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Haar Balk	 zaterdag 14 juli 
=~========::: 

et began op cell zatprdag~iddeg in julio Om precies te zlJn 
ap de 14de en het liep tegen drie uur. Op het parkeerterrein a 
bet Leidseveer in Utrecht vormde zieh een bescneiden oploopje van 
mensen, afkomstig uit bet westen en midden van ons land, plus een 

eneer Qit het noorden. TIat was Ferdinalld, maar dat ~isten we toen 
nag niet. Hoe hij zo diep gezonken kwarn weten we nu nog niet~ 

Temidden van reistassen, rug- en plunjezakken, film-, foto- en 
kijkapparaten, --;erden daar, in afwachting van de bus die ons naar 
bet verzam~lpunt in Balk zou brengen, beleefde gesprGkjes gevoerd, 
waarvoor hot schone wesr ongetrrijfeld een gelangrijk deel van de 
stof g;:;leverd zal hebben. Hee, de ongcdwongen sfeer van E:en paa.r 
dagen later was er nOt; niet. Dat kon ook nQuwelijks, 1,lant de rneesten 
hadden elkaar maar 8cn keer kunnen oekijken en niet eens gesproken. 
Dat was geweest op de kennismakings-bijeenkomst op 23 juni i 
hotel Terminus, ook in Utr,gcht, gevolg van een van de zeer vele 
vQorbereidingsactiviteiten van de heer van Beek; officieel bekend 
als leider van reis no. 29-3400 van de ILR. V. 

Tegen half vier draaide	 de ons beloofde creme-kleurige Fiat 
van de Z.li.H. het plein op, het eerst 
ontdekt door onze ArnstGrdamse tocht
!cnoten, die het jaar daarvoor deze 
reis ook al hadden gemaakt. NieuwsT 
gierig en met ontzag aanschouwden we 
het specia21 voor smalle, bochtige 

1cgen gebouwde vervoersmiddel, dat 
ons de komende drie ~eken naar en 
door Noorwegen zou leiden cn wa 
ten toen kennis met lemke, die met 
vaste hand de teugels zou voeren. 
Voor de gezelligheid was ~rederik, 
zijn zoontje, ook mecgekomen. Een 
kwartier later was de reeds aardig
gevulde bus op weg naar Zwolle, "'laar He aan het station een tV/cede 
lichting reisgenoten oppikten. Vervolgens zetten TIe koel's naar 
rVapenveld, omdat we op het ltampeerterrein Ennerveld de te.nten en 
keukenui truEting moesten tunkeren. l~et deze on..'TIisbare requisieten 
stevig in 0118 bezit, voerde Iemke onf: door de Hoorcloostpolder het 
schone Gaasterland binnen, wa~.r we in :Balk door de heer en mevrouw 
val1 Beek en Betsy, onze toekomstige tweede moeder, in ontvangst 
werden genomen. De U.L.O.-school, wacrover de heer van Beek, tussen 

e vele, aan het ondorwijs klevendc vacanties door, dG scepter 
zwaait, stond gastvrij en ~agenwijn voor ons open. In de hoogstc 
klas standen de smakelijk gedekte tafeltjes ons verleidelijk uit 
te nooigen en vormden een belangrijkc stap om aan onze eerste 
gezamenlijke maaltijd de "gezellige-familic-stemming" te gev 
die zo kenmerkcnd is ge"Norden voar de~e lUisterrijke vacantie. 
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Na deze uitermate geslaagde voedering, waaraan het Friesche 
suikerbrood niet ontbrak, bleken we voldoende krachten te hebben 
opgedaan am een niet te stuiten lloeveelbeid leeftocht de bus in 
te dragen. De heer van Beck vertoonde ons daarna een geselecteerd 
aantal dia 's, die betrekkir..g hadden op onze reis en vertelde daar
oij het een en ander over wat ons in deze vacantie te wachten zou 
staan. Ua ons op deze "slinkse" wijze in de goede stemming gebracht 
te hebben, vervolgde hij zijn boeiend verhaal met de "onzedelijke" 
opmerking, dat we de volgende morgen am 5 uur moesten opstaan en 
na een snsl ontbijt am 6 uur zouden starten. Bier kwam de ware aard 
van ons opperhoofd voor de eerste maal bovc=n. Later is ons gel:'leken 
dat ieder zoet verhaal een inleiding zou vormen tot een 11inderlijk 
vroege reveille. GW1W hebbeD we toen onze luchtbedden maar opge
pompt en zijn in de slaapzakken gekropen, de beide kunne's ge
scheiden in de daartoe aangewezen, ver van elkaar liggende slaav
klassen. Henk heeft hier zln eerste nachtelijke concert gegeven; 
meer fortissimo dan welluidend, maar met zo'n enthousiasme gebracht 
dat Vie van tijd tot tijd dicp beroerd wakker 
werden. Oak Wies droeg er haar steentje toe 
bij om de nac.htelijke rust te verstoren. 
Haar luchtbed voelde zich blijkbaar meer 
thuis in het zil te nat dan op een koude, 
arde vloer en gaf zijn mis- noegen daar

over te kennen door geniepig langzaam leeg 
te lopeno Berhaaldelijk bij- pompen, gepaard 
gaande met veel cefluister, mocht niet 
baten, ook niet toen ze alleen ep de 
gang waren. De heer van Beek, die nag in bet 
holst van de nacht zijn laatste post zat te typen, alarmeerde toen 
zijn echtgenote, die als de reddende engel met een ander luchtbed 
(geheel in tact, gelulcki.g) lnvam aandragen. 

Y§Q_~slt_~§§f_~~~g~f zondag 15 juli 

Zoals beloofd, werden DO om 5 uur, na een nukkige en korte 
nacbt, door een halldnekkig aanhoudende telefoonbel gevlekt. In ijl
tempo werd cr cen beetje toilet gemaakt en ontbeten, het nachtgoed 
ingepakt, en klokslag 6 standen ~e klaar am op de door de heer van 
Beek speciaal ontwikkelde roulatie-~etho~e ingebust te worden. 
Vijf minuten later rede.n rle af, nagezwaaid door de achterblijvende 
resten van de fqmilies van Beek en ottema. Op dit historische me
ment verschoot Herman zln eerste meters film. In een der buiten 
wijken van Balk werd voor bet eerst gestopt; niet voor een hart
versterking, maar am Betsy en haar breer Marten, die blijkbaar uit 
principe niet op school wilden slapen, in ons midden op te nemen. 
Betsy had voor deze feestelijke dag eeh paar klompcn aWlgetrokke~, 

die haar in de komende ~eken op vochtige ochtenden goede diensten 
zouden be'{JiJ zen. 

V~1 dit mom8nt af lag de weg naa lJoorwegen voor ons open 
en zonder aarzelen sloeg Iemke die in om hem als een lang grijs 
lint onder de bus te laten verdwijnen. De dauw hing als sluiers 
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over de velden en de koeien keken ons 10dc1erig na •. Een enkele 
visser staarde geboeid op zijn dobber. De natuur ademde de rust 
van de zeer vroege ochtend. In de bus lag de situatie enigszin8 
anders. Het tasje van Lizzy, waarin haar paspoort zat, hield zich 
~rgens onder de enorme stapel bagage op. Door een akelig misver
stand was het Ciaar terecht gekomell. i'Ja een boeiende ViOrst eling 
met de monsterberg van lijfgoed en andere zaken, waaruit de heer 
van Beek als overwinnaar met het tasje tussen z'n t~den te voor
schijn bvam, keerde de rust T:eder in de bus. Intussen v.raren T;ve 
Groningen gepasseerd en verscheen de grans bij Nieu~e Schaas al 
aan dee inder. Hi cr werden ViC al s klant niet geViaarde erd, want de 
reisopdracht gaf Oldenzaal ~ls ov(;rsteekplaats aan, zodat de 
douane-beambten ons eerst niet wileen c1oorlaten. Ook deze velc1
slag, mede dank zij de stew1 van lemke, ward door de heer van Beck 
grandioos gewonnen, en in de stralen VQn de doorbrekende zon 
reden ~e triomfantelijk het b~itenland in. 

III Oldenburg kregen we gelegenheid een uurtje to luchten. 
In een typL3ch koepelvOTmige kono i torei vlerd oDze dorst gelest en 
na oak nog even de beneh gestrekt te hebben, reed Ieml:e ons via 
"Bremen, waar we de autobahn naar ht..1Dlbu~'g negeerden, over Stade 
naar ~ischhafen. Hier kruiste de Elbe onze ~eg en zagen we de pont 
net voar onze neue vertrekken. De volgendeboot voer OIlS in een 
klein uur naar Gluckstadt. Bier verlegden ?18 het !'oer naar het 
noorden en net reden we rustig over een heel smal weggetje, toen 

e plotseling weer voor eeIl sloot stonden. Een heel mager pontje, 
ap het eerste gezicht zou jc het niet meer clan een half pond geven, 
lag al op ons te ~7achtel1. ~Coen v\rij er met ons enormo gewicht op
reoen, kregen we een ogenblik de indruk 0at het zielige dingetje 
als onderzee~r verder het loven door zou moeten. ~ot onze grote 
verbazing haaloen we echter droog en weI de overkant. ~ij Bruns
btittelkoog al ~eer ~ater. 
Bier konden we met een 
gratis Rijksveer het 
ioord-Oostzeekanaal neffiGl1
 
en we waren zeker niet de
 
enigen die dit pl~1 hadden.
 
Een paar bandera ill8ter lunge
 

. rij van auto's 'Tormde zich 
reeds. am tijd te sparen 
reden we ze allen voorbij 
en probc2rden op de juist 
binnen 10pel1de boot te 
embark~ren, wat vanzelf
sprekcnd door c3 e concur-- ~}~ 
rerenf1e wagens belet werc1 . ./-~-
Op di t k:ri tieke mOElent sprone:, d.e heer van Beek ui t de bU.s, zettlJ 
het oprijdende verkeer stop en gaf met een clegante armbewegir~ 

onze bus \Tocrrang. Onder l-:iet gelop.i vall protesterende autotoetE:rs 
reden we de pont op; on2e a2nvoerder in gestrekte draf 2r naast 
hollend. T1eze bui te.r:c:el'.'oon doortastend ui tfevoerde, zij het dan 
niet zo hoffelijke operatie, bespaarda ons veel tijd en gaf wel 
aanleiding tot lacl1en. Oak ds man in het veerrlUis Clan de overkant, 
die kennelijk telefonisc:h van ·2en en arrder op de hoogte was 
cebracht, had schik in bet geval 2n bekeek 8llS geamuseerd VilllUit 
zijn hoge ui tl':ijkpost. Ha di t spannende avo.ntuur vole;den 1/1e v~rder 
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in noordelijkc richtil~6 de lrUn8 Straszc 1 reden een tijdl?~g stap
voets achter f?en hooiwagen om oe get'"lonnen tijd kwijt te raken en 
na Hussum gepassecrd te zijn bcreikten we de Deense grens bij 
T~nder. ooIII :Jouaan \'dlde ons perse allamaal ui t de bus hebben, 
maar als beloning I,~regen ,'Ie Clan ook c en stempel il1 onzc pas. Evel 
voorbij de gTens redcn ~e de l..ommunens Lejrplads, rlovedvej 11 t 
T~nder op, ';:aar we voor die .nncnt 011Z(' tE;ntC:I1 zoudcl1 opsIFl.El.l1. 1:1c::t 
zal toen con linr of zevcn ~evtest zijn en WE hadden di(:; daG rond. 
600 km afgclcgd. HC't [:..rote, boed geoutillc;._rde IG....mpeerterrein was 
drill: bezet, maar met enigc omzictltigl1eid leon ons ':",.l~.V.-dorp er 
nog ','1(;:1 lJij. Ovcrccnkomstig dG in de bus reeds ol1tvant,cn instrue
tiCE qerd het kamr opgeslngen. Eerst gezQmenlijk de bus gelo3t, 
t?r-"-'ijl vier maD zieh direct op de kcukGntellt 'Jierpen en 11[l 8ni 
geworE't(;1 met het in~c~,ikkelcle buizenstels~l een Z€l2r a,::.nvaardbarc 
villn CC0811 v0Trijzell, ~aarin doo~ dri2 corveeers onder leidin6 
V&1l Batsy d.e eGrste \\'arme maal tijcl bcreid ':erd. Intussen zett(;n 

e a,..'1deren de tent j e.s 
olJ en ',,'erd de bagage
geborgen. rloc~el het 
de eerste dag en dUB 

og. i;?at on.:ennig '.vas, 
ver14ep ~lles vlot. 
Al10en de erwtensoe 
liet even op zieh 
wachten, tel1gevolg 
Vill1 een tijdelijke 
teehnisclle onvolkome 
beid. Het rcsultaa 

,as er eenter niet min~jr am en de sl1ert smaakte ons, gezcten in 
en v66r de keukentent, voortreffelijk. iJa de af\';as dronken 'He nog 
een mok koffic; en maaktcn bet o,Ltbijt en de IW1eh voor de volgende 
dag vast klaQY'. Veel meer dan een wandelingetje over het krunpeer
terrein dedeD de meG-sten v-:-;.tl ons die avol1d niet meer en stuk. vo.r 
stuk verd'.lenen we in onz(! t.,ntjcs or.l in i,lorpheus' armen te kruipen. 

ma.ll1dag 16 juliX~=~~~g~~=~gg~=~~£~~~~~~ 

Het ',laS nog maar half' :.cs toen cen van. de aehtendeorvceers 
door de ;LR. V. -vltkker'l:,rd overrompeld. Jicvig ceschokt nam bij 
fscheid van z' 11 slanpzak en JcktG met zacbte hann z' n t';;ee ill GO e

corveesters. Bet kamp was nag in diepe rust en op hUll ten6n zetten 
zij thee en troffen verder2 voorbcr8i~ingcil voor hct ontbijt, tot 
ze om ZGS uur het genoeg\-r~ mochten smaken bun onschulclige reis
gcnoten uit de c.roaro t.J helpen. Ben mindervlaardig knr\ eitjc, dat 
nochtans een del' mcest geliefce kampbaantjes is g2worden. riot ge
Yolg van cleze sadistische bezigheid vIas {.'(-:n keul' van \!arl'i[e 
hoofden, die zich .naar de wasloknlen spo(::cden. Me t gepoetste tand'en 
leek het l~ven ons al vet:l aan.ve.ardbaarder toe en mEt voortvarend
heid beg onnen we bet karnp af tc breken en tussen de bcdrijven door 
te ontbijten. Zoals a£g' sproken 'iWS klokslag half acht de bus ge
laden en waren VIC startkluAr. Voorwa~'t' een mooic prestatie voor 
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pas-neginrlsnJen. En tOED begon onze trip door Jutland met best em

ming liirtshals. ',ve bleven de route langE (le l.oordzeekust, de Z.f,.
 
Griine Strasze, volgcn. A8.i1vankelijk door tamelijk vlak wei- en
 
- ouwland, Inter door ~olvend t~rrein met heide en naaldbos. Een
 
bijzoncerc anntrekkelijk..heid van het Deense landschap vormen de
 
witte kerkjes en de evenaens wit gepleisterde intierne boerderijen,
 
gebouwa om een binnenplaats, die .~eliets weg hebben van de Sak

sieahe boerdorijen bij ons in Limburg. Verder is enkelen van n
 
de grote verscheidenheid van kleur bij de koeien opgevallen. Haast
 
de voor onE. norm.ale zhart- en roodbontcn,
 
liepen er koeien helemaal in het zwart
 
(z.g. rQuwkoeien), helpmaul in het bruin 
(z.g. chocoladcbcostjes) en helemaal in
 
hat -}7i t. \Vat de l:Iatsten betrcft vcrmoed
 
ik, dat ze vanwege het vroogc uur noa.. in
 
nachtpon liepc-n.
 

lntusson waren we a1 aardig aan
 
elkaar gc~ond gfJrankt en leek hct Ell' OQ
 

dut ~e het goed mot elkaar gatroffen
 
hadden. Het gi.ng af en tOf. zeli2, ZQ ver,
 
dat we op elkaars schouder in sleep 8uk

kelden, tengevolge van het 0~n~nselijh
 
vro'~gl. opstaan, w8.arto€ ',10 dO')r de leider
 
geprest 1,".Ierden. TIe heel' van .:Peek vvist
 
hicr echter Vlel raad or: en vsrte1dc op
 
de meest critieke Q£enblikkfn op bij 

zondtr onderhoudcndc Nijze w~ten3Wa&r

digheden v~n het land of dGed boeiendu
 
en v2rm@~elijke verhalen uit de gescl1iedenis. In Rolste~ro kregen
 
,'."e gelegenheid om koffle te gaarl drinken en het stadje te bekijh.en.
 
Vi t oisen waarneming kan ik v,"'rtcll:'11 dat de koffic> geed was en uit
 
oveTlevcriDb, dat ook het 8m¢rebr¢d en d~ rpdkr~d m~t f1¢te er zijn
 
~ochtcn. net stadje zelf cIcek coLter lli.lUl"lslijks de mocite van he.. t
 
-oezichtigen v,'aard, ware het niet, d2t er t0evnllif:' "udvalg lt ",:t8,
 
oftewel ui tVerkoop, en (lat het daar dan gcbruikelijk is dat de [~
 

etalcerde jurken rechtstrceks van d0 pop verkocht worden, zander de
 
nodige nQ.zorg. Bet gevolg \7aS, dat J!~t '3r It:ri:..ttld~ van de blot'2:.
 
juffrouwen in C"C etalabSG. Ik ',vist cenvoudif, niet waar ik kijken
 

"ffi'Jcst; ik wn,n(l('>lde namf>lijk PlF;t mijrt VrOllY,! l~a di t opwindend( bl-zoek 
"'erden we '.rH~er inguolik:t r...11 onder stralende zOnll8scbijn beGan h(1t 
mooietc g8deelte van de tn .....Jlt door Deneme.rken. Beuvals en tos 3eJ::", 

met rracbtige ui tzicht{:>n op de LiMfj ord. OIJ '~en der mooiEte punten, 
',vaar FJe zowel op de l.co:rJz_. a13 OIl de :'imf'jord uitzicht hadden, 
;:erd halt gehouden on:. di t tt:. vcreeLl.\'.'iG~jn. ,tier wG':rd ook de basi:: 
[(-"lerd voo:.· c;cn bloernc-nv.I'::arnelinc;, \,'r::lko tijde.as het verd~re vel" 
lCI"I];l V9.ll de reiB door Dich. ollgeremd en onclLr de: mGf;st hnchelijkb 
omstandigheden bi j een ges.prokkc ld zou ',·;orden. Fri zncbt VOOiL mij 
een steen uit, mooi Vgn klenr en vorm, maar vooral ook zwnar. :\1- de 
mij eigen sctlucbterG wijze deed ik nn~ ~cn pObing haar af te leideu; 
hpt mocbt niet b<.....tC:1. Than2 ctabt (1<..;ze steen, .hOeVl~l VM De·conde af
kQmst, in Ol1ze sl[L~~pkruncr .~Dor~,eg"n ui t te b43tc.l(l;n en ik meet zeggen, 
lang nj.et ol1vE'rdie.nstelijk. 

Daar 11et niet de bcdor>lint: ',"Va::; C'p dit kostelijk;J plekje dE; rest 
van de vacantie do:")r tr "brengLn, scneurden ~7C ona 10£: en Zlctten de 
toci-!t \Tocrt. Lange de dllin ."trDok 3. ill ~ ,J runmerbocnt met 7' 11 a::rdige 
badplaatsj es bl'":l";,;;'ikten ;c, na 8pn ri t van .± 400 :km, in de loop van 
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de middag Hirtshals. OndCYNeg h~dden we al een aardig mondje Deens 
opgeda8l1. 20 was het voor OhS al geen get.eim meer dat het knnnibaaLs 
a~ndoende oeroep van bilslagter bij ons autosloper betekent en dat 
een knallert eigenlijk een bromfiets 1.2. Je vra.'3~t je weI eens af 
"TC\erom die bui tel1landers hrt zich zo moeilijk makel'~.. yvaarom niet 
ge\'!oon Hollands gesproken? ~ 

Ons kampeerterrcin, Tul'uctforenung te Hirtshals, ook a1 dic11t 
tevolkt, J.ag gczcllig a'l.ll d,:; \Toet van een duin met de vuurtoren er 
hoven op en met een ongehinderd ui tzieht op hct Skagerak. i\'let toe

emende vaEtrdigheid verrees rm:J karnp eIl \'"lerden me. t vereende krachtcn 
dE aarda~pelen geschild. Da~rna deed een ioder w~pr hij of zij zin 
in had. Enkele dapper ..;n dok,Jn in het ko~le (It'cs: oLtaard koude) 
Skage.rak; anderen baden zan. EGn groep technici, Oilder leidin{; von 
Aarts Sl., nam het lucbtbco van flies onder henden, dat nag steeds de 
onnebbclijke gewoonte had om's nacbts lij delijk verzet te pleg~·n. 
Intussen b.adden .B2tSY en ha£.T trEtwEll1ten cen voortreffelijk mao.l 
bereid, dct in de open luc.ht eil onder /lezelliL: e kout &ulUttigd werd. 
J:Ii?t bord van Fij 1w bleek. in de hi tte van de gerecbten krom gL.trokken 
te zijn, wo.t bepaaldc mo<'i1ijkhcocH Op1+:lvfrd£. Hij kon llU name1ijk 
aIleen nog maar kromme boontjt~8 verwf~rken! ~'Ilijn indruk is ecbter, 
dat hij geenzins te kart £pkomen is. l-:ij dee:d zeker niet onder veor 
een bootwcrker! ])e aV011d'erd bcnut vo')!' e~n vErh.enningstocht door 
het dorr 011 naar ,:Ie hav.::n. Lat(-:r QU11 bij ons in Holl8.LJ.d maakte 
zon rian.stalten OT/, ont'!::.r tc [.aau... Bet was voor ons alIGn een belc.ve
.:.is om op di t noordelijksti.; puntje van Donemarken t;~cn dergelijk maoie 
zonsond€rgang t~.: mO(i3n meemn},en. Een w'.1ardig slot van deze Deens6 dag. 

c1insdaE 17 juliy~~g~£!~~~~g=~g~~=g~~~g 

Om "onnozele vacantielijder::" ontijdiG uit hun slafl.p tc ho.lan 
is altijd wel E:Ln 1'('0([1 te vilJden. ZE8 uur was het deze keer E:n 
'l7garom? Omant ,'C zo nodi§' n'J.2.r :';oorvvcgen mocsten v2Lldaag en de bu 
bijtijds aWl c1p l1c.v(;n dicno(' h" zijl1 OJ'1 ziC'h nag v~ t;cn plaG.ts in 
hetruim t~ kunnc:-n v crge-;.riSRen. Ben levO:>..l1scrroot zecschip, de "Shngen", 

reeds 
'. 

zci lre, a"n h€'t 1, .J.c-liubShoofd. Om h3.1f acht scbpcpt en \,:e 
ons in ~n Ii t4d<;;!1 in zen lidem besl'tg op de gemakkc
lijkstc Dtoelen op I1et acht::rdeJ.::. Ben half uurtjc 
later '/crd:_n d,__ troscen 108 gcgooid en al spoediG 
T'lS de ku.st ui t zicht. Een troep kri j Gt:.nde meeuwen 
hL..ld one gezelscb'1.p pn ble. f ons trouw tot hristi
ansSllld toe. l.recips halvcr"'ege de overtocllt, juist 
toen "Ii j via de l' dds prf'kers l:.et 'ldvies kre[eil 01.1.3e 
.l'lorle~=e8 f'(--L uur voar te ·~etterJ., t..:i.r:gen zij over or 
de Ifoar3e voertaal! ... Iiettct., enstau.nde €II" een aardig 
briesje stond vas h~t ~eGt uit te houde~, veoral 
toen de jaC'llt op beL.tsti.i.l[Vrije drop, Fi2-oretten, 
cnocolade ell spiritualipll wern open gesteld. De hoop 

cat er nu voortn·:llJ. een barrel t j 12 voor het eten tesclloI.Lken zou 'Yorje 
is echter nimmpr in vervullL1G gege.an. Hierin is de l~. R. V. klein c.e
bleken: Voor ben (li(:' zicb tach b~£onnel:~ te vervPlen '.'as cr in Je 
lUl1chroom afleiding te vi~~d.<:>.c.. It..offie, [ebak en Rllerl1ande lekkero 
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r,r¢,dje6 met sm¢re lcgen eT voar het grijpen.
 
PreCil;)S luilE.:1ckerlnnd, c.lleen duurder-. 1.;8. ..1'
 

Zl.1t oak een "durne" cell. sigc.ar teo rOKe.a; irl lJene

marken een heel norma'.1 verschijnsel, maul' voor:
 
OilS .frapr,~nt ge.LJ.o€e: aID._ o.r telken§ weer, brnn

suisjes iets veJteten hebbende, de schreden
 
he::.£. te ricl1tell.
 

vie-I" en l!alf uuI' varen lj.epen we om 
half t'.vee L1e haven van l~:ristic..lllsand birmen. 
Ret is 80n natu.u.rli.jke haven, &evormd door een 
ruime ba~ i, ";aal'in verscheidene eilFU'ldj es~ 
li~Gen, or enkele Wao.Tvan bij zonder a··_rdi~e 
\'\.lurtorens E-3ta,.tIl. et ontz(;~g keJien .'/e na..lr de 

bergen ~1 0e verte en probeerden 
ons Vaal' te stcllen w~t deze ons 

~ in cl e koneilde weken zOllden bi eden. 
De landinc c..ir.Lc.. cep:ldrd Dlet eni{.;e 
stl~Ul. belinge1.1. We hflod'3.n 111. geen 
carnet voor de bus en dat llam de 
.Loorse douane l ...iet. De pijn bleek 
echter ~eer te zitten in de ver
",)llre.rE~tellillL dat 1,78 lJuitsers 
i71.ren dan in h(~t Cr,rnet ,vlant zo
dru ze ~lOorden dut we ui t Heder
18ud k,Plf'\en i·,_.C er geen vuilt j e 
ffiet>r aan de lucht . .J.\.ristiansann. 
zeL.', iu 1G41 door .L.risticL:tl1 IV 
9€sticLt, liezi teen fn....J.tc.sieloos 
,-:'trl1tenplnn en is uit'..rchi tec
tonisch oogpunt van geC"ll E:nkele 
scboorJleid. ;. rl(J3.t cr f>8L partij 

brood ivas inresl::;.gen, troky Pfl '.'"Je n:;n oak g'lUW verder, het prnchtib 
Setesdal in. Dit (luI is nOG PQ.2 enkf:le tiel;.ta11en jaren voor de 
buiten",veri-;:l(1 ontslot!?.ll. Vrc:eger schijnt bier zilver gevondeLl ti? zijn 
en zo komt mell mer en da,cr nog lluisj es of Willkpl t j es tf'i:..en,vao.r men 
zilveren sieraden kan kopeii. TIe vraaf:, llijft of die inderda,'ld ter 
plaatse 'Norden vervaardi~~d en ze zijn zeker niet goed}:oop . .uDal' het 
I'lal st:~oomt de Otrn, dic' diJad.ils 2.0 bl~C'cd is dft er ee1l serie meren 
door ontstaat. VerdeI' stl'8omoJJ1,7aarts vel~dVfi;jnt deze rivier tijdelijk 
in het Byglundsfjord. ])r> huir'E'n 7,ijn lliE'T 1)ijna uitsluitend v~,n hout 
gemaakt. Yeol 3'-:ntrekke1ijke zlJ.[en I.e niet op dit gebied. l/e1 typisch, 
'!Ult in llet Volksnlseu]r, tij Oslo bleek ons dat er vroe~er iVe1 dege
lijk veel aandacht U~~ de architectuur is geschonken. Opmerkelijk is 
d.'3,t de daken v3.D.k :net een laue 'larde bedGkt zij.n. en geheel befroeid. 
Deze reeds eeu'.·.·enoclde vlij ze Vf1.l1 dakbedeh..kil.lC heeft een sterk iso
leTende werkin.::::. Ter voorkoT'lillF.; V'·.rl rottinG wordt een la.g berken
schors onder de o. rdc a.n£.ebracL.t. De ',ole8en zijn bijnn averal v;).n 
ingewalste steenslae; en zeer sroal ....et k.mm dan oult nOGal eens VOOT 
dat Iemke voor het tegeraoet komende ve~·r~eer tel'uc moest £i j dell nc.e.Y' 
een passeerplae.ts. tlet end e.d10ud V2l1 de w8f:,0n vindt pla,ts door 
middel van ecn zware c[ erl een \mh: cr .::lchtc.'r:'1,an. Asfalt- of 
klinkerwe[en komen in tii t ui tf~eGtrf'kt s Lind, V<.lnVJ8ge de l10ge kostell 
aM ollcierboud, bijna niet VOClr, 

Voorbij het c1orpjc' EVje stDptE"n '·!P even tij eeL stroomversncl
ling, 'iVaar velF'n hWl r..iOt2'in[en am fl n v~te wal e",Grat...1cte bOOliistammen 
·;·le:,~r v10t te krijcen, :net natte voeten moesten bekopen. ~.adat eIlkel 
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bevQarrechten zich nog te gaed baddeL gedaaf1 aan wilde aardbeien, 
reden we weer gauw door, want het vlerd £1.1 laat en t;le \'laren voor
lopig nog niet op de pla_·ts Vgj1 bestern.oil1g. l~auwelijks onden'Jeg 
began het een beetje te regenen, toen nag een beetje harder en 
tenelatte zaten we nidnen in sen enor~e plerlsbui. Ook bij Valle, 
':faar de lL;.{, V. voric ,jaar kamp had gemnakt, plensde het en we 
blelden ons .hart vast dat :18 in do regeL onze :,entjes zouden maeter,. 
opzet+el1. Dat viel gelukki2: nogal mee, wcnt toen 'J8 op de :rljones 
Leirplass in Bykle a£spanden, '7a8 net droog. Die dag hudden we OI1[. 

200 krrl gereden en we zuten op 546 m. hO')6 te. rlet !canp was niet eri: 
druk bezet en bijzonder mooi gelegen nan een vc-rbredi.ng van de Otrn 
met uitzicht tussen twee ber~en door. un het eten maakten de meest~ 

nag een korte vmndel ing, miJ..:::r tegen koffieti j d r:m 
nIles \';Teer present. Fijko, die met aIleen een bord 
met opvallende vorman blcek te bezitten, deffion
streerd0 hier voor het ecrst zijn han~ig scbuif
bekertje, dat ons nog vele 8vondph zou amuseren. 
Het 'neer was intussen weer helemaL-l [8neZen, het 
zonnet j e scheen heeorli jk schoon en !let leek wel 
of hij zou blijven schijnen. Om half twaalf ':/£'.8 
het nag niet donker Pl1 bijna niem~~0 Gine die 
avond vroeg napr bed. 

R~Q~;1!~g_};l~j_:.!?Y!f1~ woens'dag 19 juli 

En net tonn VIe zo 1 ekl.l r t e;_oflncn t e \Nennen aan net vrot?ce 
opstiJ.un, liet de spullc1J,w.B ons ui tslapen. Om acht uur ''lerden vie 
pas cewett 9 ter ere vc'"..n het fei t d::t "'Ie ons ,aier v()or 2 _lachten 
gelnste.lleerd hadden en bpt kemp (lUG .:liet opcebroken be.b.oefde te 
rwrdE'n. Er ',':-a8 reet.lp; oesloten om deze f~ag goed te bestetlen door 
een oefen-w3l1.("e1in2. te makcn am ons op de Fol.;efoill1 voar te 
bereioen. Zen rlollands gczin,vaarmec op de boot reeds tennis 'iieS 

maakt en nie op het kampecrterrein onze buren waren, ZQU zicn, 
Vier mnn sterk, bij ons a:::ns1 1.1 i ten. Or: J uur stond ieder, beh[~lv 

:J tbuisblijvers, op de ber~schoe.den en vertrok..1i..cn 'vole met onbetende 
besternlning in de richting .Jykle. Da-,r bet niet ir-i Ce bedoelilL....:, la 

!"J1gs de boofc',Veg n~Elr 3ykle te lope.Li, sloe~en we 0,1 spoedig links 
af en ruilden Cle H[;I'ote" weg voor eer_ nog kleiu(3re. lIn een uurtj 
standen ,ve voor lInt :':.o't:svahn, cen l:ui,cerekt meer. hier scnoot de 
beer v,""n J3er;k het groen in en 7ij acbter .helli aan. Aanvankelijk lange 
een 8m2l p3.d berbOp\"!aurts, rnCtB.r 0.1 gE'.'2~! '7':;'S er van enig IJ:.d of mar
kering geen spr:".J:e meer. I.a e~::l1 l{ori;e verkenni.n.f, bield de heel" vun 
BeEk kri jgsrnad en spr'.k de [coenkw;::w,rdige ,'7oordbl, dutons pad in 
de naaste toekomst~;/el niet over rozen zou gawl. en stelde ons toen 
voor de keuze: terug- of doorcnuu. Met bijnu ~1[omene steIT@en weI' 
tot doorgtJ:n besloten. In verb"Uld mEt mijn been of 30 e.e wilt met 
het oog OJ) mijn rU[;, acbtte ik het ra:dZB""L mijn loopcapaciteiten 

,'L.'1 het ogf?nbliic te be.proevE'n zonder de kalls te lopen mezelf en de 
anderen in de v1ie1en te rijdell 'er. bosloot me tErug te trekken. I~ijn 

rOU\ie ega afforde zich op, lief als imper, en bleaf san mijn zijde, 
','marna 111iep Vlek ziob aan mijn andere zij de GChaara0. Nadnt ~vi j ons 
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onder droeve stilte hndden ver~ijderd, trok de boofdmacht de wilder
nis in, zich zelf een weg banend door de lage begroeiing en over de 
rots~cht~ge grond. Dib~ijls was de bodem kl~tsnat, ~oerassig zo
geze1d, een en ander tengevolge van het karlge beetJe humus dat 
volgens de legende bij de Schepping voor ~,-oorwegen was overgebleven. 
Oak het oversteken van sommige beekjes leverde nogal wat onvrij
'jlillige, zij het wellicl1t geen oV"rbodige, voetbaden op. Jammer Vias 
bet dr-,t de zoon van het toegevoegde gezin bij net doorwaden van zo' u 
beck z'n vogelboek lipt v~llen en bet niet meer te pakken kon krijgen. 
Begrijpelijk ook d~t het hem moeite kostte het verlies van dit veel 

craadpleegC! e boek te aanvaarden. j1et water was trouwens tach dwa.rs, 
w'.•.L1t am e8n in de wcg lopelld riviertje Over te steken, ~oe8t vaak een 
hele OIDf.(8f. ;:cemaakt worden. Bet ui tziel1t was fan
tastiscb, maar gezien de ongl.lijke bodem was 
het weI gewcnst am evon stil te bIijven staan 
~ls je keek, enders was de kans 6root dat je een 
verdraaid beelJ kreeg . .det was een interessante 
tocht, naar no£al inspan- nend en de vel~moeid-
heid bt-gon op de duur een 1'01 te spelen. liet 
moreel bleef eehter op bet jUiste peil en hoewel 
'!len pr geen idee meer van had ~"?aar men zich 
precies bevond (de kaart bad op dat punt ook Diet veel te vertellen), 
bl?reikte men, dankzij !let gespi tste richtinbsgcvQel var.i c] e aanvoer
der, uiteindclijk toch weer de bewoonde wereld. 

Intussen had het ufgesclleiden drietal zieh naal' de weg terug 
laten zakken en was, nog op ~,qn~ijzing van het opperhoofd, naar 
"dat witte huisje" gega.an, dat volgens een wiebele.rld bordj e iets met 

_'1 toeriste.n te maken hud. Een pijltjp. ;-vV'S ill dt" ricllting van de Bos
bubytte. Hiet dat.le hf.?t ple.n 112ddDD danr heen te gil,::n, want dat zou 
OIlS enkGle dl::igen lopen kostoll, maar niL' kant wilden v:e toch weI uit. 
Over een goed pad k\"o.men 1,11(; tij ee.:-:t belt, WClt.r we b,:-;groet werden door 
pen vrienoelijk pnDrd. Op onZ0 vra:-u of we door zijn hek mochten, 
knikte het lieve dier velwillend j~. Bij een verder gelegen boerde
rij t j e werd en rIc aant"esproken door de boerin, die 0 p een stuJ~j e 
ardappellartd bezic: was . .ve hadc1cn een heel genoed,lijk ollderhoud met 

handeL en voeten, dat ev,:'n onderb.rok(-':l1 rverd door een gastvri;j a2fl
[eboden gIns ,Pil. Toen Olj,ze ':~lstvrouw !worde dat .h..iep ui t .AmsterdC1m 
krmru, zei ze met veel beg:~ip lttulip van Amsterdam" en nam ons mee 
'naar het tUintj e aehter hct hnis, wa;-,y een topz;mre tulp met eel: 
stokje overeind gehoudr::n wl'rd . .L~-::i 110':- uen Roosje a~rdig tegen ~lkaar 
geda['n te habben, namen ':'Jr: met v€?l'\."ctak" nfsche~d. -6.1 spoedle.ont
dektp.n we een rode Tl1arkerlllt:: en dle bleven -.iC rust1g volgen. JUV/lS
Belend ooor b08. over nE~';"ktp rotsen en soppe.nd door moerassig tGr
reirl, genot.:-n 've van het prr.l.cirtige ui tziCll~ op bet ~eer be~leden ons. 
-::ul£IzaaJn m[.L'~:r zeker naderden we d,:; sllpeuwplekk.ell, dle vanult het 
~p nl Ol1Zf,) '3.andncht 11.d -- ,':;Jl =- S trok.JH-~. .n-12 ovprtuigel1d beVi lj s van 

.1E't overVIOllli("n hoa..; tev'.')rGci~il, vulc1cm we eeL tllermosrles _met dit 
k.ostelijke goed en ke·::rden tocn met de bui t huiswa·;Irts. Up de 1rerug
'Je~ zagen we geen DO eri11, (Jus ook geen 01 j '.'7aar v'/e ~o erg nnar ver
lnngd en. Via het paE:rd j het Lruggetj e ell de brug, trokken 'Ne Ol~ 5 
uur het kamp biilll(>ll, waar ~'~ic do?r Betsy J!let limona?p ve\~:'lelk?mQ .'. 
werden. De hoofilmacht was nr.lf rnet gearTlveerd en 1n af ,~aebtlng van 
hun t,;orugkomst poedelden we one lekker in ht. t ijskoude meer. 

20·j plater bl ('~k, had dE. her-T V:Jn Beek even y66r ~J:kl~ ee!1 .. 
menecr + stoomiets in bes12.g kU.Dl1en ~'men en zo llet hlJ zlch blJ 
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bet kamp afzetten. Iemke sprong on
verwijld achter bet stuur en haalden 
de woudlopers op, die tegen zessen 
moe, maar zeer voldaan en diep ont
roerd weer met ons verenigd werden. 
Bet weer was de hele dag warm en 
stralend geweest, zo warm zelfs, dat 
we na het eten tot een uur of tien 
in ons badcostuum van het zonnetje 
konden blijven genieten. 

donderdag 19 juli 

¥~=g~~1~=~gg~=~~~g 

De volgende ochtend startten we 
om half negen om een van de mooiste 
en meest afwisselende ritten te maken, 

"

c:::::::.:::: 

aan het eind 

--------~ 

van het Setesdal 

die we deze vaeantie opgediend zouden 
krijgen. hoe hoger we klommen, h,.,e 
schaarser en nietiger de sparrenen 
berken werden, totdat we op 550 m, bij 
Haukeligrend de laatste misvormdeexem
plaren Behter ons lieten. We zijn nu 

en hier begint de weg die ons langs de 
nrdan~er Vidda voert, een troosteloos maar imposant gebied van 

enkele}vierkante kilometers groot, met kale rotspartijen, waar alleen 
nog maar mos wil groeien. Een 400 meter hager verschijnen de eerste 
sneeuwvlakten, die a1 zonnebadend overal stroompjes in de moerassige 
grand vormen, welke zich op hun beurt weer tot een wild stromend 
riviertje verenigen. 

Even voor Haukeliseter werden we ontvangen door een grote troep 
geiten en hun eehtgenoten. l,-iek scheen toen verwantschap met deze 
dieren in mij te ontdekken en bracht dit op de haar eigen spontane 
wijze tot uiting. Nu had ik me regelmatig iedere dag geschoren, zo
dat er van enige sikvorming geen s prake was. Toch zou ik haar di t 
idee niet uit het hoofd gepraat hebben, het zijn tens10tte lieve 
intel1igente dieren, ware het niet, dat ik de beoordeling of ik een 
geit (en dus geen bok) zou zijn, bepaald niet tot haar competentie 
vond behoren. Zij demonstreerde trouwens vaker een hinderlijke nei
ging am mij in het zonnetje te zetten. Zo ver1eende zij Fri bijv. 
zeer partijdig steun, toen wij in het echtelijke kader een verschil 
van mening over zand- en grintafgravingen probeerden te bes1ecbten. 
Maar om op de geiten terug te kamen, zodra ze Iemke herkenden, die 
bier a1 verscheidene keren op visite was geweest, volgde er een 
hartelijke begroeting. Staande op hun achterpoten omhe1sden ze hem 
en als tegenprestatie voerde hij ze, tot ons aller plezier, met gu1le 
hand het brood 0at ons nog uit Balk restte. Dat dit al 5 dagen oud 
was, vertelde hij er wijselijk nie~ b~4. 

In rlauke1iseter, een Vfr..ld.·)tuZ (.i~ .1l4",4f iJulsjes I een restaurant 



11
 

annex post- en souvenirwinkeltje en een typisch aud lioare huis, dat
 
daar door de Staat voor het tourisme was neer~ezet, deden we ons
 
tegoed aan koffie, aardbeien met of zander fl¢te en sm¢rebr¢d.
 
Gesterkt stegen we nog even door, tot we op 1153 m. bij TIyreskar de
 
pashoogte bereikten. De daling naar het R¢ldal tot 373 m. legden we
 
gedeeltelijk te voet af, v~wege de schitterend mooie uitzichten.
 
Daarna werden we door Iemke weer tot op 1034 m. gehesen, waar het
 
gehucht Horda ver10ren ligt in een prachtig woest gebied. Onderweg
 

w~ren we langs vele grote 
sneeuwplekken gekomen, waar
mee lihet grut" zicn natuur
lijk had moeten vermaken. 
De sneeuwballen vlogen in 

~--~ het rond en Sven en zln 
vader legden met stenen in 
duid elij ke letters "Holland''D tegen een hoge sneeuwberm. 

· '~ y,.-rTTt}\ Tijdens de steile daling
----~Z"'o__C;S ~ die nu volgde en waarbij 
_---.-:..:------......:.:~::::~-=:;------I emke herhaa1 dell Jk met ve rv e 

de melodieuze bergh&orn be
speelde, hadden we van tijd 

tot tijd het zicht op de met sneeuw bedekte Folgefonn, welke Vaal' de
 
vo1gende dag op ons prograrr~ stand. Eenmaal weer tussen het geboomte
 
neergedaald, bewonderden we eerst de 107 m. hoge sluiervormige E~pe


landsfoss en even verder de nog veel mooiere Latefoss, die zich tij 

dens de val van 164 m. vercnigt met de Skarsfos8. Ret lijkt vlel ee
 
enorme kokende ketel en als je er lilllgS loapt is het aan te raden je
 
regenjas aan te trekken, want je wordt drijfnat van het opstuivende
 
water.
 

Tegen vijven reden we na een tocht van ongeveer 160 kID Odda
 
birillen, waar de post opgehaald werd en de staf contact opnam met de
 
heel' Hakon, die hier de iJ.R.V.-belangen behartigt. De anderen gingen

'Winke1en, kochten allerhande nuttige en onnuttige zaken en bekeken
 
afgunstig de kleurige Hoarse truien en het handweefwerk in de eta

lages. Toen we op het kampeerterrein Leirplass aankwamen, slo8g het
 
weer plotseling am. Er kwam een koude wind opzetten en we konden nog
 
:laar net v66r de bui het karnp in orde waken. Bet bleef de hele o.vond 

.regenachtig, zodat we met z'n allen in de keukentent kropen, waar 
met een beetje passen en meten iedereen droog kon zitten. Bij de 
koffie be1egde de heel' van Beek krijgsraad en er werd besloten om de 
volgende morgen am 6 uur op te staan am de Folgefonn te beklimmen, 
tenzij het 1."leer hiertoe ongeschikt zou blijken. 

vrijdag 20 ju1i~~~§~~g1~w~~r~~~~~~j~§~£~~1g~£§§ 

Van horen zeggen weet ik dat het om 6 uur uitbundig regende en
 
dat de heel' van Beek in overleg met de dienstdoende "porder" besloot
 
de bek1imming van de Folgefoilll uit te stellen tot de volgende dag.
 
Toen ik om 8 uur ontwaakte, leek onze tent weI een kippenbok. Mijn
 
donzen slaapzak was blijkbaar 1ek geslapen. Bovendien regende het
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nog en ook een uurtje later, toen zelfs de allerlangste slapers in 
vertikale toestand verkeerden, goot het nog steeds. Dit mocht echter 
niet verhinderen dat met algemene stcmn1en besloten werd een tochtje 
naar de Skjeggedalsfoss te malt en , temeer daar de heer van Beek ver
klaarde dat het weer spoedig zou opknappen, omdat dit in de reissom 
was begrepen~ En inderdaad, toen we startklaar stonden, verschenen 
er er~ele schuchtere blauwe plekken aan de hemel. Iemke bracht ons 
eerst een eindje weg, langs de mooie S~rfjord tot aan het Tyssedal, 
'I'laar we de benen namen. Ret 'Nerd een heerlijke wandeling, onder een 
lachend zonnetje. Om ongeveer een uur bereikten we de stuwdam, die 
het kunstmatige Ringedalsmeer afsluit. Om bij de Skjeggedalsfoss te 
kamen, huurden rve hier een hoorman met een bootje, dat echter te ge
r~ van omvang bleek om ons allemaal ineens te kunrlen bevatten. We 
deelden ons dus in t~eeen en terwijl de ene helft te water ging, hing 
de andere helft z1cb flink te houoen in een karretje van een materi 
aalbaantje, dat aan een dunne kabel tegen een steile bergwand opklom.

Met zln acbten zaten we in het 
akkie, waarin je vrijwel nergens 
ouvast had. De heer van Beek wist 

op het steilste eedeelte als (zelf 
bedachte) bijzenderheid te vertel 
len dat de kabel zelden of nooit 
gecontroleerd wordt en meestal 3 
jaar mee kane Een ander meende te 
weten dat er precies 2 jaar en 51 
'veken gel eden een nieuwe kabel in
gezet was. Op de terugweg hebben we 
toen uitgerekend tot waar we zouden 
doorrijden als de kabel brake We 
kW3I!len heel ver! Ondanks deze mo
rele steun konden we toch van al 
het moois am en beneden ons genie
ten. Boven was jammer genoeg niet 
veel te beleven: een beetje rommel, 
een dikke man zonder hemd en een 
paar huis j es, 'Naar vermoedeli jk
arbeioers met hun gezin weonden. 
Juist toen wij weer in lagere
sferen waren neergedaald, legde 
het boot j 8, na anderhalf uur v8.re...J., 

ook aan' en konden we van plants ruilen. 1)e vaart over het door lood
rechte bergwanden omgeven meer was zeer indrul{We~~tend. Waar je ook 
keek, zag je watervallen "ontsprui ten", maar de Skj eggedalsfoss vvint 
het beslist van allen. Van circa 300 m. hoogte stort zich een gewel
dige watermassa met donderend geweld in het meer. Op de thuisvaart 
kon de regen het niet langer ophouden en ijlings moesten we het zei1 
over de boot trekken. Het opzetten van tenten zit ons nti eenmaal in 
het bloed. 

Aan de wal vonden we maar sen deel van onze andere helft terug. 
Je ovcrigen waren vast vooruit gelopen en die troffen we bij het 
begin van het voetpad, wacJ.rlangs we de terugweg naar Tyssedal zouden 
nemen. Een sehitterende wandeling met diep beneden ons de beek en 
veel bloemetjes voor Dick. In Tyssedal stond Iemke ons weer op te 
\iachten, maar voor we instegen hebben we ons aarl limonade uiteen 
kiosk benronken. Op weg na~r het kemp vingen we en pa8sant een uaar 
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meisjes, die daar oak kampeerden met een :B'riesch reisgezelschap 
onder pastoraal toezicht. 

l~a het et2n bleek de heer Eakon voor een verrassing te hebben 
eezorgd in de vorm v~n een e~~er geelzuchtige kersexl, die overigens 
uitstekend smaakten~ Ook de heer v~n Beek bad weer een verrassing. 
de begrepen het al ...•. zes liur op. .leer of geen weer, de Folge
fonn m~est vcroverd worden. 

zaterdag 21 juli~~1~~!~~ 

2as uur en stralende zorilleschijn. L.ostelijk vleer voor een 
bestijginf;. 3r bIijven d,m oak maar vier mensell thuis. De overigen 
zitten om kwart voor zeven in de bus en Icmke brengt ons naar 
1'oRheim, 'paar de heer To);heii"'1 ons door het 'Tokheimsdal naar bovcn 
zal gidsen, omdat de beer Bauer ~it net dorp Bauer die dag ver
hinderd vw.::': • .J:'rccies zeven uur staan lye op de brote wee., lungs de 
S~rfjora op de komst van de gids te wacbten, maar deze blijkt nag 
een Gtage hager to 1,'10nen. hij komt ons dan oak met z' n eigen auto 
tegemaet en 100(lst ons met bus en al over eeE zeer smalle Vleg nog 
een eindje de hoogte in. Dan nemen .,7e bartroerend n.fscheid van 
lemke, anze laatsto wensen worden hem toevertrouwd, en op gaat net 

ar de top. In een langzaarn tempo voert de gios ons naar boven, 
am de paar honderd neter met 11 einige iHnute" een l'ustpauZ8 aan
kondigende, \7ua,r hi j st ee os l..~el weer enkalc bi j zonderheden \,dst te 
vertellcn. Bet uitzicht op fe fjord beneden ons werd steeds weidscr. 
tot we achter eeil bergplooi verdwenen. Intusseb beperkte de heer 
10Jthcim zich niet tot vertcllen, maar vroeg hij de heel' van neck 
o.a. het hemd van zijn lijf. Oak deeldc hij mede, dat hij net door 
de heel' Hakon bepaalde gidsenloon von 10 kronen per pe:,'soon eigen
lijk te haag vond en het volgend jaar dit weI voor de helft zou 
doen. Om cUt vaordceltje r~iet te missen, zijn we dus verplicht om 
volgend jaar weer te guan .Blolgefonnen. J.,aarmate we hager krramen, 
vcrminderdc de bc,~rocilr~g en v"erden de ui tzichten op net omringellde 
bergland scn8.IJ gewel d iger. 
De eerste grate sneeu\'l
plant di e we bereikten, 
rnoest met eni[e omzicb
tigheid worden over ge-
Etoken, omdat. oneler aan 

e sneeunheIllng Gem on
gczellige diepte gaapte. 
met hct t auw in de hand 
!:J,rriveerden we ecbter in 
de beste gezondheid op rle rotsen aan de ovc.ritant. Idet lang dao.r 
zat,:?l1 we \Jalop in de sneeuw en zigzue:-dcn '17e v.::n rotspartij naar 
rotspartij. Dc zan scheen op volle tOt:rE.;Il en bezorgde ons 1.varlT'e 
half-uurtjes. Dit hicld cchtor op, toen we op 1650 in. hoogte aE:' 
0normc gletscherkap bereikten. Een ij zige wind heette ons hier 
'Jelkom. en Cieeo on2 op slag nuar truie.n, mutsen, windjacks en caplJ
chons grijpen. Het was veel te koud om op de laatste rotspartij, 
die we \Joorlopig zouden tet;en komen, ui t-te rusten. Dankzij het 

I I 

I~ ~ ~~(~.~~""---
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_almr, tempo wae.rin 'xe deze ruim 1600 m. geklommen hadden, vvaren we 
trouwens ook nauv.r21ijks moe. l~U volgdc een zo gOGd als horizontal.:: 
vW.l1r eling vall ruim cen uur over de knisterende sneeuw op do glet 
scherkap. Jaar er nog /;0 veel sneeuw 19,9, was cr I::CCl1 govaDr voor 
spleten en hocfden we ook niet als gcnZGil ucht€?r clkaar te lopeno 
het ui tzicht hier, op het boogste punt, was OVl rwcldigend. lmar het 
oostcm kel\en we op C::e rtnTdangior Vidda en zc:gcn o. a, oak het stuw
meer en het kabclb'lQiltjc \7a. r 've de vorige dug in gezeten haddeu. 

Jestelijke richt ing 'Haren helaas, ondanhs het mooie weer, de 
Atlantiscl.le Oceaun en OS voor dt: kust liggende eil.:lndcn niet te zicn. 
"./dis\'7aaT \"28 "i t door ce heer van Beek i.r.. z i jn route bescl1rijv ing 

eloofd, maar ja, over zoicts val jG daIi. 
maol" niet. oct lopen op de sn€euwvlakte 
bleek t~m~lijk vcrmo~iend te zijn en toen 
',i'8 de ratsen vlGcr berciktoJ., werd er met 
t.l.l.1iwo gerust e~l gGclrOll~\.(;n van de limona(le 
die door ".\.u.rts 81. "ei~ cnllandi t: Ii naaT 
boven was gedragC:ll. Dc afd alinE die nutS' "] volc::. oe , v:Erd eeL kostclijk vcrtoning. Dat 

~ ~ y- wil z~g£~n, zOlan£ we nog in de sneeuw 
z~tCil Onder de rotspnrtij, die ons 31s 
rUB tplEu...t s diendl.., hing een lal1gc, sterk 
glooiende sneeuwhelling, die aDze gids 
rechtop nls een kaars na~r beneden l~ltsch
te. H',"'. 11'c,t zau.k.j c even ailllgekeken te 
hEbbEn, vanden de IDecsten bet maar het 
bestc hun broeA als slee te gebruiken. 
Det bro_k, en alles ~nt daar alzu in zat 
eerst kond en dan klctsnat werd, behol-ft 
gec:n betoog. J.,lCt cen st ev ig vaart j € ";11. 

gien.. nd van de pret, lieten we ons manr 
faUL. JLlleon "umie, die een k9rte broek 
droeg, vond 1.1i::t m32r vcrs tandiger om te 
loppn, nist riskerende om opgffiruld net 
sneeuw beneden tc komen. 20 volgde ~e dlle 
haIling na de 2lldere en in 1I 1iO time" daal

nen VIr: e11ige honrcrflcn meters. VD.J.l lievcrlede be;onnP,ll er varianten 
tf komen in het afdalell. Bets;y bijv. guf een perfect nummertj e buik
lending weg; 8i1dr~ren kvwmcll in hun 8nthousiasme achterste voren te
r €cl1t. :~1iep VIele draaide enkelc rOl1djE:s en toen ze vast liep, werd 
zo door Fri, die als cen torpedo achtsr haar aan~c7am, \~leer los g".
schoten. De m811rlen probeerden J:1atuurlijh. de gids na. te doen en, 
,. houdens enkGlc\ bokkesprollgen om ovcrei!ld tc blijvetL, luktc dut nog 
vlel aardig. Sven was zelfs zo door bet dollE: heen, dat bij weer eer 
eiud naar boven klom om nog Bens naar beneden tc rutschell. Een vu.: 
~e glijbanen eindigde bij cell oEder de sneeuw te voorschijn kome.nde 

eek. Om te voorkomeu, dnt er metiater geknoeid zon '.vorden, werden 
zij, die de D?iging vertooncien te ver door te glijden, met vaste han 
~~stopt. hier schoot ik na een fraeie dalinc op h~t laatste moment 
onderui t, schepte Gonni;,; en l\.i tt~y, die stonden tc vangen, en vc1"

'lMrd met twee lieve meisjes 9 werd ik bijna te water gelaten • 
. ortoTIl, we hadden pret voor drie. 

Zoals acn all 88, kVlam ook aun oe sneem'] eeL. e ino.. I\Iaar ons pad 
bleef glibbcrig. We kregen cen bij zonder moeili.jke en vermoeiende 
Rfdaling, de weg zoekendp OVFr ratsen e~ stenen, onzichtbaar door dG 
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weelderiG2 beplanting. Doordat de voorlopers de pIwlten plat 
trapten, werd het pad bedekt met een spinazie-achtige laag, waar
onder je de stenen wel vermoedde, maar niet zag. bY werd dan ook 
flink gevallen en gegleden en de natte broeken werden groen.Steun 
zoekende aan boompjes en aan elkaar, af en toe een eindje aan l1et 
touw, v·'anneer vallen ernstige gevolgen kon hebben, vorderden we 
langzaam.~~adat we op dGze manier naD,T schatting een duizend meter 
steil gedaald waren, l~amen we doodmoe, maar in de beste stemming 
en tamelijk compleet op de miLl of meer begane gror.J.d, vmar we een 
welkomstbriefje vo..n Iemke vonden. Een eindje verderop stonden Fijk0 
en Iemke ons met de bus al sinds uren op te wactltcn. Het was veel 
later geworden crw we gctimed hadden. Gezien het Ell tegen achten 
liep, waren we dus ongeveer 13 uur ondorweg geweest. Gedurcndc het 
laatste stukje in de bus kreeg onze gids 3 welgemeende hoeratjes 
voor rle mecsterlijke wijze, wacrop hij ons een onvergetelijke dag 
had bezorgd. Fijko maakte zich zeer verdienstelijlc door zich als 
~en bekwaam hekkesluiter te ontpopperl. Ik overdrijf niet gauw, maar 
cr '·"'<iren zekcr \'181 honderd hekki3n, die allunaa.l gesloten moesten 
"'orden} omdat bet anders zo tochtte. 

In het kamp \o~lerden we door hon en Gerda Boeder ontvangen met 
~armc bouillon en konden we drulk zij de acbterblijvers gauw en lekker 
~teL. £r bleak nog een tweedp. emmer met kersen van de beer tlakon te 
z.ijn oak. net weer, dnt ons de hele dag welwillend in het zonnetje 
had gezct, g~f er v~rdcr de brui aan en bGsteedde de rest van de 
~vond ann regeneno rleerlijk om na~r te luisteren als je diep weg 
§;edoken in je slaapzak een welverdiende rust tegemoet gnat. 

Van Gdda nnD.r Balestrand zondag 22 jUli 

rlet was ongeveer 
.....If negen toen we weer 
181gB de Sprfjord reden 
om in Zinsarvik de boot 
over de Sognefjord te 
Lcme:l, \:erl~Glijk een 
})racl1tige l'i t. De weg 
~.s hj.cr en daRT in de 
rotsen uitgehou~en en 
et u~tzicht op de fjord 

j.::- b::"jzondtr mooi. In 
dpzc omgevinG bleck ook 
~e fioorse Betuwe onder .-/ 

GQb~acht te zijn, want 
i':e p.".sseerden v elQ. boom
~a2rcten, Toen ~e in Kin 

----~eRrvik &311kwamel1, zagen 
',,~ net de boot, wQnrop 
~0 pla2ts haddon bc
sprJkcl1, wcg va::.~en. Ge~ 

lukkig v~rtrok e~ vlak 
du~rop weer cen boot, 
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eie geen bezwaar had ons mee te nemeD. In zo'n snelle aansluiting 
konden enkele van ons b1ijkbanr niet geloven, want zij maakten zich 
uit de voeten en verdwenen in sen cafetje. Deze ongelovigheid zou 
hen echter duur te staan komen, want aIleen door hard te hollen en 
met achter1ating van de juist bestelde cons1l.'TIptie, konden zi j nog 
net op tij d aen boord komen. 1'1.1 gau'll zaten we ,toen in het zonnetj e 
op het 8.chterdek aan de koffie en het sm¢'rebr¢d ,en prosfden de rust 
tijdens de tocht over het diep-blauwe wetorvnh de S¢rfjord en de 
Hardangerfj9rd, die zich hier verenigen. N3UW omringd.doQr groene 
bergen, die zich spiegelen in het water, gaf deze wijde watervlakte 
ons bet gevoel van een veilige beslotenheid, die onder andere weers
oIDstnndigheden zeker heel 'llat minder lieftallig zal zijn. 

lfa een uur varen landden we te Kwanndal en voerde de bus ons 
tussen beboste bergen aoor naar Voss, welk plaatsje aWl de spoorlijn 
Bergen - Oslo ligt. ve koffie
peuze die we hier zouden houd~n, 
lebben we veel nuttiger besteed 
dan aan koffiedrinken. In het 
aardige natuurstenen kerkje 
nerd toevallig deze zondagmor
gen een doopplechtigheid gehou

en. Van de in kleurige kleder
dracht gestoken kerkgangers 
h3dden we nag net een glimp op
gevangen, maar tijd om ze te 
vereeuwigen was er niet meer. 
Ret gevolg was, dat de ui tgang 
van de kerk belegerd werd door 
een batterij foto- en film
apparaten, in afwachting VEtil 
de terugkeer van de dopelingen
en hun in ll.:leurige kledij ge
stoken Guders. Van koffiedrin
ken was geen sprake; er vms 
maar een plekje waarvoor wij belangstelling hadden en dat was de 
kerk. ·Enkelen maakten de doopdien8t in de kerk mee, maar de meesten 
standen buiten op wacht. Toen we de koster eindelijk naar buiten 
zagen leonen om de bloempj es :net de rest van het doopwa t er te be
gieten, wisten we dat ons wacnten spoedig beloond zou worden. Inder
daad werd ons gec1uld niet veel langer meer op de proef gesteld en 
Dleken de dames en heren in hW1 prachtige kleding zeer bereidwillig 
am voar ons te poseren, waar natuurlijk druk gebruik van werd ge
maakt. Enigszins tegenstrijdig met de fraaie landelijke kleding was, 
oat een toch al heel erg mooi meis j e baar schoonheid met cosmetische 
middelen tot ongekende hoogte bad opgevoerd en bovendien op schoen
tjes met naaldhakken liep. Maar Ii ef was ze ~ (Haar ik me heb laten 
vertellen, wordt in de Naoree steden door de dames dikwijls de 
nationale dracht als avondkleding gedragen.) 

'~a di t coffellle-vri j e bui tenkans j e reden we voldaan verder om 
via Vinje en Vik de Sognefjord op te zoeken. Een machtige verrassing 
was het voor ons toen Iemke de bus na een paar uurtjes rijden boven 
op de rug van een berg stop zette en wij diep beneden ons de Sogne
fjord zagen liggen. Een aanblik wanrvan de schoonheid niet te be

chrijven is. Nadat we een tij dj e van di t panorama hadden genoten, 
znkten we af en brachten een bezoek aan e~n even bui ten Vik gelegen 
staafkerkje uit de 13 e eeuw. Ben mooi en interessant oud kerkje, 
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wa~rvan de schoonheid slechts 83ll
getast werd door een uitgestreken 
juffrouw, die als slaarvrandel:::l-1.Y
ster optrad en een hoeveelrteid toon
laze feiten over ons uitgoot, ver
licht door een zaklanta[ITn. Nauwe
ijks bekomen van deze ellend 

za{!en ','Ie op het kf'rkhof j e e,=n pcn 
ezoekers, dip op de onsmakolijk€ 

en VQll ~eiDig pieteit getuigende 
EdBchte waren gekomen om, gezete 

op een gr~fsteen, hun boterhmm~e
jes op te peuzelen. In Vangsnes 
'nI'H:n '7e net op tij d om nog eer 

pl~ats op de boot n~~r Dragsvik 
te bern~chtigen, zodat we geen gc
~egpnheid haddcn net 12 m. hOe::c 
st8..Ldbeeld van Fritl1j of 9B.n e~l1 

onderzoek van nabiJ te onder~erp€n. 
Varraf d~ boot hebben we bet ovcrigens tot am1 de overkunt 
kunm:n zi0n. Fritbjo-:, de L..oofdfiguur uit een sa.;::e. die 0 

heer V;'L Beek in de bus in geurcrl en 
tijd VSll de Viking,s in dez€ omgevin._ 
leE-it de Duitse keizer .!ilhelm .11 in 
en op zijl1 14 m. hoog grnnieten yoetstuh. is hc;t 
de omtrek te zion. In de grond toch \lel E'en gOF.de jongen, die,Vil11('ll11. 

De SQtnefjord, d(; lM.gste VDll de Hoorse fjor
den, dri...lgt 130 lox, he t land in ell is op som
mige plaAtsen7el 1200 m diep. Over het alge
meen is de diepte van hct water gelijk ~o.n de 
hoogtc: V211 de oml'il1gende bnrgen. Als vc.r&clij 
king is het misschien ',1el E'.ardig te \'luten, dat 
de ..~oordz(;e ncrgens dieper is dan 50 m. tj,,,,t 
oVC:l'steken VG,l1 deze geweldenaar, die mindE..r 
licfli jK, maar cl3.arom niet ninder oooi is d~ 

e £lardane-erfjord, kostte niet veel tijd. 
Sta<:;nde 0(1 het .J0.hterdeK, .k\vamen we bil1.ne 
20 min. via tiella bij Dragsvik ean. Hier vo.n
&~l jongleerde 1emke ons over een weg ter 

breedte van een fietspad om de kleine Esse
fjord .aaar de nD.IJlOLo:J Leirplass, even voor 
B81estrCilld. Een pr.:J.chtig gelegcn terrein, NaB. 
',ye met spoe l '!. een gezellige ned0rzetting sticht
ten. De met bus en verrboot afgelegde 150 km 
h~d ons inner1ijk heel wat rijker gemaakt. 

~a het aton gingcn een stuk of wnt ijs 
zuchtigcn n?2r het dorp Balestrand am hun hang 
nar ijs te bevredigt.n . .7e hadden \veer eer 

zonnige, WPTIIie dag achtcr de rug, dus viel 
hier iets voor te zcggen. l,nuweli j ks 0l1.deT'Neg 
l)eccn het echter tl; regenen, zacht j es maar 
toch vocbtig. Voor ~Lnie geen bczwnnr. Zij 
toverdc~ cen parapluie te vQorschijn en als e,_· 
Geisha v~rvolgde zij haer pad. (Waerom eigen
lijk Geisha?) 
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3alestrand mag zich verheugen in het bezit van een enorm groot hotel, 
waar veel Nlgelsen Noorwegen komen bekijken. Verder zijn er wat 
kleine winkeltjes, een aardig Anglicaans kerkje en een paar aanleo
steigers. We bekeken al1es en schoten toen cen kafetaria in, wanr we 
ons te bui ten gingen aan ;. soft is". Met ondergekoelde bui1ten kwamen 
we thuis en kropen vlug in de slaapzakken om weer op temperatuur te 
kamen. 

maandag 23 julig~~~~~~=~~~=££9~~!j£I~ 

Om aent uur werden we gewekt. No. een h9.1ve vacantie onder lei
ing van de heer van Beek, vertoondcn zich reeds dUidelijk degenera

tieverschijnselen onder ons, wat wel bleek uit het felt, dat we dit 
'Vrij algemeen "uitslapen" noemden. Eet zou vandnag een rustig dagje 
110rden met wat winkelen en voor de Ii efhebbers een wqudelinget j e 
langs de Sognefjord. Om negen uur zou de bus vertrekken, maar het 

erd kwart over negen voor we startten. De eerste keel' dat we niet 
precies klaar stonden, cloch deZ8 viTeelde konden we ons nu vlel perroi t
teren. We waren nog maar net onderweg of Vle misten een van de deel
neemsters. Ze was het laatst 6esignaleerd met een kapotte broek, 

aaraan ze zat te restaureren. Gau~ werd die broek opgezocht en op
ieuw vertrokken we. 

In Balestrand word Jls eerstc belangrijke bezigheid de post g~-
aId, waarbij Wies cen postzak vol voor zicb zelf aantrof. Daarna 

werd cr met animo gewinkeld, tijdens welke bezigheid velc van onze 
dames afgu.l1stige blikken vderpen op do 3.1 om aanwezig 7.ijnde Hoorse 
truien. De me~sten wisten zich eehter nog te beheersen: Voor een 
juist begrip zij vermeId, dat ik truien bedoel WHar geen Noren in 
~aten. Toen iedereen vcrzadigd was, brGcht Iemke ons een eind op 
weg en toen de wcg ophield, begon onze willldeling Iangs de Sognefjord. 

. Daar in Noorwegen nog lang niet alle keien 
en rotsblokken opgeruimd zijn, bleef er op 
dGze rusti~e wWldeling nog weI wat te klau
teren over. Na een flink uurtje streek onze 
aWlvoerder op een zacht rotsje neer en 
volgden wij zijn voorbeeld om onze bot8r
hammen te versc11alken. De plaate waa~ Tij 
neergestreken wo.ren, opende mogeli~heden 
om na enig halsbreken bij de fjord te ko
men en tc Go.a.n zwemmeJl. Hu schee.n weI het 
zonnetje, maar in het algemeen en op dit 
pIekje in net bijzonder was het niet be
paalo warm to noemen, z.odat er niet veel 
animo tot zwemrnen was. WeI werd er druk 
over gedelibereerd, mnar een zwembroek was 
in geen velden of wegen te zien. Lizzy 
aIleen weigerde hardnekkig een hap te eten, 
vaal' ze wist of het water lekker was. Kitty 
verdween naar beneden en berichtte dot het 
inderdaad le~ter was. Oak Herman schreeuw
_ce ongezien ergens ui t het struikgewas da~u 
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het water warm was. Algemeen werd echter aangenomen dat hij niet 
eens bij het water zat. De en1ge die op deze optimistische berich
ten reageerde was Lizzy, door zonder meer in badpak voor onze, do~r 

stomheid geslagen ogen te verschijnen en waa.rdig af te dalen tot in 
de fjord. Als een bruinvis zagen we haar het water klieven. Haar 
stautmoedige, ik mag wel zeggen "zeer" stoutmoedige daad had reacties 
tengevolge. Ferdinand zakte zonder veel woorden, manr met een warm 
jasje aan en z'n petje op naar beneden, verdween achter een enorm 
ratsblok en l{Wam even later blank en onschuldig te voorschijn. Nog 
steeds zander veel woarden liet hij zich te water. Vol afgrij zen 
standen wij deze toestand vanaf ons veilig rotsje aan te kijken. 
Piet had intussen een lang stuk touw in het bos gevonden en verleen
de bijstand bij het landen V&1 de zwemmers. Er lag namelijk een 
brede strook zeewier in het bad. De volgende waaghals was ~ees, die, 
wel gevraagd, maar niet bedoeld, het 
badpak van Wies ~ mee nama Zi'j kon nu 
dUB niets anders ~ doen dan oek het 
ruime sop kiezen, wat ze even later, 
vergezeld van enige rauwe kreten, 
dan ook deed. De heel' van Beek voel
de weI, dat hij als opperhoofd heel 
moeilijk achter kon blijven. Het 
enige wat hem nog tegen hield was het 
koude water, dat bovendien nog bij 
zonder nat was oak. De overweging dat 
het hem enkele we- ken wasaen zou be
sparen, gaf ui tein- ~ deIijk de doorslag 
en met de moed del' ~ wanhoop deed hij 't 
water in de fjord enkele centimeters 
stijgen. Tenslotte namen ook Hermru~ en Henk een duik en toen was de 
fjord vOl; althans e1' volgden geen zwemmers meer. Toen iedereen weer 
op het droge was en we ons allem2al heerlijk opgefrist voelden, ging 
een deel van ons groepje nag een eindje verdeI' de fjord langs. Af en 
toe l:i.epen wenu tussen stukjes oouwland, hetgeen wees op de lJ.abij 
heid van een darpa Inderdaad vonden we een paar boerderijtjes en een 
kerkje en aangetrokken door de rust die 11ier heerste, vIeiden we ons 
neE'r tegen de muur van de kerk. l~adat we een toevallig voorbij wan
delend paard met suikerklont j es gevu1d hadden, keerden we op anze 
schreden terug, pikten de achterblijvers op en toen we op ons uit 
g~spunt terug kwamen, werden we door Iemke en Non van uit een 
linderlaag tot overgave gedwongen. Zonder enige tegenstand zaten we 
even later in de bUS, die ons terug reed naar het kamp, waar de 
familie Aarts met enkele volgelingen de dag doorgebracbt hadden. 
Ui t de: ten behoeve van het j ournaal verkregen inlichtingen bleek, 
dat het meest opwindende dat zij meegemaakt hadden het drogen van 
de was gewee st was. 

Na het eten ontstond er in de buurt van Herman z'n tent eEn 
oploop, uitsluitend van dames. Wat was er aan de hand? Herman z'n 
broek began tekenen van verval te vertonen en met man en macht, of 

eter met vrauw en macht, werd hier een " s tukje" voor gestolten. 
De koffie werd zoals gebruikelijk in de keukentent gedronken en daar 
namen we tevens onze dagelijkse portie avondregen in ontvangst. Met 
nige moeite werd er een assortirnent min of meer baardige rnoppen
 
ij geserveerd.
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dinsdag 24 ju1i¥g~=~~~~g~~~~=Qg~~=~j~~~1~~ 

we haddill1 helGmaa1 geen baast die schone morgen. am 12 uur 
zouden we met de boot near Fjaerland varen om daar in een echt 
nette-mensen-hotel te gac..n ovcrnachten en omclat iedereen zicb 
b1ijkbaar onder de nette mensen gcrrolgschikt wilde zien, waren er 
vaal' dit evenement geen IIdesGrteuI's". Bet kamp kon dus opgebroken 
worden. Hier werd om een uur of negen mee begonnen, maar zo kwiek 
als we anders waren, al zeg ik het zelf, zo "keutelig" waren we 
toen. Ret leek wel of alles wat we bij ons hadden door het karnp \'7as 
gestrcoid. TIe rommel was olweschrijfelijk en van tenten afbreken 
'''as voorlopig geen sprake. Iedereen zat op z'n gemak aan het een of 

der te prutsen. Schoenen werden ingcvet, tassen opnieuw gepakt j 

dekens geklopt; kortom, bet was een bence, naar gezellig. Tegen elf 
uur waren de eersten reisvaardig en gingen vast te voet naar het 
dorp om koffie te drinken of !leoit is;' te eten en om onderweg nog 
even een kijkje te nemen bij een nertz-fokkerij. Ze mogen dan een 
maoi velletje hebben, die nertzjes, ze stinken oorverdovend. Tege 
tWI32Llvcn was alles en iedereen bij de aanlegsteiger en lag de boot 
oak al klaar, dachten we. Het was echter de boot naar Bergen, di 
al spoedig vertrok om plants te maken voor de onze. Dit was 8Ln 
amelijk kleine boot en daar er vrij veel passagiers waren, lcondcn 

·.~e maar nau.welijks !?t.ller.:;aal een zitplaats op het v66r- of achterdek 
emachtigen. Lizzy en Gerda ~opc~e kropen in de reddiugsooot en 

blcven daar gedurenoe de hele vaart paraat om in g~val Vill1 nood hulp 
tG ver1enen. De afvaart was even pijnlijk. 
i,;et tranen in z I n voorlornpen st ond de bus ,. ~ ons eenzaam na te zwaaien. 

De tocht door de Fjaerlandfjord \'Jas
 
ijzonder mooi. De zon scheen en als je
 
aar zorgde uit de wind ts blijven, was
 

het heerlijk warm. Op het voordek zat in 
e luwte een stel van 0118 tc stoven, maar 

boven kon net soms knapjes fris zijn. De 
jaerlandfjord is vrij smal (1 g 2 km), 
aardoor we p.en goed gezicht hadden op de 

bergen. Een Broep meeuwen vcI'geze1den ons 
en waren Z86r gelnterssseerd in onze boter
halTh'TIen. ilikelen werden zelfs zo intiem, 
dat ze uit je hand aten. Geheel onverwacht 
hieldcn op een gegeven moment ineens de machines 
Ik liep al naar een zwemvGst ui t te kijken, toen ik merkte dat er 
een roeibootje langszij kwam. Eerst werd er een jongetje in over
gcladen, toen een kinderwagen, toen een klein meisje, toen een tas, 
toen weer een klein jongetje, toen weer een tasje, toen weer een 
klein meisje, toen de moeder met een baby en toen eindelijk de eigen
lijke oorzaak van dit alles. Vermoedelijk moest dit gezinnetje naar 
de een of ander, over de weg onbereikbare, boerderij . .i.Ja onderweg 
nog een keer aangelegd te hebben, bereikten we in de loop van de 
iiddag het eind van de fjord en werden we in Fjaer1and aan wal gezet. 

In de hall van het grote hotel Mundal bijeengedreven, kregen 
voorlopig nog maar cnkelen van ons een kamer en een paar werden ver
'lezen near het Pensionaat. De overigen zouden aan het eind van de 
1iddag worden ondergebracht. De eigenaar van het hotel, een leraar 

van de boot stil. 
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uit Bergen, zou ons d~l ook een serie dials vertonen. In afwachting 
hiervan rverd er keurig geluierd en wat geslenterd. Gerda Draayer 
liep zelfs helemaal naar de voet van de B¢yumgletscher en terug .. 

Maar de meeste aan
trekkingskracht had
den tach wel de roei-_....-.,,--- bootjes van het ho
tel, waarrnee druk.~-~ 

-

gespelevaard werd en 
waarbij, naar. ik heb 
horen verluiden, de 
heer van Beek enkele 
van ODze dames min 
of meer als galei
slaven heeft geex
ploiteerd. Intussen 
vertrok de boot naar 
Balestr~ld weer met 
de passagiers, die 
met het busje even 
ila8r de 2 gletschers 
aan bet eind van het 
dal waren wezen kij 
ken. Om 6 uur werder~ degenen, die nag geen 

kamar hadden, onderdak gebracht, waarbij Fijko voor het probleem ge
teld werd hoe hij de volgende morgen wakker moest worden. Hij sliep 

nl. helemaal aIleen boven de souvenirsv:inkel. De hotelier vertoonde 
ons een serie prachtige kleurendia's van de B¢yumsbro en Suphellebre, 
de twee ui tlopers V811 het bi jna 100 km lange glctscherplateau 
Josltenoalsbre, die in het I.1undal hun einde vinden. 

l~a het diner en de koffie verzamelden alle gasten, waaronder 
verscheidene Engelsen en enkele Amerikanen, zich in de lounge e1 
werden er door de zoon van de eigenaar en het vrouwelijk personeel 
in kleurige klederdracht volksdansen gedemonstreerd, waarbij de zocn 
toelichting gaf. Ook de gastcn wcrden voor enkele minder ingcwikkGl-· 
de dansen ui tgenodigd, wat vieliswaar de kwali tei t van het dansen 
ernstig aantastte, maar de 'lroli j}::e stemming t(:11. top voerde. Tot 
slot een walsj ''? voor algemcen gcbruik op de tone11. van D2.is~r, waarna 
de bar een half uurtj e open ging om de dorstige kelen te laven. 
Tijd~lS deze plezicrigc bezigheid hiold de heer van Beek een uit 
vocrig betoog over het nut en hot genoegen van de voettocht .dQEtr 
.i~es, die voor de volgende dag 0 p het programma stond. Vorig j aar had 
deze tocht blijkbaar nogal wat voeten in het water gebad en zo was 
er enige vrees gerezen. Na de opbeurende woorden van onze 18ider 
zQchtcn we Getroost onze kamel'S 0lJ, 1.'vaar we voor deze keer in beddel 
de nacht over ons lieten ~wmen. 

Woensdag 25 juliXg2=~j~~~1~~£=~~~~=g~~~~£ 

1l1ang zullen ze leven in de gloria:" In de hall van 11et hotel
 
heerste er om 7 uur al een feestelijke ~temmiDg. Dick en .Vies waren
 
jarig en hielden receptie. ~an het ontbijt spraY~ de beer van Beak
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een a~1doenlijke rede uit en bood de jarigen namens de groep een 
cadeautjc aan, waarna net kampkoor een hyrnr18 inzette, geinteres
seerd aangestaard door de overige gasten. 

Dat ontbijt U1 Noorwegen is een baldadig lekkere instelling, 
die vooraf gegaan wordt door een voettocht. met het bard in de 
hnnd begint men rand een tafel te lopen, volgeladen met allerhande 
lekkere dingcn. Van de pap gaat het via dE; vlezen en de kaassoorten 
naar de visgerecbten en salades. Er eloen zich nan het ~,oorse ont
ijt soms gevallen van overv8rmoeidbcid voor, voornamelijk bij 

lieden, die moeilijk tot een besluit kunnen komen. ?ersoonlijk heb 
ik me beperkt tot een ri t van vijf l~laal rand de tafel, maar toen 
Vias ik oak ,:'cbt naar mijn Zill geslaagc. Vaor koffie, thee en/of 
vfucbtensap moet weI een apartc gang worden gernaakt, in verband met 
het ontbreken van een dC:'rd8 hand. l~a.uwelijks Elan je tafeItje te 
eekeerd, komt er cen diefistertje een ei voor je leggen en d&1 .egint 
de moeilijk.heid (jm alles op te krijgen. Ret verdient dan oak a 
beveling altijd cen paar plastic z,ikjes bij de hand te hebben. 

Ja dit iuteressante becin van de dag ver2amelden we ons bij de 
aanlegsteircr, waar een hergroeperi.ng jJIaats vond. Ui tons midden 
mw....kt,~ zich een ~.. roepje van 12 volgolinCen los, die niet van zins 
waren zich aan de ontberingen van cell voottocht te onder',verpen. Di t 
ploegje, nader aan te duiden als "de zi tters!l, scheepte ZiCIl in cn 

egan onmiddellijk over de reli1"i.g t(~ bangen en de achterblijvend 
15 "lopers" allerlei nare dingen te vcrtellen over natte voeten tot 
~an net midderrrif en blaI'~n als lucbtballQunen zo groat. De Qopers 
hiclden zich cchter flink en deden of ze he"t niet begrepen. De ja
rigen haddon we eerlijk over de beide grocpen verdeeld, en weI zo, 
dat ieoere groep €len hele jarige had, rmt minder rommel [eeft d&l 

_C h'1.lven. 
OR kwart over acht vertrok de boot en nagez~aair door de lop~r8 

maakte~ de zitters een begin met de neerIi~ke boottocht terug naar 
Balestrand. TInaI' sloeg,.Betsy een partij brood in en wekte Iemke in
tusc:;en de bus uit zln slaap. Toen alles weE'r goed en weI en ruim in 
de bus ZQt, werd er om de Essef j ord neen naar Dragsvik gekoerst, 
'",aar het bele spul weer op eEn boot moest om over de Fjaerlandfj ord 
na~'ir Rella gebracht te 
wOTlen. Toen werd het ee 
dolle boe1 en al z1~gende 

reed Dell langs de rno 0 i e 
Sogni~fjord. Tijr1ens dit 
songfestival vroeg dp 
zitplo8[ zich ai, of de 
locpplocg ook in staat 
zou zijn zich zo vrolijk 
zingend voort te bewegen! 
In SA~dhje werd wat ge
.vinkF1d en koffie gee.ron 

__ ,r--..ken en daarna was het DO.D' 

~aar een half uuI' rijden 
naar Bafsla, 1·'.raar aan het Hn.:lrslovann op de Kjos Leirplas8 de bus 

ntla.den en het kamp opgeslagen '!Ierd. l:.en ha.d die aag slechts een 
70 km sfgelegd en de middag ?8rd dW1 oak nag llilttig besteed met 
Z~'Jemmen in het meer, 'vaarbij de toekijkende visjes met de hand ge
ang~n konden worden. Om ID~art over vier nam Iemke de bus om de 

loopplaeg in ~R8 te gaan oprapen. 
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~a het vertrek van de boot uit Fjaerland kon de loopploeg zlJn 
tocht over de 700 ID. hoge bergpas beginnell. Volgens de verhalen zou 
het een zwaar, langdurig en boogst vochtig karvlei worden. Di t vie1 
bij naderc ondervinding echter nogal mee, zoals uit de vrolijk spot
tende aantekeningen in .bet journaal blijkt, waaruit ik het volgende 
iteer: 

" Dat mensen, die ann 30' n zrJare tocbt geginnen een goede verzorging 
nodig hebben, spreekt vanzelf. Daarom werden we in een "super-de
luxe-bus", waorvan je de motor niet hoorde lopen (vanv'.rege het gerammel 
van de carosserie - red.), een eind op weg gebr2cbt. Een stoer~ Nonr 

an zev,_n ruimde diverse obstakels voor de bus ui t Cl e weg (bi j af 
'ezigheicJ van Fijko - red. ). Toen we ui t de bus sta}Jten, stond de 
ids a1 OJ) OIlS te waohten ..11et de fiets aan de hand." 

J~a.n[;eziEn lf7e ecbter helemaal niet op ee.l1 fietstocht gerek0'nd hadoen, 
liet de gids hem ook maar acbter. Ik citeer verder: 
"Je gids ging ons vaal" en wij er achter aan. Een eente zware tocbt 
egint eenvoudig. De eerste drie uur was het dan oak niet moeilijk; 
r zA.ten ons allee11 een paar lroeien in de wag. ~iJaar t oen began het. 

De gids hae-lde tot anze schrik een tOUIIl te voorschijn. De helft van 
de lopers werd er aan geregen, de rest moest het vast houden. AIleen 
Hermon, en onZE: leider natuurlijk, mocllten vrij rand lopeno Zo gingen 
~e cen steile sneeuwhe1ling op. De tocht over deze helling verliep 
et vele glijpartijen, maar eindelijk bereikteL we ~an toch bet 

hoogst~ punt; na tien minuten. TIe gids zag er toen heleIT.aal geen gat 
meer in en ging t<orug, ons aehtcr 1atend. Met de moed der onwetenden 
gingen wij na ne lu~ch verder. Eerst een sneeuvn~elling af, zander 
glijpartijen helaasi de helling was niet steil genoeg. Toen door een 
lcel breed dal in twee uur naar de weg. Alleen Ferdinar~d zag bierbij 
kans, voor de tweede mallI nota bene, een been tot z' n kuie toe nat 
te krijgen. 

Senmaa1 op de rijweg ging bet luid zingende in marstempo in de 
richting Wes. (Ter attentie van de zitplaeg zij opgemerkt, dat de 
loopploeg inderdal:id in staat bleek zich vrolijk zingend voort te 
bewegen, en Dog wel op eigen kracbt - red.). Toen ons een kleine 
VI'Eichtwagen Hchterop reed, l{Wam l\.i tty tot de ontdekkirlg dat ri j den 

nog gemak}{elj_ j ker 

/ 

gaat dan lopeno 
Op haar stnpteken 
stopte de wagen
uiteraard direct 
en met z'n allen 
vulden we precies 
de laadbak. De 
opdroebt aan de 
chauffeur luidde: 
een cafe in lies 
waar I, ¢l" te 
krijgen is. iie 

werden nuar een landhandel gcbracbt, wrt!1.r inderdaad bier ed limonade 
t P. krijgen was. De man achter de toonb'3.nk. v,ras ..... e vracbtwagen 
chauffeur. 

oen iederecn zich aan 't laven was, gleed er een gele schaduw 
langs de willlcelruit. Ineens groat gekrijs in de winkel. Ben stuk of 
drie vlogen YlaJ.r buiten am Iemke te stoppen. Tevergeefs 1 Iemke hoorne 
wel iets, maar dacht aan een kat of iets,.. dergelijks. Hoe kon hij oak 
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weten dat de lopers zo v1ug in Res zouden zijn. Bet w~s nog maar 
kwart voor vijf. Er werden een paar fietsen gevorderd en Hon en ~iet 
(met z'n flesje bier nag in zln hand) gingen achter de bus a~l. 
Piet krees na handerd meter een lekkeband, maar lwn zette door. 
Gelukkig had Iemke te veel limonade gedronken, dus stopte hi j even. 
Zodoende kon Han hem terug halen." 

~~ ,.--: .. :::: 

Terug in het kamp, beyond het ver;jaars-diner zich al in ean ver
fevornerd stadi~ en konden we al gauw lapel en York ter hand nemen. 
Later ()p de avond \'lsrden er ter ere van Dick en .vies, die voor een 
ractatie bij de koffie hadden gezorgd, spelletjes gedaan en verhaal

tj es vE'rteld. Fijkc gaf een voarstelling met z' Ii schuifbekert j e en 
haalde f.lls hoogtepunt een verhluffende stunt uit, door zln bekertje 
per etage leeg te dri~~en. 

Eaisl donderJag 26 juli
::::===== 

VgnnD.cht om tvvaalf unr hebbon we a1 slapende een goed einde aan 
de eGrst8 Ilelft vcn onze tocht gemaakt. Gelukkig stand ar een j ong 
t.v;l;ede helftje [Greed am zijn .Qlaats in te nemen. Om deze jOllgeling 
in zijn prilheid niet ell te veel to vermoeien, zou daze dag al 
luieI'(;;nde en zonncbadcnne doorgebr,::".Ctlt i,!orden, om zodoende tevens 
krachten op to doan voor hetgeen ons nag to wachtcn stond. 

Dat luieren began al voor (lag. en aauw. Om zes uur bijv. w'as er 
leE nir:ml,1.l1d op. Om zeven uuy ook niet. Om acllt uuy nauweli j ks. Pas om 
It?gen uur was iedercen ovr.·reind, ";at nict zer:gen wil dLt ook iederee 

"13.kker was. l~.'l het ontbijt moesten lIe overeenh..omstig het progromma 
;aaJt zonnen. Au ~ou dn,qr helemaal geen bezwaar tegen b(~8taan hebben, 

\7) zan \'ms zelis bcreid daar V'-:'.11 tij d tot tijd aan moe te werken, 
manr die wind! Di0 was eiet hard, daar niet van, maar zo koud. A1~e~n 
,~" I:."!edachte aan eRn zwembroek ',vas al 2enoeg am in bllilen uit te 
arsten. ~uleen Hel1k, de griezel, ging zwenunen in het Hafsl ovanil , dnt 
ich aan onze voeten ui tstrekte. Neell, dan Vli-st herman het weI boter. 
Jie sleept:= luchtllatras en slnupzak naru' bui ten en deed of hij lo.g te 

lezen. In vertrou~en kan ik ~el zeggen dat hij sliep hoar, maar prazt
 
cr niet te vepl over. Zijn vQorbeeld vond anders weI navolging, doch
 

c van nature ijverige dames (Halla!), konden niet nalaten averal te
 
zoeken uaaT vuile lTlas en spoedig stonden ze aan de wastJbbe. l'ku ju, 

be: 
Dc koffiemaaltijd was eon enorm Guoces. I.iidden in net kamp wa 

een £rote taf€l (lees: grondz8il) gedekt met af~asbakken vol met ge
3TIleerde botcrhammen, potten jam, kap.s en hage1s1ag. Als vervolrnaking 
stnnd er bovendien op ieder,:; hoek een, volgens de hoogste eisen van 

linair genot opgemaakte schaal zalmsla~ gecomponeerd door vad8r 
.!1.urts. O~iet te verrtarren met aartsv~der). l..osteli jk was het: En met 
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eC!l Kopje 1<:offie en een 
vleugje muziek op de 
~chte!'g.rond ui t bet kamp
af6tje, \7erd het eell warc 

~~ feestmG.altijd.:En de zon 
c· scheen~ 

ij bleef zelfs schijnen,
zodat de liefhebberij om 
te Z'Nemmen aanzienlijk t 
nam. Hij ging zelfs zo ver 
dat je In de luwte van d 
strulken aan bet meer a 
heel spoedi~ het smeltpunt
bereikte. 'fles en Sven 

n het intusscn maar druk met
 
de middag in gepaste ledigheid,

flocrgebrach"t, tot een dU kc
 
over kcp in 1311gc broek en
ltU.S

'c1
ze 

SChijnll~i1ig t STU[, ~Jo.·3r 'ni st e
 
~ddaf bepaalJ actief is
 

ie een strl.lise nandcling Daektc
 
llfl het ete.L.~ '/aarbij sorrunicen
 

chf1colad e-, resp. !Ylocco.puddillL:,
 
en w2ndelir~ in de cmgeving. 

]:l1lrna amusE-'erden we ons nog 
C'f'n poas j I? IDC teen II s parl{ II 

diE: we onder de op poten 
sta~1de schuur vonden. 20' 

park is een kruising tussen
 
en sl~e en een autopod; e
 
ocrt stoel op een panr Ian.:.· (;
 

ijzeren lapel's, viaarop je me 
~en man of drie hLLnt staan 
n dan naf'.r steppen: Ret is 

Gm vo(,ruit te komcn weI ge
,.q~nst oat er sneeuw ligt, want 

st: 
eze 

crfer 

graB ging het niet z~ 

Iemke bleck niet beroid 
toestand cen p1ekje in de 

d~~ rendiergeweien. Daarom 
laatf teru~. (Die spark). Toen 

W~ hft .velletjes en slaten 'It' 

Y~=~~g1£~~~~!=gg~~g~~~ 

Er moest weer gcreden worden
 
rcti:::f, "laor ('T h08fde nu oak \'loer
 
worden, daarom WElTen we oak r~et
 

O~ acht uur op. het afbrekGn van
 
~woonlijk, ~aar omrlat de bus niet
 

~~~lig veel gesjouwd word~1 m~t
 

vrijdag 27 juli 

die dag, danToro waren we weer 
niet zo erg veel gcrcden t8 

20 erg actief en stonden we pas 
het kamp ging net zo vlot als 

in net kamp kon komen, moest er 
de bagage. Sven maakte het ons toe 

d8 aanleg van €ell visvijver. 20 
zwemmend en koesterend in de 

ZWRrte wolk ons besprong en wij on 
trui befaVcD.. :Je zon k':laTIl latl'r nog 

toen de ware warmt·~. De enige, die 
ee~eest, was, vaor zov~r ik weet, Pict, 

naar de Helvetesfoss. 
zich tot de rand toe vulden met 

maakt en enkele kleine groep~ es nnO" 

bus te geven; hij vond het nOe 
zetten we hem Quar weer op zijn 

we koffie gedronken hudden, vande 
uitgeput van het Tusten de ogen. 
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gemakkelijk door met een karretje van de boerderij de hele boel op 
tc halen en het zo naar de bus te brengen. Half tien reden we af 
en terwijl wij konden smullen van de .IDooie ui tzichten op de Luster
fjord, moest Iemke mikken om de bus op de uiterst magere weg te 
bouden. Bij het passeren van enkele tegenliggers krcgen we sterk de 
indruk dat we met twee wielen boven het meer zweefden. Bier ont
ekten we dat Iemke niet aIleen een knap chauffeur was, maar dat hij 

bovcndien nag toveren kon ook. En hoe! 
l~adat we in Luster even ui tgelaten vvaren en koffie hadden ge

dronk:en, verliet8n we bij Skjolden de fjord en stegeD. al l1ae.rspel
dend steil naar l1et hoogste ptmt van de Sognjefjellsveien op 1327 m., 
dat we even voor I.:o.ssbu bereikten. Onderwag verzocl1t de heer van 
bcek ons om vooral Iemke nieta.f te leiflerl 0P deze smalle, bochtige, 
steilc we[, omdat hij al zijn aandacht nonig had, ingeval hij soms 
ePllS onvenvacht Doest stoppen. Bet remsysteem van deze bus was nl. 
prima, maar weigerdo weI cens. OrJdat wij Ol1e echter zelden in de 

oot lictc~n l1onen, maakten we ons me.aT niet al te ongerust. ,~e zaten 
intussn1 al'vC'l=?r tussen de sneeuwveldcn en nElmen hier de tij d om te 
genir,ter. van het ui t zi cht over de met sneeuw bedekte bergen en 
gletschers van Jotu.nb.eimen, dat als een van de allermooiste getieden 
van !Ioorweg.::n Geldt. Voor c_c ecrstkomende dagcn lagcn or tussen ell 
over dezl"' sneeU\,ilrsuzen nag mooio toohten voor OilS te vvachten. De 
WOlken dedon bun best het panorama nog boeiendsr te maken en ':ian 
:)..lZe voctCll strektsn enkele balf bevroren meert j es zi ch ui t. 

Toen we ons enigszil1s [j0ill deze macht i£:o 8 01100n11L id verzadigd 
Cldel1, (waarvan je anders (woit gOLoeg krljgt~) en Dick nog enkele 

':JOoie ..:xernplaren voor baa-r bloemenverzamelillg hod ku!illen bE>machtigc 
d~~ld6n we golcidelijk af tot ~e ons we~r tussen de berken bevonden. 
Vroeg ill de middag bCY'8ikten VI!e OIlze ks.mppl9.ats bij boer :=-cepp te 
-tpysheim. Eerst reoen ,:ve nag even door naar het dorp am PObt te hal;::n 
":i1 terllg or; ons k3Y.' ppl ckj P, tuss en de hagen van d~~ogend ;::::rcs, werden 
~on~cY haast de tcntjes op gezet. Dc middag werd verder doorgebracbt 
rret het opknappcc van :lchtt:rgebleven karweitjes of zo manr wat te 
luiercn ir. cl.8 ,~on. ..----,,_ .....-.-...... Ter verrassing 'Nerd in de 

l::.apzak van een /-v \ oer dames een opgerold gei t 
vI.:'l Vf:.'stopt, / waarvan ik de ontknopiIl& eclltcr 
niet heb mee- l .'. gemaakt. l\:a het eten, terwi j 1 
verscbill el1dB \......-/,'- .... )/----/' £: ro e pj e seeD wandel inget j e 
~j0:ten n8o<'1' //;;-. .3overdal of R>6y sheim, pakt en 

r1011lte::-s wolken )I... />?"' zich SaInl2l1 boven het boofd VD.i."l 

cnze staf. Er '-':;,?) ~ scbeen i~~s n~~t goed te zitten 
OL1 de volgenoc \( '-.. ""1 dab op tlJd blJ de; Juvashytte. 
te zijr~ .•:a heel ,..". 

~ 

' \:Vat bellen links en recht 
kw·-Jl1 hrt eehter \ blijkbacs toch 'lOOT' elkaar S{.l 

\;:onden V.'C zonder ~_ zor,gen onze "snurkzakkel1 l1 

ant r !:-kken . 

zaterdag 28 juli~~1~gg~g~~~ 

~oen ik am 7 UUT gewekt werd, had ik het gevoel die nacht om 
f'S8Choold te zijn tot 8211 ij8j(~ van een kwartje. ldet zo lelr..ker, 
LUI' des te- kOl:tdcr: Dc bloemcn stonr'len o·t mIn ogen, het gras was 
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',"1 t b-::rijnt en de pomp was bcVToren. "Jie b·;;{vroren pomp was anders 
"'el .::en ui tkOhlst en v·.rerd c1~1 ook ;H.:t l~id Ecjuich b8t.roet. 'v{ass€,ll 
.ond2u we in icdcr ~ev'·.l ovc>r::::l[;,F.n, '{r~-gJ'vn.n door i(:,derecll druK 
E'bruik lfTerd ge:t12.;:dd. Ret ''':'[";;8 iJverigoens e0n bi j zOilder [[...Lrd i~ gezicht, 
1 die tcntjes zo op het Nitt( ~ras. Voar de warmte moest je echter 

in de kr.,uk, nt<.:nt t"Techt, ci1 .'Pct de kIeD dicht 011 net gas aan, kon 
hi pr in een t8.J:lelij k behagel i,jl(,,~ a trwspheer ontbeten '..!orden. 

Jt: zouden l"ic dn.g cen b·:.::....in ma...cn m:t e·:m vitr-da.2.gse tocllt, 
Ulaer olT'dat in icc1cr 6,::v[l.1 e~lJ. deel vo..n dt:' ~roep ne f~[n of tW88 dagen 
iz1 h~t k:1IIlp terut; 20U kamen, werd cr nii;t 01.)[ clJrok c;n. Ook de weg
blijv0r~ li(")ten hl.LI'J. tenten staan, vanwege d0 rijp die er aa11 hir16. 
Dc tE.Tl1g~:om(rs '7ar'_n 7..0 fidcel actO tc tiC(1Cn z:} voor OllS af te breken 
in ~Armcr tija~n. 

De vJettocht, rm~ rbij 00;': lente van de partij sou zijn, begonnen 
e in r.en 'r.'l.lsje! dat one !l9.'1T (1[' Juvashyttc b:r:lcht. Over een onmogc

li~K sonrt f.leg, nobb,l·:;l.d en als.El:.lr scherpe steilE: bochtcn draai
..;11('1, br.:>cht de macl:illist 011.S 3.1s i::en \'Ja.rE- duivf:lf::1kullsteiluer door .bet 
ruig- r~r[t~rr~ir- ~ct op 1 -2: I. hoogte. Bier begon de tocht ~cn 

vo.-ttocht to -;orrleL., die vIe doze t.eer zander Lids, doch ond~r leidiI'-'E 
VQJl de heEl" v::.n reel:: -7)unen milkeD. :'cr \'/ill-_ V'::;L."1 de spol~tiviteit 

','.rrCll ':Ie v~Ul plnn op ';/eg tc gUF...n vc5r de gids 'lEU. de Juv3.shytte vcr
rc.k, DOZe'il2.S c::lltcr 3.1 ','/r;::. wnet een {roep, zcdat \/e v7el iedNonben 

l,'!-aren tot op (1E Gelo..1¢pig:cn zijn voctspoor t~ volg::n. AaJ.lvankelij 
0176:' locsE. ste'"'nnass£_ t s, bi2r~iktf.:l1 ":e dE: ~1et.8chcr, die we in 6'1.O.Zen
f(jrr~ntL l'tnt::71.{m stijgClld ov-..:rtroLken. ldidden op de [letscl1er l-:I'.·~cn 

e c· n h·::111..rl1se dame met hcE_I' doehtr-T t,,:gcn 1 die we al eens ecrder 
ere;ens b~ddE.:!.l ontmoet. Ze h'lddcll h..:t tempn V['J1 de gids mat bij 
, en b'~nen en ':7Crr:.ll allepn op wet terug. Ons aanbod om zich bij ODS 

_ t-:	 ::::111.i-t::- n an.~lV3 ,rdd cn z,~ D!! cr~ige 3.:lrzeli.ac;. _~an de overzij de 
Glct8cl'~er -rande.ll we .:l3..u lLet begin V':iIl de steile stijging naar 
de :lnc1erf' _'1plft VG.1l bet .:'.zin 811 brachtcn llier o.P brotc hoogte 

de 11 ,r0niEint; tot stand. l~a cen 
korte rust lieten vve de fe.milie 
achter en be~onnen we a&1 de k1im 
door de rulle sneE;un . .b.et weer 
was schittarpnd en de uitzichten 

o ap de gewaldige sfleeuwhellinge
l"OY om ons hesn onbeschrijfelijk mooi 

Gil imponerend. Cadeau kregen ~e 

net niet, maar O~ een uuI' zaten 
Ne tach boven op de 2408 ro.; cp 
25 m. na h~t h00gstC. plekj e vw 
J...oor.~ egen. Hat panorc.ma wo-s ov JT 

~Gldigend; diep beneden ons de 
€letscbcrs en om ons heen, tot 
wijd in ne ontrek, de met eeuwiL~ 

sneeuw bedekte -topp·-n. Een uur 
lang hebten we in h~"t zonllet~~ 
deze pracht zitten be\londer,::::n. 
We waren oV8rigens niet de enigcn, 
die een dagj e ui t warell. Er werd 
druk gezonnebaad. In de sobere 
hut, die voor een deel onder de 
sne em''! znt, kon j e the e of limo
nade dri~en, maar als je het 
dUistere ~allb€tje instapt~. bl~ek 
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it een geheim ijsbaantje te zijn, zodat jE; rneeetc..1 zittendnaar 
linnen schoof. De hecr van Beek planttc zijn pikkel met eel.1 hollands 

vln;gptje op h8t l!oo/;ste pnntje, '::nnrm'38 de Galdh¢piggen voar eens 
"'1'1 voor alti j d W'lS bcdwongen. 

L~16S de andere zijde van de berg begon 
de dalin;.:. S01;iS in snelle vaart glijdend en 
vallend :lIs uitg:elaten kinderen, de.n 1"/881' 

voorzicbtib in eIkm.rs voetstapyen. Een vpn 
de vele Gerda's zaktc met cen been zo diep 
in do sne ~UW, dat ze ui tgegraven .<Loest ·;;orde....... 
.d..f eL toe ilieldc.:n "H~ eel.. karte rr..18t op een 
~~ots'plat,S'au en Ol:l 0neeveET 5 uur zag~n VIe 
Spit'.TStulEll ben.eden 0118 ligG811. BY volgde 
toen Dog;('n strnffc dD.lir:..g over besraeide 
rotscn en da3.rno. een vlakke wan(;eling l'lnf,s 
de beek, die hier nit de gletsch~r ontsprin~t. 

Over ·?en z':liebelend ..."lpngbrugzet,j e i'sj oktcn l 

V'0 OT'] hali' zeven dE: huttenverzameline; V3.n 
Spit:....rstulen binnen. Aadat de slaClpplantsen 
v/c-ren ing,-.. c.8fld en we ons eLn t8l:tje hadde.n 
op~efrist, zQten we een uurtje Inter met 
verbY'''l!ldC' LoppeD in een"smoor"-hete eetzuCi.1 

e,~n beho()r·~i.ik diner, WBarvoor de maal tij den door Betsy b0r€id 
ni~t onn r ~:~ell. 

"vonduren ,'v _yd€~l in de recrc3.tioz3al in gepasts vro1ijk1H;:id 
Ond€r lciding V':l11 de 'N~l.<'-",.. rd \'7crd er cczon€un cn gI3volks-· 

WQ~j·'Ji j dl:'; fanili c ,Spi t-'n::t -.1.1 en in 110 Jr~ c as tuum vel'S eileel1 
rzocht 8011 paar l..mllarrdse '::"ie(ljes te~ bsrdtJ te brengen, 

';,;e ll<""tuurlijk pro"'~'lpt en :!::let a.nLno £~volg MIl gaven! 1/:aa1' om OU 
"["ut, ~ut, WC1.t 1':1ooi" , nee: Om f'2.f uur was ht:t feest tf
 

einde ;:>11 zocLt·~n ue oaze slaapllut j os op. ])e rneestel1 van ons Sliepl3n
 
in Uf' "gammr-lr hytte lf 

, Vlaar Let sterku gesl!J.cht boven sliep, ~0tn
 
i tzonr'r;ril1[' IH~ - de "ui tt;:.eGIster") en hct nag sterkGre benec1.ell. 

zondag 2'9 jul.'~1~~QQ~~~g~ 

Gf;hecl Gcyuld met l"foorG ant Lijt stol1den we o:n negcn uur st lrt-· 
1 ~~T voor as "~rU'llnGlc h~rt;t{;;' OlIi ~:l.n de tocht nau.T de> SvC'lnosl..lrap. tc 

1) '/ iJJ.Hen. lJric v ~ d€:. dame~ ~ in.f;en uict mee en zouden die dElg terur' 
lop~.L nar ons b'J.f'iskarnp 1.'1 R¢,ysheim. boewel l10t journaal dit niet 
v rrr.tldt, ..JJg3!1. we weI 3."1.l1rJJ Ti,cl1 dttt ZE er in goc;;de we:lstand zijn 

ekomen, all'1er3 ])ndden WI,) zc trl'ee da[cn later \Vol gemist. Vier en
 
hilltig ""lCill btpr'~ .ZV1l1bbcrden. we over bet bruCgctj c en trokken in een
 
rclkto fnrlTl'""tic lan£.;s de: bC;f?k. Door ('~e.'l dal, gevuld met rotscn en
 

~~n keur v~n krieD in ~rot~ en helc (ro~e maten, waartusscn het af

"troIDon,dt; tL~tscheTwat€.r zich t'en kronlc' ligc en veelvertaktc weg
 

'Ie) t I spr,)llt an I,~.'C [.(~lGidali,j k 118.0.1' taVCl1, to t we aan de voct vu..n 81311 
rr:kar.1 3totlden. hifr ha.:.:.lde de [ids, (lie iets lutGr ui t Spiti:Y'stuI6n. 

vE.;rtrokkeI1, ons in en ~. ing ons v'~rdcr voor over de sm'l.11e kam . 
• i1J	 mo,_izmns k2Ln in het hate zO.!'....L!.l:-tje, "lto!lden I.VG tegen half 
1:' bij d(~ gletsche:r. I1ier werds-n <'le l:lu.Jijz€.rs uitgcdeeld om ~:{1er 
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je schoenen te b5.nden en ging de gids intussen erg ingewikkeld met 
uw staan doen. ~e werden allemaal ingespaQaen en toen we tezamen 

et:n lange lintworm vormden, trokken we de gletscher op. De kop ver
d~een in een van de enorme spleten, de rest van de lintworm volgde . 
.:U'onkelend, soms steil o:rnhoog, dan weer olllI82"g, door spleten en 
ijspoorten, maakten we een fantastische tocht. De w8.zige blauw
groene kleur VOiD het ijs maaktc er eUl sprookje van, wat nog ver 
sterkt werd door de struk blauwe lucht, die je als een paars plafond 
':el eens plotseling door een gat kon waarnemen. Bet ij s was broos e 
br0kk~lig, m~ar oak liepen we weI tussen ijswanden zo hard als staal. 
Af en toe hoorde ""'_ \. j e een vervaarli jk 
krq}rEn, maar dat \ - bleek zo te horen 
en bcteL,mde niet ~ dat de ijsmuur, waar 
je ondorl,::w.gs liep ~~,\"'\ op 't punt stond ill 

2lkaar te starten. ~) Bier en daar lekte 
h .. t :lIs een douche. Als j e bofte, kan j pr 
lr snel onderdcrr ~ lopen, maar docrdat 
9nze. bewegings- . 1/' vrijheid beperkt was 
dotr 't tOU\7l, ge- I beurde het nenigmQGl 
dat jc= .ie lijdzaarn nat moest laten be
ruip~n. Als rij- zondere attractie 

krecg ik een pasr brokkon ijs op mijr 
hoofd, die de gids bij het hakkel1 vc-m 

re,"'djos over nf....d. Ganny kreeg de SCll.:cik 
~ haar lcv~n. Ze gleed ui t en sehert 
zij een gat in. :.et tou\\' voldeed fe.e··

lukkig a,J1l het doel en met verel:::nde krnch
t,(:;n kon ze W0er op haar plactts in de for

ti" g<.;heS€D "lorden. ~.~D. 2 unr gletscherc 
c tonden we weer ()p ~ de l·veilie;e'l sneE.'lJ."," 

'"'Iocht\.,n we naar'~elieven ODS nog V.'8.t 
~~~k~n op Korte gletscherski's. O~ 

bescheiden sneeuwhelling werd 
hier druk g~jbruik van gemaakt, waarbij 
do prestaties nogal uiteen liepen. De 
i"'ids klorn intussen, ook op de Lorte latten, in 20 min. tot het hcog
'Jtp PWlt van de gletscher en gleed er in 4 min. met een sierlijke 
IN;ance van af. Om ongeveer half vier moest de terugtocht worden 

aamraL.rd. Berst langs de steilc Lam, late:' door het dal met de keien, 
WEJ.lll' hct stromendc watlJr OllS bier en daar tot forse sprongen dwcng. 

n-€rug inSpiterstulen verlokten de warme douches ons tot meer 
'~~jn nOTITJll~ rej_l1heid en kregell we nadien ter ere van st. Ol::-.l.fsd:Jb 8(=. 
diner, <4:.t de tc\ets d~r smakelijJrJwid nauwelijks kon doorstaan. De 
~oren schenen het C'chter bijzonder lekker to viLden. 1st ons betreft ~ 
Old' m'~.l.g dan de eerate Christenkoning der l~oren geweest zijn, Betsy 
ookt veel lekkerder! 

Vfor het ~ten, toen we in het gezellige dagverblijf bijeen 
':t.:.n in af\Jacht ing vun de ding-en die komen bingen, \varel1 vIe door ee 

!"loci,~, gehr: c1 in kleurig breiwerk gestoken gids avC?rvc~llen met het 
i,/Orzo p };:, die avond op het St. Olaf's feest 2nige Hollandse attracties 

En beste t~ g~ven. Hoe~el ~d Bcen reizend cabaret-gezelschap waren, 
w:;,s h~t taCh onze eer te 11.3. dezo ui tllodiging van de hand te wij zen en 
1:adden \'lb ons na mociz3.:::.m denken tot Qen drietal nummers oPGesehroefd. 

HL t feest begon met hct zingen van stichtelijke liederen; nogal 
1Qngdlri&. Juist to~n we er SVAr dachten-ons maar terub te trekken, 
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omdat ans optrec1en niet in di t
 
keder paste, sloeg het faest am
 
aar de meer luchtige kant. Toel:
 

11et, 1113, het optreden van (0
 
olksdans~rs, onze beurt was,
 
far'! eerst Ilht t kle ine :nannet j e ,;
 

tcr tafel met fide haai, die 20
 
ra'lg \..ens bruiloft wilde vi eren 'I
 

-n danrua werden II in flo lland
 
t.3.l1t E'p.u huis" en "de zeven

prong" met verve geQemonstreerd.
 

Onz'" ffiPoe-hutbewoners v,~aren zo 
lwillend luidkeels to applau


1iG~ren. TEgen twaalvcn trok men
 
'n optocht de nog vrij lichts
 
llPcbt in en word or een groat, 

uur van d~nnetakken ontstoken.
 
danslustigen zetten hier m0t
 
l €idiriC' V'!.ll een trekharmonicc:.
 

hun drLk~ii-nd bedrijf nog enig,::
 
fI tijd met ~,;Jier vDart.
 

• ~ 

r:lap..naag 30 luli 

~1~~~~~~~~g 

G.olijk j- ILijn bij PCl.IDh:r

den, zc Eplitstc on?J-; [roer zi(_b
 
dez,; m:'''rnl:lgmorgcl1 in 2 do1211.
 
rien bl!lg~n cr t crug llC.ClT bet
 

p in RO,{sheirr, d:-' Qvr:rig -; 14
 
zQu6r:n !'·un stoute scnoenen ::LCl.l1

'ekken L'l1 de' Glittertind beklimme;n, am oanrng, <3.::' te zah.ken nanr 
Ii tt,_~rhLirr.. De Glitt crhcim".rs vertrokken om 'j uur. ~~a eers teen 
inuut C'f tieii I1lt:t forse pees de 'liC[ neur h¢ysheim gevolgd te il.abbcn, 
rei zo\V(~l deY 'g als de: forsE; pus verle.ten, en \701gden r/e la..ngza" 

~~ar z_ker de markcrin~, di~ ons berg-op~anrts voerde. 
On flrlf ticn W"lr-:n dE' :.¢ysl1£imers van stnrt gi?g8.3.fl en zagen nD 

. l':<lf uurt j 10pr.>n, 0 pmcrkza.ar.l gpm'lakt (oor enkc Ie z'::akki:: kTctGn, 
r'" ~'r8E.''p :Us vlicg:2L hC'o~ tegc'n de berg kruip~n. Deze gr:Jep 
Vl had"n gern~kkelijk~, hoewel W::lt ocntoniG:':: v:'ll1delinf 'IGor . =~ gcriIl[ in ~lantal aJ.s zc w'JrG.J.1, zn[lm ZC tach nog kons om 

2 of 3 grocpjLf: te splitscn. Betsy bijv. ':.Tilde op tijd binnt:n 
. jn om \':::"1' d.: L,'iding ViJ1 de kC':ukeu op zion te kUili1rn Ywmen, lli"!ar 

.... T n !J ddl;n nf't plall C' p,;evat 1)1:1 8r nu i,;ens e'2n ':cbt zonde.gs
"J_lh.Lf,E:tj ~ vr..n t'-' mnken. ELi- !let. moet {;~ Zc~d;lorden~ !let heerlijke 
r C':.f' hi r':tllJsz,ins l~8,j an toe. Zo drupPE.:lde de {en na de alld~rt;, 

n::L CUi t.Jcht 'V'1l1 bijn:'" G uur, \"raarvan hct ~rootst~ gt:.decl te door 
~',coir, l':.J~ L boss~n hrld gcvocrd, he t dorp bi j Rh sl10im binnOD. ..:::[iJ'I' 
kon /llP.il zich <.:lUI C'cn'vl~rfri"~fnde dronl{·~Jt.n. O'ijl:O:gi'l1,g: zich zelf' 
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in een engelse krant verdiepen!), en daarna werd er nog even flink 
de pas in gezet. Yleldra kwarn het k.:lmp in zicht, waar de R,ilysheimers 
met gejuich door de drie voorlopers ~Erdon ingehaald. Het was wel 
stilletjes, met zo'n halve bezetting, maar voor de nacht kwam het 
goed te PR.S. Gezien de koude ervaringen werden er VEin de afwezigen 
ellkele slaapzakken "geleend ", die een dubbel aangename en verkwikkE:nde 
rust garandeorden! 

~[[ldat wij I s-morgens diep benedcn ons do mi11iatuur H..0ysheimers, 
herkenbaar aan de rode windjacks van de Aartsen, hadden nagezwaaid, 
,'Jerd het dal aan ons oog onttrokken en ging de tocht verder over een 
hoogvlakte. Herman zagen we hier van tijd tot tijd bezig met enorm 
stencn, die hij met kracht tar aurde wierp. Bij nader onderzoek bleek 
het geen afvJijking te zijn, man!' geologisch onderzoek, waarvan de 
resultaten gezamenlijk bestudeerd werden. Een brede snel-stromend8 
beak leek weinig bercid ons zander natte voeten door te laten, maar 
n~ enig zoeken in beide richtingen vanden we een pIck, waar we a 
springend van steen op steen droog ovp.r konden. We waren in eenflU 

gebied, lo'laar nag duizenden rendieren in het wild loven. De heer vnn 
]pek had ze bier op vo~ige tochtcn vcrscheideno keren waar genomen. 
elaas waren wij mind0r gclukkig en moesten bet doen met enkel 

vOQtprenten, die ';cre ontdekten nabij de plaBts w'afl.r ,ve onze lunch
pauze hielden. 

~b de middagrust moest 0r echt gekloTI1Jilen vrorden. Een rij zige, 
grauwe rotswand, bezaaid met loss€ keien, eiste n1 onze inspannine.. 
Ferdinand en Herman spleten mdt vereende kracbtcn een s"tuk rots, 
w~arin de blaadjes mica voar bet gcbruik ~ereed lagen. Toen we de 
top V'lIl de rotsiv8.nd bereikten, 12,g daar ee-n heel erg lange, sterk 
glooienne sn(:'euwvlakte op 0118 te Vf8c.hten, die ons naar de spits van 
de Glittertind voerde. Annvankclijk was de SDC€UW tamelijk zacbt, 
zodot ~.'le er noga.l eens inzaktcl1. Later werd het harder en ging bet 
gemakkelijker, wat niet wil zeggen dat het ecn ecnvoudig wm1delinge

je was .. Eindel::Jos zigz::lggend ward het een bar vcrmoeiende geschie
denis, met tot ;cvolg, dut de craep steeds vGrder ui t elka.ar werd 
getrokk8n. Toen de snelste lopers 
11 uit het g8zicht waren, lippen 
~ laatsten nag pas halverwege. 

Onze moeite word echter ruim
schoots beloond met een fantas
tisch uitzicht boven op de top, 
~aar het ondaillc8 het zJnnotje 
innig koud was. Dp eerst aan

gekomenen hadden da~r het meeste 
van te lijden en li0pcn blau~ 
aan. Een POL ing mi jnprzi j ds om 

e heer van Beek tl? ovcrtui[~ll t ~ 

v:".n de ernst d2T toestand en Ct.-.n 
"veroep te doen 0 p zi jn II COL ..l~C 

VOO) noodgevallen" leed hel.3a~ 

schipbreuJi. De hut, die hier 
!lOort te st"'.:.a.n, is in de loop 
dCT IRa-tste jaren V3fl lievsrlede 
":'.ar afdoende ondc:r de Sl1(:eu\J verdwenen en wordt voorsl1ands niet 
erug v(~r1Jacht. Dn.:lr oV0ral om ons hecl1 Z;lrre.re buien kwamen opzetten~ 

:oefden ;:!8 hicr ni~t lan~,er dBl1 l10dig was. De afdali.c.g ging vrij snel~ 

:i::ar nogal ongeraakk!?lijk. VLIl blijden was geen sprake. De sl1ceuw, die 
,je laatsto vecrtier.. dngell ook van bet za.cmet j (~ h.2d Gel1oteli, was tc 



Bet was 
in R~yshGim. 

rustig, die Borgen 
DE: tenten 'van: de 

"lfweziC·~n wuren de avond tevoren 
~l afgebrokcn en ~Q behoefde men 
zich met te- naas-ten. Ter:~eu hell 
'tie:1'l.' r'J~d de hErlf -lege bus het _ 
,~rf van Bo~r R~pp weer af; een' 

elloon grnsveldj c acht er lnt r-;nd 
en hartelijk nagezvvaaid door de 
hele fauilie. De Otta valgende, 
werd in een dik kw~rtier Lorn 

reikt, waar enkclen nog cen 

./ I j 
I

"taafkerkje bezochten en er weer 
Z~z61lig werd koffie gedronken 
~n gcwinkeld. D~~r dit het l~it
stC:1 enigszins belangrijke plaats
je was v'56r Oslo, werd er van 
geprofiteerd 
in te slaan. 

aJ~ vast souvenir 
Voaral ijsmutsen en 

dschoenen in l'Toars ~a troon 
cebreid waren in trek (gedachtig 
het b'lrre Hollandse klimaat). 
Urn elf uur f.;>ing het \veer door in 

e rlchting Randen , van W$::,r af' 
de Otta op eigen gelegenheid 
vcrder Jn0 est, want hier gooide 
Ipmke het roer om en koerste in 
zUidelijke richting. Tus sen Lam 
en R!Jl1den W3.S intussen, zander 

E st~lijk vertoon, het mseet 

/ ..~ s~3 
Doordelijke punt geuusseerd. 
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zacht geworden, zodat we er elk ogenblik tot over de knieen inzakten. 
Hoelager we kwamen, hoe natter de sneeuw werd, met als gevolg 14 paar 
uiterst natte voeten. Intussen was de lucht helemaal dicht getrokken 

n viel de Glittertind nergens meer te ontdekken. Bet laatste deel 
de tocht, stappend van steen op steen, af en toe door een beek of 

een plek papperige brei, was tamelijk grauw en trieste am 6 uur be
reikten we Glitterheim, waar we in de droogkamer van de hut onze 
natte schoenen en sokken onderbrachten. De lucht in dit hokje was am 
begrijpelijke redenen am te snijden. In het behagelijk warme dag
vGrblijf wachtten we het diner af, dat, hoewel het ons goed smaakte, 
tech deed denken nan het St. Olafsvoer van de vorige dag. Zeer vol
dawl over de kostelijke tocht, zaten we 's-avonds met verbrande 
Koppen nog wat geze11ig bijeen. Maar ondanks de prettige sfeer, waar 
de open hnard en de petroleumlampjes het hunne toe bijdroegen, duurd 

t niet lang vear de eersten hun slaaphut opzochten. 

X~=~~~~~~~~=~~=g1~~~~~~~~m dinsdag 31 juli 
~g.g~=~~~g~~~~ 
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)ver de beroemde bergroute dwars door het hart van Jotunheimen, wat 
"woonstee der reuzen" betekent, werd een onvergetelijk mooie rit 
gemaakt. Onderweg werden heel jonge dennetjes met wortel en al ge
rooid om ze in Holl~nd in de tuin over t8 planten. Ben kilometer of 
vijf voor Bessheirn, het was intussen gaan regenen, liepen 2 dames, 
die liefderijk in de bus werden opgenomen, omdat het helemaal niet 
zo leuk is in de regen te wandelen. Ze bleken in hristiansand te 
wonen en waren Met vacantie in Besheim . .net hotel waar ze logeel'deu, 
was hetzelfde waar onze honinklijke fanlilie oak eens geloEeerd had. 

Bij de campill[,-place Besheim had niemand zin de bus uit te gaan .. 
Het was zo koud en L.et zo.e: er zo verlaten en ongezellig ui t. Er stond 
maar een tent en die werd, nn2r later bleek, bewoond door een stel 
Groningers. WeI een typische ontmoeting, zo afg~legen in het woeste, 
boge l1oorden. Je verv,racht daar niet zo ga.uw landgelJ.oten tegen te 
komen. Toen toch maar besloten werd te gaan s...'Ulpakken, stonden al, 
snel aIle tentjes overeind en qerd in af~acbting Villl de thuiskolllSt 
van de Glittcrheimers het eten klaar gemaakt en thee ~ezet. Er wa 
die dag 94 ~ afgelegd. 

m nu de belevenisse' 
van. het andere deel van ds 
groep te volgen, die lie~en' 
uie ~i.-rgel: .:'r:'··ac~t ulir r:'Ld 
ae ontbijt1J'lfGl In G11 tt '.1'

'Rl. Gonnie en l~itty, die 
burnen een slaapkamer deel
en, hadden zich een uur 

ver[ist en moesten zich 
haasten om de achterstand 
in te hal en. 

~et bedekte lucht 
lieten ""e am negen uur de 
hut achter ons. Annvanke
lijk ont~oetten we weer 
veel stenen, wanr ze er il 
oorwe~en heel wet van 

schijncn te hebben, en bracht 
e tocht ens weinig meer af

wisselinc dan af en toe sen 
klein beetje miezcr-regen. =e 
moment dechten we, dat onze 
stille hOOf, toch nag race
eesten te zien to krijgen, in 

vervulling zou raan. maar he 
verschijnsel, dat in snelle v'J.art op ons n: kwam, bleek bij nadere 
beschouwing geen ren - dier, maar een ren - mens te zijn, dat ons i 
festrekte draf, geheel cOJ'!l.pleet met rugzak sn noorse muts, passeerde. 

OJ'!l. de pashoogte op 1700 m. te bereiken, behoefden we niet veel 
te klimmen, want we w~rcn ill Glitterheim op 1275 m. begonnen. Op net 
hoogste punt kregen we een moci gezicht op ~e Russvatr~ beneden 'Ins. 
He' een l:ort P 09.fdaling, wandelden we enkele ~ren langs de oever van 
di t reusachtige meer. Op een gezellig plekj -:- bij een "'1ankel brugge-
tje, hoog boven een oeek, hieloen \'H~ Illncnpalze. Er p&sseerden ons 
hier een paar keer enkele vllUdclaars, waaronder een crote bond, die 

e brug ~i8t over dorst, en de voorAeur g~f ~an het ~ild stromenda 
ater. Marten maakte er een slort V8.Il em jui2t als deze p.:lssanten 

.uidden op het bruGgetje wan~n, een papieren .::;ak tot ontploffil1g te 
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engen, wat natuurlijk een geweldige schrik-neurose veroorzaakte. 
an het eind van het meer hoopten we een hut te vinden, waar 

we wat te drinken konden krijgen. De hut stond er wel en zelie een 
tordje "verboden te vissen", (wat we niet eens van plan waren), 
maar drinken, ho maar. In plaats daarvan begon het te regenen, flink 
te regenen zelfs, en moesten de regenjassen aan. Vooral de mannen 
Tertoonden daarbij een grote verscheidenheid van malle petjes. 
!erpakt in plastic, kregen we nu nag een korte, maar stevige klim, 
om coven geheel in de v{olken te verdwijnen. Toen het weer wat op
klaurde, zagen vie diep beneden ons Besheim en de bekende oranj e 
tentjes. Na een afdeling tot op 964 m., wandelden we om ongeveer 
vijf uur het kamp binnen, vvaar we met een lekkere mok thee en een 

tukje kaas van Aarts Sr. ontvangen werden. Onze tentjes stonden 21 
overelnd en zelis de luchtbedden waren reeds opgepompt, waar we 

ijzonder t;elukkig mee waren. De kaboutertjes waren kennelijk bez,i' 
[eweest. Dit verklaart ook de metamorphose van de drie Aartsen, d.L\... 

"'il"h tijdens onze afwezigheid ontrJikkeld hadden tot reuze kaboute-"c:. 
~etgeen direct in het oog sprong door hun rode puntmutsen. het eten 
van Betsy smC'.~kte ons deze l-eeer vvel heel erg lekker. Bet bleef die 
avond regenachuig en ~2 ~pcsten 1agen dan oak al vI'oeg op een oor. 

woensdag I augustus=~~=g~~~~~~=~~~~=~~1£ 

ging niet V8n h~rte. Bet was mistig en miezerig en 
nog wet ondbr de 001 
()n~dat Vit!- die dag zo 
in.Oslo wilden aan2':-oc2 n 

dat -"lIe tijdi.~ veY-~rol~':':::-c

ton 'we f1 irJ-:: OV9r Oll!~e 

De tocn"t 11MI' h~t o;-zuicGr 
·-I.~ eron in dc regen-cD aanv(ln:,eelii k 
':'I',C f'i' niet zo veel te zien. Maar ~1aJ:'

liever1ec1e knapte het op en konGen 
'.'e volop ge nieten van de schone
 

atl;_uT, voor
 zover er althano been
 
ilt:es wel.'Jen
 geknapt. Naarmate we 

- i.'::::.::.en zagen we minder SneeLl'
 
'1 \~:ryd c1 c;
 begroeilng weelderige~_ 

F':1..;ernes, wanr onze schaatsploeg
betpoolllijk traint, kwamen we in 
Dok,I.c, W'.lar een half uurtje gepa~seer= 

1vrere' , ]"1 toffie en sm¢'rebr¢'d genutt j ):',c 

te be-fee" I \7erd er wat gevvinkeld om. de 
benen te strekken. Toen Lwe op de afgesp::.~o-

ken tij1 weer in de bus zaten, misten we 
: '.Leg Vlek In d verte zagen we haar op 

dooie gemak nog winkeltjes kijken. 
PI' gf'en vuiltje aan de lucht 

'.'lR.S, vertrokk:;n we en redan we haar 
voo::bi j] j.'uasie zonder wat te zi en. \;e
 
J€zor[den het
 anne mens de sohI'ik van 
.1r..a~ levr..n, die eehter gauw over was 
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toen remke stopte en ze even 13ter veilig aan boord 'werd gehesen. 
Ha eerst nog een 50 km. de Randsfjord gevolgd te hebben, reden 

we no.. een rit van 277 kID. vroeg in de middag Oslo bi~~en. Na een 
kort oponthoud in het centrLL"11, om een dikke stapel post ui t holland 
in ontvangst te nemen, reden we er aan de andere kant weer uit, op 
weg naar de Bogstad Leirplass. In 8en vlot tempo werd hier het kamp 
overeind geholpen en de nodige voorbereidingen voor het eten getror
fen. Tuss en de bedri jven door "verd er ook [.log hev ig gedouched, ge
wassen, geschoren en schoenen gepoetst. Het resultaat was over
donderend. De meisjes met vlotte jurkjes, de mannen (voelt U de 
fijne nuance) met VOuwen .in hun 1)roek, ;el~amde haren met echte schei
dingen, geschoren gezichte~; kortorn, het was een lust voor het oo~. 
Piet en Fr;rdinond waren compleet onherkenbaar met blote v{angen~ 

Om zes uur, na een passende maaltijd) schreed het bele opgestre
ken gezelschap naar de bus am zich door Iemke te laten rond toeren. 
Bij Holmenkollen bekeken we de geweldige ski--springschsl1s en ook de 
:udQ springschans en bobsleebnan. Nag iets verdeI' bij het restaurant 
Frognerseteren, bestaande uit enkele pra.cht.ige oude Uoorse lluizen, 
hadden we van 550 m. hoogte een zeldzaam mooi gezicht op de stad en 
de Oslofj ord. iiierna orachten we een langdurig bezoek aan het }lrogner
park, nan het gedeelte vvaarin de Noorse becldhouwer Vige1and, in op
dracht Vru1 de gemeente Oslo, permanent zijn h~nstwerken exposeert. 

~erug in het stads-centrum werd de bus ti j de .haven ,')cht er ge
laten ell. ging ieder zijns vyeegs voor een lN811deling langs de Karl 
Johansgate, een kopje koffie op een terrasje of een kijkje in het 
'::'~ation van de ondergrondse tlolmenkollen trelTI. Om tien uur vonden we 
elkaar weer terug in het restaurant Faviliio!ll_ Terug naar het k8ll1 
:c'eed Iemke zogenaamd verkeerd. Dit bleek echter doorgestoken kaart 
te 2.ijn, vmnt h.ij bracht ons naar een pW1t, van waar we een sprookjes
achtig uitzicht hadden op de verlichte stad. Henk en Fijko waren zo 
8nthousiast j dat ze op bun b.JJ.ik rond scharrelden om onder een helL 
noor foto' s van di t groots'2 SChou\'lspel te maken. Tegen l1alf twaalf 
2.~_'riveerden 1ve weer op de kampeerpl8.ats, (waar alles a1 .in diepe rust 
~as en we dan ook eigenlijk niet met de bus mochten binnen rijden) 
E3 waren we het er roerend over eens dat het minder vermoeiend is om 
2nur in de bergen rond te lopen dan 4 uur iL de stad. 

S L 0_._ ---
----- -

donderdag 2 augustus 

De laatste nacht op dooree bodem was ten eiL-de. De volgende 
nacht zouden we dobberenc1 doorbrengen op 11et Skagerak en x..attegat. 

ldat de bus niet met de boot nasI' Frederikshaven mee kon, zou 
I.:::mke ons tijdelijk verlaten en naar hristiansand rijden, om da, 
de boot naar Hirtshals te nemen en ons daarna in Frederikshaven te 
komen ophalen. Bet karnp werd dus afgebroken en aIle bagage, behalve 
de handbagage, in de bus gela~en. Iemke bracnt on8 nog naar de kade, 
waar we onze spullen in depot gaven en zette 011S toen achter net 
atadhuis af. De familie Aarts en Gonnil';, die vorig jaar de tocht ook 

emaakt hadden, gingen met Iemke mee, om ook het zu.id-oostelijk 
~ebied van Noorwegen eens te zien. . 

Om tien uur [ing het stadhuis voor h0i publiek ouen en nadat 
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wij het relief- en bGeldhou~wlerk 

aan de £cvels en in de galerij
bEkeken hadden waren wij de 
eersten die Dinnen stapten. 
De ontvwlgst- hall met bet 
brootste sch~l- DDDO derij ter ~ere~~ 
en de prachtlge 00 00. fresco's, lS blJ
zander mooi en .. Ill> H'·'·" ., .. '. .... [eeft de bezoeker 

..' .,1 t l' t·een &t::.voe1 van . ~.~.' \. .," . ..... rus en p_eclllg
hE·ic, wat nog .. , ., • ~:;:" : ...., ,.'... geaccentueerd 
vlordt als het :::.n D I 0 orgel zijn kl.9..t1
ken laat horen. :-:~U OOOOQOrrrrrrrrrfrr ~angs een breclc 
trap komt men. .. )-. . I·. __ . ~ _-I r" ,',' In d~. feest zalen, 
r,rar-tr een Bchit~ r, ! r I 11 I I I I I '.. ~_.:::l terende collE;cti..::;I 

moderne gobe
en reliefs te 

- ::...-..~~c::.. 
---=::::: 

cr>6'"e::-c:I lillG, schilderijen 
bewonderen is. l{a 

het bezoek ac.n het stadhuis ver
spreiddpn we ons door de st?d. 
Er werd druk gewinkeld en na2r 
souvenirs ge ---________. zo cht en overal 
kwam je rcis . genotGn tegen. 

Om twee uur v,tas het vcrz·1.Illelen geblazetl bij de haven om met een 
bootj c naar B~TcI:dy.)~T te Gaan. t~i,=r bckekcl1 we het hon 11iki-vlot va 
balsa-stcInnen, wlJErnJee ':'hor .lieyerdanl ell zi jn 5 vri end eLl een va.xt 
van 2.000 kn-:..., van Peru tl:l.lr J?olincsic, over de Stille Uceaan mankten. 
Het roolschip "de Fram" 'v:~I'd oDderst C: '.;OV811 en binncils t e bu.i ton gekeerd. 

aast onbet:ri j peli jk t1.oe ffi8t zo' n l1i etig scheepj e de beide po len 
bereikt konrl en 'JOrdel1.. lTn een kort C vV£Uldeli.ng ill de 11e1: e zon, In'faInen 
.':e bij d~ Vikingschepf;!l, die oole aan eeu nauwlreurig onderzoeh v: ert1 E:., 

onderworpen en wuc,rbij de be0r V:':lil Boel\: explicatie baf. hicrll:'J. h~:.c1den 

de meesten genoeg v~.n het lopell en kijke.a, maar enkclc l"i.iet te rermn£;l1 
entbOllSiA.st olingen t,ingen n0i.:::: .1:1,1.2.1' het Volksmuseum, ':mnT een ri jke 
verzameling otlde Hoorco llUizen j lNaarV:ln sommibcn gehecl ill oude at ij 1 
ingericht, ui t '3.118 del en van l.wor.vee,ell bi j een is L ebracht. Ili t ol'en
luchtm:L1_seur is voor 1iGfhebb0rs de moei to van een bczoek ten Yolle 
-;vaard. 

Om 8 U.UI' moeE:ten \'IF' dan toch werkelijk af~:;cheid V!111 di t mooie 
.i.~OOrVlegen nerrwn en om 9 Ul1r zagen '.:Ie met r/ee~oea hoe de trossen vrerd.er 
los gegooid. We probeerdcn wet vertier to zoeken op het bovendek j w~ar 

bet echter al gam'! te koud vJ8rd, of zocht(?n ons lleil in de salon; \"','.:'.,G 

je uren-lang kon wachten op een consumptie. Om 11 liur werd het buffc;t 
£cslotcn eIl de lichten gedoofd, zodat we toen onze hutten maar opzoch-

t;n. HiEr bleck 801 temperatuur te heersen, die bijna niet te vCl'drn,~011 
~as, pn cDkcl~1 prcfere2rden dan ook de nacht door ts brcngen op !f1 

van de banJ;;:e11 in net SQ1ol1. Intu.ss8n waren we de Oslofjord ui tgev8.r,.~n 

en Degon de boot bo.1dadi2, tc- ._obbelen, hetgeen tot gevolg had, dat 1. L 
tijdens een escap.qde naaT het dek moei t(:: Lad om overeilld te blijv811 
en op de r~1o V~1 zeeziektc verkeerue. 

Y@__ rI~2~!'iJs~h~Y~_Q~!}!'_h§1:t~~~i£f~~Q~_ vrijdag 3 au[;ustus 

Toen ik vToeg in de ochtend op het dct een kijkje 6ing nemen en 
niet sndcrs vG~~achtte dan de eerste te zijn, stand Piet a1 op het 
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achterdek in het nog zwakke zonnetje van het zee1even te genieten. 
~e boot gedroeg zich aan merkelijk minder dartel dan 's-nachts. TIe 
kust van Jutland, die we aan stuurboord al duidelijk konden onder
scheiden, had blijkbaar cen kalmerendc invlocd op het Kattegat, dat 
er vrijwel onbewogen bij lag. 1'£ en toe ontmoetten we een ui tvarende 
boot, die ons stil voorbij schoof. 

·et ontbijt aan board was 
maar sobertjes, zeker in ver
gelijking met wat we in Noor
wegen op dat gebied hadden er
varen. OJ half tien liepen.we 
de naven van FTederikshaven 
tinnen en zagen we in de vsrte 
de bus a1 staan, vvaarvan de 
levE;nCi e inhou.d ons minzaam to G~' _.
vmifae. Als bijzonder aardige ~
 

attentie werden wo met Gen - ~ - - '.Q- .~ =~.*
 
bocket bloE:.Ift<:n door de dames .~, -::::rF: =l
 
v.::>rwelkomd. ,Ie hadden die dag 'LA ----- 

e~~ lange busrit vaar de boeg 1
 

dus zQchten we zonder dralcn
 
onze plaatscn in do bus op en
 
nam Iemke h~t gaspcdaal t2r
 
V02t. De wegcn in Denemarken
 
zijn aanzienlijk b2ter dW1 in
 
Joorwegen, zodat we i~ een flink
 
tempo door Jutland trokken; deze
 

eer langs de oostelijke route.
 
De 3-baans wagen zijn hier bijzonder baed a,aLlrsegcvel1, door de midden

bawl van G8ll donkerder asphaltlaag te voorzien den de 2 buitenbancn.
 
Ha het ruigc. l~oorwegGfl viel het sappiGo en welvarende, maar veel
 
mindel' bociende landschap van Denemarken duidelijk op.
 

ria Aalburg en Randel's bereikten we omstreeks het rniddag:uur 
hlrlluis, waar "ve een lunchpauze hielden. Enkelen va.n OilS brachten nag 
een bezoek a8l1 het opcll1uchtmuseum "den Damle Bjl~, dat, naar ik hell 
horen vc:rluiden, 'Jeel minder interessant is dan het Voll\.slliuseum in 
Oslo. HCl de lunch rC'den we over Harsens, Vejla, Lolding, Hadc:-rslev 
cn ,~bcnraa tot de Deens-Duitse grens bij Flensburg, waar we tijdens 
et inklaren VR.il dE bus even onZ8 oenen Konden strekken en zoo 

Om de lange ri t iets te onderbreken, stelde de Di::er van Beck 
voor om de beurt c:en vel~haaltje to vcrtcllen, en was hij zelf begollllE::n 
met een zeer intt?ress,'1.nt relaas ovcr zijn reis Daar de NoordkauQ en 
zijn bezock aan Rusland. kostelijk arnuseerden we ons met zijn blotu 
erv3ringen in het Qververhitte saunqbad in Finland. Zijn voorbeeld had 
inderdaad reactics tengevolge en m8erdere v~rhalen volgden. 

Vrij laat, ala ik me goed herir~er was net al tegen negenen, 
reden we na een ri t van 524 krn het kampeerterrein "Onkel ':roms hutter; 

i j }~al tenkirchen op, onfeveer 25 km vo6r Hamburg. het was een druk 
bezet terrein en onder de ageD van kampeerders uit vPle landen, zetten 
we in record-tijd nodel ons kgmp 01). Een llalf ~J.ur lL'l. aankolilst standen 
alle tenten, Vias de bagRf;e gcborBen en stonden d(? a,~.rd'1'ppclen, [eschild 
en wel, op net gas. 110£ een half Hur later zaten we LJ. en am de keuken
tent te eten. Ret was iHel vreemd, dat het hier Weer vroee; donker ",:;ras 
en daar het ook nag began tc regenen, zijn we maar gctUW aan onze 
laa tste kampnacht begollilen. 
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Ret rsgcno e C11 het zou de eers to keer '.'lord en l dat vie in de rege 
het kemp moe8ten o [Jbreken . Om te voorkonen dat de hele tOt.:l kletsnat 
v!erd, ging eprst aIle ingepaktt bagc.Ge in de keukf-£tellt, daarnu VJerd~n 

(18 tentE:l1 mgcbroken en in de bus t'::-c;brncht, toen de o3.gage en tot slot 
ds keukrntent. ~'U,illie had danrbij het vOlle genot Vln huar parapluic. 
Van ond'::'T h2.9T afcukj 8 klonkcl1 d.~ F:l811V!i,j zingen om baar spullen [,e 
borg~n te l-:ri jgen. Eon balf uuI' le-tcY dan gepland. reden \'.'e om half 
acht af. Door Of' strompnde TfEen kregen v:c niet vE;cl van liambure; te 
zicn, manr op de autobahn 11l;;V1T Eremen rnakte het el n beetje uit
.Lrr-ccnd. Inter~ssant y.,~s d.,;. tocht un niet illesr en ')rr: de tijd tE 

d01 ~n en Iemke bezit te houa'·n, werden m.:"'t vcr€~nce kracllten allcr
h1,nde li,?deren afgeschc;iden 5 zO"'81 vrolijkc, :3onls flHup ~ariallneke", 

r-l S E;ornbere, 20:.18 "riot }:nrr€:'t j p op de zand,qeg". 
IJa di2 koffic' "mit l",uchf':", ik illt.:en dat het in Delmenl1crst \70."., 

n'm de heer V8J1 Bee1\: het l;'1C'ord on. medc: te de1011 d:J."t hij het wocrd 
nict rl'J.ffi , rrlx.r d0,t 2r nog E'1'L reiscommissie b8110emd moest worden, 
tcr behandeling vn.l1 '"llI8rl'..~i in[Gwikkfllde, dod: blijkbaar nood
zakelijk :1.kk::.vietjt:'s m~ t dc: lLR. V., en desgewLnst ook eCl1 reiinie
comrlissie. ;nngezien hct l::l.atot·, onz"':s inziens vE'rreV'leg hc·:t belang
ri jkste .'las I wc:rd dElt punt cerst ce.,hande Id en werden J.~on, Gerda 
1"09(;I1:E en \7ic8, alle dri .. ui t .tlpeldc ern, verkozen om E-r:on r.rc..ek-end 
C1.) 27/28 cktobcr voor te bereiden, zo mogelijk in LUl1t~rcn. VonI' de 
reiscom~is8ie werden Henk en Fijko anngezocllt am Qnze rclangen nanr 
oeste wetrn en tunnen ts beh'1rtit:Gn. Beiden accepte;;:yden zij d0zr; 
opirae;ht. Intussen begonnen we al ae.rdig d-.:: Kederlandsc grans te 
nad:ren, die een haIf uurtje later zander slag of stoat gepasscc.rd 
N··Yd. In de ti jd, die nu neG Dodig vIas OID via Oldel1zaal en HE:.ngelo 
np,~T Deventcr tE:. rijden, st.c:k ik mijn licht eens 01- bij Betf-1,Y I die 
"Jjj toevertrcU\'lde dat 8I:' flink gelmffc:ld ',-taS '.;;n dat ';re /;>cz8m.:nlijk 
~~r ~,-ilo aarda~Jpelen, 201) hrcJden en de iDhoud V!]11 130 blikken 

sldao.t hadocn p.:emaakt. Gamv.teO H, to,:n ,vell bprekcnd dat, als ik 
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alleen was gewesst, ik ruim .:lnderhalf jaar weg had kunnen bIijven. 
Ik had dan natuurlijk wel erg moeten sjouwen, vooral in het begin, 
en het zou heel erg ongezellig zijn gewecst, zo in mIn eentje. 

Na een rit van 350 kID stond in Deventer bij hotel Leeuwenbrug, 
op voorspraak van Henk, de geoekte tafel Glop ons tc wachten en 
deed de Iaatste gezamenIijke ~aaltijd goed zijn best ons troost 
te bl?zorgen. lIet afscheid kwam nu na-bi-j en met sen zekere weemos"" 
maar oak met veel genoegen j dachten we terug 8an de machtige tocht 
die we nu achter de rug haddell; aan de goede vriendschap, die we 
van clkaar hadden ondervond0n; aW1 het ~ecr, dat ons zo goed als 
noait in de steek had gelaten, en vooral ook 8311 de vele goede 
zorgen, die we van de staf genoten hadden. lemke, die ons met de 
bus op de messt onwaarscbijnlijke en mooie plekjes had gebracht, 
801ide en met v~2rdige hand, en achter wiens rug we ons steeds 
volkomen veilig hadden gevoeld, Betsy, die als eell moeder er voor 
zorgdc dat we op tijd een goeQe Gn smakelijke maaltijd v~orge
scboteld kregen, en "last, but not Ieast li de Baas, die alles zo 
regelde, d3t het voor ied~reen plezierig was, die al~m tegenwoordig 
was, die overal van ~ist te vertellen; kortom, die daze vacantie 
gemaakt had. Een I)racbt vacantie! het was ook heel plezierig voar 
ons te horen, dat de (leer vw Beek deze tncht rangschikte onder de 
best geslnagde tochten die hij had geleid en dat lemke, die ook ZijD 
sporen op dit gebied weI verdiend heeft, dit roerend met bem aens W8S. 

~~a llet diner hadden VI,'e hat druk met afscheid nemen. De noorder· 
Iin[:en gingen met Iemke in 8tH1 vsrs aangevoerdc DUS noordv.raarts, 
het oosten oleef waar het n~s en de rest Ling met een ni~uwe chauf
feur w8stwaarts. In Apeldoorn '.Vero de reunie-cornmissie gelost, op
Ennerveld gingen de tenten er uit en de rest ten slGltte' "oor.J1.et 
tation in Utrecht. En hiermede was dan de hele troep op~elost en 

een aind gekomen aan een onvergetelijke vacantie. 



~g~~~££?~~ 27/28 oktober 

De reUuie-commissie heeft haar werk goed deouW1. ~nar de 

j eugdherberg in Lunteren niet beschikbaar was voor di t wee};:-end 
is het "De Grot (; Beelr" in .J.~pel doorn geworden. 

En daar zijn we dRn nu voor enkele uren weer verenigd. 

Er zal heel wat te kijken zijn aan foto's, dia's en films 

en vooral de dames zullen weI het een en ill1der te preten hebben. 

~u is ook de tijd ekeInen ieder eell reisverslae nan t,~ 

bieden. Ik doe dit hie 'j en spreek d£lE,rbij de hoop ui t! dat 
dit verslag er toe zal mogen bijdragen am deze vacantie nog 

ele jaren in onze herinnering te be·,varen en dat deze herilUlering 

even plezierig zal zijn als die van Fri en mij. 
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KANTOREN TE DEN HAAG - AMSTERDAM - ROTIERDAM - UTRECHT -- GRONINGEN - ARNHEM - HEERLEN 

CENTRAAl BUREAU 
ZEESTRAAT 98-104 POST BUS 154 
GEOPENO 9 17 UUIL ZATEROAG 913 UUR 

OPGERICHT 1906•	 De heer G. Vaortman 
•	 TELEFOON 184800 Sinaasappelstraat 108 
•	 TELEX 32144 DEN H A A G 
•	 POSTREKENING No. 33333 

Bonkrek. TWENTSCHE BANK• 
•	 TEL-ADRES, NED E R V E R 

ERI'ENO 000. DE NEDERl REISKAMER 

OFFICIEEL OR0AAN REIZEN EN TREKKEN 

UW 8ll.IEF VAN I AFDELlNG DICTAAT TEL TOESTEL 

DEN HAAG, 1 november 196260vZW/H30-10-62 IDirektie______________....JII....  ----" 

Geachte heer Vaortman, 

et bijzonder veel erkentelijkheid maak ik melding van de goade 
ontvangst van uw buitengewoan aantrekkelijk reisverslag van de 
kampeerreis welke u deze zomer onder auspicien der NRV naar 
Noarwegen hebt gemaakt. Ik vind het verslag enig en ook qua 
uitvoering bijzonder geslaagd. Hartelijk dank hiervoor. 

Het was even een vreemde gewaarwording toen ik bij uw zending 
een tweede brief aantrof waarin u ona mededeling doet dat het 
lidmaatschap van u en uw vrouw per 1 januari a.s. moet vervallen. 
Ala een dergelijke brie~ zander motivering binnenkomt gaat onze 
Ledenadministratie door allerlei enquete-formulieren etc. onder
zoeken wat de reden van dit bedanken is. 

Dit nu zou ik in dit geval gaarne willen voorkomen want er zal 
weI een goede reden zijn om u niet met allerlei formulieren met 
vragen e.d. lastig te vallen . 

.. _~~ 

MissCliTen ...til t u mij, clesnoods per telefoon, mededelen wat de 
reden van uw bedanken is. II 

"at	 de mieste hoogachting, 

f
f~~-

: van Z~ndregt 
~ur 

De N R V : Rood en Doad op Reisgebied! 

Ten.oke von opdrachlen, door ons aongenomen, doorgeQ€ven of uitgevoerd, hetzij als tussenpersoon of onderszins en von ,nlichting,en door ons verstrekl, 

kon onzerzijds geen aansprakelijkheid worden aanvoord. Op ol onze verbintenissen is Nederlands rechl loepasselijk lenzii uitdrukkelijk onders bepoClld 
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