den rooksalon half te slapen, schrikte hij uit
z'n dut... de stoomfluit gilde aanhoudend, aan één stuk... met krampachtige stooten...
de machine stampte langzaam... langzaam... hield stil...
In Heins hoofd kwam de vreeselijke gedachte: schipbreuk en toen hij van alle
kanten de passagiers in één richting zag draven, nam hij zelf ook 'n aanloop, wilde
'n zwemgordel halen, maar de toegang tot den stuurstoel was afgesloten en zoo liep
Hein door tot aan 't tusschendek...
- Wat is er? stotterde hij tegen Gerard.
- 'n Andere boot, zei die kortaf.
De stoomfluit stootte hartverscheurende tonen uit... iedereen verkeerde in
spanning... je zag niets... plotseling begon de machine weer te werken...
- We gaan achteruit! schreeuwde Toon.
En jawel, de Ingerid liep terug...
'n Gevaarlijk oogenblik.
- Ze hebben geen antwoord van 'n andere boot, verklaarde meneer Trappers, - uit
voorzichtigheid gaan ze terug, in eens komt zoo'n schip uit de mist te voorschijn en
't ongeluk is gebeurd eer je 't weet...
Weer stond de machine stil...
Angstig wachten...
Ze sperden allemaal de oogen wijd open ...zagen natuurlijk niets... ademlooze
spanning... boven zich
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zagen ze den kapitein met 'n grooten kijker. Vreemd, die korte stilte tusschen twee
keeren getoeter in... alle ooren waren gewend geworden aan 't regelmatige
machinestampen...
Toen plotseling 'n sein!... 'n scherp gefluit van de andere boot!... alle passagiers
herleefden en de Ingerid stoomde verder, antwoordde en dan weer de onzichtbare
vijand...
't Gaf 'n heele verlichting!...
En even later zagen ze 't vreemde schip, 'n flauwe donkere vlek tegen de vlakte
van dikke mist.
- We passeeren hier de vaarlijn van Engelsche schepen op Riga! hoorde Gerard
zeggen en van daar 'n opkomend idee...
- We passeeren de linie! fluisterde hij tegen Toon en dan moeten de nieuwelingen
ingezegend worden! Toon vond 't 'n jolig plan, al vergat hij evenals z'n vriend, dat
hij zelf 'n nieuweling was.
Hoe dan ook, 'n half uur later verscheen Gerard in 'n potsierlijk kostuum, geleende
kleeren van den kok, den hofmeester en 't werkmeisje... Toon achter hem aan met 'n
pot zeepsop en toen begon 't lieve leventje... de rest moest ingezeept worden en vooral
Hein kreeg 'n fatsoenlijke beurt... 't werd me 'n stoeipartij van geweld, waardoor ze,
zoo warm als 'n stoof, na 'n poos, hijgend in den salon zaten uit te blazen.
Af en toe herhaalde zich 't tijdelijk stil liggen van
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de Ingerid... je kon merken dat je hier in drukker water stoomde...
Op eens, tegen half vijf, kolossale verbazing!... 't Getoeter hield op... ze waren er
al bijna aan gewend en daarom viel 't zoo wonderlijk dat ze niets meer hoorden. 't
Gebeurde nu om de vier minuten en werkelijk, de mist begon op te trekken, hier en
daar zagen de jongens scheuren in 't eentonige verschiet... Alle gezichten klaarden
op. Gerard smeet van louter pret al de vrienden onderste boven en - eindelijk! 'n
streep licht!... géén hol geluid meer... eindelijk rust!
Nog 'n poos zat 't hun in de ooren... ze verwachtten 't ieder oogenblik terug, maar...
niets! niets!
Opgewonden holden de zeven naar den boeg, zeiden de gekste dingen en stormden
dan weer naar 't achterdek, waar alle passagiers tweede klasse uit pure schrik weer
in hun kajuit doken...
En Gerard kraaide als 'n dubbele haan en Tom liep op z'n handen en Toon sjorde
Piet op z'n nek en Hein lachte om alles met bol schuddende koonen en de zwarte
tracteerde op reepen chocolade en de hofmeester draafde woest heen en weer om
aan al de bestellingen te voldoen en kapitein Barendrecht begon met Hein te boksen,
zoodat die schreeuwde als 'n speenvarken en de zon brak heelemaal door en ze wisten
geen van allen hoe heerlijk 't was, ten minste ze konden 't niet uitdrukken en de zwarte
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begon met 'n erbarmelijke stem 't Wilhelmus te zingen, na één regel klonk 't als: 'n
sleeperspaard op hol... de derde was precies zoo'n stukje van den kleinen Cohn en
de laatste kon je best houden voor 't slot van Piet Hein. Ze lachten tranen met tuiten
en toen de zwarte met z'n hoed rondging en ze hem geen van allen iets gaven, gooide
hij er zelf maar 'n paar dubbeltjes in... en de Ingerid stoomde door met volle kracht!
Ach, ach, wat was dat 'n heerlijk uur!
- Ja, zei de kapitein, - na treurige uren, waardeer je pas de prettige! en Tom zei
heel wijs:
- Door tegenstelling voel je pas wat geluk is!
- Hè, bromde Toon, - dat is uit de laatste Duitsche thema!
- 't Is 'n waarheid! antwoordde Tom, - en of 't nou in 'n thema staat... je hebt 't nou
zelf ondervonden!
Ze mochten weer op den stuurstoel en zagen ver weg nog grillige dampen zweven
en door den grooten scheepskijker konden ze enkele stoomjachten ontdekken!
Aan 't diner wilden de heeren allemaal tracteeren! Dat werd me 'n buitengewone
smulpartij... Hein at stilletjes door...
Kapitein Trappers hield een jolige toespraak tot kapitein Barendrecht en er waren
abricozen, ingelegde natuurlijk en aalbessen, versche, natuurlijk!
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en 'n geweldige taart, waarop de knappe kok met mooie witte suiker letters gespoten
had:
Wie mist
de mist?
opgefrischt,
dit opgedischt!
En op 'n komieke manier zette één der heeren dit rijmpje op muziek en met
algemeene stemmen besloot de gansche tafel de kok 'n extra belooning te geven...
De verdere avond werd op de vroolijkste manier doorgebracht en al hoorden de
Lissonisten, dat ze vier uur te laat zouden aankomen en dus eerst om half vier 's
morgens te Stavanger konden afstappen in plaats van dien zelfden avond laat, 't
maakte niet den minsten indruk op hen.
Na achten begonnen de meeste passagiers te merken hoe slecht ze dien nacht
geslapen hadden en bovendien werd 't bizonder koud, 'n groot verschil met den
vorigen avond... Vandaar dat klokke negen alles naar kooi kroop, want daar kwam
nog bij, dat de meesten de aankomst in Stavanger wilden zien en dus om drie uur op
moesten!
- Mag ik nou 's in 't bovenste bed? vroeg Hein aan Tom, toen ze samen in hun hut
waren.
- Doe dat niet, zei Tom, - als 't schip gaat slingeren, rol je er veel gauwer uit!
Hein dacht even na en antwoordde: - 't Kan
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me niks meer schelen, toe, terug mag jij weer!
- Je kunt er niet inkomen! beweerde Tom, die zelf liever boven lag.
Hein begon toen 'n geweldige klimvertooning te geven en Tom had de aardigheid
hem op 'n verkeerde manier te helpen, door den stoel weg te trekken of hem zoo te
duwen, dat Hein pardoes met z'n zitvlak tegen de zoldering stootte, maar eindelijk
arriveerde hij toch in 't bovenste bed.
- Je mag wel oppassen! zei Tom, - als 't glas breekt van 't raampje, verdrinken we
allemaal.
Hein bestudeerde even den koperen ring, maar merkte ook wel hoe dik dat glas
aanvoelde...
Toen verzon Tom weer: - Zeg Hein, als je begint te zakken door je dikte, fluit dan
even!
En grappige Hein floot en liet 't bed kraken, zoodat Tom hem eventjes kwam
kapittelen door 'm in z'n dikke koonen te knijpen... Hein gilde...
Meneer Trappers klopte en riep: - Slapen!
Toen werd 't stil en de jongens droomden van mist en schipbreuk...
Om half vier Vrijdagmorgen ontwaakten de jongens door 'n ongewoon spektakel...
'n geloop, 'n stemmen!
Haastig stonden ze op en verschenen met slaperige gezichten boven...
't Eerste wat ze zagen was land! Noorwegen! en 't tweede, heldere zonneschijn!
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Met zon in Noorwegen!
- De bergen! riep Toon.
- Stavanger!
- 'n Fjord!
Statig stoomde de Ingerid langs de rotsige oevers van 'n breeden inham...
Prachtig overscheen de zon 't water en de zonderlinge oude huizen vlak aan den
overkant... 'n aantal kleine booten en 'n Engelsche brik lagen doodstil, in rust.
Behendig bracht de stuurman de Ingerid aan den wal, verlaten, eenzaam... 'n enkele
helper, 'n paar sjouwerlui wachtten op den tros, sjorden dien vast en toen werd de
brug afgelaten en 't lossen van 'n vracht koopgoederen begon...
De Lissonisten hadden al dien tijd heen en weer geloopen met 'n stuk brood in de
hand... valiezen en koffers stonden klaar...
Alle zeven jongens keken aandachtig toe... zware kisten werden door de stoomkraan
opgetild... dan zweefden ze even in de lucht en daalden op de brokkige steenen van
den wal...
Hun slaap verdween... de heerlijke ochtend frischte ze heelemaal op... en dan die
weldadige stilte! géén stoomfluit, géén machinegestamp!
Daar vlak vóór hen stond 't hotel, waar de Lissonisten nog 'n paar uur gingen
slapen, 't was toch besteld en moest betaald worden!
Kapitein Barendrecht was ook present en nu ver-
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schenen de zes heeren, namen van alle passagiers hartelijk afscheid en toen verlieten
ze de Ingerid, volgden als kippen hun leider, recht op 't hotel af.
- Willen we ook even rondloopen? vroeg kapitein Trappers.
Nou, dat spreekt!
- Maar 'k heb één voorwaarde! Eerst 'n stuk eten en dan weer naar bed, anders
houden jullie 't niet uit. Om half zes varen we hier af, dàt mag je nog zien, van zes
tot acht slapen en om 12 uur varen we voor Bergen! En dan - je brieven! Hier vandaan
vertrekt dadelijk 'n boot, geef dus je brieven aan den hofmeester, die zorgt er voor!
De meesten hadden er een klaar... alleen Hein kon de zijne niet vinden en krabbelde
met ongelooflijke letters op 'n vies stuk papier:
Lieve Ouders!
We eten lekker! Mist gehad! Haast schipbreuk! Gezongen! In 't bovenste
bed geslapen en nu in Stavanger. Er is geen tijd meer, mijn lange brief
was weg! Dag! Ik kom nooit terug!
HEIN.
In z'n haast plakte Hein er 'n Hollandsche postzegel op en liefst een van vijf cent
die hij toevallig bewaard had. Gelukkig merkte de hofmeester 't abuis en ruilde hem
met 'n Noorsche van 20 öre...
Toen holde Hein de brug af en betrad de Noorweegsche kust...
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'n Kwartiertje liepen ze rond... veel viel er niet te zien... keerden aan boord terug,
voltooiden hun ontbijt en wachtten op 't vertrek van de Ingerid, hingen zonder veel
praten over de verschansing.
Kapitein Barendrecht had er spoed achter gezet... zooveel mogelijk wilde hij den
verloren tijd inhalen en daardoor zette de boot eerder van wal dan iedereen verwacht
had. 't Zelfde eind voeren ze eerst terug... links de grauwe ruggen van de
kustgebergten... de zonnestralen flikkerden in de ruiten van de lompe vreemde huizen
met den voet in 't water... Nog acht uren langs den wal, tusschen rotsachtige eilanden
door... naar Bergen!... Tot negen uur sliepen de jongens door en verschenen toen
opgewekt boven... nog 'n stuk brood, 'n pot melk en nu zetten ze zich schrap om de
laatste uren door te krijgen... al maar langs de kust, 'n soort van binnenzee door...
Om elf uur 'n groote onrust bij alle overgebleven reizigers. Dat werd 'n gesleep
met tasschen en koffers... ze liepen allemaal heen en weer, tuurden eens vóór zich
uit, verdwenen dan weer in hun hut...
Om half twaalf maakte 't stoomschip 'n draai... alles stond stil, keek naar 't
wondermooie schouwspel... dààr, daar lag Bergen om 't smalle fjord, helder verlicht
door 'n schitterende middagzon... achter de huizen de bergen, 't verschiet afsluitend
en langs de kaden honderden schepen van alle natiën...
Eerst leek 't 'n stad van speelgoedhuisjes, maar
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al meer en meer stoomde de Ingerid nader... de Hollandsche driekleur flapperde
vroolijk...
De Ingerid keerde behendig... schoof netjes naar de houten loods, bij de
aanlegplaats...
- Zou onze admiraal er al zijn? vroeg Toon.
- Uitkijken, jongens!
'n Groote menigte stond bij 't hek opeen gehoopt, maar geen grijs hoofd van meneer
Garf was te ontdekken.
Hein keek suf voor zich uit... 't overstelpte hem weer... eensklaps schrikte hij op,
door een harde stem en 'n groote kerel pakte z'n tasch beet, snuffelde er in...
- Douanen! zei Tom.
Gelukkig was Hein geen smokkelaar, al keek die groote kerel hem strak aan, omdat
die Hein zoo'n kleur kreeg...
Na de ‘visitatie’ mochten de passagiers 't schip verlaten... Ze gingen allen kapitein
Barendrecht de hand drukken en hij wenschte ze goede reis en 'n: tot over drie weken!
Ook van de reisgenooten werd behoorlijk afscheid genomen en toen verlieten de
zeven de stoomboot, trippelden de brug af tusschen de menigte door, gidsen,
hotelwachters, dragers en nieuwsgierigen. Ze waren aangekomen...
Nu begon de eigenlijke reis eerst goed!
En waar was Admiraal Snor?
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IV.
- Vooruit jongens! eerst naar het hotel!
Kapitein Trappers ging voorop, 'n oude poort door en toen langs de smalle
beklinkerde straten van Bergen.
- We zijn toch maar geluksvogels! voel eens wat een warmte!
De zeven zeiden niet veel... ze hadden genoeg te zien... vreemde huizen, vreemde
menschen, vreemde opschriften... hoort, vreemde taal!
- Waar logeeren we? vroeg Gerard.
- Of we hier logeeren, dat weet ik niet... als de admiraal gauw komt, gaan we
vandaag verder, maar we moeten toch eten!
De kapitein hield halt voor 'n tamelijk groot hotel... Smeby, stond er met reusachtige
letters op. En eensklaps hoorde Hein, dat meneer Trappers 'n vreemde taal sprak...
daar klonk 'm zoo iets in de ooren van dinner1) en room2)... ja, 't was Engelsch, en met

1) Middagmaal.
2) Spreek uit: roem = kamer.
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schrik bedacht hij, dat er nu verder met Hollandsch niet veel viel uit te richten.
De eigenaar zelf sprak met den kapitein en scheen veel schik te hebben in die
zeven jeugdige reizigers... dat zag je niet dikwijls in Noorwegen!
Ze legden hun tasschen en jassen zoolang in de eetzaal en toen trokken ze naar 't
postkantoor, heel aan 't eind van de lange smalle Strandgaden (de hoofdstraat van
de zuidelijke landtong) en dan nog 't marktplein over (Torvet).
Links ontdekten ze toen de beroemde vischmarkt, maar de kapitein stevende recht
op z'n doel af.
- Electrische trams! riep Henri.
- 'n Standbeeld! kraaide Piet.
't Gaf ze niemendal... rechtuit! 't postkantoor in en daar geinformeerd naar 'n brief
poste restante uit Christiania of Gothenburg... Tot z'n groote teleurstelling vond de
kapitein niets! Zoo goed hij kon, verborg hij 'n gevoel van angst en antwoordde op
alle vragen: - Van avond komt hij onverwachts zelf... dat is net iets voor hem. En
zonder een zweem van ongerustheid keerde hij naar 't hotel terug, maar bij zich zelf
dacht hij: - 't Is zonderling, in 't hotel geen brief en aan de post niets, daar steekt wat
achter.
Intusschen moest hij nu wel kamers bestellen en zoo kreeg hij er zelf een in 't
hotel, de jongens met hun zevenen aan de overzijde der straat in 'n bijbehoorend
gebouw.
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't Binnenrukken van deze kolonie gaf heel wat lawaai en 't duurde 'n geruimen tijd,
eer de kellner ze allen behoorlijk geholpen had en kapitein Trappers moest minstens
'n half uur loopen, voordat hij alle kamers had nagekeken.
't Eerst wat ze opmerkten was de geweldige witte kachel van den vloer tot de
zoldering.
- Geloof maar, dat 't hier 's winters koud is, zei de kapitein, terwijl hij vriend Hein
'n handje hielp. want deze wereldreiziger was 'n beetje de kluts kwijt.
't Denkbeeld, hier alleen achter te blijven zonder Tom, leek hem gewoonweg
afschuwelijk.
Toen viel z'n oog op 'n dik touw met 'n lus en 'n katrol, dat buiten 't raam aan 'n
grooten haak hing.
De kapitein zag z'n verbazing en zei: - Als er brand komt, Heintje, laat je dan maar
netjes hieraan naar beneden zakken... de huizen zijn hier haast allemaal van hout of
gedeeltelijk van hout.
Daar veranderde Heins gezicht op 'n vervaarlijke manier... Ja, hij had 't wel
geweten... maar 't was toch vreeselijk eng... brand... verbeeld je.
Nauwelijks bevond hij zich alleen of hij begon enorme klimoefeningen te houden
en 't had weinig gescheeld of hij was naar beneden geduikeld...
Gelukkig kwam Tom juist binnen en kommandeerde 'n hoognoodig halt.
- Wat voer je toch uit?
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- Als er brand komt, wil ik...
- Is 't weer zoo! knorde Tom, - allo, mee, we moeten dineeren!
Dat tooverwoord bracht Hein weer op dreef en welgemoed volgde hij Tom naar
de eetzaal...
Kapitein Trappers wachtte al met de andere jongens en dan nog 'n tachtig dames
en heeren...
Hein stapte met 'n vreeselijk verlegen gezicht achter Tom aan, kneep z'n oogen
toe en stootte daardoor tegen 'n juffrouw aan, die borden rond gaf... Hein hoorde 't
onderdrukt gelach en was blij, toen hij goed en wel zat, links Tom, rechts een vreemde
meneer...
De tafel zag er gezellig uit... hier en daar vlaggetjes... de Engelsche, de Zweedsche...
- Dat is de vlag van Noorwegen! fluisterde Tom, - 'n blauw kruis op 'n rooden
achtergrond en daar in den rechterbovenhoek drie gekruiste lijnen;
- De Hollandsche vlag! juichte Gerard, en waarlijk, als 'n aardige attentie voor de
acht Hollanders stond er ook de vaderlandsche driekleur!
Dat maakte de tongen los en ze keken eens meer rond, luisterden naar de vreemde
taal...
- Bijna allemaal Engelschen, zei meneer Trappers, je kunt gerust praten, ze verstaan
je toch niet.
- Voel eens aan je bord, zei Hein, - 't is warm.
Verder sprak dit jonge mensch geen woord meer...
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hij at... 't Begon met zalm en dat eindigde met aardbeien en room.
Hein was er betoeterd van... kon je 't heerlijker bedenken!... En al heel netjes gaf
hij de schotels door, de hors d'oeuvre. Nu eerst begreep hij, dat hiermee van die
tusschengerechten bedoeld worden, waarvan je zoo'n hapje neemt tusschen de
hoofdspijzen door.
En handig zei Hein: - Als je blieft please! tegen den Engelschman naast 'm.
- Dat 's dubbel, fluisterde Tom, - please alleen.
- Ach ja, géén Hollandsch meer, zuchtte Hein. en toen ging 't al beter bij 't
doorgeven: - Please!
Eén oogenblik meende de dikke jongen door den vloer te zullen zakken... Die
Engelsche heer met dat strakke gezicht vroeg 'm wat, maar Hein verstond 't niet
dadelijk en gaf 't zout aan.
- No, no, please, these biscuits!
Tom begreep 't en hielp Hein uit den brand...
Van verlegenheid verslikte Hein zich en hoestte zóó geweldig dat de gansche tafel,
in hoefijzervorm, naar hem omkeek en eerst na drie glazen water kon Hein verder
eten...
- Stijve lui! die Engelschen! vond Tom, - ze zeggen je niet g'n dag, ze vertrekken
d'r gezichten niet en ze eten allerlei rommel.
- Maar ze drinken geen wijn! merkte Gerard op, die al zoo dikwijls gehoord had
van halve fleschjes bij
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't diner en er nu tot z'n verbazing niets van merkte.
- Op de boot was 't anders! zei Henri.
- Dat waren ook Hollanders! antwoordde Gerard minachtend.
- Nou, tegenwoordig is 't al veel minder! vond Toon
Na 't diner gingen de zeven brieven schrijven en tegen vieren drentelden ze heel
genoeglijk 't aardige stadje door, rondom ingesloten door bergruggen...
- Eerst naar de vischmarkt! kommandeerde de kapitein. Dat werd me 'n pret! Zoo'n
vischmarkt hadden ze nog nooit gezien. Thuis konden ze wel ereis 'n heele poos op
de Riviervischmarkt naar die palingen in bakken staan kijken, maar hier... hier zagen
ze de visch bij hoopen...
- De heele zee hebben ze leeggevischt! riep Jan.
- En zulke vreemde visschen heb 'k nog nooit gezien, zei Piet.
In groote bakken konden ze op hun gemak de levende visschen zien, onbekende
kanjers van dieren en bij elken bak stond zoo'n echte Noorsche visscher... allerlei
zinnetjes hoorden ze, zoodat Hein ze één voor één verbaasd bleef aangapen...
En dan ging 't net als thuis... vrouwen en mannen kwamen koopen en al verstonden
de jongens er niets van, ze begrepen heel goed dat er gepingeld werd en vermaakten
zich ter dege met de komieke gebaren van sommige koopers... de meesten kochten
voor de hotels...
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En dan 't schoonmaken van die geweldige beesten! Ze deden dat weer anders dan de
jongens ooit gezien hadden... 't ging precies als met 'n schietmasker... eerst gaven ze
de visch 'n prik op den kop en dan eerst volgde 't gewone schoonmaken.
- Zie je daar ginder onze aanlegplaats? vroeg de kapitein en jawel, ze keken nu in
de lengte over de Vaagen, de haven, vol met schepen, die met den boeg- tegen- denwal- lagen en recht vóór hen, de visscherschuiten.
- Zie je daar die kleine bootjes?... 't zijn geen bootjes, maar in die bakken houden
ze de visch levend... kijk, van voren traliewerk, zoodat er altijd versch water
binnenstroomt... ja, 't is hier visch, visch en nog eens visch!
Wel 'n uur lang dwaalden ze hier rond, geboeid door 't levendige schouwspel... al
die visschers in verschillende kleederdracht... de bewoners van Bergen zelf, waarvan
de vrouwen bijna allen 'n doek om 't hoofd dragen in driehoekigen vorm.
Hein met z'n blond hoofd zei: - Ik dacht dat ze hier allemaal zoo blond waren als
ik!
- Jij bent alleen maar 'n echte Germaan! spotte Gerard, maar Hein had gelijk, want
't mooie goudblond krijg je hier in Noorwegen niet veel te zien.
Om vijf uur kochten de zeven 'n postzegel en de kapitein informeerde naar 'n
brief... géén brief!
- Ik begrijp 't niet! en de jongens zagen z'n ge-
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zicht ernstig, - er moet iets niet in den haak zijn! Waarom schrijft hij dan niet?
- Weet de admiraal, dat we in hotel Smeby logeeren? vroeg Toon.
- Ja! ik heb 'm gezegd, stuur uw brieven daarheen of poste restante, dat is sekuurder.
- Er is zeker iets met 'm gebeurd, zei Piet.
- Niet 't ergste denken, we moeten geduld hebben en ons maar wat vermaken.
En zoo ondernamen ze dan maar spoedig 'n klimpartij, tegen één der zeven bergen
op, de Kalfarvei.
- 't Oude wapen van Bergen droeg zeven kegels, zei de kapitein, - omdat de stad
zoo mooi ingesloten ligt en daardoor zoo rijk is aan bloemen en vruchten.
- 't Is hier ten minste knapjes warm, bromde Toon, terwijl hij langzaam opklom
langs de nauwe straatjes met breede zware steenen geplaveid.
Verder begon de weg te kronkelen en nauwelijks waren ze tusschen de huizen uit
of ze kregen 'n prachtig gezicht over de stad en 't fjord.
Allerlei aardige landhuizen met groene tuinen lagen tegen de helling en duidelijk
konden ze nu de verschillende gebouwen onderscheiden.
De kapitein kwam met 'n kaart voor den dag en ze zochten de groote
scheepstimmerwerf, 't aardige Duitsche kerkje, 't Theater...
Hooger en hooger klauterden ze tot aan 'n klein
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restaurant, waar ze met smaak 'n groot glas melk leegdronken...
Nu ook zagen ze voor 't eerst 't Noorweegsche kostuum,

Nu ook zagen ze voor 't eerst 't Noorweegsche kostuum, want de meisjes, die bedienden, droegen 't
kleurige pakje met 't zwarte rokje, 't keurslijfje en de helder witte mouwen.

want de meisjes, die bedienden, droegen 't kleurige pakje met 't zwarte rokje, 't roode
keurslijfje en de helder witte mouwen.
Hein keek z'n oogen uit en maakte ze geweldig
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aan 't lachen door z'n gemors met de melk...
Bij den tocht naar beneden moesten ze menig zweetdruppeltje laten... geen wonder
dat de kapitein uitriep: - Wie gaat er mee baden?
Nou, dat was 'n kolossaal idée en 'n kwartier later bereikten ze den uitlooper van
de rechterkade en hier konden ze naar hartelust rondplassen en zwemmen voor 'n
paar öre...
't Water was heerlijk frisch, en lekker opgeknapt keerden ze terug... eerst nog eens
naar 't postkantoor... niets!... niets!
Slaperig van 't klimmen en baden raakten de zeven in 'n toestand van stil zijn...
zelfs de kapitein zei niets en zag met zorg den dag van morgen tegemoet. Geld om
verder te trekken had hij niet genoeg... er zou dus niets anders opzitten dan met de
eerstvolgende boot weer naar huis te keeren...
De eetzaal stampvol menschen, weer nieuw aangekomenen... 't avondeten bracht
gebakken zalm, eieren en verder naar verkiezing...
Hoe suffig de jongens ook waren, eten konden ze wel! Na 't souper sprak de
kapitein geruimen tijd met den eigenaar van het hotel... nog eens werden alle brieven
in 't rek nagekeken...
- Er raakt er nooit één weg! verklaarde deze, - ik heb er zelfs nog van jaren geleden.
Er moet wel iets gebeurd zijn, want de post is ook sekuur! 't Eenigste is, dat meneer
ze niet bezorgd heeft en
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dan ziet u hem eensklaps vóór u... van avond komen er twee booten uit Christiania...
wie weet of hij niet meekomt! Wacht eens, die van zeven uur is er natuurlijk al... de
volgende komt van nacht...
Treurig vooruitzicht!
Even rondgetippeld door 't aardige parkje, toen langs den vijver die Bergen van
drinkwater voorziet en daarna 't bed in...
De kapitein had niets gezegd van die nachtboot... hij wilde de jongens ten minste
'n goeden rusttijd geven... onwillekeurig had hij ze toch wel wat veel vermoeid... En
Hein droomde, dat Admiraal Snor op 'n klipvisch kwam aanzetten en Gerard zag 'm
boven op den schoorsteen van 'n stoomschip zitten en Toon ontdekte hem op de
vischmarkt vermomd als visscher... en allemaal droomden ze vreeselijk, want dit
ééne begrepen ze maar al te goed: - Kwam de admiraal niet, dan moesten ze naar
huis!...
En in z'n ééntje stond de kapitein te wachten op de boot uit Christiania... hij voelde
zich verdrietig, 't meest ter wille van de jongens... 't stoomschip 'n uur te laat en zonder admiraal Snor!...
Ze zouden dus opstaan, de zeven, en - teleurgesteld worden... de kapitein kon niet
in slaap komen en ook hij droomde van den ouden heer Garf de verschrikkelijkste
tooneelen...
Aan 't ontbijt verscheen 't achttal niet bijster opgewekt, niemand voelde zich
verkwikt en de een
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voor den ander verzweeg 't onrustige vermoeiende droomen van den nacht, zelfs
Hein at niet veel...
Plotseling kwam de eigenaar binnen... hij liep recht op meneer Trappers af met 'n
ontsteld gezicht...
Onmiddellijk voelden de jongens, dat er wat gebeurd was... ze zagen hun kapitein
eerst luisteren... hij werd gloedrood... toen doodsbleek... hij rees met 'n woeste
beweging van z'n stoel... liep mee... de deur plofte toe...
Geen der zeven jongens durfde hem te volgen... nieuwsgierige blikken werden op
hen gericht, want ook anderen hadden 't ongewone wegloopen van kapitein Trappers
opgemerkt...
Gerard fluisterde tegen Toon: - Er is 'n ongeluk met den admiraal gebeurd... 't is
heel ernstig!
En al de jongens mompelden korte zinnetjes van angst... weg was de heerlijke
Noorweegsche reis!
Bij sommigen sprongen de tranen in de oogen en met verslagen gezichten bleven
ze zitten, aten niet meer!
Enkele minuten verliepen...
Toen kòn Gerard 't niet langer uithouden... hier zoo stil te zitten... niets te weten...
hij stond op en als door 'n afgesproken sein volgden de anderen, haastten zich de
eetzaal uit, stormden de gang door naar de vestibule...
Juist kwam de eigenaar aan...
- Waar is meneer Trappers? vroeg Gerard.
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- Naar 't telegraafkantoor! Ik zou 't u zeggen!
Zoo goed en kwaad 't ging werd 't gesprek voortgezet in 't Engelsch en nu bleek
'n bericht in de krant de oorzaak van de opschudding. In Christiania was 'n oude heer,
'n Hollander, bij 't verlaten van de boot uit Gothenburg plotseling in elkaar gezakt
en bewusteloos in 't ziekenhuis gedragen...
Daar stonden ze en wie 't niet goed verstaan had, hoorde 't van een der anderen...
er viel niet aan te twijfelen!... 't was de admiraal, alles kwam uit! Toon greep z'n pet
en tot verbazing van de Bergenaars vlogen daar zeven jongens als razenden door de
straten in de richting van 't postkantoor... Ademloos kwamen ze 't gebouw binnen...
zochten... herkenden hun kapitein bij 't telegraafbureau... Toen bleven ze 'n oogenblik
staan, zelf verschrikt door de opschudding die ze veroorzaakten...
Meneer Trappers wenkte hen en vroeg: - Hebben jullie 't gehoord?... ik telegrafeer
om inlichtingen aan 't politiebureau en aan 't ziekenhuis! 'k moet den naam weten...
hij zal 't wel zijn...
Allen voelden ze weer die opkomende droefheid en met sprekende oogen keken
ze den kapitein aan...
- Je begrijpt, ik ga naar 'm toe... 'k breng jullie eerst op de boot... van middag om
vier uur vaart de Ingerid af... 't spijt mij ook vreeselijk!
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En nu begon 'n ondragelijke tijd van wachten... De mogelijkheid bestond nog, dat 't
niet de admiraal was... 't Kòn toch!...
Zenuwachtig liepen ze rond... door 't gebouw... er om heen... vijf minuten weg...
terug...
De kapitein had getelegrafeerd met betaald antwoord... binnen 't uur kòn hij
antwoord hebben...
Kwart voor negen!
- Is er al antwoord?
- No, sir!
Opnieuw begon 't gejaagde loopen... de harten bonsden... van 't antwoord hing
alles af... 't was misschien maar 'n voorbijgaande duizeling!...
Negen uur!
- No, sir!
- Die vent met z'n ‘nee, meneer’...
De kapitein bleef nu bij 't loket... 't antwoord zou elke minuut kunnen komen! Ook
de jongens leunden tegen 't beschot, keken wezenloos toe bij 't gaan en komen van
de vele bezoekers... ze hoorden 't geld tinken, de zachte praatstemmen, eens de gulle
lach van 'n opgeruimd heer...
- Hoe kan zoo'n kerel nou lachen! bromde Toon, - ik kan wel huilen!
- Zoo gaat 't in de wereld! zei Gerard wijs, maar hij zelf had moeite om 't niet uit
te schreeuwen van akeligheid...
Telkens hoorden ze ook 't riktikketik-tiktik van de
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telegraaftoestellen en telkens 'n bericht, maar niet voor hen!
Kwart over negen!
- No, sir!
En buiten scheen de zon zoo heerlijk en iedereen keek vergenoegd...
Half tien!
Niets!...
- 't Gaat nooit zoo gauw! troostte de kapitein, - 't bezorgen houdt soms lang op, 't
kan best tien uur worden!
Van rust waren ze weer overgegaan tot beweging, elk liep z'n eigen kant uit, las
de biljetten aan den muur of trachtte ze te lezen...
Hein kreeg 't benauwd... z'n dik hoofd gloeide en bonsde... op 't laatst liep hij naar
buiten, keek telkens door de glazen deur van de vestibule...
Kwart voor tienen!
Niets!...
Nu ook kon de kapitein zich niet langer goed houden... hij wischte zich 't zweet
van 't voorhoofd en in z'n brein woelden de gedachten...... hij overlegde al bij zichzelf,
wat hem nu te doen stond...
Maar 't antwoord mòèst toch komen!...
Plotseling vloog de deur van de vestibule open... er klonk 'n schreeuw: - Kapitein!
Alle oogen naar de deur...
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Hein schreeuwde... hij zwaaide met beide armen... als dol!...
Ze liepen op 'm af...
- Wat is er?
- Hij komt!
Ze begrepen 't niet...
- Wie komt?
- De admiraal!...
Ze begrepen 't nog niet... keken Hein maar aan met opengesperde oogen...
- Admiraal Snor! Kom dan!
- Hein is gek geworden! zei Tom, zenuwachtig lachend, - waarom doet die Hein
nou zoo gek?...
Kapitein Trappers dacht er anders over!...
Hij vloog op Hein af.
- Wat zie je?... waar?
Hij trok Hein mee...
- Dàar! dàar! gilde Hein.
De kapitein kèèk... één seconde... toen sprongen hem de oogen vol tranen... van
blijdschap... want... 't wàs de admiraal, die daar op 't postkantoor kwam afstappen...
En al de jongens herkenden hem... stormden op den ouden heer af... en nu zagen
de verbaasde Bergenaars weer 'n zonderling schouwspel... 'n troep huilende jongens
en twee mannen, 'n oude en 'n jonge, die elkander wel drie minuten lang de hand
stonden te schudden...
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De admiraal raakte er zelf door van streek en zei niets anders dan: - Wel sapperloot!
wel sapperloot!
't Veroorzaakte 'n heele oploop en zoo gauw mogelijk namen ze alle negen de
vlucht in 'n nabijgelegen restaurant. Daar zochten ze 'n stillen hoek en toen zei Hein
plotseling: - 't Telegram zal er nu wel zijn. Die woorden brachten 'n ommekeer, de
zenuwachtigheid, lang bedwongen, vond 'n uitweg in 'n onbedaarlijk gelach... ze
huilden tranen met tuiten van 't lachen... zelfs de kapitein wreef z'n oogen uit... En
de admiraal zat maar dwaas te kijken en te zeggen: - Wel sapperloot, 'k begrijp er
niets van.
- We begrijpen er geen van allen wat van! riep meneer Trappers, - vertel toch,
waarom u ons zoo in angst heeft laten zitten.
- In angst?
- Ja zeker, we hebben gelezen van dien Hollander, te Christiania bewusteloos
opgenomen in 't ziekenhuis.
- En was ik dat?
Nu was 't de beurt van den admiraal om te lachen.
- Ik telegrafeerde en we stonden op 't antwoord te wachten, toen Hein u zag komen
aanstappen...
Bulderend schaterde meneer Garf en riep:
- Arme kerels. Maar... maar... hebt u dan m'n brief niet ontvangen en m'n telegram?
- Zie je wel? zei Gerard.
- Wat jij met je ‘zie je wel’ -?
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- We dachten, dat de admiraal...
- Hebt u zelf uw brief verzonden?
- Zeker, uit Gothenburg... die moet er dus al geweest zijn, toen jullie aankwamen...
En 't telegram heb ik gisteren verzonden uit Christiania...
- 't Is wonderlijk, bromde meneer Trappers... 'n brief begrijp ik nog, maar 'n
telegram!...
- In elk geval ben ik er zelf en dat is 't voornaamste. Tot m'n spijt kon ik niet eerder
weg en dàt schreef ik je en de nachtboot was vól, dat telegrafeerde ik... en nu, allo,
geen ernstige gezichten meer... kom, laat ik maar eens beginnen met jullie te
tracteeren.
'n Poos waren ze opgewekt, maar de gevolgen van de lange spanning deden zich
voelen...... ze zakten in. Vandaar dat de kapitein met z'n meerdere ervaring 't beter
vond de jongens dien dag flink te laten rusten om dan den volgenden morgen de
eigenlijke reis te beginnen.
Zoo stuurde hij de zeven elk naar hun eigen kamer met bevel stil te gaan liggen
lezen of dutten tot 't middagmaal...
En dat deden ze.
Intusschen ondervroeg de admiraal den eigenaar van 't hotel.
- 't Adres was goed... op den brief stond P.C. Trappers, Hotel Smeby, Bergen.
En 't telegramadres was: Trappers, Hotel Smeby,
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De spoorweg was uitgehouwen in de rots.... rechts zagen de jongens het water van 't fjord diep beneden
zich en links rees de rotswand steil omhoog. (pag 101).
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Bergen. 't Moet dus terecht zijn gekomen, u is de verantwoordelijke persoon.
De eigenaar werd boos en antwoordde: - Welk bewijs hebt u voor de verzending?
Komt u maar binnen - daar staat alles wat er is aangekomen.
Met hun drieën onderzochten ze de heele reeks en eensklaps greep de kapitein 'n
brief en hij barstte in 'n luid gelach uit.
- Nee maar, admiraal, die is goed! Hier is de oplossing... u hebt op 't adres
geschreven: P.C. Kapitein...
De oude heer nam 't couvert... keek... keek nog eens... keek den kapitein aan... en
die had 't telegram ook al te pakken met dezelfde zonderlinge vergissing...
En de admiraal moest toen zelf bulderen van de pret en ze vroegen den hotelhouder
excuus, verklaarden hem 't geval en de admiraal vroeg den kapitein excuus en later
hoorden de jongens van 't malle abuis, waardoor ze zooveel angst hadden uitgestaan...
- Jullie schuld! zei de admiraal, - jullie noemen meneer Trappers ook altijd
kapitein... daardoor ben ik er zeker toe gekomen! Ik zal 't goed maken, daar kunnen
jullie op aan!
En bij 't middagmaal was de oude heer Garf 'n voorwerp van buitengewone
belangstelling...
De eigenaar had het woord admiraal opgevangen

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

98
en nu dachten de gasten, dat hij 'n echte Hollandsche admiraal was en later, buiten
merkten de jongens hoe de menschen bleven staan en fluisteren...
Nu moest de oude heer ook de vischmarkt zien en op Zaterdag was het er nog wel
zoo aardig en ze brachten er weer een uurtje zoek, wandelden later naar de uiterste
punt van de landtong. Eensklaps begon Toon op 'n geweldige manier te wuiven en
te schreeuwen... Ze keken allemaal en - daar voer de Ingerid de haven uit ...de
hofmeester ontplooide 'n tafellaken... hij had ze herkend en nu juichten ze alle zeven...
- Verbeeld je, dat we er eens op geweest waren! zuchtte Henri en ze zuchtten met
d'r zevenen!
'n Poos bleven ze uitkijken naar 't gewoel in de haven en de oude heer vertelde
van Gothenburg, waar hij 'n broer had wonen, die door 'n aanval van waanzin in
moeilijkheden geraakt was en nu in 'n inrichting goede verpleging vond...
Tot 't avondmaal bespraken ze 't verdere reisplan en 't gevolg daarvan? Vóór negen
uur sliepen alle jongens en niet veel later de beide ouderen, want zes uur zouden ze
geroepen worden om den trein te pakken naar Vossevangen...
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V.
Zes uur twintig! Slik, slik! in alle haast 't ontbijt gebruikt!... Zonneschijn! Zondag!
'n Wagen reed vóór de deur, 'n handwagen en daarop gingen alle tasschen en
jassen...
Afscheid van den hotelhouder... naar 't station!
- Dit wordt onze eenigste spoorrit! verklaarde de kapitein, - maar 'n prachtige!
Er waren heel wat meer menschen dan ze gedacht hadden en met moeite konden
ze bij elkander blijven in één coupé. Admiraal Snor veroorzaakte 'n oproer onder de
bestellers en andere dienstvaardigen door z'n geweldige fooien aan den man van den
handwagen en z'n helper... ze wilden allemaal nog wat voor hem doen!
Zeven uur vier - 't vertrek!
't Gebeurde dan toch... daar gingen ze 't bergland in! Nauwelijks vijf minuten van
't station stond Hein plotseling van de bank op, begon haastig al z'n zakken te
doorzoeken...
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- Ben je wat kwijt? vroeg Tom.
- Z'n maag! spotte Gerard.
- M'n portemonnaie!... stotterde Hein.
- Heb je ze laten liggen?
- 'k Geloof 't wel ...op de nachttafel...
- 'k Zal eens effentjes gaan kijken! beloofde Gerard, maar Hein lachte niet... z'n
portemonnaie met vier nieuwe guldens...
De kapitein troostte hem... hij zou schrijven en als ze weer in Bergen terug
kwamen...
- Komen we hier weer terug?
- Hoe wou je anders met de Ingerid naar huis?
- O ja!
- We maken 'n tocht door 'n gedeelte van Noorwegen, in 't bizonder de Hardanger,
dan 'n eindje noordelijker en met de boot naar Bergen terug.
- Komen we dus niet aan de Noordkaap?
- We hadden er over gedacht naar de Noordpool te gaan en over de Zuidpool terug,
maar zie je...
Henri hield z'n mond verder, hoorde 't losbarstend gelach om de laatste woorden
van den kapitein.
- 't Is veel prettiger 'n deel góéd te bekijken dan maar door te vliegen. Me dunkt,
dat je geen Noorweegsche reis maakt, alleen om te geuren.
Langzamerhand werd 't landschap rotsachtiger en 't duurde niet lang of ze stoomden
door den eersten tunnel...
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- Dat is nommer éen van de vijf en vijftig!
Hein zat als 'n steen en herhaalde zacht: - vijf en vijftig!
En nu begon er 'n gedrang bij de raampjes om te zien... te zien...
De spoorweg was uitgehouwen in de rots... rechts zagen de jongens 't water van
't fjord diep beneden zich en links rees de rotswand steil omhoog. Af en toe verdween
de trein dan in 'n tunnel...
- Nou opletten!... hier maken we 'n kolossale bocht... meteen zie je heelemaal op
zij 't gat van den tunnel waar we uit zijn gekomen...
En werkelijk reden ze haast een halven cirkel om 't water heen... 'n oogenblik
keken ze met wijde oogen... rrrrrrstsst... dan stoomde de trein weer 'n tunnel in ...weg
was alles ...donker de wagen... 'n schraal licht alleen van 't lampje... de coupé had
gelukkig 'n doorgang in 't midden, waardoor de jongens allen vlak bij 't raampje zaten
en telkens klonk 't weer: kapitein! ziet u wel? admiraal, dáár, dáár!
Ze raakten opgewonden door 't trotsche schouwspel... wel 'n kolossaal begin! En
't aardigste van alles was ook de levendige belangstelling van de beide mannen, die
volstrekt niet groot deden alsof ze zulke dingen al zoo dikwijls gezien hadden.
Integendeel... de oude heer voelde zich jong worden door de verrukking van 't
zevental en wedijverde met allemaal wie 't meeste opmerkte...

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

102
Geen oogenblik verveelden ze zich, al duurde de reis ook bijna vier uur!
Plotseling slaakte Tom een jubelkreet: - Sneeuw!
En werkelijk, al puften ze zelf van de hitte, daar ginds, die witte plekken tusschen
twee bergspitsen waren niets anders dan sneeuwvlakten...
En de admiraal goochelde uit 'n kleine handtasch 'n kostbare veldkijker en één
voor één tuurden ze naar 't wonderbare... de eerste sneeuw die ze in 't hartje van den
zomer bespeurden...
- We zullen er nog wel dichter bij komen en er eens door heen baggeren ook.
- Wij, in de sneeuw loopen?
- Natuurlijk, we hebben nog wel wat anders te doen dan in 'n trein te rijden.
- En is 't net zulke sneeuw als bij ons? vroeg Hein.
- Welnee, spotte Gerard, - ze is veel sneeuwiger.
- Veel kouder! riep Toon.
- Veel witter!
- Erg goed om Hein in te rollen!
- Om Hein mee in te wrijven!
Hij kreeg er van langs, maar 't deerde hem niet, want al z'n aandacht bleef voor
die talrijke witte plakkaatjes, soms hel uitblinkend door 't zonlicht dat er juist opviel...
Elf uur. Aankomst te Vossevangen.
Nu weer zwijgend stapten de jongens uit... 'n Klein
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stationnetje... de meeste toeristen gaan van hier uit verder... De admiraal bleek al in
onderhandeling met de eigenaars van de beroemde Noorweegsche karretjes... hij
moest er gauw bij zijn, vooral omdat ze met hun negenen waren...
't Scheen uitmuntend te marcheeren...
Dienstdoende geesten brachten de bagage in 'n klein koffiehuis, waar ze zich
allemaal verkwikten door 'n flinke bel melk.
- Nou wordt 't pas goed, zei de kapitein, - nu gaan we rijden met die heerlijke
vlugge paardjes, je zult wat beleven... dat gaat langs steile rotswanden en diepe
afgronden... daar komt er al één!...
Kolossale aandacht... ze zagen 'n soort wedrenwagen op hooge smalle wielen en
dan haast niets anders dan 'n zitbank en daar achter een soort plankje voor den
bestuurder.
- Dit is nou 'n stolkjaerre, zei de kapitein, - hier zit je met je tweeën in en de koetsier
achter je.
- Achter je?
- Ja, dan kun je immers beter zien.
- Je hebt ze ook voor één persoon en dan noem je ze carrioles...
Dat was me 'n geschiedenis en in zalige verwachting keken ze toe, terwijl er telkens
'n nieuw karretje bij kwam, bespannen met zoo'n echt pittig paardje.
De admiraal en de kapitein zaten op 'n bank in

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

104
de schaduw van 't restaurant en spraken intusschen af, hoe ze de tweetallen zouden
vormen.
- Eén blijft er altijd over van de negen. Laat mij dan maar 'n carriole nemen, zei
meneer Trappers, - of wilt u soms liever?
- Nee, nee... we kunnen in elk geval wel eens ruilen.
- Wilt u Hein dan bij u nemen, die is in staat om uit puren angst uit den wagen te
rollen...
- Goed, goed! anwoordde admiraal Snor, - ik wil dien joligen snuiter wel bij me
hebben...
Om en bij twaalf uur gaf de kapitein 't sein, in te stappen... de bagage was al
achterop geladen en zoo klommen Tom en Toon samen in 't eerste karretje, dan
volgden Gerard en Jan, vervolgens Henri en Piet, daarachter de admiraal met Hein
en in z'n eentje de kapitein, 'n heele stoet.
- Klak klak! deed de jongen van meneer Trappers en de carriole reed voorop - joep
joep, daar gingen ze. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk!...
De zon scheen zoo mooi... je voelde je zoo prettig, zoo gezond, zoo vroolijk, zoo
levenslustig.
Krakend over de harde wegen reden de karretjes voort met matige snelheid...
voorloopig ging 't langs rechte banen... dat zou zoo niet blijven.
Hein had 't maar best, die zat onder 't zonnescherm van den admiraal - de rest liet
zich bruin branden.
- Vraag jij eens wat aan den koetsier, zei Tom.
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Toon verzon 'n zinnetje in 't Engelsch en de jonge kerel aantwoordde wel iets, maar
geen van tweeën verstond er 'n lettergeep van.
Omdat er veel Engelschen in Noorwegen gereisd hebben, kunnen de gidsen en
wagenvoerders door 't afluisteren ook wel 'n woordje, maar ze vermengen 't met veel
onverstaanbaars.

Hein had 't maar best, die zat onder 't zonnescherm van den admiraal.

De leidsels gingen tusschen Tom en Toon door... met 't heerlijke vrije uitzicht zoo
zonder een koetsier voor d'r neus was 't 'n zaligheid.
Na 'n korte poos begon de weg te golven, hoog en laag afwisselend... tegen de
helling liep het paardje stapvoets en nu eerst begrepen ze, waardoor die korte afstand
tot Eide vier uur zou vorderen.
- Kijk eens, de kapitein houdt de teugels!
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En jawel, meneer Trappers zat zelf te mennen, heel netjes. 't Mocht wel niet, strikt
genomen, maar de kapitein had wel meer gereden en gevaar was er hier niet.
Af en toe keken de jongens om naar de achter hen volgende karretjes... dan wuifden
ze en juichten van genot...
Rondom geen menschelijk wezen te bespeuren... stilte... hoog, de toppen der
rotsen... telkens 'n plek sneeuw en dan 'n smalle waterval, schijnbaar onbeweeglijk.
Naderbij hoorden ze 't ruischen, zagen den straal vallen...
Toon dweepte met watervallen en z'n oogen schitterden toen hij tegen Tom zei: We gaan ook naar de Niagara van Europa.
Na een goed uur doorgezet te hebben, hield de kapitein halt, vlak bij 'n sterke
helling.
- Uitstappen, loopen! kommandeerde hij en om de paardjes wat te verlichten,
stapten ze een heel eind achter de karretjes aan en ze rammelden zonder ophouden...
hoe ze hotsten en hoe mooi 't was en hoe ver. Zelfs Hein deed geestdriftig en
verklaarde niet de minste angst gevoeld te hebben.
De kapitein keek hem eens aan en - meesmuilde.
En niet zonder reden, want verderop ging 't langs diepe afgronden, juist aan den
kant waar Hein zat... toen hield hij zich krampachtig vast en keek met
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't bangste gezicht van de wereld naar omlaag... goeie help... als zoo'n paard eens op
hol sloeg of 'n zijsprong maakte...
De admiraal wilde hem moed geven, maar Hein hoorde niet eens wat hij zei en
toch, de vijf karretjes volgden zoo netjes achter elkaar, zoo zeker.
't Aardigste was ook 'n recht eind... dan klakten de tongen en reden de wakkere
beesten weer sneller...
Op eens slaakte Hein 'n kreet... 't paard liep plotseling op zij en... naar 'n steenen
bak met water... en daar dronk 't... de voerman liet 't stil begaan en uit zich zelf
vervolgde 't z'n weg.
'n Poos later begon de koetsier te redeneeren tegen den admiraal... er scheen iets
bizonders te komen en jawel... terwijl de weg met korte kronkelingen tamelijk steil
naar beneden slingerde, zagen de verbaasde jongens 'n waterval, voor 't eerst 'n gróóte!
Halt!...
Enkele oogenblikken staarden ze 't trotsche schouwspel aan ... bruisend stortte 't
water in de diepte... Ze stonden er juist tegenover... rondom loodrechte bergwanden,
in de laagte veel groen... de weg slingerde naar beneden, zigzag.
- Hoe heet die val? vroeg Tom.
- De Skjervefos! zei de kapitein.
- Hè, als je daar eens onder stond en 't water op je bloote rug liet plassen! zei Toon.
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- Probeer 't eens, er blijft geen stukje van je over! antwoordde meneer Trappers, als 't van zoo'n hoogte op je neer ploft, heeft 't water 'n ontzettende kracht.
Ze reden verder, ruilden nu eens van zitplaatsen en al remmende daalden de
karretjse met ratelend geknars den weg af... telkens zagen ze de Skjervefos nog ...dan
verdween hij weer... zestien maal maakte de weg 'n bocht...
- Kijk eens even! 'n bergstorting!
En jawel! 'n ontzaglijke massa steenen, waarbij groote brokken, vormden 'n helling
van den bergrand tot den voet.
- 's Winters moet je hier liever niet gaan wandelen! zei de kapitein, - dan zijn die
vallen ook veel geweldiger door den sterken aanvoer van water!
- 't Is hier toch al woest genoeg! vond Henri.
- Vroolijk klonken de stemmen in de helder ijle lucht... telkens liepen ze weer 'n
eind, warm van 't zonnebranden. Zoo bereikten ze 't dal, waar 't stroomende water,
schuimend en botsend over duizenden rotsblokken 'n vijver vormt en dan rustig vloeit
in 'n fjord, niets anders dan 'n inham van de zee...
Van nu af aan liep de weg vrij vlak en ging 't weer wat sneller...
Hein zat op 'n wonderlijke manier z'n gezicht te vertrekken en met z'n oogen te
draaien.
- Heb je kiespijn?
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Hein schudde van neen.
- Buikpijn, hoofdpijn?
Niets van dat alles!
- Ik weet 't! riep Tom, - hij heeft honger!
't Was zoo! In Voss hadden ze waarlijk niet veel gebruikt en door zoo'n hossenden
rit van uren lang raakte je maag met eere heelemaal leeg en daarom kreeg Hein 't te
kwaad. Wat frambozen of bramen hielpen geen spiertje. Of 't nu kwam door die
leelijke gezichten van Hein of door 't rammelen van z'n maag, dat heeft niemand ooit
geweten, maar zeker duidelijk genoeg schoot 't karretje van Hein en Gerard, die nu
bij elkaar zaten, plotseling door.
Hein wilde er pardoes uitspringen, maar Gerard greep 'm vast... Voort ging 't met
hevige snelheid...
Wat de voerman zei, verstond Gerard niet, wel zag hij, dat deze heel kalm bleef
en alleen de teugels verbazend strak aantrok en vreemde geluiden maakte.
't Duurde vijf minuten! Toen hield 't beest plotseling halt en schudde den kop en
Gerard beweerde even later, dat 't dier duidelijk gezegd had:
- Nee, m'n baas is sterker dan ik!
Voor zoover ze konden wijs worden uit den koetsier begrepen ze, dat 't paardje
geschrikt was en in zoo'n geval moet je 't maar even laten doorloopen. Alleen stevig
de teugels vasthouden, want, mocht 't soms vallen, dan moet je 't dier als 't ware
optrekken.
't Was me 'n heele gebeurtenis en natuurlijk kwa-
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men ze allemaal met van die aardige opmerkingen:
- Verbeeld je, dat ze in 't fjord gereden waren! en zoo meer.
- Wat is dat voor een plas water? vroeg Toon.
Ze merkten allemaal bij de voeten van Hein een vochtige plek en begrepen 't niet
precies, tot Tom riep:
- Dat's 't zweet van Hein, zoo zat hij in angst!
Ze lachten, maar Gerard zei leukweg: - Jullie hebt makkelijk lachen, ik was ook
bang!
En nu waren ze weer jaloersch, want die twee konden samen voortaan vertellen
dat ze met 'n paard op hol hadden gereden...
Eide! Halt voor 't hotelletje.
Hè, 't was 'n heele rit geweest en dan die etenstrek! Sapperloot, ze zouden 'm raken.
Hein liep al te koekeloeren en snoof met z'n neus in alle deuren. Admiraal Snor
beloonde de koetsiers bizonder mild, zoodat ze hem de hand kwamen drukken. En
toen - de eetzaal binnen waar niemand was. Hein kreeg haast de tranen in z'n oogen...
nog geen tijd... nog langer wachten... dat kon eenvoudig niet, maar wat was dat voor
muziek!
- Ga zitten, jongens.
Ze mochten gaan zitten... er zou dus wat te bikken vallen.
Geen tien minuten later of ze smulden aan 'n overheerlijk maal: zalm en biefstuk
en bessen met room.
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Uitgehongerd als ze waren, genoten ze van al 't heerlijks en Hein lachte maar... na 't
diner, expresselijk voor hen opgedischt, wandelden ze naar 't fjord.
- We hebben nu vier uur gereden, zei de kapitein, nu gaan we eens vier uur varen.
- Waarheen? vroegen ze geestdriftig.
- Naar den Haag! Nee, ik bedoel naar Odde!
- Naar Odde? dat's koddig! zei Gerard.
- De meeste reizigers komen van Stavanger, reizen door de Hardanger naar 't
noorden. Wij moesten ons plan wat veranderen en daarom doen wij dit stuk terug
ook. In Odde blijven we een dag of drie. Ze hielden 't voor gezegd. 't Kon ze heusch
zoo heel veel niet schelen. Ze vonden alles heerlijk. Ze waren met elkaar, 't was mooi
weer, ze reden, ze voeren, ze smulden, wat hadden ze er dan maling aan of ze ook
gingen of zoo of andersom.
- We hebben tot half zes den tijd, vooruit, wie volgt me? En de kapitein klom 'n
eind tegen de rots op en zeven apen hem na, uitstekende oefening voor de
spijsvertering. Admiraal Snor wandelde kalmpjes naar de aanlegplaats van de boot
- als hij maar zàg genieten, genoot hij mee... Op 'n geweldig rotsblok keken ze naar
't kalme water van 't fjord... enkele kleine booten lagen aan den kant... reizigers
kwamen aanwandelen... wagens brachten koffers en tasschen...
- De boot, de boot! gilde Toon.
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En nu wilden ze hals over kop weghollen, maar de kapitein hield ze vast.
- Nog tijd genoeg, zachtjes aan!
Ze klauterden naar beneden en stapten naar 't veer.
Opeens riep Hein: - Onze tasschen nog!
- Kom maar mee, als je met admiraal Snor reist, dan hoef je nergens voor te zorgen.
Eensklaps bevonden de jongens zich te midden van 'n paar honderd menschen,
reizigers en Eidenaars. Toch meest touristen. Waar ze vandaan kwamen begrepen
ze niet, ze wàren er.
En wat 'n groote stoomboot nog. De jongens hadden gedacht aan zoo'n soort
overzetschuit.
En wat 'n macht van menschen aan boord.
Dat werd me 'n tooneel van drukte. Heele stapels koffers en tasschen werden
afgeladen...
- Daar heb je onze boel, zei Gerard.
Te midden van 'n half huis hooge bagage merkten ze hun eigendommen.
Op de andere boot naar Vik verzeilde 'n goede portie en zonder dat de jongens er
eigenlijk erg in hadden, voer die weg.
Hein kreeg er 'n kleur van, eerst bang, dat 't hun boot was, maar gelukkig - ze
klommen aan boord van 't grootere vaartuig en met eerbiedige bewondering woonden
ze 't inladen bij van 'n stortvloed bagage.
Hein zocht met inspanning z'n eigen tasch en
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vond 't ding begraven onder 'n enorme massa andere, geen bijkomen aan.
Ze zochten 'n mooi plekje boven op voor den admiraal en zelf zaten ze geen vijf
minuten op dezelfde plaats...
't Was bijna windstil... de groote warmte werd gevolgd door 'n heerlijke koelte...
Daar gingen ze over 't effen donkere water... links en rechts de grauwe berghellingen,
niets dan rotsen... de zuidelijke lijn begroeid en nu telkens overal de sneeuwtoppen.
Geen andere levende wezens zagen ze dan hun medereizigers, in 't begin druk en
woelig, maar zoetjes aan raakten ze onder den indruk van 't verrukkelijke varen door
die smalle bergspleet met water gevuld. En na enkele uren daalde de zon, wierp 'n
gouden schijnsel over 't water... je werd er stil van.
Wijze Toon zei: - Ik kan best begrijpen, dat ze hier bijgeloovig zijn en zooveel
sagen hebben.
- Zagen om hout te hakken? vroeg onnoozele Hein.
- Ach, luister dan, sagen met 'n s, sprookjes of overleveringen.
- O, zei Hein, maar hij wist 't nog niet. Hij had iets merkwaardigs ontdekt.
- Kijk daar eens.
Ze zagen 'n langen dikken kabel rechts aan den oever schuin naar beneden loopen
en eindigen waar 'n paar houten huizen stonden als verloren tusschen de zwarte
rotsen.
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- 'n Telegraafdraad is 't niet.
- 'n Telefoonkabel dan?
Eensklaps zagen ze 'n zwart ding van boven af naar omlaag vliegen langs 't touw...
Ze stonden sprakeloos.
- Wie raadt 't? vroeg de kapitein, maar ze begrepen 't geen van allen.
- 't Was 'n pak hooi en anders niets. Op die manier vervoeren ze dat van hooger
gelegen weilanden naar omlaag.
- Dat's 'n hooiegraaf, zei Piet geestig.
- 'n Hooie graaf? vroeg Hein suffig.
- Ach Hein, Piet wil grappig zijn, 't is geen telegraaf, maar 'n hooiegraaf.
Hein lachen. Piet had plezier van z'n ui.
Om zeven uur luidde er 'n bel.
- Avondmaal, verklaarde meneer Trappers.
- Avondmaal? herhaalde Hein.
- Voor ons wel wat gauw, maar wij waren in de late, dus kalmpjes aan, heeren.
Ze namen 't besluit om niet aan 't eigenlijke souper deel te nemen, maar liever wat
aparts te bestellen, en zoo stelden ze zich tevreden met wat broodjes, vleesch en thee
of melk.
Admiraal Snor was tot nog toe vrij stil geweest - waarschijnlijk dacht hij nog te
veel aan Gothenburg en aan de doorstane moeilijkheden...
Na 't avondmaal, boven op 't tweede dek, rustig
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bij elkaar gezeten, begon hij te vertellen van z'n broer, dien veelbelovenden man met
z'n prachtigen aanleg voor beeldhouwer... Met zachte stem verhaalde hij van dat
leven, verwoest door onbedwongen hartstochten en eindigend met krankzinnigheid...
't Deed den ouden man goed er over te kunnen spreken en 't jonge geslacht, dat
naar hem luisterde, voelde met hem mee, begréép, hoe de admiraal gebukt moest
gaan door al 't gebeurde met dien verloren broer.
't Klonk als 'n sprookje, toen hij hen vertelde van 't kostbare atelier, waarin de
verkwister vertooningen gaf met vrienden, tableaux vivants, die schatten gekost
hadden aan costumes...
Hun verbeelding begon te werken... ze zagen den dood van Julius Caesar of Saul
en David... geheimzinnig leek hun 't verschiet vol donkere bergtoppen met witte
sneeuwplekken... 't water leek telkens 'n breede zwarte baan of 'n afgrond... Werden
ze slaperig of merkten ze daar ginder vreemde wezens op... grillige gedaanten, die
in 't fjord verdwenen met uitgestrekte armen... wat kroop er achter dien berg?... was
't 'n Noorsche reus?... hoorden ze muziek?... zonderlinge geluiden?...
- Odde! Odde! riep de kapitein op eens.
Ze schrikten wakker uit hun droomen, liepen naar de verschansing...
Wonderlijk mooi! Nog in 'n toestand van verbeel-
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dingswerken keken ze naar 't kleine plaatsje aan 't einde van 't smalle fjord... 't scheen
hun zoo lief, zoo aanlokkelijk daar tegen de bergwanden aan... lichten flikkerden...
't rood en 't wit van 't grootste hotel kleurde scherp in de matte schemering. Alsof ze
'n betooverd kasteel naderden of 'n dorpje dat honderd jaar geslapen had, zoo staarden
ze naar 't kleine Odde... 't verrukkelijke Odde, waar ze dagen lang zouden blijven en
veel beleven.
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VI.
- Kom mee, haast je, rep je!
Nog even omgekeken, toen links om 't hotel heen want met den achterkant lag 't
naar 't water.
En alles draafde haastig voort... iedereen was benauwd geen kamer meer te kunnen
krijgen in éen van de twee hotels... Alle reizigers stroomden binnen, maar kapitein
Trappers was met drie jongens nommer één en admiraal Snor met vier anderen
nommer twee.
Terwijl de beide mannen kamers bespraken, keken de jongens verbaasd rond... Ze
stonden in 'n groote ronde hall, 'n soort van zaal en toch geen zaal... langs de houten
mooi gesneden wanden stonden tafeltjes en gemakstoelen... daar zaten enkele reizigers
kranten te lezen bij 't licht van 'n lamp...
- Zoo heb ik nog nooit 'n hotel gezien, zei Toon.
- En kijk eens, daar in de hoogte 'n galerij!
- Alles is van hout!
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- Prachtig snijwerk!
- Kijk, wat 'n Noorweegsche meisjes!
- Kamermeisjes, zei de kapitein en een er van liep al vooruit de trap op om de
kamers te wijzen. Maar de jongens wilden nog even kijken en daarom ging admiraal
Snor vast vooruit...
't Stroomde reizigers, die allen bang waren teruggestuurd te worden... 'n geschuifel,
'n gepraat.
Van boven af gezien leek 't bepaald tooverachtig bij 't gedempte licht van vele
lampen... misschien kwam 't ook doordat de jongens moe waren van den langen dag,
maar ze voelden zich weer zoo wonderlijk te moede, alsof ze niet werkelijk beleefden
wat ze zagen, alsof ze droomden...
Kapitein Trappers joeg ze naar bed met bevel: Lang slapen, goed rusten en morgen
doen we 't eens kalm aan, want overmorgen en Woensdag heb je al je kracht noodig.
Slaap lekker.
En ze sliepen - met de ramen open. Prachtige zuivere lucht versterkte hen de
longen... van droomen geen sprake... aan één stuk door sliepen ze tot acht uur.
Gerard en Toon werden 't eerst wakker...
- Weer zon, kom eens gauw kijken.
Hun kamer zag uit op 't fjord... 't volle zonlicht overstroomde 't water en de donkere
bergruggen met lange plekken sneeuw.
- 'n Stoomschip! juichte Toon.
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Hein stak z'n dik rood hoofd juist uit 't andere raam en 'n oogenblik later keken er
zeven koppen op kleine afstanden naar 't bewegende Duitsche plezierjacht.
En plotseling klonk 't: Oempapa, tsjoemsasa, echte muziek van blaasinstrumenten
daverde over 't water.
Even later stevende de boot 't fjord af en de jongens zwaaiden met handdoeken
en riepen hoera.
- Wat 'n roeibooten! riep Tom.
- Over 'n half uur zit je er in, zei de kapitein, plotseling binnenkomende, - kom
schiet op.
In 'n wip waren ze gekleed en kwamen volkomen uitgerust de eetzaal binnen.
- Morgen, admiraal.
Vroolijk en wel zaten ze aan 't ontbijt, waar de kamermeisjes vlug en netjes
bedienden.
- 'n Pracht van 'n eetzaal, vond Henri, en met reden want de verschillende vakken
waren beschilderd en 't hooge dak liep gebogen en de ramen van gekleurd glas lieten
't licht zoo feestelijk door.
Admiraal Snor scheen wat opgeknapt en maakte grappen met Hein en Piet.
- Waar gaan we van morgen naar toe? vroeg Toon.
- Nergens, we blijven hier 'n beetpe rond kijken en dan maken we van middag 'n
rijtoer.
- En u zei iets van 'n roeiboot, begon Toon.
- Ja, we gaan baden en roeien zonder mankeeren.
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Buiten 't hotel stonden 'n twintigtal mannen met ernstige gezichten geduldig te
wachten.
- 't Zijn gidsen, verklaarde de kapitein, - morgen hebben we er ook een noodig en
overmorgen, want dan gaan we 'n gletschertocht maken en de Niagara van Europa
bewonderen.
Dien morgen bleven de jongens thuis en toch vermaakten ze zich kostelijk.
Dat werd eerst roeien in twee booten. Tot hun verbazing maakte kapitein Trappers
ze zoo maar los zonder dat ze hem iets zagen afspreken met 'n verhuurder.
- Niet noodig, zei hij, dat komt wel terecht.
Ze stootten van wal, 'n moeilijke zaak door dat de bodem bedekt was met 'n vracht
rotsblokjes, waar de boot telkens tusschen vast raakte.
- Kapitein, u laat uw boek liggen.
- Dat is niets, antwoordde hij.
- Moet u 't niet halen, 't zal wegraken.
- O nee, zei de kapitein, - je kunt hier gerust alles laten liggen, je vindt 't precies
zoo terug.
- Stelen ze 't niet? vroeg Jan.
- Stelen? hier?
- Doen ze dat hier niet?
- Neemt er gerust 'n proef van, de menschen zijn hier te eenvoudig van zeden, te
eerlijk van natuur.
- 'n Mooi land voor professors, vond Piet, - als
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ze ergens d'r paraplu lieten staan, konden ze er vast op rekenen die terug te vinden.
Ze roeiden, in elke boot één der beide mannen als hoofd... de golfslag viel niet
mee, maar 't ging heerlijk.

'n Kwartiertje verder roeiden ze 'n hoek om, 'n diepe kreek in en daar legden ze aan vlak bij 'n verwarde
massa zware rotsblokken. (Blz. 121-122.)

- Is 't water koud?
- Dat moet je meteen maar eens voelen.
- Is 't zoet water?
- Half om half hier aan 't eind. Fjorden zijn inhammen van de zee, maar er valt
heel wat water in van de bergen.
- In zout water kun je ook zwemmen, zei Toon.
'n Kwartiertje verder roeiden ze 'n hoek om, 'n
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diepe kreek in en daar legden ze aan vlak bij 'n verwarde massa zware rotsblokken,
die van de berghelling in 't fjord getuimeld waren.
- Badbroekjes en handdoeken! kommandeerde kapitein Trappers. In 'n wip kleedden
ze zich uit, bewonderden de goede zorgen van hun aanvoerder, die overal aan dacht.
En toen te water.
Alle menschen, wat 'n spektakel werd dat!
't Was koud, al scheen de zon nog zoo lekker.
Hein wou eerst niet, maar op de glibberige rotsblokken kon hij zich niet staaande
houden en gleed zoo vanzelf in 't ondiepe water en toen hij er eenmaal in was, vond
hij 't heerlijk.
Ze klommen in de booten en kapitein Trappers nam als 'n Neptunus de boot op
sleeptouw en zwom met 't touw om z'n nek 'n heel eind voort, terwijl Piet en Henri
als echte natuurmenschen op 't bankje zaten.
't Water zag helder doorschijnend ...de jongens konden elkanders lichamen duidelijk
zien, licht geel, precies als in 't zwembassin thuis.
Op eens riep Toon: - Waar is de admiraal?
Ze zochten rond en - ontdekten hem eerst niet, tot Hein schreeuwde: - Dáár, dáár!
- Die Hein ziet 'm aldoor 't eerste.
Heel ver weg bespeurden ze 'n wit hoofd boven 't water, midden in 't fjord.
- Hallo, hallo!
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Toen kwam er een arm boven 't water uit en geen drie minuten later of de admiraal
zwom weer bij hen.
Sapperloot, die kon zwemmen, dachten ze allemaal en ze begonnen zich geweldig
in te spannen, zoodat de kapitein ze terug moest roepen en toen hij merkte dat ze niet
gauw genoeg keerden, haalde hij ze éen voor éen als hondjes naar den kant...
Na zoo'n bad konden ze weer met frissche krachten terugroeien en - 't roode bandje
lag nog op dezelfde plaats.
Tot 't diner liepen ze wat rond, schreven 'n brief naar huis of studeerden in de
reisgids en op de kaart. Op aanraden van den kapitein kochten ze nog geen
briefkaarten of foto's. - Je moet alleen koopen wat je heb gezien, zei hij en dus keken
ze maar vast eens.
Na 't diner reden er weer stolkjaerre voor en naar eigen keus mochten ze instappen...
toen vooruit. Voor de tweede maal begonnen ze 'n verrukkelijke rit langs den
beroemden Thelemarker straatweg, in 't begin 'n vrije baan, later weer rakelings langs
den rotswand, links en rechts de bruisende kleine rivier Gröndalselv. Na een paar
uur rijden, soms weer langzaam dan weer sneller, begonnen de paarden schichtig te
doen... 'n dof gedreun deed zich hooren en toen - aanschouwden de jongens den
Espelandsfos, den Lotefos en den Skarsfos, drie watervallen, de laatste twee schuins
tegenover nommer één...
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Ze stapten uit... in 't eerst konden ze niets zien... 't stofschuim spatte hen in 't gezicht...
de koetsiers voerden de paarden bij den teugel en leidden ze langs den waterval heen
over 'n houten brug...
Admiraal Snor was er alweer het beste aan toe door z'n zonnescherm... joep joep
joep galoppeerden ze allen over de brug om aan den anderen kant buiten 't nat te
raken en daar konden ze 't neerstortende water prachtig volgen, helder wit, door de
volle zon beschenen, viel 't als een sluier naar omlaag met donderend geweld. Zoo
dicht mogelijk naderde Gerard 't spattende kokende water ...langs 'n smal pad konden
ze 'r een heel eind langs loopen, bijna tot aan de plek waar 't neerplofte.
Natuurlijk moesten ze met steenen smijten en ze zagen de brokken opwippen en
terugspringen als knikkers en je kon geen woord verstaan door 't oorverdoovend
gedreun.
- Loopt dat nou altijd maar door? vroeg Toon.
- Is dat altijd zoo geweest? wou Henri weten.
De kapitein verstond ze niet... hij keek met wijde oogen 't schouwspel aan...
Jammer dat ze te nat werden en daarom voerde de kapitein ze 'n eind verder in 'n
kloof... aan weerszijden van de rivier rezen de rotswanden omhoog en niet dan met
groot geweld kon 't water er zich doorheen wringen. Tusschen kreupelhout door liep
'n weggetje opwaarts met telkens open
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plekken en daar begon 't steenen gooien opnieuw.
- Hier heb je vrij spel, allo, wie 't verste smijten kan! en de kapitein zelf deed de
eerste worp. Kets, kets, vloog de kei en plofte in 't kokende riviertje en toen allemaal.
Hein gooide zich haast den arm uit het lid en zag z'n steen toch nog voor z'n voeten
vallen.
Na 'n flinken klim bereikten ze den vlaggestok op 't randje van de ‘Schlucht’. Ze
stonden er omheen en keken naar beneden in de kokende diepte...
In 'n klein restaurant zorgde de admiraal voor 'n behoorlijke verfrissching...
Terug. En helaas... op dien terugtocht gebeurde er iets vreeselijks...
'n Half uurtje voorbij de watervallen maakte de weg telkens aanmerkelijke
krommingen, zoodat je niet kon zien wat er om den hoek aankwam. Op eens splitsten
de paarden de ooren... 'n vreemd geluid drong er in door... 't eerste bleef zelfs staan...
dadelijk sprongen de koetsiers af, grepen de dieren bij den teugel en leidden ze zoover
mogelijk rechts. Thans herkenden ze allemaal 't geluid, 't getoeter van 'n tuftuf... Ze
zagen 't ding niet, ze hoorden 't aankomen en eensklaps verscheen de motor met zijn
berijder... de paarden steigerden, ongewend aan deze nieuwe machine en met moeite
hielden de mannen ze in bedwang...
Daardoor misschien nam de motor 'n te grooten
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draai... langs den afgrond... wat er eigenlijk gebeurde wisten ze niet recht, maar
eensklaps klonk er 'n doordringende gil en voor hun oogen stortten machine met
berijder in de diepte...
Kapitein Trappers was de eerste die zich herstelde en z'n bevelen gaf...
- Houdt de paarden... alles uitklimmen - rijdt ze 'n eind weg.
Sprakeloos klommen de jongens uit de karretjes... de kapitein wenkte hen, niet bij
den rand te komen... doodstil stonden ze toe te zien hoe hun aanvoerder den afgrond
naderde, op de knieën zich voorover bukte... eensklaps zagen ze hem opspringen...
- Hij lééft - we moeten hem helpen!
't Gaf 'n schok en terwijl de kapitein naar de wagens holde, waagden enkele jongens
en de admiraal 'n blik in de diepte...
Daar lag hij... tusschen rotsblokken... 't water sloeg over hem heen... naast hem
schitterde 't staal van de verbrijzelde motor...
Achterover lag hij... waarschijnlijk gewond, maar hij leefde, want hij bewoog de
armen...
Vliegensvlug had de kapitein met de koetsiers de touwen van de karretjes
losgesneden, aan elkaar geknoopt en nu keerde hij terug, juist toen Gerard uitriep: Hij wil gaan staan!
't Was eerst de bedoeling van den kapitein geweest zich zelf te laten zakken, om
te zien hoe hij verder
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helpen moest, maar nu merkte hij tot z'n groote vreugde, dat de man beneden niet
alleen leefde, maar zich wonder boven wonder blijkbaar op de been kon houden.
Waarschijnlijk was hij rechtstandig omlaag getuimeld en hadden de banden den
schok gebroken.
De kapitein liet 't touw zakken... aan 't eind had hij 'n kussen geknoopt...
Alle jongens, de admiraal, de kapitein en twee koetsiers hielpen vasthouden, keken
in hevige spanning toe... Met moeite stapte de vreemdeling over de rotsblokken... in
de lange donkere stofjas leek hij 'n bovennatuurlijk schepsel... 't gaan viel hem
blijkbaar moeielijk, want na enkele oogenblikken kroop hij verder, bereikte 't touw,
ging ruiter te paard op 't kussen zitten en hield zich stevig vast...
Langzaam werd 't touw ingepalmd ...over den rotswand lag ook 'n leeren kussen
voor 't snijden. Met de voeten hield de vreemdeling zich af en eindelijk bereikte hij
den rand ...de kapitein en de admiraal grepen elk 'n arm en met 'n stevigen ruk hadden
ze hem op den weg...
Toen viel hij ruggelings om, bewusteloos... schrik en inspanning brachten hem
buiten kennis - niet lang gelukkig...
In 'n ommezien keerde 't bewustzijn terug en willoos liet hij zich op 'n kar hijschen
- voort ging 't toen, tien minuten... halt gehouden voor één van die merkwaardige
Noorsche woningen, laag en met zoden

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

128
daken, waar zelfs de bloemen nog in groeien...
Hier ontdeden ze hem van z'n natte plunje, droogden hem lekker en na 'n oponthoud
van 'n uur keerde de karavaan huiswaarts... langzaam ter wille van den gewonde. 't
Had de jongens sterk aangegrepen, hoe gelukkig ook de afloop was geweest... Dat
oogenblik, waarin ze motor en berijder plotseling zagen verdwijnen in den afgrond,
zouden ze niet gauw vergeten...
't Gaf in Odde 'n heele opschudding en bizonder wijze heeren zeiden, dat ze 't wel
gedacht hadden. En de kapitein zei: - 't Is jammer want nu gaan ze overal hekjes
zetten.
En de admiraal zei: - Wat doen ze met zoo'n lawaaiding in Noorwegen.
En Gerard zei: - Die zal nu wel huis toe gaan.
En Hein zei: - Ik ga nooit in 'n auto rijden.
En Toon vroeg: - Blijft dat ding daar nu liggen?
De held van 't avontuur lag in bed, koortsig en 'n dokter vermaande hem tot rust,
langdurige rust en admiraal Snor deelde bankbriefjes uit aan de koetsiers om nieuwe
leidsels te koopen en nieuwe kussens en dienzelfden avond werd de gebroken machine
nog opgeheschen en ergens in 'n schuur opgeborgen...
Aan 't avondmaal heerschte 'n levendige drukte... 't verhaal van 't gebeurde moest
in vijf talen gedaan
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en voor hun oogen stortten machine met berijder in de diepte. (pag. 126).
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worden en in vijf talen redeneerden de reizigers er over.
't Jeugdige reisgezelschap vond veel bekijks en na 't souper kroop Hein ergens
weg, want telkens kwamen er van die brutale Engelschen op hem af om 'm uit te
hooren...
Maar de kapitein riep hem tot de orde en sprak hem moed in... Je zegt maar: - Yes,
yes, o yes! Please and don't ask me too much!*)
En zoo maakte Hein zelfs den koudsten Engelschman aan 't lachen...
In de schemering kochten de jongens briefkaarten met afbeeldingen van sommige
gezichten tusschen Odde en de vallen...
Ze zagen enkele paardjes grazen, zoo maar los loopend, maar met 'n bel om den
nek.
- Veel gras groeit hier niet, ze moeten 't soms heele einden ver weg opzoeken, zei
de kapitein.
En ook raakten ze opgetogen over 't voorbij gaan van 'n karretje bespannen met
'n merrie ...naast de moeder draafde 'n jong veulen, allerleukst beestje, 't liep zoo
maar los mee, den kop ter zijde gebogen tegen de merrie aan...
- Zoo wennen ze de dieren al jong aan 't loopen en klimmen tegen de hellende
wegen, verklaarde de kapitein.
Met 't vallen van den avond vermaakten de jongens

*) Ja, ja, o ja. Vraag me als 't u belieft niet te veel.
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zich in de groote ronde hall, dronken er bij 't licht der lampen 'n glas cider en
redeneerden, lekker rustend in de schommelstoelen over 't gebeurde van dien dag...
- Als ze 't thuis hooren, zei Toon, - hebben ze geen rust meer.
- Wat is dat nou! riep de admiraal, - wij reizen toch niet in die spektakeldingen,
wat schrijf je dan over onze Noorsche paardjes? Zijn ze niet flink en uitstekend te
vertrouwen?
- En je zult nog wat anders beleven, zei de kapitein, - we moeten er nog óp ook.
Dat was 'n ideaal! Paard rijden, langs rotsige paadjes, heerlijk!
- De kapitein lachte fijntjes en zei niets, maar stuurde ze tijdig naar bed met de
veelbelovende woorden: - Morgen de gletschertocht!
Van vroeg opstaan was geen sprake, ze sliepen gewoonweg aan één stuk door en al
zou er ook 'n hevige brand uitgebroken zijn, misschien hadden ze zich laten
verbranden zonder wakker te worden.
- Acht uur! riep Gerard.
Toon rolde hals over kop uit bed en samen ploeterden ze met water, schuierden
d'r borstelhoofden en hingen toen uit 't raam te koekeloeren.
- Alweer zon, 't is 'n wonder.
- Vandaag gletschertocht, zet je maar schrap.
- Waar is die gletscher ergens?
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- Kijk, dáár zie je de Folgefond, dáár, aan den overkant van 't fjord, tusschen die
toppen door... dat witte, daar is 't.
- Dat wordt klimmen.
- En kou lijden.
Bombardement op de deur.
- Aantreden!
'n Kwartier later stonden ze buiten na 'n stevig ontbijt.
- Mag ik je voorstellen, zei de kapitein.
- Nils Tollefsen Aarthun!
De jongens keken in 't verstandig knap gezicht van 'n eenvoudigen bewoner van
Odde.
- Onze gids, vervolgde meneer Trappers, - hier is z'n kaartje en hij reikte 't
kartonnetje over.
NILS TOLLEFSEN AARTHUN.
The known guide to ‘the Folgefond glacier’ and to ‘the Skjaeggedalsfos’
ODDE.
- Krijgen we 'n gids mee? stotterde Hein, - is 't gevaarlijk?
Niemand gaf antwoord, want de kapitein kommandeerde: - Alle jassen mee, vlug!
'n Aardbeving op de trappen van 't hotel, maar vliegensvlug waren ze terug... ze
begrepen 't niet recht waarom ze met zulk prachtig warm weer die vervelende jassen
mee moesten nemen.
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Nils, de gids scheen over meer mannetjes te beschikken, ten minste, de kleeren
werden afgenomen en met touwen en riemen op de ruggen van drie volgers geladen.
- Nou heeren, voorwaarts! riep de kapitein en de stoet van dertien zette zich in
beweging.
Hein hoorde tot z'n schrik, dat ze den ganschen dag zouden uitblijven... dus geen
diner!
Maar de admiraal wees hem op de ransels der vier gidsen. - Daar zit wat in, zei
hij stilletjes.
Nils sprak vrij goed Engelsch en maakte 'n aardig gebruik van z'n tong... meestal
liep hij met den kapitein voorop en die kwam 't dan weer oververtellen als 't de moeite
waard was.
Eerst roeiden ze 'n tien minuten over 't fjord, stapten aan wal, lieten de booten in
'n kreek achter.
Toen zagen ze Odde al achter zich en nu ging 't omhoog, zig-zag langs kleine
bruisende beekjes en leuke watervalletjes.
- Wat gaat dat langzaam, vond Henri en z'n wipneus wees al naar 't hoogste punt.
- Als jij strakjes maar niet achterblijft! Kijk naar Nils, rustig stapt hij verder... je
houdt 't anders niet uit.
Tusschen kreupelhout door slingerde 't pad in 't begin, maar voortdurend bleef 't
steenachtig... jonge, 't viel niet mee en na 'n half uur moesten Jan en Piet al even
rusten op bevel van den kapitein.
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Gezellig gingen ze allemaal op 'n groot rotsblok zitten en keken naar Odde, nu in de
diepte.
- Jullie zegt maar eerlijk als je moe wordt, 't is heusch geen kleinigheid, want we
hebben vijf of zes uur te klimmen. Wie dus liever niet meegaat, mag omkeeren, al
geloof ik niet, dat je naar huis wilt gaan zonder 'n gletscher gezien te hebben. En dan
- daar boven is 't pas heerlijk! Daar moeten we paard en slee vinden, alweer 'n
buitengewone goedheid van onzen admiraal. Zonder dat ik 't wist, heeft hij gister al
aan andere gidsen de boodschap meegegeven ze vandaag klaar te houden. Meestal
zijn ze alleen aan den anderen kant van de Folgefond te krijgen, maar als de admiraal
begint, nou, dan gebeurt 't onmogelijkste. En Nils vertelt me daar, dat je er glijbanen
bovenop hebt van honderd meter lengte, dus, 'n beetje vermoeienis mag je er wel
voor over hebben en dan - de gletschers!
Voorwaarts!...
Kalm loopen, regelmatig doorzakken.
- Wie moe is, geeft maar 'n schreeuw.
't Ging al beter, de jongens gewenden er meer aan en vooral toen Nils met z'n
mannen van achter 'n groot rotsblok 'n hoop stevige stokken te voorschijn haalden
met flinke punten.
Ha, dat hielp en 't duurde veel langer eer er weer halt gemaakt werd...
- Hoe hoog klimmen we? vroeg Tom.
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Twee duizend meter. Maar op de helft ontbijten we.
- Staat daar 'n hotel? vroeg Henri.
- Ja, 'n windhotel met 'n dak van lucht en stoelen van ijs, je zult eens zien wat 'n
lief hotelletje.
Verder!
Nog geen vijf minuten daarna, of Hein schrikte zoo hevig, dat hij een gil gaf.
- Alweer moe?
- 'n Beest! schreeuwde Hein.
En jawel, 'n eindje verder kwam nieuwsgierig de kop van 'n schaap tuschen twee
steenbrokken door kijken.
- Nog één!
- 'n Heele hoop!
Plotseling verdween de gansche kudde en vol bewondering zagen de jongens die
dieren van steen op steen springen zoo vlug als herten.
'n Heel eind verder bleven ze staan, begonnen weer te grazen.
- Zie je ginder die hut? vroeg de kapitein.
Allemaal kijken.
- Daar wonen twee meisjes den heelen zomer in en passen op die schapen, dat
vertelt Nils me.
't Was verbazend aardig, vonden ze en dan Odde zoo in de diepte tusschen de
donkere hellingen... telkens kon je 't nog even zien...
Na de derde rust vloog Gerard eensklaps als 'n dolle man vooruit... hij bukte ergens
en triomfante-
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lijk bleef hij staan met iets wits in de uitgestoken hand.
- Wat heeft hij daar nou?
- Sneeuw! gilde Gerard.
'n Oogenblik later graaiden ze allemaal in de sneeuw, 'n korrelig droog soort.
- Midden in den zomer sneeuw, 't is toch leuk, zei Piet, - maar hier wordt 't nog al
koud ook.
De jassen gingen aan... 'n scherpe wind begon te blazen... de plantengroei hield
op...
- De sneeuwgrens, zei Toon heel wijs.
- Hoeveel meter, kapitein? vroeg Gerard, - 't is immers 2500 M.?
- Nee, nee, we zijn hier niet in Zwitserland. Dichter bij de Pool krijg je immers
veel eerder kou dan in 't hartje van Europa. we zijn hier nog niet eens 1000 M. hoog.
't Viel 'n beetje tegen, maar anders begon 't nu toch werkelijk 'n merkwaardige
geschiedenis te worden. Rondom kale rotsen... overal sneeuw... vinnige koude.
Omstreeks twaalf uur bereikten ze 't hotel van Henri. Achter 'n paar reusachtige
rotsblokken hielden ze halt... daar zaten ze veilig voor den fellen ijzigen wind... er
lagen 'n paar planken en zoo vormden ze 'n soort van banken door ze op kleinere
steenen te leggen.
Als tafel deed 'n rotsblok dienst en daarop stalden de gidsen 't tweede ontbijt uit.
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- Henri, zet jij maar eens koffie! spotte de kapitein, maar deze jongeheer hield zich
wijselijk stil.
Met de kragen òp kropen de jongens dicht bij elkaar, keken toe...
Nils tooverde brood, boter, vleesch, kaas, jam en messen uit de ransels en toen
begon 't twaalf uurtje in die woeste omgeving... ze zaten hier in 'n kleine hoogvlakte...
ginds begonnen de gletschers... 'n eind links klaterde 't water in 'n diepe kloof... voor
zich zagen ze wit... wit... wit...
Natuurlijk kregen de gidsen ook hun portie en wie dorst had, schepte 'n glas
kristalhelder water uit 't beekje, dat 'n pas of tien verder schuin naar de kloof
stroomde...
- Dit vergeet ik nooit, zei Toon en de anderen dachten 't zelfde... telkens keken ze
rond, konden 't zich maar niet begrijpen, dat ze nu in 't hartje van den zomer half
zaten te bevriezen.
Door den langen klim aten ze met wolvenhonger en Nils kon de overschotjes wel
in 'n vingerhoed bergen.
Toen begon er iets ongeziens.
Daar voor zich uit zagen de jongens na 't minuut of tien, 'n grijswitte massa
boogvormig naar beneden loopen.
- 'n Gletscher! riep de kapitein, - opgepast, 't is wel 'n snoes van 'n gletschertje,
maar je kunt er toch heel netjes afglijden of doorzakken.
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.... en zoo na elkander stapten ze over de gletscher.... (Bladz. 138.)
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Hein luisterde ademloos...
- Zie je, zoo'n gletscher is 'n hoop bevroren sneeuw en sneeuwwater tusschen twee
rotswanden... kijk 's eventjes hoe lang wel!
Heel ver beneden zich bespeurden ze 't einde pas en daar stroomde 't water pijlsnel
naar omlaag.
- Nu precies in elkanders voetstappen loopen, opgepast, ik kom achteraan.
Nils ging voorop... eerst 'n sprongetje van den rotswand op 't ijs... duidelijk zagen
ze 'n opening van 'n decimeter... toen porde hij met z'n stok en stapte voorzichtig
verder...
Achter hem kwam Gerard en heel precies volgde hij Nils... en zoo na elkander
stapten ze alle dertien over de gletscher... telkens een man na twee jongens...
Hein durfde haast niet... hij zag die opening en als je links keek die diepte... hij
werd duizelig en deed z'n oogen toe...
Gelukkig liep de kapitein achter hem en die hielp ongemerkt zooveel hij kon...
Als je viel, ging je naar beneden en dan 't idee er door te zakken...
Gerard stond al te springen... die wàs er... maar hij, Hein...
Op eens dreigde hij uit te glijden... z'n stok had hij niet stevig genoeg schrap gezet...
maar de kapitein had 'm vast, greep z'n hand... En toen, in eens,
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kraakte 't verschrikkelijk onder z'n voeten... nee, hij leefde nog... ze waren er al haast
allemaal...
- Spring, spring!
Mooi zeggen, Hein sprong niet... hij liet zich vallen en hadden ze hem niet
opgevangen, dan was hij nog in de diepte gerold...
De altijd wakende kapitein voorkwam alle rampen en zoo raakten ze netjes over
den eersten gletscher heen.
Nu 't gevaar achter den rug was, voelden ze zich toch wel trotsch en zelfs Hein
redeneerde 't honderd uit over z'n eigen heldhaftigheid, maar hij werd weer heel stil,
toen ze nommer twee naderden.
Hier gaapte 'n nog veel breedere spleet tusschen 't ijs en de vaste rots, zoodat de
gidsen bleven staan om de bangere jongens 'n zetje te geven...
Tot over de enkels zakten ze in de losse sneeuw en hun voeten kregen heelemaal
geen last van de koude.
Nommer drie leverde niet de minste moeielijkheid op en zegepralend stapten ze
over de witte vlakte.
- Wat is 't hier woest, zei Toon, - kijk eens achter je, je ziet de bergen over 't fjord
niet eens meer, alleen wolken.
Nils maakte 'n bocht, nu niet meer zoo in de schuinte omhoog, maar in de vlakte,
de onafzienbare hoogvlakte, de Folgefond.
- Ze zeggen allemaal Foljefond, hoor je wel, zei Tom.
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- 't Klinkt veel leuker... Foljefond, en waar zijn nou de sleeën? vroeg Henri.
- Nog 'n beetje klimmen, antwoordde de kapitein, wie moe is...
- Nee, nee, vooruit maar!
Langzaam ging 't verder door de sneeuw... niets

Donker tegen wit stonden er 'n zestal sleeën, bespannen met alweer die zelfde sterke kleine paardjes
en geen vijf minuten later of ze hadden 'n plaatsje veroverd en tot hun onuitsprekelijk genoegen
mochten ze nu zelf sturen... (Blz. 141).

dan sneeuw... hier 'n zwart rotsblok, anders sneeuw, sneeuw, almaar sneeuw.
'n Korte rust hielden ze bij 'n soort gedenkteeken van rotsblokken... daar zaten ze
tamelijk buiten den wind en dan... ze wenden eraan...
'n Half uur later na 'n vermoeienden klim bereikten ze 't hoogste punt, 2000 M.
En eensklaps vergaten ze ook alle moeheid...
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- Ginder! schreeuwde Gerard, - dat zwarte, 'n slee!
Donker tegen wit stonden er 'n zestal sleeën, bespannen met alweer die zelfde
sterke kleine paardjes en geen vijf minuten later of ze hadden 'n plaatsje veroverd
en tot hun onuitsprekelijk genoegen mochten ze nu zelf sturen...
De snelheid viel niet mee... door 't ongebaande van 't ontzaglijke sneeuwveld
konden de paardjes onmogelijk vlug vooruit komen, maar... ze hadden jool en Hein
rolde van de slee af over z'n kop heen en de admiraal lachte zoo geweldig, dat z'n
hoed van z'n hoofd gleed en de gidsen riepen onverstaanbare zinnen Noorsch....
De kapitein gaf 't sein tot den terugtocht en toen begon er 'n spektakel, zooals ze
nog nooit beleefd hadden...
Ze volgden Nils en de anderen... die bleven staan vlak voor 'n geweldige glooiing...
Nils zette z'n beenen schrap en daar ging die.
Met open monden keken de jongens toe...
Staande, op stijve beenen, gleed Nils de diepte in... de harde sneeuw stoof op zij...
't kraste nog erger als over ijs.
En toen volgden de andere mannen...
Kapitein Trappers trok z'n wenkbrauwen hoog op... jonge, 't leek hem een
gevaarlijke onderneming, maar hij dééd 't... 't ging... 't ging... alleen bij 't eind
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duikelde hij onderste boven... viel hals over kop tusschen de gidsen...
Aarzelend stonden de jongens boven aan en de admiraal moedigde ze aan, maar
sapperloot... als je viel, dan rolde je als 'n tonnetje wel 'n honderd meter voort.
Toon was de eerste... hij zette zijn tanden op elkaar, kneep z'n vuisten toe en roef, daar gleed hij Mooi, mooi, rrrrrrrrrrrrrt... ai, ai, daar valt ie... nee, nee... kijk die
zwaaien met z'n armen... rrrrrrrt, hij is er. Toon tuimelde in de uitgestoken armen
der gidsen, maar hij wàs er.
Gerard volgde en moest zoo verschrikkelijk lachen, dat hij bovenaan al omviel en
om en om rollende kwam hij beneden met pijnlijke handen en roode strepen van de
scherpe sneeuw...
Leuke Piet, klein ventje als hij was, kwam prachtig beneden en Jan gleed niet,
maar liep als 'n bezetene de glijbaan af... 'n wonder, dat hij niet voorover sloeg en
zich leelijk bezeerde...
Henri stak z'n neus loodrecht omhoog... hij zou eens laten zien, hoe 't eigenlijk
moest, maar hij kon zich niet stijf genoeg houden, waggelde, sprong op zij, liep 'n
eind, viel toen en kwam jammerlijk beneden aan...
- Ik doe 't niet, zei Hein tegen Tom boven.
- Kom jo, wees niet zoo flauw! wil ik eerst gaan? maar als je 't niet doet, ben ik
nijdig op je!
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Weg vloog Tom.
Hein zag 'm gaan, mooi rechtop... roef, kolossaal, wat 'n gladdekker was die Tom
toch.
- Nou jij, Hein, hoorde hij admiraal Snor zeggen...
Wat moest ie doen... als Tom nijdig werd... en beneden begonnen ze te roepen...
hij rolde natuurlijk dadelijk onderste boven...
Eensklaps nam Hein een kloek besluit...
Beneden zagen ze hem 't afglijpunt naderen en - plotseling ging Hein gewoonweg
zitten, liet zich met z'n beenen vooruit omlaag glijden... 't Ging prachtig, maar
nauwelijks halverwege of Hein trok vreeselijk benauwde gezichten... z'n zitvlak
kreeg ongenadig te lijden en van tegenhouden was geen sprake...
Onder groot gejuich kwam Hein beneden, maar hij zelf had wel kunnen huilen en
eensklaps gilde Gerard 't uit: - Z'n broek, z'n broek is dóór!
En nu barstten ze in lachen uit, want door de sterke wrijving hing Heins broek
zoowat in flarden die aan weerszijden uit z'n jas kwamen kijken en hij voelde er met
alle twee z'n handen naar en trok zoo'n enorm bespottelijk gezicht, dat 't lachen der
anderen omsloeg in gieren en ze zich moesten omkeeren, terwijl sommigen de tranen
over de wangen rolden. Z'n jas had hij gelukkig opgelicht onder 't glijden en nu
bedekte dat kleedingstuk vriendelijk de groote opening in Heins broek en met behulp
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van 'n paar spelden werden de uitwijkende lappen opgehouden.
- Je krijgt van mij 'n nieuwe, hoor Hein!
Wie sprak daar?... de admiraal?...
Waar kwam die opeens van daan?...
- Bent u naar beneden komen glijden? vroeg Gerard.
- Nee, ik ben gesprongen!
En toen ze tegen die woorden opkwamen, zei de admiraal:
- Jullie keken niet naar me en daarom ben ik maar kalmpjes naar beneden
gelóópen...
- Ginder is nog 'n kleintje! riep de kapitein, - en dan moet u 't eerste!
En de oude heer was zoo goed niet of hij moest 'n staaltje geven van z'n flinkheid,
maar 't werd 'n lesje, want zonder aarzelen gleed hij na de gidsen de diepte in en door
dit voorbeeld kon de jonkheid niet anders doen dan kranig volgen. Zelfs Hein met
z'n halve broek bracht 't er goed af.
Beneden hielden ze 'n flinke rustpoos om daarna den terugtocht over de gletschers
te beginnen. Dat zaakje leverde dezen keer weinig moeielijkheden en welgemoed
bereikten ze weer 't hotel Wind...
De verdere afdaling werd verschrikkelijk...
Ze waren natuurlijk moe en dan 'n paar uur dat vreeselijke doorzakken in de
knieën... je werd er zenuwachtig van... en 't ging maar zig-zag... wou
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je hard gaan loopen, dan kwam er niets van terecht. De gidsen daalden met vasten
stap en schenen van geen vermoeidheid te weten en dan - de kou hield op zoodra ze
halverwege waren en 't zweet parelde op alle voorhoofden... nee, nee, nee... de
heenreis vonden ze pleizieriger... Wat smaakte nu dat goddelijke water van 't beekje.
Kristalhelder vingen ze 't in de holle hand op, waschten zich 't voorhoofd en dronken
't met gretige teugen - ijskoud!
Henri bleef gedurig achter om even uit te rusten en ze maakten elk kwartier halt
volgens bevel van den kapitein, maar Henri raakte bekaf. Op alle manieren probeerde
hij z'n daling te veranderen... huppelend, springend, zijwaarts, achteruit, 't een al
gekker dan 't andere, want Henri kon 't niet uithouden, dat kniegeknik, en Hein niet
veel beter. Die lachte zenuwachtig en liet zich maar gaan... dan bonsde hij tegen
Tom, dan stootte hij den admiraal.
Op 't laatst namen twee gidsen hem elk onder 'n arm en hielpen den dikken jongen
'n handje.
Ze praatten op 't laatst niet meer en de laatste twee honderd meter liepen ze minstens
'n kwartier uit elkaar, zoodat Gerard en Toon al in de boot zaten toen Henri en Piet
nog niet te zien waren.
Hoe zalig die roeitocht naar huis over 't fjord.
- Dat 's goed geweest voor de beentjes! zei de kapitein.
- En voor je borst! zei Toon.
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- Zeker, je longen zijn heelemaal schoon geworden.
Wie heeft er honger?
Als 'n wolf! als 'n haai! als... als... als Hein!
- 't Diner is voorbij... 't is nu zes uur!
Diepe verslagenheid..., maar ze keken den admiraal eens aan en toen begrepen ze
er alles van...
Werkelijk vonden ze 'n aparte tafel voor hen klaar staan en na 'n half uurtje rust,
begon er 'n onstuimige aanval, die eindigde met 'n volkomen overwinning. De
admiraal had allerlei extraatjes besteld en ze smulden... en Hein verscheen met 'n
jasje aan... en ze sliepen om negen uur al.
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VII.
- Nou zijn we al een week van huis, 't is vandaag Woensdag, zei Toon, terwijl ze den
anderen morgen achter 't hotel bij elkander stonden.
Ze keken er gek van op... 'n week!
En toch - in hun verbeelding waren ze veel langer van huis, maar ze hadden geen
tijd daar over te denken, ze dachten er haast niet aan.
Op dat oogenblik lagen er vier groote excursiebooten in 't fjord.
- Misschien komt de Duitsche keizer, zei Piet.
- Ga jij nog 'n beetje slapen! riep Gerard, - die komt gelijk met jou.
Nils!... Eén voor één drukte hij de jongens de hand en informeerde naar hun
nachtrust.
't Engelsch ging Gerard al aardig af - hij wist ten minste antwoord te geven, terwijl
de anderen liever luisterden.
De kapitein en de admiraal!
Half negen!
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'n Toespraak van den kapitein: - Jongens, we hebben nu 'n tocht voor ons van elf
uur. Daarbij zijn twee uur klimmen en twee uur dalen. 't Oorspronkelijke plan van
dien tocht was, om 'n deel te paard te doen, maar ongelukkig is 'n groot gezelschap
ons vóór geweest en dus - moeten we niet gaan of loopen. Als we niet gaan, zien
jullie 't mooiste van Noorwegen niet, 'n waterval zooals je er geen tweede in Europa
vindt... want we kunnen geen dag missen en de boot naar Holland gaat maar ééns
per week. Willen jullie nu of liever vandaag uitrusten?
Ze barstten los van: - nee, nee, nee!
En de kapitein lachte en vervolgde: - De Skjaeggedalfos slaan 'n massa reizigers
over, omdat de tocht zooveel bezwaren heeft...
- Dan moeten wij 't juist doen, bromde Toon.
- Vooruit dan maar, 't is heusch niet zoo vreeselijk. Eerst 'n uur roeien en later
weer 'n uur roeien...
Ze vonden 't uitmuntend.
Instappen!
Nils voerde de eene boot en z'n helper de andere en rustig staken ze van wal...
Heerlijk, altijd weer, dat dobberen over 't fjord tusschen de donkere bergen...
De booten bleven vrij gelijk...
Hein had 'n buitengewoon zonderlingen broek aan... volgens Tom van ijsberenvel,
maar eenvoudig niets
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anders dan 'n wonderlijk kleedingstuk uit 't magazijn van meneer Helstrom... 't zat
Hein 'n beetje nauw, wat 'm volgens Gerard precies deed lijken op 'n ridder uit de
elfde eeuw!...
Dicht bij de plek, waar de Tysse in 't Sorfjord loopt, landden ze en nu begon er 'n
hoogst interessant werk, want de booten moesten aan wal worden getrokken op 't
droge.
'n Heele karwei. Met d'r allen gaven ze de boot telkens 'n zet van éen, twee, hoepla!
tot ze veilig en wel op de steenen lag... toen de andere.
- Waarom leggen ze de booten niet aan 'n touw vast? vroeg Jan.
- Wel jongeheer, dan sloegen ze stuk. Dat water is eigenlijk zee, 't fjord is 'n
insnijding van de rotsige kusten, de vloed kun je hier heel goed merken en bij die
gelegenheid zouden de booten veel te lijden hebben.
Goed geoefend door hun vorigen tocht viel 't klimmen langs de bruisende Tysse
bizonder mee. Wel lag 't pad bezaaid met losse steenen, maar er bleef nog genoeg
levenslust in de jongens om zich daardoor niet te laten ontmoedigen.
- 't Is veel steiler dan gisteren, vond Toon.
- En veel warmer, zuchtte Hein met z'n ijsberen broek.
- Maar veel mooier, zei de admiraal.
- Veel trotscher! riep de kapitein.
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- 't Water is veel wilder, aldus Henri.
- Straks zal je wat zien, zei meneer Trappers.
Ze kwamen aan 'n kloof, waarin 't water van de Tysse pijlsnel neerstortte, zoodat
er niets dan opwarrelend schuim te zien was.
Ze bleven hier lang staan... de grond trilde... 't melkwitte schuim kleurde in 't
zonlicht... 't stoute natuurtafereel maakte ze allen stil!... En gedurig werden ze geboeid
door 't woeste om hen heen... achter zich zagen ze de Folgefond tusschen de
bergtoppen blinken en naast zich altijd maar 't donderend geweld van den
bergstroom...
Na 'n flinken klim zagen ze 't riviertje in 't geheel niet meer, wel hoorden ze 't
klaterend vallen van 't schuimende water, tot ze 'n houten brug over gingen en nu
loodrecht naar beneden konden zien in 'n spleet, vol planten tegen z'n wanden en
heel diep 't kokende water...
- 'k Zou hier wel 'n dag lang naar kunnen kijken, zei Toon en z'n gezicht stond
ernstig.
- Als je hierin tuimelt, nou, zei Henri.
- Is hier wel eens iemand ingevallen? vroeg Piet.
Hein en Jan vermaakten zich met steenen naar beneden te smijten, maar ach, je
merkte niet eens waar ze bleven...
Om elf uur bereikten ze 't kleine restaurant, waar de kapitein 'n maal bestelde tegen
twee uur als ze terugkwamen van de Niagara!...
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- Even rusten!...
- Nee nee, meteen mag je rusten in de boot, dan frisch je heelemaal op.
- Er zijn nog meer menschen, fluisterde Hein, en jawel, n' heele karavaan trok op
weg naar de roeibooten...
Tot hun verbazing bespeurden de jongens 'n uitgestrekt meer.
- Begrijp je dat nou? vroeg Piet, - we zijn pas zoo'n vreeselijk eind geklommen
en nou is 't net of je weer beneden bent aan 't fjord. Dit is toch geen fjord?
- Wel nee, 'n bergmeer, 'n kom tusschen de toppen, vol water geloopen.
In elke boot zaten twee roeiers met zoowat zes reizigers en achter elkander zetten
ze koers in de richting van den reuzenwaterval...
Hein had 't eerste half uur alleen oogen voor den roeier vlak over hem...
Nee maar, dat was me 'n zonderling personage!
- Precies 'n arend, zei Tom, - z'n oogen kijken ook niet rechtuit maar op zij en hij
knikt net zoo met z'n hoofd als vogels doen.
- En dan die mond en die neus en die smalle borst.
Tom scheurde 'n blaadje papier uit z'n zakboekje en probeerde hem uit te teekenen...
Hein vond 't sprékend.
De kerel zat aan één stuk met den anderen roeier,
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n' stevigen flinken jongen, te redeneeren... ze verstonden er geen woord van, want
z'n mond had ook al 'n snavelvorm, zoodat 't spreken overging in 'n zonderling
brabbelen...
- Zijn hier arenden? vroeg Piet.
- Zeearenden wel, antwoordde de kapitein. Hij zelf ook keek aandachtig naar de
vreemde gedaante met de smalle borst... nog nooit had hij zoo'n merkwaardig soort
mensch gezien.
Ver uit elkander volgden de roeibooten, zeven in getal over 't zacht bewegende
bergmeer.
Links en rechts gladde zwarte rotswanden, waar telkens 'n smalle waterval 'n witte
streep tegen maakte.
- Kijk, kijk! gilde Hein op eens, - 'n visch.
En daar zagen ze de vlugge forellen door 't heldere water schieten.
Maar plotseling werd aller aandacht getrokken door 'n verwijderd geluid... 't nam
langzamerhand toe in kracht... 't Water raakte in sterke beweging en de booten volgden
nu den kant... 't meer eindigde hier, en daar op zij... daar merkten ze al 'n deel van
de Skaeggedalfos, 'n breede massa water, blinkend wit, neerploffend op de rotsen...,
160 M. viel 't water in twee vallen...
Ze stapten uit de booten in 't modderige slib en met sprongetjes moesten ze verder
over de glibberige steenen om den val van dichtbij te kunnen zien.
Voorzichtig klommen ze van steen op steen... 't
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schuim sloeg hun in 't gezicht en maakte hun jassen nat... hooger en hooger klauterden
ze... heerlijk angstig en toen...
Op 'n groot rotsblok stonden ze... 'n rotsblok van vele meters omtrek en hun oogen
zagen nu eerst de overweldigende pracht van den reuzenval... ach ach, daar waren
de Lotefos en de Espelandsfos niets bij!... Als vergeten menschjes staarden ze 't
schouwspel aan... vlak langs hun voeten joeg 't water met onstuimige kracht lager...
lager!
En ze klommen hooger tegen de vochtige rotsmassa op en niet genoeg konden ze
naar den breeden waterstroom kijken, die van boven neerstortte... tweemaal!
De admiraal bleef op 't laatste rotsplateau, onbeweeglijk keek hij toe en in z'n
hoofd kwamen gedachten aan dien broer, opgesloten in Gothenburg...
Vergeten waren hier de kleine moeielijkheden van 't leven... je voelde je nietig
tegenover die natuurkracht... honderd meter stuift 't water als schuim terug... de lucht
werd warm door de vallende massa.
Dolgraag hadden de jongens langer gebleven, maar de tijd was beperkt en zoo
keerden ze naar de booten terug, plassend door 't water... de dames bij 't andere
gezelschap moesten geholpen worden over de breede geulen.
Terug! Telkens en telkens keken de jongens nog om...
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heel hun leven zouden ze misschien zoo iets nooit meer zien!...
- Jammer dat die val zoo afgelegen is! zei Toon.
- Nee, antwoordde de kapitein, - juist niet, anders gaan ze er maar hotels omheen
bouwen en borden naast zetten met Van Houtens Cacao en spoortjes aanleggen en
dan zie je op 't laatst niet den waterval, maar de menschen en dan kan je net zoo goed
thuis blijven. Ik houd zoo van Noorwegen, omdat 't nog niet zoo druk bezocht is...
je vindt hier nog eenzaamheid, ongestoorde natuurstilte...
Jan vond 't toch wel 'n beetje heel doodsch. Links en rechts kale rotsen, geen levend
schepsel zag je, je zat als in 'n put waarvan de bodem water was.
De roeier met 't roofvogelgezicht deed weer op dezelfde zonderlinge manier z'n
hoofd wiebelen en scheen ruzie te hebben met z'n maat, die aldoor lachte... Bij 't
verlaten van de booten konden ze niet merken of hij in z'n schik was met de groote
fooi van den admiraal...
In 't hotel gebruikten ze een kostelijk maal, forellen ook en pruimen met room.
'n Half uurtje rusten en even nadat de reizigers op hun paarden waren vertrokken,
volgden de negen.
Even voorbij 't hotel stond ‘de arend’ met 'n bus en blijkbaar rekende hij zich tot
de blinden, want in 't Engelsch lazen ze iets dergelijks bij wijze van uitnoodiging
voor 'n extra gift.
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De kapitein maakte zich 'n beetje boos.
- Hij heeft pas zooveel gehad! bromde die, maar de admiraal bleef z'n beginsel
getrouw en stopte er 'n briefje in...
Met 'n kop als vuur kwam Tom later fluisteren:
- 't Was 'n biljet van honderd kronen!
Ze keken den admiraal met groote oogen aan en deze oude rijke heer lachte...
En de kapitein zei later leukweg: - Jullie krijgen elk nog veel meer van 'm.
Die was raak, waarom mocht die arme half blinde roeier óók niet eens 'n
buitenkansje hebben?
'n Eind verder beleefden ze 'n kolossale pret.
't Water van 't bergmeer werd door 'n tamelijk nauwe opening doorgelaten om te
sterke afvoer te voorkomen.
- Dat heet 'n turbine! zei de kapitein.
Aan den anderen kant spoot me 't water met 'n meter dikken straal te voorschijn
uit den koker.
Een van de gidsen nam 'n brok steen van minstens twintig pond, wierp 't ding van
zich af en - je zag 't niet vallen... 't vloog door de kracht van 't water mee als 'n stukje
kurk en eerst veel verder kwam 't waarschijnlijk neer - dat kon je niet zien door 't
schuim...
Natuurlijk lokte dat spelletje de jongens en om 't hardst wierpen ze rotsblokken
in den straal... nauwelijks bereikte de steen 't water of - rrrt! weg schoot
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hij en je zag 'm als 'n zwarte vlek verdwijnen...
Enorm leuk.
Helaas, de tijd dreef ze weg van die gezellige plek.
Hossende en soms vroolijk jubelend ging 't naar beneden... Jonge jonge, je mocht
wel stevige schoenen aan je voeten hebben, want die vriendelijke steentjes gingen
geen haarbreed voor je opzij... vandaar dat ze zooveel mogelijk langs den kant
tippelden achter elkaar... 't Rusten werd des te heerlijker bij 'n ‘rookende val’, waar
ze géén water en alleen damp zagen...
Tot slot weer de vaart over 't fjord en Hein moest naast 'n oud vrouwtje zitten, dat
verlof gevraagd had mee te mogen naar Odde en ze praatte tegen Hein, die niets
anders zei dan: - Yes, yes.
- Je moet Noorsch praten, zei Tom, maar lieve deugd, Hein zou niet eens in z'n
eigen taal wat gezegd hebben. Toch scheen 't prettige oude vrouwtje hem heel aardig
te vinden, want ze lachte tegen hem en dan praatte ze weer tegen den roeier, die dan
óók lachte, waardoor Hein geen raad wist en z'n hand door 't water liet sleepen...
Ze kwamen op tijd voor 't souper, half acht en de negen porties van twee groote
en zeven kleine menschen waren bij lange na niet de minste...
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Drie dagen later bereikten ze Vik om meer noordelijk 'n trotscher gedeelte van
Noorwegen te bezoeken.
Wonder boven wonder hield 't weer zich uitstekend, nog geen droppel regen tot
nu toe.
Na den prachtigen tocht met de boot lokte 't uitstapje naar de beroemde Vöringfos
hen bizonder aan, vooral toen de kapitein plechtig zei:
- En nu meneer Pickwick, Stockwall, Tupman en Winkle, zet u te paard en toon
ons 'n staaltje van uw hoogere rijkunst.
Hoorden ze goed?... paard rijden?... zou 't dan toch gebeuren?
Ze konden er bijna niet van slapen en gelukkig hield 't vangen van 'n geweldige
forel van 16 pond hen 'n tijd bezig.
- Wat 'n beest, wat 'n beest, zuchtte Hein.
- Als je die aan je hengel krijgt, hè!
Hein rilde er van en zag zich al door 't water schieten, pijlsnel voortgetrokken door
den grooten visch...
Onder de trap van 't hotel was 'n forel geschilderd, de grootste tot nog toe gevangen.
Met 't meeste genoegen bekeken ze den volgenden dag op hun rit naar de Vöringfos
de vallen, uitgezet in de stroomende beken om forellen te snappen.
- Precies zoo iets als onze fuiken, riep Tom - ze zwemmen er in door de groote
opening en vinden geen terugweg.
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Bij 'n soort van tunnel hielden de karretjes stil. Ze begrepen er niets van, want nergens
in den omtrek bespeurden ze 'n spoor van de Vöringfos. 't Leek hier vlak... alleen
verder op, de bergen.
Eensklaps sperde Hein z'n oogen open, want de staart van 'n paard slingerde vlak
voor z'n neus en 'n jonge kerel grijnslachte tegen 'm, wat zooveel zeggen wou als:
stijg maar op, vreemdeling.
Hein keek eens rond en daar zag hij z'n vrienden met veel zenuwachtig geklim en
krampachtige armzwaaiingen op 'n paardje verschijnen...
Hij moest dus ook.
En Hein zette z'n éénen voet in den stijgbeugel, greep zich met 'n ongelooflijke
inspanning aan de manen van 't dier vast en met 'n ontzettende ruk joepte hij de lucht
in... bens, daar plofte hij met z'n buik op den rug van 't beest... 't verschrikte daarvan
en begon 'n weinigje te trappelen... Hein dacht dadelijk, dat zijn paard al op hol sloeg
en liet zich pijlsnel van den rug zakken om met 'n harden bons neer te ploffen...
- Heila! riep de kapitein - te paard!
Hein kroop overeind, kreeg nu haast 'n trap van 't dartele beest en stoof toen
achteruit...
- Ga weg! gilde Henri, die met z'n achterhoofd op den rug van zijn rossinant lag
en zenuwachtig aan de leidsels trok.
Hein sprong op zij, maar botste nu weer tegen Jan
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aan, die juist op zou stijgen en door den schok onder 't paard kwam te liggen...
De kapitein sprong uit den zadel en kwam 'n handje helpen.
- Hou je vast, zei hij tegen Hein - nee, niet aan de manen, je hoeft niet zóó te
trekken... hallo, daar ga je!
En Hein ging als 'n zak zand omhoog, maar nauwelijks zat hij, of hij gleed er links
weer af met z'n rechterbeen in de lucht...
De admiraal zou helpen.
Met d'r vieren kregen ze Hein eindelijk te paard.
Daar zat hij - met z'n neus tegen den nek van 't dier en z'n beenen niet in de
stijgbeugels maar idioot naar achter gestrekt.
En nauwelijks bewoog 't paardje zich of Hein zakte nog meer naar voren met z'n
oogen dicht en z'n hielen boven den rug van 't dier uit...
- Rechtop! gilde Gerard, die hem voorbij reed.
- Voeten in de beugels! schreeuwde Tom.
Hein kalmeerde, duwde zich op en zat wezenloos rond te kijken... 't was toch zoo
erg niet, 'n mak beestje...
Vooruit!
En nu begon Hein als n' harlekijn op en neer te wippen... z'n tanden klapten tegen
elkaar en z'n pet zakte op z'n neus zoodat hij niets kon zien...
Uit angst trok hij zoo vreeselijk aan de teugels dat
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't beest haast dol werd van pijn en met z'n kop begon te schudden en te slaan en
tamelijk snel door schoot, dwars tusschen de anderen.
- Terug, terug! gilde Toon.
Maar Hein zag en hoorde niets, trok wanhopig aan de leidsels... hij stootte Gerard,
bonsde tegen den admiraal, greep uit angst de manen van 't andere paard, zakte links,
viel weer rechts, verloor z'n pet en schreeuwde op eens:
- 'k Ga niet mee, 'k ga niet mee!
Maar toen sprak de kapitein hem eens hartig toe...
- Je doet ook zoo gek, Hein, deze paardjes zijn zoo goed gedresseerd, heusch,
vertrouw je er maar heelemaal aan toe en er gebeurt niets. Zit rustig rechtop, zet je
voeten in de beugels, trek niet aan de leidsels, laat ze maar gaan, je kunt hier toch
niet alleen achterblijven... de tocht duurt den ganschen dag. Kom, hou je taai!
Hein kwam weer bij, ging rustig zitten, deed wat hem was gezegd en - 't lukte best.
Stapvoets ging 't door 'n grasland, langs 'n groote Noorsche woning, 't dak vol
bloeiende planten. Iets verder ontdekte Hein een brug over 't beekje... 'n brug zonder
leuning... 't angstzweet brak hem uit... en de brug was zoo smal... ze konden er alleen
maar achter elkaar over en... en... verbeeld je nou, dat zoo'n paard begint te springen...
- Ho Hein, niet te gelijk! gilde Tom, maar Hein
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was weer krampachtig aan 't trekken met z'n oogen dicht en nu drong zijn paard naast
dat van Tom juist vlak voor 't bruggetje, werkelijk maar heel smal... Zoodoende
liepen de twee dieren naast elkaar... tot overmaat van ramp zwikte 't paard van Hein
even in den linkerpoot door... Hein dacht dat zijn laatste uur geslagen had en - liet
de teugels los...
Daardoor kalmeerde 't paardje en rustig schoof 't achter 't voorgaande...
Hein kreeg 'n standje van den kapitein.
- Juist door je bangheid zul je nog 'n ongeluk krijgen... niet aan de teugels trekken.
- Kom jò, zei Tom, - stel je niet zoo flauw aan. Piet is veel flinker dan jij.
Die woorden van Tom misten 'n behoorlijke uitwerking niet. Hein schudde z'n
ronde hoofd, zette z'n tanden op elkaar en besloot zich goed te houden...
Gerard was 'n branie... Rechtop, met schitterende oogen vond hij zich 'n heele
kraan, net als Toon en om 't hardst bluften ze over wedrennen en Indianenritten...
't Pad begon steil op te loopen en wat erger was, 't lag vol losse steenen...
Hein had gelukkig den kapitein naast zich en deze hield den moed er in, maar 't
werd verschrikkelijk. Hij voelde de steenen wegglijden, hoorde ze kletterend gaan...
dan op eens kwam er 'n hoogtetje... kalmpjes zocht 't paard 'n goed plekje om op te
stappen
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en - joep, daar tilde hij Heintjelief de lucht in en liet 'm weer op z'n rug neerploffen...
Ondanks alles werd Hein bang en met schrik ontdekte hij nog vele van die opstapjes.
Daar kwamen ze aan 'n wending vol breede gladde steenen van vele vierkante
meters... voorzichtig liep z'n paardje er over... de hoeven krasten... éénmaal, tweemaal
gleed 't uit... krampachtig strekte Hein z'n beenen, keek niet naar de andere jongens
om en nog nooit was er in de heele wereld zulk 'n rood hoofd gezien als dat van
Hein...
Henri en Piet en Jan hielden zich beter, al brak ook hun 't angstzweet uit, maar ze
lieten 't niet zoo merken...
Na 'n half uur zag Hein 'n berg van keien, ronde keien, wel drie meter hoog
opgestapeld en tot z'n onuitsprekelijke verbazing begreep hij dat hij, daar overheen
moest met paard en al.
't Gebeurde netjes... eerst zette 't dier een poot neer, zocht vastheid, dan de andere
en zoo stap voor stap met 'n zekerheid die den kapitein allerlei uitroepen van
bewondering deed slaken...
Hein zei niets... dan gooide 't paard hem links, dan weer rechts als 'n pop van goed
en Hein liet zich gaan... hij verzette zich niet langer... in z'n dijbeenen kwam 'n
ellendig gevoel van stijfheid door de ongewone houding en spanning der spieren...
bij iederen schok vertrok hij z'n gezicht als 'n hans-
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worst en om de pijn minder te voelen, gaf hij zooveel mogelijk mee...
't Ging den anderen jongens niet veel beter... ze waren 't paardrijden lang niet
gewoon en voelden ook die ondragelijke pijn in de dijbeenen...
Plotseling loosde Hein 'n zucht van verlichting - 't pad werd vlak en nu voor 't
eerst kreeg hij 'n beetje pleizier in den wonderlijken tocht... Hij keek eens om en
lachte tegen de anderen die hem vólgden.
- Heerlijk! schreeuwde hij en hiermee gaf hij 'n bewijs van verheven moed en
zelfverloochening...
- Wat 'n leuk gezicht, die heele ris achter je!
- Die drijvers konden nou wel thuis blijven, vond Hein, want hij merkte dat er
achter ieder paard 'n jongen of n' man kwam loopen.
Maar nauwelijks had hij 't gezegd, of hij schrikte hevig, want links bespeurde hij
'n gapenden afgrond, waardoor de beek bruiste... en rechts kon hij den rotswand
aanraken!...
- En paarden zijn zenuwachtig, dacht hij, - als ze schrikken...
Langzaam ging 't voort... Hein keek star voor zich uit en toch zag hij de kloof met
't schuimende water en met doodsangst staarde hij naar 'n brok steen op 't pad... als
't paard eens struikelde...
Maar 't struikelde niet... regelmatig stapte 't voort en af en toe keek 't eens om met
de onuitgesproken vraag: - Ben je daar nog?
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Ja, Hein zat er nog met scheel kijkende oogen, denkend aan 't veilige paardje rijden
over 't Scheveningsche strand...
Tusschenbeide gaf de drijver 't dier nog 'n por ook - dan schoot 't wat sneller op
en dan schreeuwde Hein 't uit...
De kapitein reed vlak achter hem en vroeg:
- Wat is er Hein?
- 'k Ben nou toch werkelijk bang! riep Hein.
- Kom, we zijn er allemaal nog!
- Ja maar, ik val er natuurlijk in!...
De kapitein barstte los in 'n donderend gelach en schreeuwde 't naar de anderen
over.
- Hein zegt, dat hij er natuurlijk in valt!
- Hij valt zacht genoeg! riep Gerard.
- Dan verspert hij de heele beek!
- Hij veert weer terug!
- Ik heb nog 'n eindje touw!
Maar Hein vond ze niets aardig en de kapitein zag ook wel, dat hij den jongen 'n
woordje van moed diende te geven. Daarom zei hij:
- Maar Hein, denk je dan niet dat die paardjes ook liever blijven leven, ze zullen
wel oppassen!
Dat hielp! Natuurlijk zouden ze niet voor hun pleizier naar beneden tuimelen.
- Vergeet niet Hein, dat ze dezen tocht misschien wel duizend maal gedaan
hebben... ze kennen elk plekje... heusch, 't is niets gevaarlijk!
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Hein ademde vrijer, maar toch... als 't paardje soms vlak langs den afgrond ging
loopen omdat dáár juist wat platte steenen lagen, dan deed hij maar weer z'n oogen
toe...
- Afstijgen!
Bij 'n hut hielden ze halt en volgden 't verdere pad te voet, passeerden 'n bruggetje
en trachtten nu den onderkant van de Vöringfos te naderen, 'n moeielijke liefhebberij!
Veel heviger dan bij de Skjaeggedalfos vloog 't schuim rond en doorweekte je in
'n minuut tot op 't hemd.
Vlak bij komen ging heelemaal niet - dan moet je gehuld zijn in 'n oliejas en met
'n zuidwester plus kaplaarzen.
In elk geval zagen ze den waterval, smaller dan de Niagara van Europa, maar
woester, angstwekkender...
Als in 'n vierkanten put stortte 't water neer tusschen wolken stofschuim...
'n Paar uur later, na 'n veel rustiger klimpartij, naderden ze den val boven...
- Op je buik! kommandeerde de kapitein en allemaal kropen ze naar den rand van
de rots... de steenmassa trilde en met ontzetting keken ze in den zwarten koker, zagen
de overweldigende pracht van 't vallende water, loodrecht naar de diepte...
- Ze noemen dat gat wel eens de hel! riep de
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kapitein en waarlijk, 't had iets dreigends, iets onheilspellends... de jongens werden
bang en kropen weer gauw terug, klommen lager naar 't kleine restaurant om eens
lekker te drinken en te rusten.
Hein en Henri liepen te trekbeenen.
- O, zei de kapitein, - dàt is niets, 't wordt straks nog erger!
En hij had gelijk, want de terugtocht werd voor allen onvergetelijk!...
Wat gebeurde er?
Bij 't klimmen naar boven kon je voorover bukken en lag je veilig tegen den nek
van je rijdier aan, maar nu, bij 't dalen helde 't paard zelf voorover en moest je 't eigen
lichaam achterover brengen om niet over den kop heen te glijden!...
En dan je beenen... waar bleven die? Je strekte ze zoo stijf mogelijk in de beugels,
zoodat je teenen haast door je schoenen heen drongen en dan probeerde je den rug
van 't paard met je achterhoofd aan te raken, terwijl je met al je kracht aan de leidsels
trok! Ze deden hun uiterste best!
Maar nauwelijks kwamen ze bij de trapjes of daar begon 't lieve leventje.
Eerst keken de paardjes naar beneden, terwijl ze even stil bleven staan... ze zochten
'n geschikt plekje om een poot op neer te zetten en als ze dat gevonden hadden dan
lieten ze ook alleen dien eenen poot neer... daardoor zakte hun lijf scheef en
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wie er op zat, kreeg 'n zetje naar dien kant. Dan volgde poot nommer twee en 't lijf
ging naar rechts, maar nog wat dieper en je lag achter over om er niet af te glijden...
eindelijk haalde 't paard de andere pooten naar zich toe en hij liet je ongenadig
schokken...
Hein hotste als 'n Jan Klaassen op en neer... telkens werd hij bijna over den kop
van z'n paard geslingerd en dan weer vloog hij naar 't achterste deel...
- O, die glimpiepers, gilde Tom - ze waarschuwen je niet eens.
Hij had heelemaal geen gelegenheid om naar vriend Hein te kijken, die privaatles
nam in acrobatische toeren op 't losse zadel... Tom zelf schreeuwde 't uit van dolle
pret en de anderen lachten zenuwachtig om 't dwaze gezicht van al die hobbelende
paardrijders, die in de onmogelijkste houdingen op hun beesten zaten en lagen.
Bij elk afstapje, soms 'n halve meter, lieten ze de flauwste gilletjes hooren en zelfs
de kapitein deed met 't spektakel mee, lachte gierend om dien komieken Hein, blazend
en schreeuwend, vlak voor 'm heen en weer draaiend op den paardenrug... hij zag
krootrood en z'n natte haren glinsterden van regimenten zweetdroppels...
Door 'n onbekende oorzaak zetten de paardjes er 't laatste eind 'n goed gangetje
in over de steenen
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en hoep hoep gingen de jongenslijven... ze konden niet meer... ze lieten zich maar
gaan, hoep hoep, sjok sjok... en ze botsten tegen elkander en gilden en schreeuwden
van 't lachen...
Hein scheen 't vurigste ros te berijden... hij schoot ten minste vooruit en op 'n
gegeven oogenblik zagen ze hem eerst op twintig manieren scheef zakken, met z'n
hoofd knikkebollen alsof 't aan elastiekjes zat en eensklaps gleed hij op zij met z'n
armen om den hals van 't paard, dat nu stil bleef staan...
Ze omringden den groep, wilden er Hein weer op hijschen, maar die bedankte
feestelijk en begon op zijn beurt de anderen uit te lachen... eerst nu kon hij 't grappige
van dien rijtoer opmerken... Ze kwamen bij de karretjes terug en ze voelden d'r
dijbeenen en nog meer, maar ze hadden 't eenig gevonden. 'n Geweldig redeneeren
brak los, nu 't gevaar voorbij en alle pijn geleden was.
Oneindig heerlijk werd anders de terugrit in de karretjes, al zeiden ze 't geen van
allen.
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VIII.
- 't Regent! zei Tom, terwijl hij z'n zwart hoofd den volgenden morgen uit 't raam
stak.
- Regent 't? vroeg Hein toonloos.
- 't Regent! antwoordde Tom en z'n oogen regenden ook haast, zoo viel 't gezicht
van die grauwe lucht en 't vallende water hem tegen.
Naast elkander stonden ze te kijken... regen, waarom moest 't nou regenen? Wat
was dat nou voor gekheid. In de andere slaapkamers werden dergelijke twee woordjes
gesproken als door Tom en Hein en alleen de kapitein bracht ze door 'n opgeruimd
gezicht en 'n vroolijken toon tot rede.
- Jullie zijn ondankbaar. Nog nooit is 't hier zoolang achter elkaar droog gebleven,
weet je dat wel? En dan - 't blijft toch niet regenen. 't Is wel eens goed, anders worden
jullie verwend. En zoo zagen ze dan Noorwegen met regen.
Maar - alsof 't eenvoudig 'n proefneming moest
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verbeelden, 'n kwartier later scheen de zon weer.
- Zie je, zei de kapitein, - je moet maar flink mopperen, dat helpt altijd.
Ze begrepen 'm opperbest, en Gerard zei uiig: - U hebt niet gemopperd.
- Jij weet 't, antwoordde de kapitein, - en nu op weg naar huis!
Ontzaglijke wijde oogen en wijde monden...
- Naar huis?
- Op weg naar huis! We gaan terug naar Eide!
- En dan?
- Dan noordelijker naar 't Sognefjord!
Ze haalden ruimer adem... waarheen ze gingen, och, 't was alles even prachtig en
heerlijk, alleen niet naar huis!
- Zijn jullie niet nieuwsgierig naar 'n brief van huis!
Ja, natuurlijk, nu de kapitein 't vroeg, maar ze hadden bepaald nog geen tijd gehad
om aan huis te denken, toch zou 't wel leuk zijn 'n brief te krijgen.
- In Gudvangen kunnen we ze afwachten!
- Waar ter wereld ligt Gudvangen? mompelde Toon.
Ze bestudeerden hun kaart en na 'n poos hadden ze 't plaatsje te pakken.
- Aan 't Naerofjord!
- 't Mooiste punt van Noorwegen!
- Aan 't eind van 't Naerodal!

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

171
Admiraal Snor wenschte goeden morgen en dus konden ze gaan ontbijten en toen
naar de stoomboot.
Nauwelijks voeren ze af, of de lucht betrok...
- Houd je goed, allemaal mopperen, spotte de kapitein.
Even later begon 't te storten!...
- Harder mopperen!
Ze lachten maar eens en vermaakten zich in de salon. Admiraal Snor wist 'n
onuitputtelijk aantal kleine geschiedenisjes op de manier van Baron van
Münchhausen...
- Eens had hij in 'n slee gezeten... 't ding vloog over 't ijs... plotseling zagen ze
voor zich 'n groot wak... van keeren of stilhouden geen sprake!... paard en slee en
de drie in de slee, alles 't water in. Maar zoo groot was de snelheid geweest, dat ze
onder 't ijs doorvlogen en... eensklaps kwamen ze bij 'n tweede gat... joep, 'n ruk aan
de teugels en daar vlogen ze weer naar boven op 't ijs en rustig vervolgde ze hun
tocht...
De admiraal vertelde dit verhaal met 'n ernst of 't waar gebeurd was, maar de
jongens snapten er natuurlijk 't onmogelijke van en die tegenstelling deed ze juist
schateren...
En de regen plaste!
- Nou jullie voorbeelden verzinnen van snelheid, zei de admiraal.
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Tom: - 'n Man liep zoo hard, dat je 'm niet zag.
Hein: - De kellner bracht 'n terrien soep binnen, maar, voordat hij 'm neerzette,
had ik 'm al leeg. - Die Hein dacht natuurlijk weer aan eten.
Jan: - Er was ereis 'n fietsrijder, die zoo hard reed, nog sneller dan de aarde draait!
en daarom zag hij in één dag tweemaal de zon opgaan!...
Hein snapte de ui niet.
De kapitein probeerde 't hem te verklaren, maar Hein begreep 't nog niet.
Henri: - 'n Jongen moest z'n les leeren. Hij deed 't zoo gauw, dat hij ze weer
vergeten was, vóór hij ze kende!
Toon: - 'n Man dronk zóó snel z'n glas water leeg, dat hij z'n maag verbrandde,
want door de sterke wrijving was 't water gaan koken!
Piet: - 'n Automobiel reed zoo snel dat de twee heeren aan 't eind van den tocht
dood waren, want ze hadden geen adem kunnen halen.
Gerard: - Er was ereis 'n man, die leefde zoo snel, dat z'n hoofd gestorven was
voor z'n voeten geboren waren!
- Nou de kapitein nog!
- Ik weet niets, jullie hebben alles genoemd!
Maar hij kwam er niet af en toen zei hij: - Er waren eens zeven jongens en 'n
admiraal, die konden zoo verschrikkelijk gauw leugens vertellen, dat je aan 't einde
niets gehoord had...
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En de admiraal lachte hartelijk, terwijl hij zachtjes zei: - dat je maar deed of je niets
verstaan had.
- Hoor je den regen plassen?
Ze luisterden naar 't kletteren op 't dek, maar 't stemde ze in 't geheel niet treurig...
't zou wel weer opklaren. En natuurlijk - met prachtig zonneweer kwamen ze in Eide
aan, waar 'n groot aantal reizigers al stonden te wachten...
Plotseling slaakte Henri 'n kreet en begon als krankzinnig te wuiven en te
schreeuwen...
- Wie ziet hij nou? vroegen ze elkaar en ze sperden hun oogen open, herkenden
niemand.
- Wie is daar, Henri?
Vol geestdrift gooide Henri er uit: - Oom Dammelenberg met tante.
En weer begon hij te wuiven en te roepen, wat zoo aanstekelijk werkte dat al de
jongens meededen en luidkeels juichten: - Leve oom en tante Dammelenberg.
Alleen Hein gilde: - oom en tante van de Bibelebonsche berg.
En nu zagen ze 'n jolig, niet al te mager heer en 'n klein vrouwtje óók wuiven...
Dat werd 'n ontmoeting, want die twee wisten niet eens, dat hun neef heelemaal
in Noorwegen zat. Zij kwamen uit Sneek en drukke briefwisseling onderhielden ze
nooit met de familie.
't Heele verhaal werd vliegensvlug gedaan na 'n haastige voorstelling van 't geachte
gezelschap.
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Middenin moest Henri ophouden, want de Dammelenbergers konden geen minuut
verliezen...
Snel gingen ze 't laatste oogenblik aan boord en terwijl 't stoomschip afvoer,
zwaaiden de jongens met hun petten en ze zongen 'n paar regels van 't Wilhelmus.
Zonderling, nu dachten ze aan huis... nu voelden ze toch, dat ze in den vreemde
waren... Vrienden te ontmoeten buiten 't vaderland stemt weemoedig, wekt
herinneringen...
Voor 't eerst vond de kapitein geen plaats voor allemaal en moesten er zich vier
afscheiden met den admiraal.
- Voor mijn part, zei Henri, - is er nergens plaats.
- We zullen jou in 'n plas te slapen leggen, bromde Gerard, - jij zegt altijd zulke
gekke dingen!
- 't Is toch avontuurlijk! we hebben nog niet veel avonturen beleefd!
- Zóo!... niet?... weet je nóg wat?... is 't weer niet heerlijk genoeg!
- Dat zeg ik niet, maar áls je avonturen er bij beleeft, dan is dat toch maar leuk!
- 't Is de vraag of 't leuk is!... wie weet wat er nog gebeurt en dan schreeuw jij 't
hardste.
Geen van beiden vermoedden ze wat voor ontzettend avontuur hen te wachten
stond...
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Den volgenden morgen reden ze met karretjes den weg langs naar Stalheim.
't Weer wilde niet... de lucht druilde en de nevels kronkelden om de bergtoppen...
't Was zoo kil in de open stolkjaerre, dat ze allemaal de jassen aan hadden en de
kragen op.
't Diner te Vossevangen was 'n uitkomst en nu hadden ze nog zes uur voor de
borst...
't Landschap viel ook niet mee. 't Kwam waarschijnlijk door 't ellendige weer,
maar 't leek hier veel saaier als eerst, veel vlakker en de bergen veel verder van elkaar
en dan 'n gewone rijweg.
De admiraal zat lekkertjes onder z'n paraplu... Eerst na uren lang rijden kwamen
er hellingen... telkens stond er 'n politiebordje met 't verzoek om uit te stappen... dan
liepen ze geduldig de steile hoogte op en boven klommen ze weer gauw op hun plaats
om met groote snelheid te dalen.
't Werd vroeg donker en nog altijd bespeurden ze nergens 'n spoor van leven... 't
terrein zag er nu veel woester uit... je hoorde alleen 't water neerplassen, 't water van
'n klein valletje... de regen viel niet meer zoo gestadig, maar 'n kille damp deed hen
huiveren... de voeten waren ijskoud en allemaal dachten ze aan warme soep, warme
kruiken en warme dekens. De avond was gevallen... alleen de grillige nevels boven
't fjord zagen ze wit afsteken...
Ze verlangden hartelijk naar 't einde.
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- 'k Ben doornat! klaagde Piet.
't Was voor 't tengere ventje wel 't ergste, al profiteerde hij van 'n groote
paardedeken.
Ze bereikten de laatste helling, 'n geweldige steilte.
- Uitstappen!
En achter elkaar gingen ze met loome schreden langs den droogst en kant omhoog,
terwijl de karretjes volgden.
Nog begrepen ze niet waar ze terecht moesten komen...
Hein fluisterde tegen Tom: - Als die koetsiers ons maar niet willen vermoorden
en in 'n kloof gooien!
- Zeker om jou anderhalven cent te stelen! zei Tom nijdig.
- Maar de admiraal...
- Denk je dat die al 't geld bij zich heeft? Hij betaalt met couponnetjes en alleen
de fooien met gewoon geld. En al had hij 'n millioen bij zich, die Noorwegers zijn
geen roovers! Ben je soms bang?
- Nee! antwoordde Hein dapper, - maar vindt jij 't hier niet vreeselijk eenzaam? 't
Is net of je nooit meer andere menschen zult zien!
Pas had Hein die woorden gefluisterd of daar ontdekte hij vóór zich uit 'n massa
lichten, de heldere ramen van 'n groot hotel...
Plotseling vergaten de jongens alle leed... ze zagen licht, dáár konden ze 'n onderdak
vinden, warmte, gezelligheid...
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Vooruit! Ze schudden zich eens flink als natte poedels en 't laatste eind van de helling
legden ze druk babbelend af. Electrisch licht, daar brandde 'n groote lamp op 't terras.
- Dit hotel, zei de kapitein, - is alles wat je zult vinden, behalve wat stallen met
slaapplaatsen voor de mannen er bij.
- Verbeeld je dat er geen plaats is! zei Tom.
- Er zal geen sterveling zijn! dacht Toon.
- Je bent hier precies in 't hartje van Azië! vond Gerard.
De kapitein glimlachte fijntjes en zei niets.
De admiraal deed 't voorstel om met z'n allen in zoo'n stal te gaan slapen...
Na 'n vermoeienden klim stonden ze voor 't hotel. van onder tot boven verlicht.
Nu bleek 't, dat er vooruit kamers besteld waren per telefoon en daarom konden
de jongens regelrecht doorgaan, schoone kousen aantrekken, de natte jassen uithangen
en zoo verschenen ze 'n beetje meer toonbaar in de eetzaal. Verstomd bleven ze bij
den ingang staan... 'n groote ruime zaal zagen ze vóór zich, en in die zaal, hel verlicht,
wel stellig tweehonderd menschen, druk pratend met 'n rammelend klaterend geluid
van vorken en messen en borden.
Zoo iets hadden ze waarlijk niet verwacht.
En de gezellige tafels met 't helder wit van lakens en servetten, de vroolijke
gezichten brachten in de
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laatst aangekomen gasten 'n onuitsprekelijk gevoel van behaaglijkheid ...'t leek hun
een oase in de woestijn.
In 'n ommezien waren ze lekker warm en smulden naar hartelust van visch...
Voor 't eerst proefden ze nu weer eens wat groenten, niet in den vorm van bessen
of andere vruchten...
- Kom mee! zei de kapitein na 'n half uur, - nu moet je toch eens buiten kijken!
- 't Is droog! riep Toon en nu naderden ze den rand van het terras waarop 't hotel
stond en keken in 't Naerödal, somber en nauw, afgesloten door bijna loodrechte
rotswanden...
De maan brak door en wierp 'n geheimzinnig licht over 't landschap en 't ruischend
stroomen van kleine watervallen verbrak alleen de stilte...
't Was te kil om lang te blijven... ze verlangden er allemaal naar om eens lekkertjes
onder de dekens te kruipen. De meeste reizigers trouwens schenen er ook zoo over
te denken, want lang vóór middernacht waren de lichten gedoofd...
Hein sliep als naar gewoonte met Tom samen op één kamer en soms lag Tom nog
druk te redeneeren als z'n vriend gewoonweg ingeslapen was...
Zoo ging 't ook dezen avond.
Tom lag met open oogen klaar wakker en Hein wist van hemel noch aarde ...Tom
hoorde hem adem halen, rustig en diep ...
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Hij zelf kon niet in slaap komen... 'n onrustig gevoel, 'n onverklaarbare angst deed
'm woelen.
Z'n hoofd gloeide en voor z'n oogen zag hij lichte strepen en dansende sterretjes.
- 'k Heb zeker koorts, dacht Tom, - dan moet je veel drinken, en uiterst behoedzaam
wentelde hij zich uit bed, zocht op den tast de waschtafel, de kraft, 'n glas...
Een oogenblik aarzelde hij... zou ik 't knopje omdraaien voor 't electrisch licht?...
nee, Hein heeft veel slaap noodig...
't Glas rinkinkte even... 't water klokte uit de kraft en Tom dronk gulzig... Toen
keek hij even naar buiten... de lucht stond vol sterren... 'n poosje bleef hij staan,
getroffen door 't tooverachtig gezicht...
Toen kroop hij weer in bed, trachtte te slapen, maar vergeefs.
- Tot duizend tellen... 't Gaf niets.
- Aan heerlijke dingen denken, aan de zeereis, aan den tocht met de paardjes ...'t
Hielp geen zier.
Hij woelde en zuchtte wanhopig. In de nachtelijke stilte hoorde hij af en toe 'n
enkel geluid, 't piepen van 'n deur, voetstappen, maar op laatst niets anders dan 't
ruischen van 't water, ver weg.
Tom ging rechtop in bed zitten, kreeg 'n neiging om in huilen uit te barsten...
waarom kan ik nou niet slapen? En die Hein... hij had 'm wel wakker willen maken.
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'n Uur verliep en nog zat Tom overeind... hij kón 't niet langer uithouden, stond weer
op en ging op 'n stoel voor 't raam zitten, de kin in de holte van de hand en de elleboog
op 't kozijn.
Hoe lang hij zoo bleef wachten, wist hij later niet te zeggen. Eensklaps bewoog
hij zich... er gleed 'n schaduw over 't terras... 't trok z'n aandacht... waar kwam die
schaduw vandaan?
Tom sperde z'n oogen wijd open, drukte z'n neus tegen de ruit en - daar zag hij 'n
gedaante snel voorbij gaan en even snel verdwijnen...
Tom bleef roerloos staan, verschrikt, en toch moest hij zichzelf bekennen dat er
geen reden was om bang te wezen. Wat beduidde 't nu toch in 's hemelsnaam dat er
'n man voorbij 't hotel liep? Natuurlijk 'n kellner of 'n voerman, die in haast z'n
slaapstede opzocht. En toch bleef hij bang, zóó zelfs dat z'n hart hevig klopte...
- Als er eens 'n dievenbende 't hotel kwam leegplunderen. Maar hij had zelf Hein
uitgelachen om z'n zotten angst en die lag nu lekker te slapen.
Wat zóu er dan wezen, 't kón niets zijn.
Klappertandend ging Tom weer 't bed in, sloot de oogen, maar aldoor zag hij die
gedaante... ja, 't was toch wel vreemd... waarom liep hij zoo gebogen?... waar was
hij gebleven?... waarom die groote snelheid?
Nee, nee, er wás iets, er dreigde gevaar.
Met 'n ruk kwam Tom weer zitten, luisterde... en
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dan begon hij zich zelf weer uit te lachen, verklaarde 't voorbijloopen van den man
weer heel gewoon en opnieuw probeerde hij den slaap te vatten...
Toen gebeurde 't, dat Tom plotseling 't hoofd van 't kussen oplichtte... hóórde hij
daar geen vreemd geluid?... Met inspanning van al z'n zenuwen luisterde hij met z'n
scherpe ooren... ja... 'n ongewoon geluid... 't leek wel tikken...
Hij wipte 't bed uit, legde 't oor onder aan de deur... luisterde... ja, wéér... wat was
dat voor 'n gek geluid?... zal ik de deur even open doen... er is iets...
Z'n hart bonsde... zacht opende hij de deur... tuurde in de donkere gang... luisterde...
nu was 't weer weg... hij bleef doodstil staan, aarzelend of hij den kapitein zou
waarschuwen... eensklaps stond z'n hart stil... hij róók iets... was 't geen verbeelding?...
en nu hoorde hij 't weer sterker ...ja!... ja!... 't was geknetter!... hij róók 'n brandlucht!...
er was brand!... brand in 't hotel!
Eén seconde verloor Tom alle bewustzijn, maar toen zegevierde z'n natuurlijke
kracht en hij liet 'n verschrikkelijken schreeuw los, zóó doordringend dat hij 'n
stekende pijn voelde...
Toen rende hij naar de kamer van den kapitein, bonsde met z'n twee vuisten op
de deur, gilde uit alle macht; - Brand!
De uitwerking van dien kreet was verbazend. In alle kamers vloog alles 't bed uit...
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Tom haastte zich naar z'n eigen kamer, trok Hein aan één arm op den vloer, stompte
en trapte hem, want Hein begreep 't nog niet!
- 't Raam uit, gilde Tom, - jij dat!
In 'n ommezien had hij 't raam open, liet de klos vieren, smeet eerst z'n tasch en
kleeren naar beneden, toen nog die van Hein en als 'n kat klom hij langs 't touw naar
beneden, precies gelijk met Hein...
Op dàt oogenblik werd de hemel plotseling rood gekleurd... loodrecht omhoog
brak 'n vuurkolom los uit 't dak van 't hotel en 'n dikke rookwolk bolderde te
voorschijn... 't hotel stond in brand!
Uit alle ramen haastten zich de reizigers langs de touwen naar beneden... de ijzeren
brandladders werden voor de vrouwen vrijgelaten... 't leek 'n spookhistorie... de
meeste gedaanten in witte onderkleeren zakten pijlsnel naar omlaag... de ramen lieten
na korten tijd 'n rood schijnsel door, hel uitlichtend tegen de donkere muren... Elk
oogenblik vlogen er tasschen en pakken kleeren op 't terras, zelfs groote koffers
ploften neer, door zenuwsterke armen over de kozijnen getild...
- Zijn we er allemaal? vroeg de kapitein ontroerd en hij noemde de namen... Piet?...
waar is Piet?
In 't spookachtig roode licht zochten ze wild zenuwachtig naar Piet, den kleinen
tengeren Piet... Ze wisten niet of ze hem gezien hadden en Jan die bij hem had
geslapen, wist 't niet...
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- Heb je dan niet op 'm gelet! vroeg de admiraal.
De kapitein verdween eensklaps en tot hun doodelijken schrik zagen ze hem langs
'n brandladder naar boven klimmen... daar ging hij... 't raam in... Ze zagen nu niets
anders dan dat ééne raam... ze spraken geen woord ...merkten niets van 't geloop en
gevloek om hen heen... Ze hoorden alleen 't knappen en knetteren van 't brandend
hout... ze zagen 't vuur dat alles aantastte met 'n angstige snelheid.
Gerard en Toon wilden hun kapitein volgen, maar de admiraal, voor 't eerst streng,
verbood 't hun...
Ze wachtten... 'n eeuwigheid.
Plotseling 'n kreet... Piet!...
De kapitein had 'm in zijn armen, klom kalm de ladder af en te midden van de
ontroerde jongens legde hij hem neer, bewusteloos...
Ze huilden van zenuwachtigheid, knielden om hem heen en fluisterden z'n naam,
zacht en innig als meisjes...
Hij kwam bij... keek vreemd rond, maar ze hielden zich goed, deden hem niet
schrikken en eensklaps begreep Piet alles...
De kapitein wilde hem wegvoeren, maar hij voelde zich weer goed en smeekte te
mogen blijven bij de makkers...
Nog had 't vuur de kamers der jongens niet aangetast, al brandde bijna 't geheele
hotel...
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...daar ging hij... 't raam in... (Bladz. 183.)
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Uit de gang door de hoofddeur trachtten de chef met de kellners en voerlui nog te
redden wat te redden viel... door elkaar lagen de boeken en rekeningen en kistjes
tusschen de steenen... aan blusschen viel niet te denken...
Op 'n zeker oogenblik stonden alle bewoners van zooeven 't wondere schouwspel
aan te staren. De meesten hadden zich in 'n reisdeken gewikkeld of droegen 'n jas of
cape...
Waar moesten ze heen?... Uren in den omtrek was geen tweede hotel te vinden...
dus de stallen maar in.
Enkelen hadden de voerlui groote belooningen beloofd als ze hen of hun vrouwen
dadelijk 't dal door naar Gudvangen wilden rijden...
Vandaar 'n geloop van belang aan één zijde... velen bleven op 'n afstand staan...
't meeste goed was gered... geen gevaar voor levens bestond er meer... dus sloegen
ze 't prachtige schouwspel gade, want zeldzaam was 't wel. Omdat 't gansche hotel
van hout was, moest 't ook branden als vet met veel licht...
Rondom viel 'n rosse gloed over de rotsen en 'n dikke rookwolk dreef langzaam
naar 't westen. Eensklaps riep Hein: - M'n horloge! 'k Heb m'n horloge op de
waschtafel laten liggen!
Die woorden van Hein onder deze omstandigheden klonken al heel gek en 't
verwonderlijkste was nog
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wel, dat hij aanstalten maakte om z'n eigendom te gaan halen!
Gelukkig bleef 't maar bij 'n enkele beweging en Hein stond roerloos toe te zien
bij 't hevig vlammenspel. De hitte was zoo sterk, dat de afstand tusschen 't brandende
gebouw en de toeschouwers voortdurend grooter werd... 't Geraas van neerstortende
balken, 't geschreeuw van mannen, 't kraken en splijten van 't latwerk verbrak de
anders zoo plechtige stilte van den nacht. Tegen 't donker van den hemel spatten de
vonkenregens uiteen - éen groote vuurzee te midden van de sombere omgeving deed
denken aan 'n heksenfeest! 't Gebouw brandde totaal af...
Rillend en overspannen volgden de jongens hun kapitein... al hun hebben en houden
droegen ze mee! Alleen Hein miste z'n horloge, Piet z'n tasch met alles wat er in zat,
Jan z'n pet, de meesten enkele kleinigheden - en 't ergste van alles, bijna geen enkele
had schoenen! Daaraan hadden ze niet gedacht in den eersten schrik, want ze stonden
òf voor de deur, of de poetser had ze al weggehaald...
'n Mooi ding! wat moesten ze hier op de steenachtige wegen zonder schoenen
beginnen!
Alle reizigers die nog niet vertrokken waren, zochten 'n goed heenkomen in de
schuren en 't viel waarlijk mee!
De paarden deden dienst en 't warme hooi beloofde tenminste droge ligplaatsen.
Kieskeurig hoefde er
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nu niemand te zijn - iedereen was blij 'n dak boven 't hoofd te hebben en maakte 't
zich zoo aangenaam mogelijk.
De jongens vonden 'n uitstekend hoekje met 'n paar britsen, waarop de voerlui
sliepen...
Enkele lantaarns verspreidden 'n mat licht... 't leek daar in die groote schuur wel
'n geheime bijeenkomst. Nu 't eenmaal zoo was, schikten de meesten zich in hun lot
en in allerhande talen hoorden de jongens de zenuwachtigheid loskomen in druk
gepraat.
De kapitein belegde 'n krijgsraad en zei:
- We danken eerst onzen vriend Tom voor z'n tijdigen kreet en verzoeken hem te
vertellen, hoe hij de brand ontdekt heeft...
't Was waar ook! Tot nu toe hadden ze daar geen van allen verder aan gedacht...
't Was Tom geweest, die alarm gemaakt had en deze jongeheer moest z'n verhaal
doen en dat deed hij, zóó zelfs, dat vreemdelingen gingen luisteren en al verstonden
ze niet wàt hij vertelde, ze begrepen toch waaròver hij 't had en meneer Trappers
moest 't in 't Engelsch, Duitsch en Fransch vertalen en allemaal kwamen ze op hun
kousen Tom de hand drukken... vijf minuten later waarschuwen maakte 'n enorm
verschil... aan zijn kordaat optreden waren hoogstwaarschijnlijk heel wat
menschenlevens te danken en toen begon er 'n levendige gedachten-
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wisseling over de oorzaak van den brand. Volgens Tom moest er wraakneming in 't
spel zijn en bij 't hooren van 'n geheimzinnig rondsluipende gedaante leek dat den
meesten de eenige oplossing...
Naderhand kwam de admiraal weer te voorschijn met 'n hoop goede daden... In
de eerste plaats beloofde hij Hein 'n nieuw horloge, Piet 'n dubbel zoo sterke tasch
met andere kleeren... kortom, hij zou zorgen dat geen enkele jongen er schade bij
ondervond!
Méér nog!
Onder de kousenloopers bevonden zich ook 'n paar jongelieden, die er 't ergst aan
toe waren...
Vlak bij hun kamer was de brand uitgebroken en daardoor hadden ze niets kunnen
redden... tasschen, kleeren, reisbiljetten en hun losse geld, alles was verloren! Bedrukt
en wanhopig zaten ze bij elkaar, tot de admiraal er de lucht van kreeg... hij praatte
met hen... De kapitein wou den admiraal uithooren, maar deze oude heer liet geen
woord los...
Toen sprak meneer Trappers hen aan en hij hoorde, hoe de admiraal hen schadeloos
gesteld had méér dan voldoende!
Brommend zei deze: - Bemoei u met uw eigen zaken! Maar fluisterend kwam er
nog: - Ze hebben met moeite 't geld bespaard voor dit reisje... hun familie is arm...
wat moesten ze beginnen?... En ik heb geld te veel... ik wil zoo graag goed doen......
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En zoo onderzocht de admiraal meer gevallen en verscheen nog tweemaal als redder...
Voor 't overige waren de reizigers niet onbemiddeld of hadden niet veel verloren...
Door 't gemeenschappelijke leed was er verbroedering gekomen en de weergalooze
goedheid van dien ouden admiraal met de aantrekkelijkheid van die zeven jongens
maakte hen tot 't middelpunt...
Aan slapen dacht niemand!... Er viel nog zoo veel te bespreken!
De kapitein, als de eenige man die vier talen sprak, werd tot voorzitter gekozen
en nu begon er in die half donkere schuur 'n zonderlinge vergadering om door
gemeenschappelijk overleg zoo gauw mogelijk uit den nood te geraken.
Na veel geharrewar werden de volgende besluiten genomen:
1o. Den volgenden morgen vroeg zouden allen naar Gudvangen verhuizen... drie
man, in 't gelukkig bezit van pantoffels, zouden vooruit gaan om logies te bestellen.
2o. Er zou getelegrafeerd worden naar Bergen om dozijnen paren laarzen van
allerlei nommers, om petten, kleeren, tasschen, boorden enz.
‘'t Beste adres was wel 't touristenbureau Beyer of Bennett. Die konden zich met
'n snelle opzending belasten.
3o. Tot zóólang zouden allen zich niet voor elkan-
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der schamen, maar blootsvoets gaan en bovenkleeren leenen of ruilen.
4o. Admiraal Snor werd op z'n verzoek benoemd tot algemeen penningmeester en
iedereen zou vertrouwen stellen in z'n eerlijkheid, al bedroeg elks bijdrage nul cents!
5o. Vijf minuten na afloop der vergadering zouden de lichten uitgedoofd worden
en moest iedereen trachten te slapen!
Zoo goed mogelijk vertaalde de kapitein alle besluiten en na 'n levendige
toejuiching probeerden de meesten 'n beetje te dommelen... 't licht ging uit... Natuurlijk
duurde 't niet lang of de zon kwam op en nauwelijks drongen de eerste stralen door
de kleine ruiten of er ontstond beweging en iedereen haastte zich in de frissche
buitenlucht - blootsvoets.
En al die voetjes, kleine en groote, kregen 't hard te verantwoorden op den rotsigen
bodem!
Iedereen liep dan ook met recht als 'n: Jantje stoot je teentjes niet! Uiterst
voorzichtig stapten de heeren over de keien. Een enkele kwam op den prachtigen
inval z'n kousen driedubbel met touwtjes onder z'n voeten te binden...
Dat was 'n uitmuntend idee!
Tien minuten later kuierden de reizigers op deze zonderlinge sandalen over 't
terras... Je zag ze in de gekste kostuums!
De een droeg 'n lange jas over z'n witte kleeren...
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'n ander had 'n vest bij wijze van broek aan... bij tientallen liepen de heeren in
reisdekens gewikkeld... Piet, die alles kwijt was, kuierde deftig in de lange jas van
den kapitein... 't ding sleepte hem op de hielen na en als pet droeg hij 'n zakdoek met
vier knoopen.
De dames waren er 't slechtst aan toe als ze niet konden beschikken over mantels
of shawls... Ze hielden zich schuil, wachtten ongeduldig op de terugkomst der drie
pantoffelheeren, die beloofd hadden mee te brengen wat ze konden, vooral 't
hoognoodige voor de dames! 't Leek 'n grappige verkleedpartij en toch - niemand
was bizonder vroolijk! De doorgestane angst, 't slechte slapen stemde de meesten
wat somber.
De zeven jongens met de gelukkige onbezorgdheid van hun jaren maakten 't meeste
rumoer en hun vingers jeukten al, om dit geweldige avontuur aan duizend kennissen
te schrijven...
Druk rammelend liepen ze om 't afgebrande hotel waarvan niet veel meer over
was dan 'n zwarte massa verkoold hout, scherven glas en aardewerk, draden van de
electrische verlichting en ijzerwaren... 'n Grappige meneer riep eensklaps in 't Duitsch:
Aannemen! twee broodjes met ham!
Aan ontbijten viel voorloopig niet te denken!... Nog 'n paar uren minstens moesten
verloopen, eer de drie terug konden zijn met genoeg karretjes om
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allen te vervoeren en dan konden ze in Gudvangen ontbijten! Gelukkig werd 't 'n
mooie warme dag en nu al, in den vroegen morgen, konden de reizigers zich
verkwikken. Toch bleef 't nog kil en was 't geraden om in beweging te blijven...
Zoodoende ontdekten de jongens van zelf den steen met vergulde letters als bewijs,
dat hier de Duitsche keizer ook geweest was en ze raakten onder den indruk, toen ze
in 't Naerödal keken met dichtbij de twee mooie watervallen.
- Heb je ooit zoo'n nauw dal gezien? riep Tom.
- Je kunt gerust gelooven dat hier maanden lang de zon niet doordringt, zei de
kapitein.
Op hun kousenschoenen stapten ze in 't rond, keken links en rechts of zaten aan
den rand in de Stalheimskloof te koekeloeren...
Omstreeks acht uur kregen ze de karretjes in 't zicht en gelukkig! daar keerden de
drie met de pantoffels terug, bepakt en beladen. En achter hen aan volgden 'n heele
sliert wagentjes en in allemaal lag 't een of ander pak kleeren...
- Hoera! gilden de jongens en van alle kanten kwamen de mannen aanstrompelen
alsof ze op schaatsen liepen!
In zestien steile wendingen ging de weg naar boven... 't duurde nog 'n aardig poosje
eer ze op 't terras waren en toen begon er 'n ware uitdeeling alsof Leiden was ontzet...
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Eerst de dames! 'n Heele vracht rokken en blouses werden in de schuur gebracht en
daar behielpen de vrouwen zich zoo goed mogelijk, trokken alles maar aan over de
nachtkleeding heen.
De heeren die de hoogstnoodige kleedingstukken misten, konden uitzoeken... de
bewoners van Gudvangen wilden graag 'n broek missen, want de algemeene
penningmeester, admiraal Snor, vergoedde alles koninklijk!
De heerlijkste verrassing was wel 'n mand vol brood en in minder dan geen tijd
liepen de anders nog zoo deftige heeren met 'n snee grof brood in de hand te eten...
De kapitein zei: - Er is 'n prins bij en 'n minister en 'n lord en 'n generaal.
't Was toch wel komiek!
De dames verschenen ook, 'n weinig verlegen, want de rokken en blouses bleken
niet bepaald heel mooi te passen en 't haar hadden ze maar zoowat vastgestoken,
maar - ze schikten zich in haar lot en lachten zelf 't hardst, lieten zich bedienen door
gedienstige heeren en hapten van 'n snee brood zooals ze in geen jaren hadden gedaan.
Voor de vrouwtjes brachten de drie 'n hoop pantoffels mee, wel is waar harde
plompe dingen, maar toch beter dan niets.
Om negen uur zette 't gansche gezelschap zich in beweging... de steilte van den
weg was zoo sterk
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dat er geen sprake van was om te rijden... de wielen van de karretjes werden zelfs
vastgezet en zoo draaiden ze niet, maar gleden over 't zand. Dat werd 'n dolle boel
ondanks alles wat er gebeurd was.
't Ging met recht op sokken en dan die geweldige helling!... De touwtjes braken
of schoven af en dan was 't weer: pas op je voetjes!
De jongens lachten verschrikkelijk om de zotte vertooning en dan 't idee: daar gaat
'n prins, 'n lord, 'n generaal! sjok sjok, zonder boord, zonder behoorlijke kleeren,
zonder hoed, met knikkende knieën den weg af...
Zij vonden natuurlijk kortere weggetjes, van de eene bocht door 't kreupelhout
rechtuit naar de andere, maar 't kostte ze heel wat schrammen.
Iedereen slaakte 'n zucht van verlichting, toen de weg vlakker werd en nu begon
't instappen.
Geheel tegen de politieverordening in, kreeg elk karretje 'n ongewone last, want
anders moest er weer 'n deel der reizigers achterblijven...
Gelukkig ging 't voortdurend naar beneden, 't nauwe Naerödal door en verderop
bleef de weg mooi gelijk.
Als voorzitter reed de kapitein in 't eerste karretje met twee jongens bij zich... Piet
en Hein.
't Was nog 'n aardig afstandje, bijna twee uur.
De meesten raakten in 'n soes, door 't gemis aan rust dien nacht en als terugwerking
der zenuwoverspanning.
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De kapitein mende zelf, voelde nog lust genoeg om de jongens te wijzen op 't mooie
van dit nauwe dal.
- Daar heb je den Jordalsnut, heb je ooit zoo'n kalen knikker gezien?
- Er is 'n gat in, dicht bij den top, zei Hein.
- Ja, er moet eens 'n Engelschman geweest zijn, die daar in gekropen is en je moet
weten dat deze kant nooit beklommen wordt, maar 'n Engelschman wil altijd
gevaarlijke en bizondere dingen doen. Met touwen heeft hij zich laten zakken tot
vóór de opening en toen is hij er in geslingerd.
- En wat vond hij daar?
- Niets!
- Dan was 't ook de moeite waard.
- Hij kon zeggen: ik ben er geweest! En dat is voor veel menschen heel wat waard.
Ze bereikten 't aardige plaatsje Gudvangen, waar ze hoogstwaarschijnlijk 'n paar
dagen zouden blijven om te wachten op de bezending uit Bergen...
Bennett en Beyer hadden terug getelegrafeerd:
- Alles volgt spoedig!
De kleine hotelletjes te Gudvangen bleken alle reizigers niet te kunnen bergen en
zoo werden er onderhandelingen aangeknoopt met den wagenmaker en meer inwoners
om tegen ruime belooning voor enkele dagen 'n bed af te staan en op die manier
kwam de inkwartiering tot stand, 'n mooi voordeeltje voor 't dorp, want de algemeene
penningmeester
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stelde de prijzen vast en hij liet niet afdingen!...
De enkele gasten die er al waren, keken vreemd op bij die overstrooming van zoo'n
troep maskerademenschen en ook de inwoners raakten van streek door de drukte...
twee mannen alleen hoorden met 'n zeker leedvermaak dat 't hotel afgebrand was...

Ze bereikten 't aardige plaatsje Gudvangen.

dus... reisden alle reizigers dóór tot Gudvangen! 't Waren twee hotelhouders.
't Postkantoortje werd den geheelen dag belegerd en nog nooit had 't juffertje aan
't telegrafietoestel 't zóó druk gehad...
Tot hun groote vreugde vonden de jongens hier eindelijk brieven van huis en 't
lezen, voorlezen of vertellen gaf dien dag heel wat gezelligheid.
Leuke verhalen van broers en zusters... kleine
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ongelukken, onbeduidende nieuwtjes deden nu opgang en op voorstel van den
admiraal werd er besloten een groot telegram naar Holland te zenden met zeven
adressen.
- Dan betaal je een keer 't telegram en zevenmaal 'n adres, dat is goedkooper en
bij jullie allemaal krijgen ze 't thuis.
Zoo werd 't verzonden:
- Hedennacht hotel afgebrand - géén ongelukken, niets verloren - heerlijk! Zoon.
Dit schitterende draadbericht zou de verschillende ouders bereikt hebben vóór ze
soms in de kranten van 't belangrijke nieuws lazen en ze wisten immers dat de jongens
omstreeks dien tijd op die hoogte rondtrokken. En toen aan 't brieven schrijven, vellen
vol.
Voorlezen natuurlijk en de een had 't gebeurde al verschrikkelijker beschreven en
overdreven dan de ander. Maar allemaal prezen ze 't gedrag van Tom hemelhoog.
Eerst tegen den avond dachten ze er aan eens 'n kijkje te gaan nemen aan 't fjord,
't beroemde Naeröfjord, donker en nauw als geen ander.
Ze klommen 'n eind langs de aanlegplaats der booten 'n rotsig pad op... vóór hen
de geweldige rotsmassa's, die 't fjord verder weg schijnbaar afsloten...
- Kijk eens, wat 'n reusachtige witte letters, riep Gerard.
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Op de losse rotsblokken vonden ze allerhande Engelsche namen geteekend door de
mannen van plezierjachten... Langzaam wandelden de jongens voort achter elkaar,
want op 't uitgehakte pad liepen ze soms onder 'n rotsdak door... naast hen daalde de
oeverkant loodrecht in 't water, zóó helder groenachtig geel dat je meters diep kunt
zien hoe 'n ingeworpen steen zinkt, zwaaiend zinkt, al lager en lager... twaalf honderd
meter diep, twaalf honderd meters.
- Je kunt 't je niet voorstellen! zei Toon, - verbeeld je eens dat je hier afviel...
En allemaal keken ze in 't schijnbaar onbeweeglijke water, donker door de zwarte
bergen er zoo dicht om heen en telkens weer wierpen ze 'n steen in 't fjord, zagen
hem verdwijnen...
't Was nog vroeg in den avond en toch - hier heerschte al de schemering... 'n
zonderling beklemd gevoel bekroop de jongens... 't leek hier zoo geheimzinnig... 't
was net of er in dat stille water wonderlijke wezens schuilden, half vrouw, half visch
en uit de donkere bergspleten schenen wanstaltige schepsels te gluren, loerend om
hen te bespringen... Aan alle kanten waren ze ingesloten door de naakte rotswanden
die dreigend overhelden, hen zouden verpletteren en ginds, daar naderden ze elkaar...
ze waren door monsters en gedrochten omringd... ze wenkten en lokten hen 't water
in, 't groengele water, twaalf honderd meters diep...
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Angstig weken ze van den kant, dichter bij elkaar, 'n vreemde huivering overviel
hen... ze vonden zichzelf belachelijk en toch... ze waren bang.
En hoe meer de duisternis viel, des te sterker werd hun verbeelding, die ze deed
denken aan sprookjes en sagen, lang geleden gehoord of gelezen.
Overal scheen beweging te zijn... de rotsblokken namen gedaanten aan... vreemde
geluiden drongen hen in 't oor...
Zwijgend keerden ze terug en zelfs de beide mannen verkeerden onder den indruk
van 't betooverende water der stille fjorden...
Ze waren werkelijk blij, weer bij de boothuisjes terug te zijn en daar gingen ze
zitten bij elkaar... nu voelden ze zich weer veiliger door de nabijheid van huizen en
menschen en met eerbiedige bewondering lieten ze de oogen weiden over 't eenzame
fjord...
- 'k Herinner me nog goed, zei de admiraal, - dat ik eens 'n sage gelezen heb van
'n jongen man, die 'n beeld zou maken, 't beeld van 'n vrouw... Telkens als hij 't hoofd
klaar had en 't bekeek, dan sloeg hij 't stuk met z'n hamer, want 't was niet 't schoone
gelaat zooals hij 't in z'n droomen zag... Hoe hij ook werkte, nooit kon hij de
uitdrukking aan z'n marmeren gelaat geven die hij wilde... Vol wanhoop ging hij
reizen, bezocht verre landen, keek rond in alle musea... soms geloofde hij 't gezicht
gevonden te hebben, maar ook telkens ontbrak er iets aan, dat
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hem teleurstelde en weer trok hij verder... 't Gebeurde hier in deze streken, dat hij
overvallen werd door 'n sneeuwstorm en liefderijk werd opgenomen in 'n hut en ziet
- plotseling zàg hij 't zoo lang gezochte gelaat!... 'n jong meisje van zeventien jaar
bracht hem 't avondeten... zij had 'n volmaakt schoon gezichtje, maar 't mooiste van
alles was de eenvoud... ze wist niet hoe schoon de natuur haar had gevormd!...
En dàt zocht de beeldhouwer!... dàt zou ook z'n beeld moeten weergeven!
Hij bleef lang in de hut, prentte zich 't gelaat van 't meisje goed in 't geheugen...
Vol blijdschap keerde hij huiswaarts en ziet - toen hij gejaagd begon te arbeiden,
merkte hij, dat 't toch weer niet 't ware was...
Hij moest haar vóór zich hebben... haar zien!
En hij keerde terug naar de eenzame streek, zocht de hut, maar 't meisje was er
niet meer... Waar is ze, waar is ze? vroeg de kunstenaar driftig... hij vermoedde 'n
onheil... en nu vertelden de ouders hem, dat 't meisje was heengegaan, plotseling,
zonder reden en nergens hadden ze haar kunnen terugvinden... en ze gaven hèm de
schuld, want na z'n vertrek was ze begonnen zoo raadselachtig te doen...
Hij zocht haar overal, in alle dorpen, in alle steden en eindelijk vond hij haar
spoor... heel hoog in 't Noorden wisten ze hem te vertellen van 'n krank-
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zinnig meisje, bedelend rondtrekkend van oord tot oord...
Met inspanning van z'n laatste krachten hield hij vol en eindelijk hoorde hij, dat
ze in 't zelfde dorp was als hij en plotseling ontdekte hij haar... hij snelde op haar
toe, maar nauwelijks had ze hem herkend of ze slaakte een gil en vluchtte van hem
weg... voort!... in de richting van 't fjord!...
Doodelijk beangst volgde de kunstenaar, smeekte met luide stem naar hem te
luisteren... hij wilde haar meenemen... ze mocht alles wat ze begeerde! Vergeefsch!...
Eensklaps zag hij haar aan den rand van 't fjord staan en 'n oogenblik later was ze
verdwenen...
Met 'n hartstochtelijken schreeuw vloog hij nader... maar 't water scheen roerloos
alsof daar zooeven niet 'n jong meisje in verzonken was...
Waar was de plek?... niets... niets zag hij... rondom de zwarte bergen en daar vóór
hem 't stille water...
Radeloos wilde hij er in springen... duiken... zoeken... maar sterke handen hielden
hem tegen...
Toen brak hij in tranen los... was 't zijn schuld... had ze hèm gezocht... waarom
vluchtte ze dan?...
En hij blééf in 't dorp... wachtend tot 't water haar terug zou geven... dag aan dag
zat hij aan den kant... staarde peinzend in het groengele fjord... dan meende hij telkens
haar wonderschoone gelaat

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

202
te zien met die kinderlijk eenvoudige uitdrukking... soms rees hij met 'n schok
overeind... daar wàs ze!... ze keek hem aan... ze wenkte hem... maar plotseling zag
hij weer niets en met koortsige wangen keerde hij terug naar zijn eenzame kamer...
Zelfs na negen dagen vonden ze haar lijk niet... de beeldhouwer blééf alsof hij van
de plek niet scheiden kon en eensklaps liet hij klei komen... marmer... gereedschap...
en als betooverd werkte hij aan 'n beeld... 'n beeld van háár... zonder ophouden
arbeidde hij voort... gunde zich geen tijd om te eten...
Op 'n avond sloot hij de kamer... nam de richting van 't fjord... 'n vreemd licht
speelde er in z'n oogen... als zoo dikwijls zette hij zich neer op 'n rotsblok, vlak aan
den kant en staarde in 't geheimzinnige water...
En ziet... daar was 't weer... 't gezichtje... ja... nu was z'n kunstwerk goed... zóó
was ze... ze lachte hem toe... haar oogen schitterden alsof ook zij verheugd was over
't lukken van 't geniale beeld... ze stak haar beide armen naar hem uit... ze naderde
den kant... hij bukte zich om haar uit 't water te helpen... bukte... sprak zachte
woordjes... gréép haar... greep mis... bukte... en... gleed voorover in 't stille water,
dat zich dadelijk boven hem sloot zonder rimpeling...
De admiraal zweeg en hier, op dezelfde plek als hij beschreef, zàgen de jongens
't gebeuren en evenals
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de beeldhouwer staarden ze in 't vreemd stille water...
- En 't beeld? vroeg Gerard eindelijk.
's Morgens daarna openden de bewoners de kamer en vonden op den grond de
brokstukken van 'n beeld, door 'n onbekende oorzaak van 't voetstuk gevallen en de
scherven wierpen ze in 't fjord...
Rillend keerden de jongens terug en gelukkig vonden ze in 't hotelletje de gasten
bezig met vroolijke spelletjes en zoo had het gehoorde geen invloed op hun slaap en
evenals de meesten lagen ze vroeg in bed en sliepen 'n gat in den dag!
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IX.
- Niet dringen, heeren! kalmpjes aan, ieder z'n beurt!
Eén paar schoenen, nummer 38!...
Eén petje voor 'n jongeheer!...
'n Pakje haarspelden voor mevrouw!...
Zes mooie broeken om uit te zoeken!...
Dat rijmt!...
Kapitein Trappers stond te midden van 'n ontzaglijke hoeveelheid artikelen en
regelde de uitdeeling... Kisten vol schoenen waren aangekomen... doozen met hoeden,
pakken onder- en bovenkleeren... boorden, manchetten... alles en alles!
De heele massa, overgebracht onder de hoede van 'n vertrouwd geleider, was in
'n paar uur tijd van eigenaar verwisseld...
De beambte deed al z'n best de verschillende inkoopen te noteeren... jonge, jonge...
'n onverwacht voordeeltje, want 't ging alles peperduur...
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Na afloop van de verkooping wilde hij 't geld gaan innen, maar 'n oude heer met 'n
grooten snor nam hem eensklaps alles uit de hand en zei kalm weg: - Ik betaal.
Verbaasd keek de man hem aan en stotterde: - Alles?
- Alles!
Tegelijkertijd haalde hij 'n hoopje bankpapier uit z'n portefeuille en zei: - 't Is iets
te veel, maar ik kom zelf nog in Bergen 'n paar kleinigheden koopen, dan rekenen
we verder af... teeken nu maar voor dit bedrag!
En de verbouwereerde beambte teekende 'n ontvangbewijs van zoo'n hoog bedrag,
dat hij onmiddellijk meende een van die dwaze Engelschen voor zich te zien, altijd
ongewoon en verspillend.
Maar hij zei niets, pakte 't overblijvende in en keerde terug met ongewone
snelheid...
Intusschen gebeurde er in Gudvangen 'n wonder, want de zonderlinge toegetakelde
logeergasten van eerst verschenen tegen den avond piekfijn met helder linnen... En
even plotseling werd weer 't verschil in stand merkbaar, want de prins en de lord en
de minister en de generaal namen 'n geheel andere houding aan, nu ze weer in
behoorlijke kleeren staken.
En met de eerstvolgende boot reisden de meesten af zonder afscheid te nemen...
wel rekenden enkelen met den admiraal af. De kapitein wilde liever
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nog een nacht blijven... 't verder reizen met die heeren leek hem niet heel plezierig
en bovendien... 'n rustige nacht zou de jongens goed doen... 't was hier mooi genoeg
om wat kalme uurtjes rond te loopen, te roeien en te visschen...
En zoo werd 't ééne nachtje vastgeknoopt aan 't ééne dagje en weer één en nog
één!...
Van al de reizigers die den nacht van den brand meegemaakt hadden, toonden de
beide jonge Duitschers zich oprecht dankbaar voor de mildheid van admiraal Snor.
Misschien vonden er velen z'n houding ongepast... ze behoefden geen geschenken
aan te nemen, ze waren zelf rijk genoeg!... ach, ze hadden den admiraal in 't geheel
niet begrepen... hij betaalde juist alles om geen uitzondering te maken... nu wist
niemand wie 't niet of moeielijk missen kon en zoo werden de minder bedeelde
broeders niet openlijk genoemd.
De twee jongelieden, van alles beroofd, zouden misschien maanden lang krimp
moeten zitten of in handen gevallen zijn van woekeraars als de admiraal niet zóó
was opgetreden. Uit trotsch tegenover al die anderen zouden ze allicht willen
terugbetalen wat hun geleend werd en wie weet of 't hun studie niet ernstig geschaad
had. En nu namen ze afscheid, geheel in 't nieuw gestoken en met 'n mooi duitje in
den zak voor 't verdere deel van hun reis. De admiraal drong 't hen op en zei: - Als
je professor
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bent of schatrijk dan stuur je 't me maar terug.
En meer wilde hij er niet over hooren. Tegen den kapitein zei hij: - Vreeselijk in
m'n schik!... nu heb ik toch m'n geld goed besteed... 't zijn 'n paar flinke jonge kerels
van arme familie... geloof maar gerust dat ze er leelijk in hadden gezeten.
Ze brachten hen naar de boot en om toch iets te doen als bewijs van hun
dankbaarheid gaven ze aan de jongens 'n mooie potloodteekening van den brand met
hun namen er onder en bij de boot tracteerden ze op handen vol van die eigenaardige
kersen die de meisjes uit 't volk altijd te koop aanbieden... 't waren wel niet
Hollandsche sappige kersen, maar toch best te genieten...
't Stoomschip zette koers naar 't Sognefjord, nam de twee Duitsche studenten mee
en 't werd den jongens vreemd te moede bij de gedachte dat ze hen waarschijnlijk
nooit zouden weerzien...
Den volgenden dag gingen ze Gudvangen verlaten en voor 't laatst doolden ze
rond, beklommen de steile paardjes, bewonderden 't dal en de sneeuw en 't water.
Eens vonden ze ergens in 'n holte 'n paar sneeuwschoenen liggen, van die lange
smalle gebogen latten, waarmee de bewoners zich 's winters zoo snel verplaatsen.
En in hun gedachten zagen ze de stoere Noormannen voortschieten en soms groote
sprongen maken in den kouden wintertijd.
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- 'k Zou hier wel eens willen zijn in December of zoo, beweerde Gerard.
- Sommige Engelschen komen juist in dien tijd om dan de natuur te bewonderen...
de watervallen zijn dan veel woester en grootscher, de fjorden liggen toegevroren
en 't schaatsenrijden houdt jong en oud bezig.
Hein zou 't te koud vinden in die houten huisjes.
- Te koud! Kun je denken! 's Zomers zijn houten huizen juist frisch en 's winters
warm! En ze jagen veel ook op kleine pelsdieren en ze slapen veel.
Toen zakte Hein bij. Veel slapen en in 'n houten huis lekker warm zitten en veel
mooie dingetjes snijden van hout, dàt leek hem toch wel... de anderen konden gaan
jagen en skiloopen, hij zou wel op 't eten passen!
Geheel en al opgeknapt verlieten ze na hun dagen lang verblijf Gudvangen en maakte
den prachtigen tocht over 't Naeröfjord... In 't begin 'n achthonderd meter breed,
vernauwde 't zich eindelijk tot tweehonderd.
Op 'n zeker oogenblik scheen 't alsof de boot niet tusschen de rotsen door kon...
't fjord leek afgesloten, zóó dicht naderden de bijna loodrechte bergen elkander...
maar kalmpjes vervolgde 't schip zijn weg...
Er stond 'n flinke wind, zoodat de jongens 't hard
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te verduren hadden bovenop, maar de tocht was te ongewoon om in 'n kajuit weg te
kruipen...
's Middags tegen vier uur zagen ze Balholm vóór zich! Wijd weken de oevers van
elkaar... achter 't plaatsje rezen de bergen hoog op met veel sneeuw bedekt... mooi
helder weerkaatste zich 't roodgekleurd hotel in 't water van 't Sognefjord...
De boot voerde 'n honderdtal reizigers met zich mee en oogenblikkelijk na de
aankomst begon de bestorming van 't hotel, trouwens ruim genoeg...
Door 'n doolhof van gangen, langs ontelbare trappen bereikten de jongens hun
kamers in 't bijgebouw...
't Trof hen telkens weer, 't vreemde van zoo'n vol hotel... eensklaps leefden ze
weer te midden van de menschen... ze zagen de dames in kostbare kleeding... deftige
heeren... voor korten tijd verdween 't prachtig stille en verhevene van de eenzame
natuur om plaats te maken voor rumoerige zenuwachtige drukte... menschen die
haast hadden of zoo maar door de gangen jaagden of menschen die boos werden
omdat ze moesten wachten... menschen met vervelende saaie manieren alsof die
bergjes en dat water hen geen lot konden schelen...
't Nieuwtje van den brand verspreidde zich natuurlijk ook hier en met 'n lastige
belangstelling werd de kapitein of de admiraal telkens aangeklampt door indringerige
heeren en zelfs Hein kreeg 't te kwaad met 'n paar oude dames...
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Of Hein al stotterde: - I was sleeping, I have nothing seen!1) 't hielp hem niet... Ze
lachten om dien grappigen jongen die geslapen en niets gezien had, maar zóó lieten
ze zich niet afschepen en Hein kon toch niet wegloopen, dàt zou al heel ongemanierd
geweest zijn en zoo leverde Hein z'n eerste Engelsche gesprek...
Toen hij er eenmaal overheen was, vlotte 't vrij goed - met korte zinnetjes en
nadenkingen vertelde hij enkele bizonderheden...
De kapitein kreeg er erg in, wenkte de anderen en zonder dat Hein 't merkte, slopen
ze naderbij om dat wonderbaarlijke voorval te kunnen gadeslaan... Ze hoorden Hein
Engelsch redeneeren en nog al niet eventjes goed ook en heelemaal niet verlegen!
En aan 't slot tikte een van de dames hem op z'n dikken koon en zei: - You are a
pleasant fellow!2)
Verwaand kwam Hein op de vrienden af en al probeerden ze hem te plagen door
hem met 'n damesstem a pleasant fellow te noemen, Hein vond zichzelf 'n heele piet
en 'n leuke baas wàs hij!
Later hoorde hij, dat de bewuste dames niemand minder waren dan de echtgenoote
van den eersten Engelschen minister met haar zuster.
Toen begon Hein zoo'n ontzettende verbeelding

1) Ik sliep, ik heb het niet gezien.
2) Je bent een aardige jongen!
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te krijgen, dat hij bepaald eens afgewasschen moest worden...
Bij 't hotel had je 'n vrije bad- en zweminrichting... ze namen handdoek en zeep
mee uit de kamers en trokken er van door en daar in die ondiepe kom van 't Sognefjord
kreeg Hein er van langs... aan z'n beenen trokken ze hem onder water en ze duwden
'm onder, omdat de Engelsche minister aankwam en dan kreeg hij weer 'n plas water
in z'n gezicht: Kompliment van den minister...
Hein sloeg er zich doorheen, stak telkens z'n tong uit en riep: - Lekker, lekker,
jullie niet, ik wel!
De kapitein herstelde de orde, verbood Hein om zoo onmenschelijk te bluffen,
dan zouden ze hem ook niet meer plagen...
Na 't bad, even voor 't avondmaal, liepen ze de pieren langs en sloten in 'n wip
vriendschap met 'n aantal Duitsche jongens en meisjes, want die waren bezig 'n kleine
luchtballon op te laten...
Onder de opening waren lappen vastgemaakt, in spiritus gedrenkt... die werden
aangestoken en... daar dreef 't mooi gekleurde ding over 't fjord...
Groot gejuich en een aardig klein meisje riep met 'n lief stemmetje: - Nach Berlin!
Lang keken ze de wegdrijvende ballon na, tot ze, eerst als 'n stip nog zichtbaar,
even later verdween...
Plotseling kwam er 'n geweldige meneer aanstormen en toen hij de handdoeken
van de jongens zag,
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schreeuwde hij met 'n stem als de groote klok van Keulen: - Is 't not very cold, this
water?1)
- No sir, not too much!2) gilde Gerard en de anderen schreeuwden: - No, no, no!
Zwaaiende en proestende stoof de reusachtige gedaante voort en vijf minuten later
begonnen de golven van 't Sognefjord te koken en te schuimen... 'n geweldig beest
scheen er rond te spartelen, misschien van pijn... maar 't was de reus, die met 'n nooit
geziene snelheid door 't water sneed en af en toe met armen en beenen te keer ging
als 'n stoomboot met vier schroeven... na enkele minuten verscheen hij weer op 't
droge en liep in groote haast naar 't hotel...
's Avonds werd er 'n algemeene roeitocht op 't fjord op touw gezet en hoofdzakelijk
't jonge goed nam aan de pret deel, al was er in elke boot ook een oudere.
't Was 'n doodstille avond - 't fjord leek 'n vijver en de booten met de verlichte
lampions deden denken aan 'n Venetiaansche nacht... alleen, 't geplas der roeiriemen,
't helder opklinken van 'n vroolijken meisjeslach brak door de stilte heen...
Nog wat later en 'n schitterende vonkenregen spatte uiteen... toen Bengaalsch licht
in allerlei kleuren... tooverachtig hulde zich 't fjord in rood en groen en

1) Is 't water niet koud?
2) Nee meneer, niets te erg!
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blauw. En de Duitsche kinderen zongen de ‘Wacht am Rhein’,1) de Engelschen lieten
't God save the Queen!2) hooren en de Hollandsche jongens bleven niet achter met 'n
kordaat Wilhelmus!...
In grooten getale stonden de volwassenen aan de pier en luisterden naar 't gezang
uit die jonge kelen... 't Klonk zoo ongekunsteld, zoo treffend mooi, dat sommigen
de tranen in de oogen schoten... Hier in den vreemde voelde je toch altijd meer voor
je vaderland.
Plotseling 'n schrik... ginds naderde 'n groot plezierjacht... de electrische lampen
wierpen 'n langen bundel stralen over 't fjord...
Alle bootjes haastten zich naar de pier en even daarna kwam 't jacht tot dicht bij
't hotel, bleef in 't midden van 't fjord liggen... donkere gedaanten verschenen op 't
dek... roeibooten naderden en 'n korten tijd nog, of 'n aantal touristen stapten aan
wal, allen Engelschen...
't Gaf 'n geweldige drukte en de groote eetzaal liep vol, maar Hein at er niets
minder om...
Toen de jongens naar bed trokken en hun kamers wilden binnengaan, vonden ze
tot hun groote verbazing de deuren gesloten en grommende stemmen klonken: Wer
ist da?3)

1) 't Duitsche volkslied.
2) 't Engelsche volkslied.
3) Wie is daar?
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'n Gek geval!
Met z'n allen naar den chef en die aan 't snuffelen in z'n boeken en jawel, 'n abuis.
Met duizend verontschuldigingen kommandeerde de chef drie kellners en nu
kregen ze de prachtigste kamers uit 't gansche hotel, anders zeker bestemd voor
keizers en millionnairs.
Een bed kwam er te kort en vlug werd er 'n legerstede bij gemaakt van sofa's en
tabouretten met matrassen en dekens en Hein was de gelukkige, die op dit pronkjuweel
van 'n bed mocht slapen...
In 't holle van den nacht schoten Gerard en Tom, z'n kamergenooten eensklaps
wakker en bij 't opdraaien van 't electrisch licht vonden ze Hein als 'n luipaard met
z'n handen en voeten in de lucht tusschen de sofa en de tabouretten liggen en nog
sliep hij.
- Hein! Hein!
Maar Hein droomde van den reusachtigen Engelschman, die in 't fjord spartelde...
hij deed met 'm mee en ploeterde en plaste woest op z'n mooie bed, maar daartegen
was 't niet bestand en zoo zakte Hein er tusschen...
Met moeite kregen ze hem overeind en terwijl ze de orde herstelden, viel Hein
weer gewoon in slaap en moesten ze hem samen oppakken en neerleggen...
Gelukkige Hein! zorgen had hij niet en daarom sliep hij overal meer dan genoeg
was.
's Morgens herinnerde hij zich maar flauwtjes wat
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er gebeurd was, toen Gerard en Tom 't verhaal met de noodige overdrijving aan de
anderen vertelden...
- Van middag gaan we naar de Fjärlandgletscher! zei de kapitein onder 't ontbijt
en ter sluiks keek hij naar de gezichten die de jongens zouden zetten...
Hij begreep heel goed dat zoo'n gletschertocht voor één keer bizonder aantrekkelijk
is, maar de vermoeienis en de kou zouden toch 'n tweeden tocht niet zoo pleizierig
maken.
Ze zeiden 't ook ronduit en de kapitein gaf ze gelijk.
- We hebben 't beleefd en de herinnering is stellig bizonder aangenaam, maar voor
de tweede maal zullen we 'n gletscher bezoeken die 't water raakt en waar je onder
door kunt kruipen!
Dat was 'n aardig plannetje!
Met 'n extra klein bootje stoomden ze naar Fjaerland en al in de verte ontdekten
ze de grijs-witte gletscher, die den waterspiegel aanraakte... Met dezelfde boot keerden
ze weer terug... de tocht zelf was heerlijk genoeg en alleen Jan werd de oorzaak van
enkele vervelende uren...
Zonder dat de jongens 't wisten had de admiraal aan elk postkantoor z'n volgend
adres achtergelaten... op die wijze konden hem spoedeischende brieven of
telegrammen nagezonden worden en zoo vond hij dien dag in Balholm 'n telegram...
Nauwelijks had hij 't gelezen of hij werd doodsbleek en dreigde neer te vallen... de
kapitein ondersteunde hem... Dadelijk
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herstelde hij zich, stamelde een paar woorden en liep haastig weg...
De achterblijvenden begonnen te raden en 't meest waarschijnlijke vonden ze wat
de kapitein zei: - Er is zeker weer iets met zijn broer gebeurd...
En dat vermoeden werd zekerheid.
De kapitein had een kort gesprek met den admiraal en even daarna keerde hij terug,
vertelde dat de krankzinnige broer uit de inrichting was losgebroken en ontsnapt!
- Je begrijpt, dat hij onmiddellijk naar Gothenburg moet vertrekken om maatregelen
te nemen en natuurlijk keeren wij naar huis terug!...
Dat waren onverwachte woorden en wezenloos keken ze den kapitein aan...
- De admiraal vertrekt met de nachtboot over Bergen en zoo over zee naar
Gothenburg - wij gaan morgen! 't Is jammer, maar zonder onzen weldoener kunnen
we toch niet verder gaan, vindje wel?
Ze voelden de onmogelijkheid... alleen Jan zei vrij duidelijk: - 't Is de moeite, om
zoo'n gekken broer! En vlak achter hem stond - de admiraal, hij had die woorden
verstaan...
Eén oogenblik vlamden z'n oogen en z'n lippen vertrokken zich, maar onmiddellijk
hield hij zich in en begon afscheid te nemen, maar op dat oogenblik naderde 'n kellner
met 'n nieuw telegram en na 'n

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

217
haastige lezing zei de admiraal: - De nachtboot sluit niet op de andere, ik ga morgen
ochtend...
- Wij vergezellen u natuurlijk.
- Nee nee... jullie moet nog...
- Neen admiraal, zonder u is ons plezier weg en ik verzoek u de woorden, die één
van de jongens zooeven gesproken heeft, niet op te vatten als de gedachte van al de
andere. Waarschijnlijk werd de teleurstelling hem te machtig, zoodat hij zich
onbehoorlijk uitliet, maar ik betuig u, namens alle jongens onze innige deelneming
met 't gebeurde...
Jan kon 't er mee doen... de gedachte, dien man, al was 't dan onwillens, verdriet
te hebben gedaan, moest hem wel ondragelijk zijn...
De admiraal liet zich niet meer zien, verzond 'n groot aantal telegrammen en
brieven...
Gerard en Toon konden zich zelf niet meester blijven en nauwelijks zagen ze de
kans schoon of Jan kreeg er van langs en wat ze tegen 'm schreeuwden was niet heel
erg malsch...
Huilende vluchtte Jan, maar ze achtervolgden hem en eischten dat hij zijn spijt
zou betuigen.
- Nee, ik wist niet, dat hij achter me stond, anders had ik 't toch niet gezegd!
- Maar je hebt 't gezegd en al had de admiraal 't niet gehoord, dan vinden wij 't
toch gemeen!
We hebben ontzaglijk veel aan 'm te danken en dan moest je er zelfs niet aan
denken zulke onhartelijke
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woorden uit te spreken. Allo, je gaat 't dadelijk zeggen, of laat je 't den kapitein goed
maken? Vooruit!
Maar Jan deed koppig en vond 't niet noodig.
En 't gevolg was 'n hevige kloppartij...
Gelukkig kwam de kapitein Jan verlossen...
Hij keurde 't gedrag van de jongens af, zond ze weg en bleef met Jan alleen...
- Je wist niet dat de admiraal je hoorde, maar, nu hij 't gehoord hééft, moet je hem
dàt met nadruk verklaren... anders geef je den jongens gelijk...
Na korten tijd had de kapitein Jan overtuigd... er zat niets beters op dan flink spijt
te bekennen... En tien minuten later keerde Jan terug en huilde... En weer vijf minuten
daarna sloten de anderen weer vrede.
Oogenschijnlijk werd alles weer gewoon en toch... 't leelijke in Jans karakter was
weer heel even aan den dag gekomen en dat maakte de verhouding niet beter. Ze
herinnerden zich allerlei voorvallen, z'n ongevoeligheid en al meer en meer verloor
hij hun echte vriendschap.
Natuurlijk werd de reis per stoomboot naar Valheim en later naar Bergen niet met
de gewone opgewektheid volbracht en toch deed juist 't kalme van dien laatsten
boottocht al 't voorafgegane in volle levendigheid voor hun geest terugkeeren...
De admiraal vertelde veel uit 't leven van z'n ongelukkigen broer... dan zaten de
jongens om hen heen en luisterden naar z'n zachte stem...
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Hij sprak over de moeielijkheden om den armen krankzinnige te vinden... hij had
vlagen van helderheid...
- Misschien vindt hij nog 'n treurig einde in 't een of ander fjord...
Ze kwamen in een stemming van droomen... ze dachten aan 't Naeröfjord... aan 't
geheimzinnige water... Ze soupeerden nog op de boot voor ze Bergen bereikten en
tegenover de jongens zat 'n kleine heer, 'n weinig ineengedrongen, maar met
wonderlijk zachte oogen en buitengewone witte handen en naast hem z'n vrouw.
Voor 't eerst merkten ze dat paar op en toen de kapitein onderzoek deed, hoorde hij
tot z'n verbazing:
- Dat is Grieg, meneer, één van onze groote mannen!
Enkelen van de jongens kenden den naam, wisten dat hij 'n beroemd componist
was, ver buiten z'n vaderland bewonderd...
En ongemerkt liepen ze weer eens langs hem heen, om de oogen nog eens te zien,
waaruit zooveel weemoed sprak, evenals uit z'n muziek, zooals de kapitein zei.
De aankomst te Bergen met 't vallen van den avond bracht nog 't noodige bij om
de sombere stemming bij de jongens te versterken...
De boot naar Christiana lag klaar aan den overkant... er viel geen tijd te verliezen!...
Vlug 'n
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roeiboot gewenkt en terwijl 't ding naderde, nam de admiraal afscheid van de jongens.
Met ontroerde stem dankte de kapitein hem... hij, die altijd zoo flink was geweest,
kon nu nauwelijks spreken, alsof hij er 'n voorgevoel van had dien wondergoeden
man nooit te zullen weerzien... En de jongens drukten hem de hand, zelf beklemd
en zenuwachtig...
Daar klom hij de trap af in de roeiboot... 't licht der ondergaande zon viel met 'n
warmen gloed over de mooie gestalte... van uit de hoogte keken ze nu op hem neer...
de roeier bewoog de riemen en daar dreef de boot weg... langzaam... wuivend keken
ze hem na... zagen z'n zilver witte haren... z'n laatsten groet... soms verdween 't bootje
even tusschen de geankerde schepen... 't bereikte 't Zweedsche stoomschip... hij klom
aan boord... flauw onderscheidden ze nog z'n gedaante... hij wuifde nog eens... toen
niets meer...
Eerst nu voelden ze hoe ze aan den ouden man gehecht waren, hoe ontzaglijk veel
of ze aan hem te danken hadden...
Terwijl ze naar hun hotel gingen, keken ze nog telkens om... de lichten begonnen
te flikkeren in de haven... hun laatste nacht in Noorwegen brak aan. De meesten
konden niet spreken... 'n prop zat
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hen in de keel en vroegtijdig gingen ze naar bed, voor de tweede maal in 't zelfde
bed...
Den volgenden morgen zei de kapitein aan 't ontbijt: - Wil ik jullie nu nog eens 'n
laatste staaltje vertellen van zijn buitengewone goedheid?...
Ondanks al de beslommeringen heeft hij toch nog aan jullie gedacht!... Ik kreeg
'n gesloten brief van 'm, 'n paar minuten voor 't afscheid en dien mocht ik van morgen
pas openen en daarin vond ik 'n groote som geld met dit briefje, luister: ‘Kapitein!
Hein krijgt nog 'n nieuw horloge van me en verder moet u voor u zelf en voor de
jongens 'n mooie herinnering koopen aan onze werkelijk heerlijke reis. De omgang
met 'n aantal oprechte vroolijke knapen heeft 'n grooten invloed op mij gehad. 't Geld
was voor mij 'n kleinigheid, maar de kennismaking met u en uw wakker troepje zal
ik altijd met groote dankbaarheid gedenken.
Na mijn terugkeer hoop ik u nog dikwijls te ontmoeten. Vaarwel! goede reis naar
't vaderland...’
En weer las de kapitein met schokkende stem... hij kreeg de tranen in de oogen
en weer kwam dat onverklaarbare gevoel van angst bij hem op, alsof hij den ouden
man nooit meer zou terug zien!...
't Was Zaterdag, druk en gezellig in 't bedrijvige stadje en hierdoor raakten de jongens
'n weinig over hun gedrukte stemming heen... ze verkeerden weer
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in 't gewone leven. Eerst werd er 'n horloge voor Hein gekocht en onderwijl keken
de anderen eens ter dege uit naar iets moois voor zich zelf... ze konden elk over 'n
werkelijk groot bedrag beschikken: vijf en twintig kronen!
Hein liet zich van 'n goeden kant kijken... hij was gelukkig genoeg met 't nieuwe
horloge en wilde nu met alle geweld 'n prachtig stuk bontwerk voor z'n moeder
koopen, 't liefst 'n groote mantel, die hij in een der pelterijwinkels zag hangen.
Maar de kapitein zei leukweg: - acht honderd kronen! En Hein trok 'n scheef
gezicht.
Toen zakte hij al lager en lager, begreep ten slotte hoe duur die bontwerken waren
en liet z'n plan varen...
In de groote magazijnen van Bennett en Beyer was keus genoeg en de gansche
morgen ging met zoeken heen zonder dat er één 'n bepaalde keus had gedaan. 't Wás
dan ook heel moeielijk om één ding te koopen en zoo kwamen ze er toe den kapitein
te vragen of dát de bedoeling was.
Na kort overleg werd er besloten dat ieder z'n geld mocht besteden aan meerdere
voorwerpen, maar - de kapitein moest 't eerst zien en keuren.
Onmiddellijk kochten ze allemaal in 'n staalwinkel 'n prachtig mes, heel smal, met
't wapen van Noorwegen in rood op 't heft...
Echte messen, verrukkelijk, puik staal!
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Verder kocht elk nog naar z'n karakter... Toon, de bedaarde wijze Toon had 'n boek
te pakken vol Noorsche sagen, rijk geïllustreerd.
Gerard met z'n aanleg voor knutselen, rekende 'n handige kist in met kostelijke
werktuigen, boortjes, vijlen en zoo meer...
Tom kocht 'n fotografietoestel en Piet 'n prachtstuk van 'n gebeeldhouwde doos,
echt handsnijwerk.
Henri kon eerst niet klaar komen en koos eindelijk 'n schilderij, voorstellende 't
Naerofjord...
Jan wou zooveel mogelijk hebben en zocht van alles wat uit... platen, 'n klein
doosje, 'n boek!
En Hein! hij was niet van de bontwinkels weg te krijgen... telkens kwam 't oude
plan weer op en lang aarzelde hij tusschen 'n paar pantoffels van grijs wolfsvel en 'n
muts van donkerbruin vossenbont!
Maar ze lachten hem allemaal uit en zoo stelde hij zich dan maar tevreden met 'n
alleraardigst model van 'n stolkjaerre, keurig pronkstuk en werkelijk één der leukste
herinneringen aan de lange ritten door 't woeste bergland...
- En u? vroeg Gerard plotseling aan den kapitein.
- Ik heb 't al lang, antwoordde deze leukweg en hij toonde den verbaasden jongens
'n kostbare kijker van uitmuntende hoedanigheid...
Na 't koopen van 'n heele vracht kleinigheden voor ouders, zusters en broers,
betaald van 't overschietende geld, keerden ze doodmoe terug... nog
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even 'n blik op de vischmarkt en toen aan tafel.
Voor 't laatst proefden ze zalm en heusch verlangden ze weer eens naar de
Hollandsche tafel...
Maar de room met vruchten beviel hen nog altijd even goed...
Om drie uur stonden ze van tafel op... vier uur zou de Ingerid vertrekken!...
Bepakt en beladen zakten ze zoetjes aan naar de boot af, nu aan den anderen kant
van de baai tegenover 't punt van aankomst...
't Inschepen was nog in vollen gang en rustig gingen ze aan boord...
Kapitein Barendrecht kwam dadelijk op hen af, schudde ze recht hartelijk de hand
en schokkende van 't lachen riep hij: - Houd je maar taai, muggebijters, dat wordt
zwaar weer op onze terugreis!
Ze vonden 't heelemaal niet erg... 'n Hollandsche jongen wordt niet zeeziek, 't
water is z'n element, en dan, zoo'n kort eind, 't zou wel los loopen.
Intusschen arriveerden de overige passagiers, allen Franschen, één groot gezelschap,
die op enkele hutten na, alles bezet hielden.
Vier uur.
De Ingerid dreef zachtjes van den wal...
Op dat oogenblik kwam er 'n man aanhollen met 'n brief, bestemd voor een der
Françaises... helaas, de afstand tusschen 't schip en den kant maakte overgeven of
gooien onmogelijk... Een gedienstige
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bootsman slingerde 'n touw over... de brief werd bevestigd... 't touw ingepalmd,
maar... halverwege viel 't witte ding uit de lus 't water in en verdween in 't zog... En
de fransche dame huilde tranen met tuiten... Maar 'n man in 'n roeiboot, tuk op 'n
fooi, waagde nog 'n kansje en had 't geluk den doorweekten brief op te visschen...
weer vloog 't touw over en nu, onder de buitengewone belangstelling van honderden
toeschouwers op de kaai en alle passagiers op 't dek, kwam de brief boven, vuil en
gescheurd...
De fransche dame beloonde den man in de boot en den touwsmijter mild, trok met
fijne witte vingertjes den brief uit 't couvert, las... en eensklaps begon ze zenuwachtig
te lachen... de heeren snelden toe met water... de kellners vlogen... de spanning werd
ondraaglijk en - de brief fladderde over 't dek...
Tom greep 't verkreukelde velletje, wilde 't teruggeven, maar nog altijd trillend
van 't vreeselijke lachen wenkte ze hem van: gooi weg, gooi weg! Toen verdween
ze in de kajuit...
Allen verdrongen zich om Tom heen en nu herkenden ze in den brief 'n
reclamebiljet, anders niets...
Dit grappige voorval had wat afleiding bezorgd - ongemerkt stevende de Ingerid
naar den uitgang... met allesziende oogen keken de jongens naar de langzaam
verdwijnende stad... ze wezen elkaar nog enkele punten, die ze herkenden... de warme
middagzon
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overscheen de wijde baai met z'n massa schepen van allerlei landen, de huizen, in 'n
halve maanvorm en verder òploopend tegen de helling der bergen.
Nog enkele minuten en 't was verdwenen.
Naar huis, naar Holland!
Nu dachten ze eensklaps aan de woorden van kapitein Barendrecht die ruw weer
verwachtte, maar voorloopig ging 't nog langs de kust, waar de rotsen in zee, den
sterken golfslag braken, maar 't lieve leventje begon eerst recht, toen ze den volgenden
morgen wakker werden...
Nog met de herinnering aan die gladde kalme zee van de heenreis, konden ze niet
goed hoogte krijgen van 't geen er nu gebeurde...
De Ingerid schommelde en danste op 'n vermakelijke manier... de golven rolden
en ploften met lieflijk geweld en de Hollandsche jongens deden raar...
Nauwelijks stonden Tom en Hein op hun voeten in hun hut of ze voelden 'n uiterst
merkwaardig gevoel in de maagstreek.
- 'k Heb precies zoo'n gevoel of ik lang aan 't schommelen ben geweest, zei Tom.
- En ik ben zoo draaierig! zuchtte Hein, en hij deed z'n oogen dicht.
- Wat doet dat schip vervelend! klaagde Tom - 't slingert zoo, daar hadden we den
eersten keer geen last van!
- Ik ga maar weer naar bed, zei Hein.
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- Dat kun je niet doen, we moeten toch ontbijten, kom, schiet op, wasch je nou!
Hein waschte zich zooals hij 't nog nooit had gedaan... Meestal stak hij 't roode
hoofd met de witte haren pardoes in 'n volle kom, boende en wreef als 'n
poetsmachine, maar nu nam hij 't puntje van den handdoek, veegde heel even z'n
gezicht af - klaar.
En onderwijl had hij moeite om op de been te blijven... almaar deinde 't schip op
en neer.
Ze kwamen in de eetzaal en tot hun verbazing vonden ze er nog maar 'n paar van
de vrienden met den kapitein. Ze namen plaats op 'n draaistoel en al zag 't echt
Hollandsche ontbijt er nog zoo aanlokkelijk uit, ze voelden geen eetlust...
Toch begonnen ze... 'n broodje met 'n ei.
Nauwelijks had Hein 'n paar happen gedaan, of hij stond plotseling op, spierwit
en holde de zaal uit en in z'n hut deed hij rare dingen.
De andere jongens hielden 't niet veel langer uit en al spoedig bleef de kapitein
alleen achter...
Ook van de overige reizigers verschenen er maar vier. 't Werd 'n vreeselijke
toestand... De zee stond hol, woest stormde de wind uit 't Noordwesten...
Hein en Tom waren weer op bed gaan liggen met akelige strakke gezichten, de
hoofden achterover... Hein lag boven en door 't nat beregende ronde raampje in z'n
koperen rand zag hij de schuimkoppen der golven... dan bonsden ze geweldig tegen
't
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schip, dat regelmatig doorstampte... Telkens ging 't omhoog op den rug van 'n
waterberg... dan voelden ze 'n weeë leegheid in d'r maag net als op 'n schommel...
dan daalde de boot weer... iedere minuut... altijd maar weer...
- Hoe laat is 't? vroeg Hein.
Tom strekte de hand uit, greep z'n horloge.
- Vijf minuten over half acht!
Dan lagen ze weer stil... sufferig, ellendig!
De kapitein kwam ze opporren.
- Kom, zet je er tegen in, probeert 't nog eens om wat te eten!
Ze wilden wel, maar ze rolden haast om, tolden naar de eetzaal... probeerden...
helaas! 't voedsel weigerde in de maag te blijven en in de hut klonken rare geluiden!
- Blijf dan maar zoo stil mogelijk achterover liggen! raadde de kapitein en zoo
deden ze...
Elke vijf minuten vroeg Hein: - Hoe laat is 't! tot Tom hem z'n eigen horloge deed
krijgen en nu kroop de tijd ondraaglijk langzaam voort... Eén troost bleef hem over...
al de vrienden lagen op hun bed, behalve Toon.
Deze kalme jongeheer sleepte zes vouwstoeltjes op 't dek, vlak bij de keuken en
dáár, buiten den wind, legde hij zich neer in z'n jas gewikkeld. Toch voelde hij zich
even onpasselijk als de anderen, en alleen de frissche zeelucht was zijn voordeel!
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't Werd één uur! De bel voor 't tweede ontbijt! Nu voelden ze zich allemaal tamelijk
goed en de gedachte aan lekkere Hollandsche kaas en ham en rookvleesch en beschuit
en jam deed ze watertanden, maar - sommigen haalden niet eens de tafel, keerden
bij den ingang al terug, stormden hun hut binnen, wanhopig...
En uren lang lagen ze te soezen, zonder eenige lust in lezen of andere bezigheid...
ze spraken bijna niet, keken telkens en telkens weer op het horloge! De bel voor 't
diner deed er sommigen weer 'n poging wagen... Gerard bracht 't zelfs zoover, dat
hij 'n bordje soep oplepelde, maar toen ook schoot hij als 'n komeet de gang in en
verdween voor goed...
't Schommelen duurde voort... ze werden links en rechts op en neer geduwd en ze
konden er niets tegen doen, niets!... Je gáát maar, zonder ophouden uren lang! Hein
haalde telkens diep adem tegelijk met 't omhoog gaan van 't schip en bij 't dalen liet
hij de lucht ontsnappen... 't hielp wel wat, maar hij kon 't niet lang doen!
Den ganschen dag bleven ze te bed... tegen den avond verschenen ze een poosje
op 't dek om de hutten te verfrisschen... ze hadden niet eens zin elkander uit te lachen
en kapitein Barendrecht vonden ze heelemaal niet aardig met z'n grappigheden.
's Nachts sliepen ze gelukkig wat, maar de verschrikkelijkste droomen kwelden
de jongens...
's Morgens werden ze wakker met de stille hoop

A.C.C. de Vletter, Admiraal Snor

230
dat 't nu uit zou zijn, maar jawel... 't zelfde spelletje! Tom nam een kloek besluit en
dwong Hein mee te gaan naar boven...
Nauwelijks waren ze op de beenen of Tom verloor al z'n geestkracht... daar zag
hij de zee, die treiter! Kon dat ellendige deinen dan nooit ophouden!
Onpasselijk zat Tom voorover op een vouwstoeltje en 't brood dat de kapitein hem
liet brengen deed 'm walgen. En om hem heen hingen of zaten de andere jongens en
enkele Franschen, wit en wezenloos. Hein bleef niet, voelde zich 't minst akelig op
bed... Gerard kreeg een aanval van woede...
't Moest nu uit zijn! vond hij, - met 'n vasten wil begon hij 't schip rond te loopen,
maar de zee smeet 'm van de beenen en hij eindigde zijn tocht met 'n jammerlijken
val op 'n bank in den rooksalon.
Tom hield 't ook niet uit, kwam weer op bed liggen en hij beet in z'n kussen van
akeligheid! Hij verlangde maar één ding: verlost te worden van dat vreeselijke
schommelen... O, hij voelde zich rampzalig! En Hein huilde... tot nog toe had hij
geen stukje brood gegeten! Hein huilde uit medelijden met zich zelf...
En 't allerverschrikkelijkste moest nog komen!
Dat ze te laat in Rotterdam zouden zijn, begrepen ze al dadelijk, maar nu deed de
kapitein de rondte met 't verpletterende bericht: - We blijven nog 'n nacht op zee,
kapitein Barendrecht durft den Waterweg niet in!
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Ondanks alles verlieten ze hun bedden, gelóófden 't niet, maar bij 't zien van de
woeste zee, toen ze de golven hoorden bruisen, ja, toen verloren ze 't laatste beetje
flinkheid en wanhopig legden ze zich weer neer...
Wat is 'n jongen ook waard als z'n maag totaal leeg is! Ze hadden in 't gunstigste
geval nu al in Rotterdam kunnen zijn en op z'n minst zou 't acht uur later worden,
àls kapitein Barendrecht 't durfde. Misschien stonden er vaders en moeders aan 't
veer te wachten... ze zouden bang worden, over schipbreuk tobben!...
Maar meneer Trappers, die telkens bij alle bedden kwam praten, stelde ze op dat
punt gerust...
Daar in Rotterdam wisten ze ook wel wat voor weer 't was en zouden ze 't wel
vertellen: de boot komt niet voor vanavond elf uur binnen, àls ze komt!
De uren kropen!... Die laatste werden vrééselijk! Ze hadden honger en konden
niet eten... zelfs Toon was naar bed gegaan... En Gerard deed 't voorstel om de boot
te laten zinken!
Weer viel de duisternis!...
De jongens geloofden stellig dat ze 't nòg 'n nacht niet konden uithouden...
Toen plotseling 'n vreemd geluid!...
't Gerammel van de roerketting!...
Keerde de boot?...
Kapitein Trappers vloog de hutten één voor één bin-
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nen. - Sta op, sta op! We stoomen den Waterweg in!
Ze sprongen allen 't bed uit, renden naar boven en - eensklaps zagen ze lichten...
'n wonderlijk zalig gevoel overmeesterde hen, want - 't schommelen hield op!...
Weg was met 'n tooverslag alle draaierigheid!... weg vloog hun wanhoop.
't Electrische licht gloeide en daar voor hen ontdekten ze de zware dammen, waar
de Ingerid door stoomde op rustig water!...
't Was voorbij!
Van alle kanten kwamen de passagiers aanloopen... 'n vrooolijk druk gebabbel
van voor tot achter... iedereen schreeuwde z'n plezier uit en allemaal hingen ze over
de verschansing om de douanen te zien, snel naderend in hun stoomschuitje. Als
katten klauterden ze tegen 't schip op, dat langzaam voortbewoog...
De jongens voelden 'n neiging om te gillen en over hun kop te buitelen... ze liepen
maar rond en ze juichten van geestdrift bij 't zien van al die lichten daar op de rivier...
O, wat was dat mooi! Die donkere rivier met die geheimzinnige oevers!
De kapitein had moeite om ze beneden te krijgen, waar 'n stevig maal gereed
stond...
Ze hadden geen honger, o heden neen, maar ze móésten en toen aten ze als echte
jongens die in twee dagen bijna niets gebruikt hadden en ze pakten
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hun tasschen in en maakten 'n spektakel en lachten als uitgelaten dolle driesen, die
eindelijk verlost zijn van 'n marteling waartegen ze machteloos bleken en nu 't
ouderlijke huis weer naderden...
'n Ouderlijke huis!
't Scheen hun 'n jaar geleden dat ze afscheid namen in plaats van drie weken bijna...
De verdere uren vlogen om en met kloppende harten zagen ze Rotterdam onder
'n gewelf van licht al nader en nader...
Tooverachtig vonden ze 't gezicht op de donkere stad met die duizenden lichten
en zenuwachtig druk liepen ze op en neer, toen de Ingerid langs de zwarte rompen
van grootere schepen voer en eindelijk stil bleef liggen op den hoek van 't
Katendrechtsche veer, 'n meter van den kant...
Nog wat beweging van 't roer... de brug werd uitgelaten... ze waren terug in
Holland!
Eerst had de kapitein hen dezen nacht aan boord willen houden, maar - de
mogelijkheid bestond nog om den laatsten trein naar den Haag te halen...
Aan den wal ontdekten ze niemand - blijkbaar werd de Ingerid niet meer verwacht.
Haastig 'n paar handdrukken, 'n adieu en in stormpas verlieten ze 't stoomschip en
met forsche loop naar 't station door 't stille donkere Rotterdam.
Ze háálden den trein... in twee groepen mee!...
Den Haag!... Twee rijtuigen! Dubbele vracht!...
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Holderdebolder!... Thuis!... Verbazing!... Schrik!... Vreugde!... Redeneeren!...
Slapen... slapen... héérlijk, in 't eigen bed!...
De vacantie was nog niet om en zoo hadden ze volop tijd al hun wederwaardigheden
te vertellen, éenmaal... tweemaal... tienmaal!
En ze kwamen telkens bij elkaar en ze maakten de familieleden gelukkig met
geschenken en ze genoten van hun eigen moois...
Toen noodigde kapitein Trappers ze 'n avondje om na te praten en ze haalden alles
weer op naar aanleiding van 'n aanzienlijke vracht foto's en prentbriefkaarten en ook
las de kapitein 'n brief voor van den admiraal... Z'n broer was al teruggebracht in de
inrichting en nu bleef hij voorloopig te Gothenburg wonen. Nog eens luchtte hij z'n
hart over 't prettige reisje...
'n Maand later kwam de doodstijding... Plotseling was de admiraal aan 'n beroerte
overleden... 't Deed den jongens werkelijk verdriet! Nooit vergaten ze wat ze hem
te danken hadden... Na veel moeite gelukte 't den kapitein 'n portret machtig te
worden... Elk kreeg 'n aftrek en bij de meesten hing aan den muur de beeltenis van
den vriendelijken ouden heer met den grooten snor tusschen 'n aantal foto's van
Noorwegen.
EINDE.
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