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Op 45 graden en 59 minuten Noorderbreedte en op 7 graden en 39
minuten Oosterlengte, op de grens van Italië en Zwitserland, daar
verhief zich een majestueuze rotspyramide dreigend als een ten hemel
gebalde vuist.
Somber dreigend, maar tevens lokkend met haar verblindende pracht
stond zij daar eenzaam als een verheven gedachte in het middelpunt
van een onmetelijk amphitheater van verstarde ijsstromen en doodse
gletschermorenen, van smetteloos witte sneeuwvelden en zilverig
glanzende ijskoepels. In onstuimige gratie schoten haar scherp getande
,,Graten” langs wilde zig-zag-lijnen naar de koene, spitse top, die
de voortjagende wolkenmassa’s met ruw geweld uiteenscheurde. In
duizelingwekkende steilte stortten haar doorkloofde rotswanden zich
duizend meter omlaag, waar zij schuilgingen onder de gletschers, die
als tongen likten aan haar hechte en brede voet.
De uiteengedreven wolken vroren ’s nachts op de koude, harde
rots tot ijs, dat overdag door de hitte der zonnestralen smolt of af
brokkelde, omlaag op de gletschers. En het smeltwater dier gletschers
baande zich kokend en schuimend een weg naar het weelderig groen
der lager gelegen alpendalen. Daar bloeiden op vruchtbare weiden
de mooiste alpenbloempjes, harmonieerde het gerinkel der bellen
van het rustig grazende bergvee met de liefelijk klepelende klanken
der kerkklokjes en scheen de natuur, ondanks het geklater van de
vrolijk dartelende beekjes, te sluimeren.
En toch was het diezelfde natuur, die de pyramide in de loop der
eeuwen met haar beitels vorst, regen en zonneschijn uit een ruw
blok graniet had uitgehouwen, aldus een trots beeldhouwwerk der
schepping, een fier symbool van bovenmenselijke'kracht oprichtend.
De fantasie zag nog veel meer in haar, zag haar nog veel grootser,
zag haar als een hemelen-doorborende obelisk, als een vurig steige
rend paard, als een tot de sprong gehurkte leeuw. En de mens, klein
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en nietig, greep berghouweel en gletschertouwen om tot haar kruin
te stijgen. Dan schudde de leeuw zijn ruige manen en maakten zich
van zijn loodrechte flanken kolossale rotsblokken los, die dofdreunend
in diepe afgronden tot puin vielen. Dan sloegen meedogenloze steen
kanonnades fluitend en hoog opspringend omlaag, en raasden alles
meesleurende en verpletterende lawines met donderend geweld langs
de beijsde hellingen om de belager van de grootheid van de berg en
de nietigheid van de mens te overtuigen.
En de elementen spanden in deze onbarmhartige strijd tegen mense
lijke' ondernemingsgeest samen met de woede var de door houweel
slagen getergde reus. Door hun hulp striemden de slagregens of
joegen wilde sneeuwstormen gierend en huilend in wervelende dwarre
ling omlaag, en scheurden de bliksemschichten met oorverdovend
lawaai en verblindend-felle lichtflitsen het zwerk uiteen. En de mens
wankelde, maar richtte zich weer op, weerstond, trotseerde, vocht
voor zijn leven, telkens weer, in een roes van geluk, bedwelmd door
zijn eigen schoonheidsideaal en in een ontembaar verlangen om de
stenen kolos te overwinnen.
Geheel in de ban ■van zijn duivelse betovering, gelokt door de
mysterieuze praal vanl deze granieten sfinx, overweldigd door zijn
edele gestalte en gedachtig aan zijn erenaam „berg der bergen”
kwamen de alpinisten uit alle landen der aarde naar zijn voet om
hem te bewonderen en hun krachten met de zijne te meten. En vóór
hen, dreigend en lokkend, rees de Matterhorn en wachtte . . .

* * *
„Alstublieft, mijnheer: één gezelschapsbiljet voor acht-en-twintig
personen met acht-en-twintig contrólekaartjes Amsterdam-Zermatr *
over Luik, Luxemburg, Straatsburg, Zürich, Luzern derde klas retour.
De prijs staat er op . .
Leo haalde uit zijn binnenzak een portefeuille, die voor het eerst
eens uitpuilde van de .bankbiljetten en telde de nodige bankbiljetten
van honderd en één van vijf-en-twintig uit, waarna hij het gezelschaps
biljet met de contrólekaartjes zorgvuldig in zijn portefeuille opborg.
De beambte van het Zwitsers Verkeersbureau op het Koningsplein in
het hartje van Amsterdam gaf Leo het wisselgeld terug en vroeg
met belangstelling:
„Allemaal jongelui, die met u naar Zermatt gaan?”
„Inderdaad, mijnheer. Een club nog wel: de Hobby Club, opgericht
door jongens met technische hobbies, jongens die experimenteren met
radio en electriciteit, die allerlei electro-technische apparaten, radio-
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ontvangers en versterkers bouwen, gramofoonplaten opnemen, proeven
doen met schei- en natuurkunde, foto’s en films maken en. . .”
„En het jongensblad HOBBY CLUB uitgeven,” viel de beambte
Leo in de rede.
„Nee maar!” zei Leo verrast. „Hoe weet u dat?”
„Mijn zoontje . . . hij is pas elf jaar, maar hij verslindt uw blad.
In Mei kreeg hij voor zijn verjaardag een abonnement. Werkelijk, .
uw blad heeft hem zo enthousiast gemaakt voor de hobby-beweging,
dat het zijn vurigste wens is na de grote vacantie lid te mogen
worden. Oh, nu herken ik plotseling de naam, die op het gezelschapsbiljet stond. . . U bent dus die mijnheer van der Sluis, de
voorzitter van de Hobby Club. Wel wel, het is me een genoegen
met u kennis te maken. En gaat de club nu pot-verteren in
Zermatt?”
„Pot-verteren is het juiste woord niet,” antwoordde Leo, „omdat
de reis- en verblijfkosten niet door de clubkas, maar door de leden
zelf betaald worden. Als u nu maar niet denkt, dat de Hobby Club
uit rijkeluiszoontjes bestaat. Die komen zonder Hobby Club ook wel
in Zwitserland. Neen, die kleine honderd gulden, die de reis per
persoon kost, hebben de leden gedeeltelijk van hun ouders gekregen,
terwijl ze de rest zelf verdiend hebben met het bouwen van radio
toestellen en versterkers, het maken van foto’s en het opnemen van
gramofoonplaten voor kennissen en familieleden. Waar nodig is onze
clubkas bijgesprongen, maar het geld, dat we met ons blad hebben
verdiend, dat bewaren we voor de grootscheepse uitbreiding van de
Hobby Club na de grote vacantie, voor het oprichten van Hobby Clubs
over het hele land. Wat wel door de clubkas is betaald: de technische
uitrusting van onze Zwitserland-expeditie, omdat die het eigendom
van de club blijft.”
„Technische uitrusting???” vroeg de beambte, niet begrijpend.
„We zouden de jongens van de Hobby Club niet zijn,” verklaarde
Leo, „als we onze technische hobbies niet meenamen naar Zwitserland.
Onze technische uitrusting bestaat dan ook uit film- en fotocamera’s,
draagbare zenders en ontvangers, een gramofoonopname-installatie,
gereedschap, reserve-onderdelen en meetinstrumenten. Omdat we vier
meisjes-leden hebben, rekenen we onze kookapparaten ook tot de
technische uitrusting. We hebben allen 61 een paar bergschoenen;
piekels kopen we in Zwitserland. Dat kost allemaal ’n hoop geld,
maar je kunt nu eenmaal niet zonder. Voor de rest zullen we ’t zuinig
jes aan doen: twee gulden per dag, meer kunnen we niet besteden.”
„Dat u daarmee kunt rondkomen?” verwonderde de beambte zich.
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„Zelfs de mensen, die volgens het zo goedkope Hopla-systeem, het
Hotelplan, reizen, geven op^zijn minst ƒ 4.50 per dag uit. En u doet
het voor minder dan de helft daarvan . . .”
„Da’s waar,” zei Leo, „maar daarvoor ontzeggen we ons dan ook
elk comfort. We logeren in jeugdherbergen, koken ons eigen potje
en gaan ons aan geen enkele luxe te buiten. En als je jong bent, is
dat toch veel fijner, veel interessanter en veel echter dan een hotel!
Neen, maakt u zich maar niet bezorgd over ons, we zullen geen honger
lijden en we zullen ons best amuseren, avonturen beleven en bergen
beklimmen, de een na de ander. En als u nog een jongen was en u
mocht kiezen tussen een reis naar Zwitserland zoals wij die maken
of een luxe-verblijf in een Palace-hotel . .
„Dan zou ik stellig het eerste verkiezen!” vulde de beambte Leo’s
woorden aan. „U hebt gelijk, hoor, er gaat niets boven jeugdherbergen
zo lang je jong bent. En ik twijfel er geen moment aan of u zult daar
in Zermatt een heerlijke vacantie genieten. Kan ik u en uw vrienden
soms van dienst zijn met wat prospectussen en kaartjes van Zermatt
en omgeving? Het lezen daarvan verkort de treinreis.”
„Nou, dat laatste zal niet nodig zijn,” zei Leo, „want als jongens
onder elkaar verveel je je niet zo gauw. Maar dat neemt niet weg,
dat ik graag wat prospectussen zou hebben.”
Het Zwitsers Verkeersbureau gaf Leo een voorproefje van de
service, die de Hobby Club in Zwitserland te wachten stond en de
vriendelijke beambte sloofde zich uit om een gratis bibliotheekje bij
elkaar te zoeken. Vóór Leo vormde zich een respectabele stapel
prachtig geïllustreerde boekjes, reclamefoldertjes, prospectussen, gids
jes, land- en reliëfkaarten, beschrijvingen van trein routes, panorama’s
en andere drukwerkjes. De beambte dook in allerlei laden en kastjes
en diepte steeds meer surprises voor de Hobby Club op. Leo was
vooral in zijn schik met een vijftigtal luxueus uitgevoerde labels,
waarmee koffers en rugzakken op duidelijke en handige wijze van
naam en adres konden worden voorzien.
„U reist over Zürich, nietwaar?” vroeg de beambte, terwijl hij Leo
een veel-kleurig prospectus overhandigde. „Dan mag u eigenlijk niet
verzuimen een bezoek te brengen aan de grote tentoonstelling, de
Schweizerische Landesausstellung. Dat is echt iets voor u en voor de
Hobby Club: techniek, electriciteit, radio, televisie. . . voor liefhebbers
om van te watertanden, zoals een Zwitsers collega me onlangs schreef.
Ik kan ’t u aanbevelen. Voelt u er wat voor?”
„Nou en of!” antwoordde Leo. „Als het ons reisplan maar niet in
de war brengt, want, ziet u, we wilden op de derde dag van onze
8
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reis in Zermatt zijn, terwijl we één nacht in Luzern wilden slapen.
Onderweg zouden we nog genoeg tijd willen hebben om hier en daar
wat rond te neuzen. Bovendien staat een boottocht over één van de
meren op het programma. Het is misschien een beetje veel-eisend,
maar . . . denkt u, dat we dit alles kunnen combineren met een bezoek
aan de Landesausstellung?”
„Het lijkt me toe van wel, maar we zullen voor alle zekerheid het
spoorboekje eens raadplegen,” antwoordde de beambte, die een
Zwitsers spoorboekje pakte en ijverig de tabellen begon te bestuderen.
Na veel geblader en opzoeken kwam bij tot het volgende reisschema:
„Eerste dag: vertrek Amsterdam CS 8.45 v.m., aankomst Bazel
SBB 9.20 n.m. Tweede dag: vertrek Bazel 8.35 v.m., aankomst Zürich
10.03 v.m. Bezoek aan de Schweizerische Landesausstellung, vertrek
Zürich 5.26 n.m., aankomst Luzern 6.33 n.m. Derde dag: 8.00 v.m.
per boot van Luzern over Vierwaldstattersee naar Alpnachstadt, aan
komst ca. '9.30. Per trein om 9.48 v.m. van Alpnachstadt via Meiringen en Brienz naar Interlaken, aankomst 11.52 v.m. Om 1.30 per
boot van Interlaken over Thunersee naar Spiez, aankomst 2.40 n.m.
Per trein om 3.27 n.m. van Spiez via Kandersteg naar Brig, aankomst
5.22 n.m. Vertrek 6.15 n.m. via Visp, Stalden en St. Niklaus naar
Zermatt, aankomst 7.48 n.m.”
„Dat sluit als een bus!” zei Leo enthousiast. „En bovendien geeft
het ons genoeg speling om bij een eventuele vertraging toch niet de
volgende aansluiting te missen. Vooral voor de derde dag is dat van
belang; dan moeten we drie, neen, vier keer overstappen. Hè fijn, dat
we die tentoonstelling kunnen bezoeken! U hebt ons een reuze dienst
bewezen met uw reisschema. Wel bedankt!”
„Tot uw dienst, mijnheer van der Sluis. En mocht u voor uw ver
trek nog. voor moeilijkheden komen te staan, dan zal ’t me een ge
noegen zijn u daaruit te helpen.”
Toen Leo, na nog enkele andere informaties te hebben ingewonnen,
tien minuten later op straat stond, had hij een tot in détails uitge
werkt reisschema in zijn zak, een verzameling reisbiljetten voor een
tocht door half Europa in zijn portefeuille, een bibliotheek van gidsjes
en prospectussen in zijn tas en een flinke dosis goede tips in zijn
hoofd, zodat hij meer dan tevreden kon zijn over zijn bezoek aan het
Zwitsers Verkeersbureau. Hij keek zijn boodschappenlijstje nog eens
door. „Geld-wisselen” en „reisbiljetten” kon hij doorstrepen. Het
wisselkantoor in het gebouw van de .Nederlandse Handel-Maatschappij, dat door het bordje „exchange” voor alle nationaliteiten herken
baar was, had hij al afgewerkt. Wat een bof, dat de koers van de
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Zwitserse franc juist wat gedaald was, waardoor hij de franken extra
voordelig had kunnen kopen. Even tastte hij naar het linnen zakje,
waarin bijna vijfduizend francs in bankbiljetten en zilvergeld waren
opgeborgen. Het was een hele verantwoordelijkheid, zo’n kapitaal
bij je te hebben. Waar zou hij nu heen gaan? „Aurora, Kodak, Bijen
korf, Oost-Indischhuis, Carl Denig” stond nog op zijn lijstje. En dan
niet te vergeten de 300 kadetjes en krentenbroodjes, die hij nog bij
Carels moest afhalen. Maar dat kon hij tot het laatst bewaren, dan
hoefde hij niet zo lang met die reuze hoeveelheid brood te sjouwen.
Als hij eerst eens even langs het Oost-Indischhuis fietste om daar het
nationaliteitsbewijs voor de camera van Poldervaart in ontvangst te
nemen. Ja, ze moesten om alles denken, want zonder die nationaliteitsbewijzen had je op de terugreis alle kans, dat de 'Nederlandse douane
je hoge invoerrechten op die kostbare film- en fotocamera’s liet be
talen. Neen, dan was het maar beter het zekere voor het onzekere
te nemen en voor vijftig cent de camera’s van een nationaliteitsbewijs
te laten voorzien.
De paspoorten waren gelukkig al in orde, evenals de lidmaatschaps
kaarten van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale, waarop het vereiste
zegel van de Schweizerischer Bund für Jugendherbergen was geplakt.
Wat hadden ze niet een moeite gehad om zend- en invoervergunningen
voor hun 5-meter-zenders te krijgen! Wekenlang waren ze daarmee
bezig geweest en na veel heen-en-weer-geschrijf tussen Amsterdam,
Den Haag en Bern was het eindelijk gelukt. Het was toch geen
kleinigheid om met zijn acht-en-twintigen naar Zwitserland te gaan,
uitgerust met een keurcollectie technische apparaten. Dat éiste een
grondige voorbereiding en honderden dingen hadden ze de afgelopen
twee weken in orde moeten maken. Maar dank zij het organisatie
talent, dat ze door het clubleven hadden opgedaan, zou in de na
middag alles tot in de puntjes verzorgd en klaar voor het vertrek zijn,
dat stond als een paal boven water!
In een uitgelaten, ja, zelfs feestelijke stemming fietste Leo langs de
Nieuwe Zijds Voorburgwal, vol van prettige gedachten. Wat was
het leven toch heerlijk! Alleen al het idee van morgen naar Zwitser
land te gaan was voldoende om dol van vreugde en blijdschap te zijn.
Hij zou zijn geluk wel willen uitzingen, zo luid hij kon, iedereen
toezingen, dat hij zo gelukkig, zo over-gelukkig was omdat het
vacantie, zalige van schoolzorgen bevrijde tijd was, dat de Hobby Club
de fijnste club, dat HOBBY CLUB de beste jongenskrant, dat Zwitser
land het fijnste land en dat Suze het liefste meisje ter wereld was.
Maar de mensen op straat zouden hem om zijn luidruchtige ontboeze-
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mingen uitlachen, zouden, niet-begrijpend en hoofdschuddend, op
gaand in hun grote-mensen-beslommeringen, hun weg vervolgen. En
daarom floot hij maar, floot hij de vrolijkste wijsjes en de lustigste
trillertjes, die ver uitstegen boven het straatrumoer.
Hoog boven het rimpelloze, geel-groene water van de Herengracht,
op de bovenste etage van een der trotse, oude koopmanshuizen, in het
clublokaal van de Hobby Club, troffen enige tientallen jongens de
laatste voorbereidingen voor de grote tocht naar het onbekende, die
zij hun Zwitserland-expeditie noemden. Hun activiteit overtrof wel
licht die der druk-cijferende klerken, der in razend tempo tikkende
typisten en der bliksemsnel stenograferende secretaressen in de rest
van het gebouw, maar toen ze in de verte de Posthoorngalop hoorden
fluiten, lieten ze hun werkzaamheden even in de steek. Hun voorzitter,
Leo van der Sluis, was in aantocht en, benieuwd als ze waren naar
de resultaten van zijn tocht, konden ze niet nalaten hem uit dc wijd
open ramen een hartelijk welkom toe te wuiven.
Tot hun grote verrassing kwam Leo even later niet alleen binnen,
maar was hij vergezeld van iemand, die de club op handen droeg om
dat hij zoveel voor haar gedaan had. Het was „mijnheer de Vries van
het Handelsblad”, zoals de clubleden hem onder elkaar noemden, de
vader van Dick de Vries, die als hoofdredacteur van hun blad HOBBY
CLUB op waardige wijze in de journalistieke voetsporen van zijn
vader trad. De jongens waren nog niet vergeten hoe ze door be
middeling van mijnheer de Vries een driedaagse excursie naar Philips,
Kootwijk en de omroep in Hilversum hadden kunnen maken; hoe
mijnheer de Vries hun het interessante krantenbedrijf had laten zien
en hoe hij voortdurend zijn controlerende en adviserende medewerking
aan hun blad HOBBY CLUB had verleend. En omdat ze hem voor dit
alles heel dankbaar waren en goed begrepen, dat hij op een voor hen
drukke dag als deze niet zonder reden kwam, gold hun geestdriftige
begroeting zowel hun voorzitter als mijnheer de Vries.
„Goeiemorgen, jongelui!” zei laatstgenoemde. „Als jullie er geen
bezwaar tegen hebt, kom ik eens een kijkje nemen. Dick kwam gister
avond met zulke fantastische verhalen thuis, dat ik me er met eigen
ogen van wil overtuigen of mijn zoon geen opschepper is. Maar ik
zie al, dat ik me daarover niet ongerust hoef te maken. Als ik hier
zo rondkijk, waarachtig, dan zou ik denken dat jullie een Noordpoolexpeditie voorbereiden.”
Ook mijnheer de Vries maakte zich met dit gezegde niet aan over
drijving schuldig. Waar vroeger radio-ontvangers, versterkers, gramo-
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foonopname-installaties, diverse electrische toestellen, motoren en de
hoogspanningsgenerator stonden opgesteld, waar vroeger de jongens
van de Hobby Club aan de met gereedschap en onderdelen bezaaide
werkbanken bezig waren met monteren, zagen, solderen, vijlen,
timmeren, experimenteren en andere technische werkjes, daar bevond
zich nu, systematisch gerangschikt en gesorteerd, de complete Zwitserland-uitrusting van de leden van de Hobby-Club-expeditie. Was echter
Jhet clublokaal nauwelijks meer te herkennen, de jongens waren het
zelfde gebleven, dat voelde mijnheer de Vries onmiddellijk. Met
hetzelfde enthousiasme, waarmee ze anders knutselden en proeven
namen, bereidden ze zich nu voor op de grote reis en hun opgewekte,
levenslustige gezichten, waarin de ogen opgewonden schitterden, be
wezen, hoezeer de.jongens zich op het komende avontuur . erheugden.
„Op de krant is het komkommertijd”, vertelde mijnheer de Vries,
„de periode van slapte op nieuwsgebied, die elk jaar terugkeert. Toch
valt er voor een goede speurdersneus hier of daar nog wel wat te
halen en als ik me niet vergis, kunnen jullie me wel aan stof voor een
aardig verhaal helpen. Weet je, ik geloof nogal in de toekomst van
de Hobby Club en daarom was ik allang van plan eens een artikel over
jullie te schrijven. Een krant mag echter geen reclame maken, tenzij
het om een kwestie van algemeen belang gaat. Dat heeft me er tot
nog toe van weerhouden mijn plan uit te voeren. Het feit, dat Leo
voor de Nederlandse omroep een causerie over de Hobby Club heeft
mogen houden, bewijst dat jullie nu het stadium van algemeen belang
hebt bereikt en daarom zal ik in ’t Handelsblad een artikel aan jullie
wijden en wel over de uitbreidingsplannen van de Hobby Club. Boven
dien lijkt het me voor onze jeugdige lezers aardig, wanneer jullie in
een kort artikeltje eens wat van jullie ervaringen in Zwitserland ver
telden. Laten we er een soort wedstrijd van maken, dan kan ik zeker
zijn van een goed resultaat. Werk je bevindingen uit tot een pittig,
lezenswaardig artikeltje en stuur
me. Het beste artikel wordt ge
plaatst en gehonoreerd met vijf-en-twintig gulden. En wat ik ook nog
wou zeggen: als in September het nieuwe clubgebouw in gebruik
wordt genomen, dan moeten jullie de Amsterdamse pers uitnodigen
en dan zal ik wel zorgen dat de heren komen. Afgesproken?”
De jongens waren één en al enthousiasme, toen ze de plannen van
mijnheer de Vries vernamen en ze namen zich heilig voor daar in
Zwitserland de nodige avonturen te gaan beleven, al was het alleen
maar om de lezers van HOBBY CLUB en van het Handelsblad niet
teleur te stellen. Publiciteit betekende reclame en propaganda en dus
tegelijkertijd meer leden, meer geld en meer kans om te slagen.
12
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„Wisten jullie,” vroeg mijnheer de Vries, „dat de Amsterdamse
straatjeugd elk jaar voor verscheidene honderdduizenden guldens ver
nielt? Zonde, hè? Men moest een dergelijk bedrag beschikbaar stellen
voor de uitbreiding van jeugdverenigingen en speeltuinen, dan kunnen
die de jeugdige vernielers tot zich trekken en wordt er veel minder
vernield. De gemeenteraad heeft dit nu overwogen en ik zal die
plannen zoveel ik kan steunen. Want als ik ergens van overtuigd ben,
is het dit: dat er veel te weinig voor de vrijetijds-besteding van de
jeugd wordt gedaan en dat 't zelfs uit zakelijk oogpunt bezien in
hoge mate lonend is het jeugdwerk financieel te steunen. Een club als
die van jullie, maar dan honderd of duizend maal zo groot, die zou
’n zegen voor de stad kunnen zijn. Wie weet, komen jullie nog wel
eens in aanmerking voor subsidie. Maar kom, laat ik jullie niet al
te veel ophouden. Ik weet hoe druk jullie het hebben en daarom:
ga maar weer aan ’t werk, dan kijk ik hier en daar wat rond om stof
te verzamelen voor een artikel.”
„Als Fred Vermeer en ik u eens tot gids dienden,” zei Leo, „dan
zullen we met u in een record-tijd alles doornemen. Maar eerst moet
ik mijn clubgenoten even wat laten zien. Weten jullie het grote nieuws
al, mensen? Morgen gaat de Hobby Club op avontuur naar Zwitser
land, kijk maar!”
Met een triomfantelijk gebaar haalde Leo het reisbiljet met de
controlekaartjes uit zijn portefeuille en hij liet die onder zijn vrinden
circuleren. Vervolgens pakte hij het een en ander uit zijn diverse
binnen- en buitenzakken, laadde zijn propvolle actentas uit, vertelde
uitvoerig van zijn ervaringen, deelde de goede gaven van het Zwitsers
Verkeersbureau rond, las onder algemene instemming het reisschema
voor, gaf er een korte toelichting op en stelde voor de Schweizerische
Landesausstellung te bezoeken. Toen hij ten slotte de diverse bood
schappen afleverde, Poldervaart het nationaliteitsbewijs overhandigde
en de Zwitserse franken aan de penningmeester overdroeg, bleek de
leden, dat hun voorzitter zijn zending goed vervuld had, zodat ze met
een gerust hart weer aan de slag konden gaan.
Leo bood mijnheer de Vries uit een kistje, dat speciaal voor „hoog”
bezoek bestemd was, een sigaar aan, presenteerde Fred een sigaret,
stak er zelf ook een op en begon zijn rondleiding met een inspectie
van de rugzakken. Een gedeelte van de vloer van het clublokaal was
met krijtstrepen in acht-en-twintig vakken verdeeld en in elk vak
stond een rugzak met enkele stapeltjes reisbenodigdheden.
„Aan die rugzakken hebben we een koopje gehad,” vertelde Leo.
„Tijdens de uitverkoop van De Bijenkorf ontdekten we er een hele
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collectie van. Ze waren reuze goedkoop en toch voldeden ze aan alle
eisen. Ziet u dat prachtige draagstel, die zwaar-leren, gedeeltelijk met
vilt beklede draag- en tailleriemen en de vier buitenzakken met
speciaal uitgevoerde kleppen? De ruimte binnenin is geweldig groot
en in de klep is, afgesloten door een ritssluiting, nog een binnenzak,
die buitengewoon geschikt is voor het opbergen van kaarten. De rugzakken zijn natuurlijk waterdicht en draagstel en riemen kunnen
precies op de rug van de drager worden ingesteld. Na onze ontdekking
hebben we natuurlijk onmiddellijk de clubleden gealarmeerd om zo’n
pracht-ding te kopen.”
„Dat herinner ik me,” zei mijnheer de Vries. „Bij die gelegenheid
heeft Dick me op slinkse wijze een tientje afgetroggeld. Gelukkig
zie ik, dat het goed besteed is. Zeg Leo, waarvoor zijn die witte cijfers
op elke rugzak?”
„Om al die rugzakken, die uiterlijk precies hetzelfde zijn, uit elkaar
te kunnen houden. Iedere deelnemer aan onze Zwitserland-expeditie
heeft zijn eigen nummer, dat met verf, lichtgevende verf nog wel,
uitgevonden door Tjark onze chemicus, op de rugzak is aangebracht.
Zo kunnen we ons zelfs in het pikdonker niet vergissen. Het nummer
van de rugzak staat verder op alles wat gemerkt kan worden, zoals
kleren, kousen, boekjes en zakdoeken. U begrijpt hoe makkelijk bij
het wassen of in de jeugdherberg allerlei spullen door elkaar kunnen
raken en om verwarring te voorkomen, is alles genummerd. Bovendien
bevat elke zak van de rugzak, net als de meeste boeken, een inhouds
opgave. Maar dat kan Fred u beter uitleggen, die is de uitvinder van
dat systeem.”
„Toe, maak het nu een beetje!” zei Fred met een afwerend gebaar.
„Maar handig is ’t, kijkt u maar. De binnenkant van de klep van de
buitenzakken is beplakt met een strook gegomd linnen, waarop met
merk-inkt de inhoud van die zak staat geschreven. We nemen allemaal
ongeveer hetzelfde mee en we gebruiken allemaal dezelfde zakken
voor dezelfde doeleinden. Buitenzak no. 1 bijvoorbeeld is, zoals u op
het lijstje kunt zien, bestemd voor toilet-artikelen, geneesmiddelen en
verbandmateriaal, zoals zeep, tandpasta, tandenborstel, scheerzeep,
scheerapparaat, kwast, mesjes, schaar, nagelvijl, kam, zonnebrandcrême, vaseline, glycerine-kamferspiritus, aspirine, norit, superol, ver
bandlinnen, leukoplast, jodium en veiligheidsspelden. De tweede zak
is bestemd voor schrijf- en tekengereedschap, films, zaklantaarn en
reservebatterij, tabak en sigaretten, lucifers, reserveriemen, veters,
sneeuwbril en reservebril, signaalfluit, vork en lepel en toiletpapier,
waarvan je altijd een pakje bij je moet hebben. De derde buitenzak
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is voor proviand en de vierde zak vullen we met sokken. De zak in
de bovenklep gebruiken we voor schrijfpapier, voor kaarten en andere
paperassen, die niet mogen kreuken. Binnenin is de rugzak in tweeën
verdeeld: één helft voor het vuile goed, dat in een linnen zak wordt
gestopt, en de andere helft voor de schone kleren. Spullen, die niet
nat mogen worden, zoals films, lucifers en sigaretten, zitten in blikjes.
Alles heeft zo zijn vaste plaats, zodat we nooit hoeven te zoeken.
Bovendien is de indeling bij iedereen hetzelfde, zodat we in eikaars
rugzakken ook de weg weten. Wat denkt u er van? Vindt u ’t handig?”
„Voor zover ik het kan beoordelen: ja!” antwoordde mijnheer de
Vries. „Maar jij met je trekkerservaringen kunt het beter weten dan
ik. Zeg, weet je, waaraan dit alles me doet denken? Aan het vertrek
van het echtpaar Visser-Hooft, die ik jaren geleden, ik geloof in 1931,
heb geïnterviewd voor ze naar de Karakorum vertrokken, waar ze
verscheidene nieuwe dalen hebben ontdekt. Hun uitrusting was natuur
lijk veel uitgebreider, maar de sfeer en de’ organisatie hier doen me
er sterk aan denken. Alleen wat hier ontbreekt: een hond, zoals de
beroemde Patiala, die de expeditie naar de hoogste bergreuzen ver
gezelt. Hoe is ’t, hebben jullie plannen om de Matterhorn te be
klimmen?”
„Wat mij betreft,” zei Fred, „ik zou het dolgraag willen, maar het
is zo’n dure en in zekere zin ook gewaagde onderneming, dat ik alleen
maar een vage hoop kan hebben, meer niet. Waar ik wel zeker van
ben: dat alle deelnemers de 4000-meter-doop zullen ondergaan. Er
zijn bij Zermatt een heel stel makkelijke vierduizenders.”
„Leo, je had het daarstraks over acht-en-twintig deelnemers, maar
de club heeft toch veel meer leden?”
,Ja mijnheer, maar tot onze spijt mochten of konden die lang niet
allemaal meegaan. Bezwaren van thuis, u begrijpt het wel. Niet alle
ouders durven het aan, ook al zouden moderne paedagogen er weinig
bezwaren in zien, omdat de jongens er een flinke dosis zelfstandig
heid, verantwoordelijkheidsgevoel, talen- en mensenkennis en nog een
massa andere goede dingen door opdoen. Ook mochten verscheidene
jongens niet mee, omdat het nu eenmaal „hoorde”, dat ze bij het huis
gezin bleven en met hun ouders op reis gingen. Ik vind ’t best, maar
ik ben er tegelijkertijd vast van overtuigd, dat die jongens een hoop
missen dat voor hen van het grootste belang is. Ze kunnen toch niet
altijd onder moeders vleugels blijven? U moest eens weten hoe ver
scheidene jongens in onze club veranderd zijn. Tom Meulenhof bij
voorbeeld, die met zoveel succes de hoofdrol in de propagandafilm
heeft gespeeld, was ontzettend verlegen en saai, toen hij lid werd.
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Enkele weken clubleven hebben hem veranderd in de vlotste, aardigste
kerel, die je je kunt voorstellen. We kregen leden, die over anderen
de baas wilden spelen of die ontzettend slordig waren, ja, één was
zelfs in hoge mate onbetrouwbaar, maar door het clubleven zijn al
die luitjes in de meest gunstige zin veranderd. Grote mensen praten
graag over ,,oppervlakkige” of zelfs ,,verdorven” moderne jeugd, maar
dat is toch veel te pessimistisch uitgedrukt. Ik geloof, dat jongens, die
er in ’t geheel geen hobby op nahouden en aan geen enkel verenigings
leven deelnemen, eerder de kans lopen om de slechte weg op te gaan
dan anderen, die wel aan die dingen doen. Natuurlijk spelen het
milieu, de ouders, de leraren en de vrinden ook een belangrijke rol
als opvoeders, maar in een club, zoals bijvoorbeeld de onze, daar
voeden de jongens elkaar op en dat is toch eigenlijk veel mooier, vindt
u niet?”
„Inderdaad”, antwoordde mijnheer de Vries, „en ons ouders maken
jullie ’t ook gemakkelijker. Ik heb Dick heel wat minder moeten ver
bieden sinds hij lid is van de Hobby Club. En. wat de reis betreft, ik
ben er van overtuigd dat die een goede invloed op de jongens zal
hebben. Het maakt hen vooral zelfstandig en daar ben ik, vooral
natuurlijk wat Dick betreft, altijd sterk vóór geweest. Waar reizen
ook erg goed voor is: voor je algemene ontwikkeling. Andere landen,
steden, volkeren en mensen leren kennen, dat verruimt je gezichts
kring. Maar zullen we nu eens verder gaan, anders missen jullie
morgenochtend je trein nog en dat zou ik niet graag op mijn geweten
hebben.”
„Waar waren we ook weer?” peinsde Fred. „Oh ja, bij de rug
zakken. De grote stapels, die u ziet liggen, komen binnen-in. De ge
middelde uitrusting is een slaapzaak, een plusfours, een stel normaal
ondergoed en een stel extra-dik, twee poloblouses met korte mouwen
en één met lange, twee wollen pullovers en een dikke wollen trui met
een hoge boord, twee handdoeken, een paar gymnastiekschoenen, een
lichte, dunne regenjas, twee aluminium borden, een thermosfles en een
drinkkroes. Dat is de standaard-uitrusting, maar de meeste jongens
hebben natuurlijk nog wel wat andere dingen, die ze meenemen.
Morgen dragen we allemaal een korte broek, een poloblouse met
daarover een windjack, skisokken en bergschoenen. Iedereen is ge
lukkig zo verstandig geweest zich bergschoenen aan te schaffen; daar
kun je werkelijk niet zonder. Ze zijn nog niet bespijkerd; dat laten we
in Zwitserland doen waar dat veel goedkoper is dan hier.
„Vanmiddag gaan we de rugzakken inpakken en daarbij worden de
jongens geholpen door experts op dat gebied. Het inpakken moet met
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zorg gedaan worden om een gelijkmatige verdeling van het gewicht
te krijgen. Daarna zal ik me een waardig „coupeur” moeten tonen,
want dan ga ik net zolang met riemen, gaatjes en draagstel manoeu
vreren tot de rugzak „als gegoten” zit. Maar als dit alles was, wat we
meenamen, dan konden we gerust een uurtje op een luie stoel gaan
zitten. Er is nog meer, nog veel meer, en het inpakken en transport
daarvan kosten ons heel wat meer hoofdbrekens. Als u zich omdraait,
dan ziet u wat ik bedoel...”
Mijnheer de Vries draaide zich om, maar kwam niet verder dan een
kwart slag rond. Er hadden namelijk voetstappen in de gang weer
klonken en nadat Leo „Daar heb je Suze en Joosje” en Fred „Daar
heb je Joosje en Suze!” hadden uitgeroepen, kwamen er twee
meisjes binnen, beladen met pakjes. Het waren Suze en Joosje en
hoewel hun pakjes slechts etenswaren en huishoudelijke artikelen
bevatten, brachten ze een zonnetje van vrolijkheid en levenslust mee
naar binnen.
„Is me dat een sjouwen geweest!” zuchtte Joosje, nadat ze mijnheer
de Vries en de jongens van de Hobby Club begroet had. „Maar het
is voor een goed doel, voor onze maag en dat gesjouw is een goede
training voor de aanstaande bergtochten. Wat denk jij er van, Suze?”
„Ik denk helemaal niet en ben alleen maar blij weer in de club te
zijn. Vindt u het hier ook zo gezellig, mijnheer de Vries?”
„Gezellig is nog te zwak uitgedrukt. Het is geweldig wat jullie met
z’n allen gepresteerd hebt en als één ding me spijt, is het dat ik
morgen niet als lid van de Hobby Club, desnoods met een kort broekje
aan, met jullie mee kan gaan. Kunnen jullie je voorstellen dat ik
jullie benijd?”
„Mijn medelijden is diep en oprecht,” lachte Joosje, „maar wist u,
dat wij u ook wel eens benijden? Omdat u journalist bent. U benijdt
ons en wij benijden u, dus zijn we quitte!”
„Wat voor lekkers heb je allemaal voor ons meegebracht?” vroeg
Leo aan Suze.
„Dat verklap ik niet, dat moet een verrassing voor morgen blijven.
Maar je kunt er op rekenen, dat de Hobby Club in de trein geen
honger hoeft te lijden en dat de beste kok van de restauratiewagen
jullie geen lekkerder eten kan voorzetten dan waarmee wij morgen
komen aanzetten.”
„Koken jullie in Zermatt je eigen potje?” vroeg mijnheer de Vries.
„Ja, mijnheer de Vries,” antwoordde Suze. „Wij meisjes zijn met
zijn vieren, Joosje en ik, en dan nog twee meisjes, die nu boodschap
pen doen, Dita van Bohemen, onze piano-virtuose en Lous de Haan,
De Hobby Club
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die 20 prachtig de hoofdrol in de schoolfilm heeft gespeeld. De jon
gens helpen ons en wij koken. Kijk, hier staat onze keukenuitrusting.”
„Dit is onze grootstè trots,” zei Suze en wees op een grote, hoge
aluminiumpan met deksel. „Een complete keuken die we na lang
zoeken en overal informeren hebben opgeduikeld en die voor ons doel
ideaal is. Uiterlijk lijkt het een grote pan met tien liter inhoud, maar
als ik het deksel er afhaal, dan blijkt, dat er nog heel wat meer inzit.
Kijkt u maar: twee pannen, één van zes liter en één van vier, een
braadpan, twee aluminium kannen, een dubbel kookstel met spiritus
vergasser, uitklapbaar en daardoor uiterst compact, een trechter, een
thee-ei met ketting, twee pollepels en een schuimspaan. Handig, vindt
u niet?”
„’t Is een pracht uitvinding; ik wist niet dat zoiets bestond. Maar
dat keukentje zal jullie een bom duiten gekost hebben.”
„Zestig gulden, maar dat is niet meer dan ongeveer twee gulden
per persoon. Door zelf te koken sparen we een hoop geld uit en
daardoor „loont” het in alle opzichten. We hebben nog enkele
kleinere kookapparaten van aluminium, die op Meta, u kent ze wel,
die kleine witte staafjes, branden. Die nemen we mee om op onze
bergtochten onderweg iets warms te kunnen brouwen. Verder hebben
we nog twee kookroosters met opklapbare poten om op een houtvuur
te kunnen koken; een wateremmer van bruin canvas, die opgevouwen
een klein rolletje is en uitgevouwen groot genoeg is voor twintig liter
water; vier boterdozen, een afwaskwast, een pannespons en nog wat
ander keuken technisch gereedschap.”
„En geen kookboek?” plaagde mijnheer de Vries.
„Dat is goed voor mannen!” plaagde Suze terug. „Toch hebben
we er één, een kookboek voor trekkers met allemaal smakelijke, voed
zame en goedkope kostjes, die je in een minimum van tijd kunt klaar
maken. Wat de jongens vaak zullen krijgen, is pap. Papkindertjes
worden ze in de bergen toch niet. Wist u, dat we onlangs in de club
een cursus hebben gegeven in kousen-stoppen?”
„Mijn vrouw vertelde me de vorige week, dat Dick had aangeboden
zijn eigen kousen te stoppen. Ze is er niet op ingegaan, omdat ze
dacht dat het een mop was. Maar dat is een prima idee van jullie
om de jongens kousen-stoppen te leren. Verbeeld je, dat jullie meisjes
dat naast het koken ook nog moesten doen.”
„Koken leren we ze op reis. En als er dan eens iets aan de radio
kapot is en de jongens hebben het 'te druk met kousen-stoppen en
koken, dan zullen wij die radio wel opknappen.”
„Hè, ja, da s een idee! zei Leo. „Dom dat we daar nooit eerder
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aan gedacht hebben. Maar zul je het met dat alles niet erg vinden,
als wij mijnheer de Vries laten zien wat we op radio-gebied mee
nemen?”
„Nemen jullie ook kompassen mee?” vroeg mijnheer de Vries, op
een werkbank wijzend.
„Ja, we hebben vijf kompassen,” zei Leo, „twee gewone en drie van
het beroemde Bézard-type, dat, zoals u ziet, een draaibare, in 360
graden verdeelde roos en een vizierinrichting heeft. Van onze natuurkundeleraar, mijnheer Verburg, hebben we een hoogtemeter cadeau
gekregen, een aneroïd-barometer, die bij het kaartlezen op bergtochten
erg handig kan zijn. Verder ziet u hier acht opklapbare kaarslantaarns,
vier pakken kaarsen en drie verband trommels. Van al deze spullen
moeten we er meer dan één meenemen, omdat we ons in Zwitserland
meestal in twee of drie groepen zullen splitsen, die verschillende
tochten gaan maken. Op bergtochten moet je niet met een al te grote
groep zijn. Elke groep heeft nu een kompas, een kookapparaat, een
verband trommel en een kaarslantaarn. Dan hebben we nog iets, waar
mee de groepen met elkaar in contact kunnen blijven, iets, dat veel
interessanter is dan wat we tot nog toe gezien hebben, iets dat...”
„Oh Leo, kijk toch eens!” onderbrak Suze plotseling het gesprek.
„Door de drukte was ik het vergeten, maar vanmorgen kreeg ik een
brief uit Indië, van mijn ouders. Een reuze leuke en hartelijke brief,
vol met goede raadgevingen en . . . honderd gulden voor de Hobby
Club!!”
Dat gaf me een vreugde! De jongens van de Hobby Club, die druk
bezig waren, legden hun werk even neer en kwamen van alle kanten
aangelopen. Honderd gulden! En zo maar cadeau!! Suze’s ouders be
dachten de Hobby Club toch maar goed, ook al zaten ze ver-af, in
Indië. Had de club niet door hun bemiddeling de beste 16-mm-filmcamera ter wereld te leen gekregen? En nu deze vorstelijke gift!
„ ... en we sturen de Hobby Club deze honderd gulden,” las Suze
uit de brief voor, „opdat jullie op de moeilijkere bergtochten een gids
kunt meenemen. Daaraan • moeten jullie dit geld besteden, want wij
sturen het niet zozeer om jullie een pleizier te doen dan wel om
jullie veiligheid, die ons boven alles gaat, te waarborgen”. Nu, tegen
die voorwaarde zal wel niemand bezwaar hebben: gidsen maken berg
tochten niet alleen veiliger, maar ook fijner!
Toen de leden van de Hobby Club weer aan het werk waren
gegaan, konden Leo en Fred mijnheer de Vries dat deel van de uit
rusting van de Zwitserland-expeditie laten zien, waarbij al het andere
in het niet viel: de technische uitrusting!
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Leo en Fred lieten liefkozende blikken gaan over de werkbanken
met de apparaten, waaraan tientallen jongenshanden wekenlang had
den gewerkt en die de reis naar Zwitserland tot een technisch
avontuur zonder weerga zouden maken. Hun grootste trots was een
drietal zwarte apparaten met handvatten en een oppervlak van kristallak: twee kleinere en één groot. Leo overhandigde mijnheer de Vries
één van de kleine apparaten en yroeg:
„Weet u, wat dat is?”
„Ik vermoed een draagbare radio, maar dat is verder nergens aan
te zien. Zwaar is ’t in ieder geval niet. Het ziet er nogal geheim
zinnig uit. . . vertel ’s, wat is het?”
„Drukt u maar eens op dat knopje!” zei Leo, terwijl hij naar
een klein knopje op de voorkant van het apparaat wees.
Mijnheer de Vries deed wat hem gezegd was en meteen klapte de
voorkant omlaag en werd een paneel zichtbaar, waarop vier
aluminium, in graden verdeelde schaaltjes met zwarte, pijlvormige
draaiknoppen, een milli-ampèremeter, twee schakelaars en een aantal
stekkerbusjes prijkten. Bij één van de schakelaars stonden met witte
lettertjes wee woorden . . . „zenden” en „ontvangen”.
Verrast keek mijnheer de Vries Leo aan:
„Neen, maar, dat is een zender!!!”
„Inderdaad, mijnheer de Vries, dat is een zender en tegelijkertijd
een ontvanger, een draagbare 5-meter zend-ontvanger, twee vliegen
in één klap. Geconstrueerd volgens de allernieuwste inzichten op
radiotechnisch gebied, gemaakt van de beste en de kleinste onderdelen,
die de Europese en Amerikaanse radiomarkt levert. De reikwijdte is
theoretisch beperkt tot de gezichtseinder. 5-Meter-golven planten
zich namelijk rechtlijnig voort en buigen niet, zoals de langere radio
golven, met de kromming van de aarde mee, terwijl ze ook niet
worden teruggekaatst door de Heaviside-laag. Het zal u duidelijk zijn
waarom we voor onze Zwitserlandexpeditie 5-meter-zenders hebben
gekozen. In een berglandschap ligt de gezichtseinder meestal heel ver
weg, soms wel 100 kilometer of meer, terwijl deze afstand in ons
land zelden meer dan 10 of 15 kilometer bedraagt. Bovendien kunnen
5-meter-zenders uiterst compact geconstrueerd worden, omdat de on
derdelen en de zend-energie heel klein gehouden kunnen worden.
We gaan met onze zend-ontvangers uitgebreide proeven doen en als
we in afzonderlijke groepen bergtochten gaan maken, hopen we met
elkaar in draadloos contact te kunnen blijven. Wacht, ik zal u eens
het inwendige er van laten zien.”
Met de nagel van zijn rechterduim schoof Leo de achterwand
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van de zend-ontvanger omhoog. Dat was een nieuwe verrassing voor
mijnheer de Vries: zo betrekkelijk eenvoudig als het apparaat er van
buiten uitzag, zo gecompliceerd was het inwendige er van. Vele tien
tallen onderdeeltjes waren'dicht opeengedrongen door bontgekleurde
draadjes met elkaar verbonden; vaste en draaicondensatoren, smoorspoelen, weerstanden, afstemspoelen, trimmers en transformatoren
zaten in een schijnbare wirwar onder, boven, tussen en naast elkaar.
De ingewijden op radiogebied zagen echter in één oogopslag dat hier
heel nauwkeurig en systematisch te werk was gegaan en dat geen
verbindingsdraadje te lang gemaakt en geen onderdeeltje verkeerd
geplaatst was. Hoogst merkwaardig waren de lampen; het waren zg.
rimlockbuizen, heel kleine radiolampen, die geen bakelieten voet
hadden, maar geheel van glas waren. Ze vormden het allernieuwste
snufje op radiogebied en leverden ondanks haar minimale afmetingen
grootse prestaties.
„Waar is de antenne en waartoe dient dat ringetje op de bovenkant
van het toestel?” vroeg mijnheer de Vries.
* „Die twee vragen beantwoorden elkaar!” zei Leo. „Trekt u maar
eens aan het ringetje, dan weet u waartoe het dient en waar de
antenne is.”
Mijnheer de Vries trok en uit de zend-ontvanger schoof een glanzend, rood-koperen buisje. Mijnheer de Vries trok verder en uit het
eerste buisje kwam een tweede. Uit het tweede kwam een derde, uit
het derde een vierde en deze telescopische buisjes, die net als de poten
van een fotostatief of als de onderdelen van een verrekijker, van een
telescoop, in en uit elkaar konden schuiven, vormden samen een
staaf-antenne.
„Jullie bent me een stel handige kerels,” zei mijnheer de Vries.
„Oh, die staaf-antenne is nog lang niet alles,” zei Leo. „Interessant
is de mechanische uitvoering, waaraan door een draagbare ontvanger
natuurlijk bijzondere eisen worden gesteld. De lampen en het chassis
met de grotere onderdelen zijn met behulp van sponsrubber verend
vastgemaakt, zodat ze tegen een stootje kunnen. Als de voorkant
dichtgeklapt is, is het toestel volkomen waterdicht. We hebben het hele
geval een paar keer op de grond laten vallen, terwijl we er een
koptelefoon op hadden aangesloten. Het toestel bleef niet alleen heel,
maar bij het neerkomen was er in de koptelefoon zelfs niet het minste
gekraak te bespeuren.
„Op onze tochten kunnen we de zend-ontvanger gemakkelijk in onze
rugzak meenemen. De voedingsbatterijen, één van 90 volt en twee van
anderhalf volt, zijn ingebouwd en zitten onder het chassis. Zoals u
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ziet, hebben we twee kleine zend-ontvangers en één groot apparaat,
Het grote apparaat moet op het electrisch net worden aangesloten
en zal steeds als zend- en ontvangcentrale in Zermatt blijven. De
zender er van is uit de aard van de zaak veel sterker, terwijl de ontvanger veel gevoeliger is en een zware eindversterker heeft, waardoor
we de ontvangen signalen via de ingebouwde luidspreker horen en
eventueel op gramofoonplaten kunnen vastleggen. Alle drie apparaten
zijn zowel geschikt voor telegrafie als telefonie. Hier ziet u de bij
de zend-ontvanger behorende koptelefoons, seinsleutels en microfoons.
Die koperen raampjes stellen ons in staat met onze toestellen
richtings-peilingen te nemen. Dat kan ons te pas komen. In ieder geval
is radiopeiling, en dan nog wel met 5-meter-golven, reuze interessant
om mee te experimenteren.”
„Dat moet ik eens even noteren,” zei mijnheer de Vries. „Zoals
je weet, verzorg ik ook de radiorubriek van het Handelsblad en als
blijkt, dat jullie zend-ontvangers in Zwitserland voldoen, dan zal ik er
een artikeltje over schrijven. Dat hier is zeker het opname-apparaat, is
’t niet?”
„Ja, dat is ons opname-apparaat, waarmee we tevens platen kunnen
afdraaien. Dan hebben we nog een omroep-ontvanger voor voeding
uit het lichtnet, die we ook als gramofoonversterker kunnen ge
bruiken, en twee draagbare omroep-ontvangers met een golf lengt ebereik van 13 tot 500 meter voor batterij voeding. Natuurlijk nemen
we een hoop reserve-onderdelen, lampen en batterijen mee, terwijl
ons universeel meetapparaat, waarmee we fouten kunnen opsporen,
ook mee naar Zwitserland gaat. Ten slotte ziet u hier nog een
koffertje, dat vol zit met gereedschap. We hebben de radio-apparaten
nu allemaal gehad en ik geloof, dat het ’t beste is als we even
een kijkje gaan nemen in de foto-afdeling, waar onze fotograaf Taco
Speekhout u nog iets heel interessants kan laten zien: de
Foto tel...”
Meer dan de helft van de deelnemers aan de Zwitserland-expeditie
nam een fototoestel mee en zo lagen er dan ook op één van de
werkbanken alle mogelijke soorten toestellen: box-camera’s, klapcamera’s, reflexcamera’s en kleinbeeldcamera’s. De mooiste daarvan
waren een Ikoflex-reflexcamera voor opnamen van het formaat 6 bij 6
centimeter, die de Hobby Club geleend had, en de gecompliceerde,
kostbare Leica-camera, die Taco’s eigéndorp was. Bij al die camera’s
hoorde een hele collectie tassen, geel-, groen- en roodfilters, zonnekappen, draadontspanners, statieven en panoramakoppen. Voorts be
schikte de Hobby Club over twee electrische belichtingsmeters en een
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afstandmeter, terwijl bij de Leica een gesynchroniseerde bliksemlicht
lamp behoorde.
Taco Speekhout, de leider van de afdeling Fotografie van de
Hobby Club, onderwierp de camera’s aan een laatste inspectie, maakte
ze met behulp van een Föhn stofvrij en reinigde de lenzen. Nieuws
gierig gemaakt door Leo vroeg mijnheer de Vries meteen naar die
geheimzinnige „Fototel”. Taco nam zijn Leica, draaide de lens er
uit, opende de ritssluiting van een leren tas, haalde daar een cylindrisch voorwerp uit en schroefde dat op zijn camera. Mijnheer de
Vries wist niet wat hij zag: in een cylindervormig omhulsel zaten
een grote, dikke lens en daarachter een kleine en een grote, holle
spiegel. Het zag er■ niet alleen interessant en fantastisch, maar ook
erg kostbaar uit en mijnheer de Vries was dan ook een en al belang
stelling
„Er is een verhaal aan verbonden,” zei Taco, „en als u er geen
bezwaar tegen hebt, zou ik u dat graag even vertellen. In April waren
Leo, Dick, Fred en ik een middag naar de Jaarbeurs in Utrecht om
daarover wat artikelen voor HOBBY CLUB te schrijven. We hebben
er uren rondgelopen, we hebben overal ons licht opgestoken, we
gingen overal kijken, op de radio-afdeling, naar de verlichting, naar
de motoren, dynamo’s, weefmachines, draaibanken, kranen, naar de
machinerieën in alle maten en soorten en naar de duizenden andere
dingen, die je op de Jaarbeurs kon zien. We werden overstelpt met
indrukken en toch, waar we op gehoopt hadden, dat misten we: een
uitvinding, iets heel nieuws, iets dat de hele wereld nog niet kende
en dat in ons kleine landje was uitgevonden. Toen we dan ook het
grote Jaarbeursgebouw verlieten, waren we zowel diep onder de
indruk als een tikje teleurgesteld.
„Buiten op het plein waren nog enkele kleinere tentoonstellingspaviljoens en met nog een beetje hoop in ons hart gingen we er naar
binnen. Ook daar was veel interessants, maar niet wat we zochten.
Juist toen we begonnen te twijfelen, vonden we het.
„’t Was maar een kleine, bescheiden stand, het opschrift „N.V.
Optische Industrie De Oude Delft” zei ons niets, maar wat we daar
zagen . . . Weet u, ik dacht dat ik enigszins op de hoogte was van
fotolenzen, te meer daar ik door alle mogelijke prospectussen wist,
wat er op dit gebied op de wereldmarkt te koop was. Maar hier zag
ik iets, dat geheel nieuw, dat me volkomen onbekend was, dat me
zelfs heel raadselachtig en geheimzinnig voorkwam. Het was een
Leica-kleinbeeldcamera, dezelfde als ik heb, met een telelens. Zoals
u weet, is een telelens voor een fototoestel, wat een verrekijker voor
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ons oog is: hij haak de beelden dichterbij. Nu weet u, dat hoe meer
een kijker het beeld dichterbij haalt, des te groter is zijn lengte. Dit
geldt ook voor telelenzen.
„De telelens, die ik zag, was, wat je noemt, een „knots” van een
telelens, niet lang, maar erg dik en handig van model. Op het montuur
van zo’n lens staan meestal enkele getallen, die de sterkte er van aan
geven. Ik keek daarnaar, rekende even, dacht aan de beroemdste, beste
en duurste telelenzen ter wereld en ontdekte, dat deze telelens alle
andere overtrof en bovendien veel korter was. Toen ik in de lens
keek, zag ik iets heel ongewoons: een kleine en een grote holle
spiegel. Deksels, dacht ik, daar moet ik meer van weten.
„Een nog tamelijk jonge man, die zag hoe nieuwsgierig we waren,
was zo vriendelijk mijn stroom van vragen te beantwoorden. Met een
zeker enthousiasme vertelde hij me van het pionierswerk van de
Nederlandse natuurkundigen Bouwers en Van Albada, dat onder meer
deze lens tot resultaat had gehad. Ik wist, dat weinig dingen zo moei
lijk waren als het ontwerpen, het vervaardigen en het slijpen van zeer
lichtsterke lenzenstelsels, ik wist dat de grote Duitse, Engelse en
Amerikaanse lenzen fabrieken voor bepaalde doeleinden de beste
lenzen ter wereld maken. En nu bleek me uit bepaalde getallen en
andere gegevens, dat een klein Nederlands bedrijf de hele wereld
overtroefd had. Ziet u, naar zoiets hadden we gezocht!
„Het geheim van dit succes was het gebruik van holle spiegels.
Zoals u weet, kan een holle spiegel, evenals een lens, vergroten. Denkt
u maar aan een scheerspiegel. Spiegels nu hebben het voordeel, dat ze
minder lichtverlies geven dan lenzen, waarvan het glas een hoop licht
opslorpt. Bovendien veroorzaken lenzen kleurschifting, beelden met
gekleurde randen, een fout, die alleen kan worden opgeheven door
het gebruik van een tweede lens, die dan echter nog meer lichtverlies
veroorzaakt. Dat men desondanks voor de constructie van telelenzen
en kleine verrekijkers nooit holle spiegels gebruikt had, kwam door
dat deze bij de vorming van het beeld een zeer storende fout geven,
tenzij men parabolische spiegels gebruikt, die echter niet geschikt zijn
voor massa-productie. De natuurkundigen van De Oude Delft nu
waren er in geslaagd door middel van een tweetal correctielenzen
deze fout op te heffen. En zo ontstond de Fototel, een telelens, waarbij
het beeld door een tweetal grote correctielenzen op een grote, holle
spiegel valt, die het beeld weer naar voren kaatst tegen een klein bol
spiegeltje. Dit spiegeltje werpt het beeld in een steeds nauwer worden
de bundel, door een gat in de grote spiegel, naar achteren, waar het
in de camera en op de film valt. De Fototel, met haar brandpunts-
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afstand van 40 centimeter en haar lichtsterkte van £. 5 haalt het beeld,
vergeleken met de gewone Leica-lens, acht keer dichterbij, geeft minder
Jichtverliezen, is dus lichtsterker dan een telelens van 40 cm. met
uitsluitend lenzen, is drie maal zo kort doordat het licht twee maal
teruggekaatst wordt, en weegt veel minder: drie grote voordelen.
„De jongeman liet ons een kijker zien, die volgens hetzelfde prin
cipe geconstrueerd was. Dit kijkertje was kleiner en lichter dan een
prismakijker, die acht maal vergroot, en haalde het beeld 24 maal
dichterbij! Door op een knopje te drukken veranderde deze vergroting
van 24 maal plotseling in één van acht maal. De jongeman vertelde
ons, dat Engelse en Amerikaanse marinedeskundigen onlangs naar dit
wonder zijn komen kijken en dat die er meer dan gewone belang
stelling voor hadden. Geweldig, vindt u niet?”
„Een reuze prestatie!” zei mijnheer de Vries. „Vooral als je be
denkt hoe enorm groot de laboratoria, kapitalen en technische instal
laties zijn, die het buitenland op dit gebied ter beschikking staan.
Maar vertel ’s, hoe komen jullie aan die pracht lens?”
„Ik vroeg natuurlijk meteen hoeveel die lens kostte. Het bleek, dat
ze nog niet gefabriceerd werd en dat er alleen maar twee prototypen
van bestonden. Het zou nog wel een jaar duren voor met de productie
er van begonnen zou worden. Toen ik dat hoorde, was ik een beetje
teleurgesteld. Waarom, dat begrijp ik achteraf bekeken niet. Ik had
’m toch niet kunnen kopen, die Fototel; daarvoor was ze veel te duur.
„Het leek me een aardig onderwerp voor een artikel voor HOBBY
CLUB. Ik praatte er met de anderen over, vertelde die mijnheer van
De Oude Delft van mijn plan en tot onze verrassing nodigde hij ons
uit, het optisch bedrijf eens te komen bezichtigen. Door de drukke
tijd op school en in de Hobby Club is daarvan de eerste maanden niets
gekomen, maar toen Fred met zijn Zwitserland-plan kwam aanzetten,
kreeg ik meer belangstelling voor die Fototel dan ooit tevoren.
„Van het moment af, dat ik ’m voor het eerst zag, had ik er graag
eens mee willen fotograferen, wat mee willen experimenteren, maar
dat leek me onbereikbaar. Wat ik kon, kon die fabriek immers ook.
Maar in Zwitserland, in het bergland met zijn vergezichten, daar
was een ideale gelegenheid om zo’n telelens te testen en daar zouden
wij eventueel proefopnamen kunnen maken, die De Oude Delft van
nut konden zijn. Ik schreef een briefje, vroeg wanneer ik komen
mocht, kreeg als antwoord dat ik altijd welkom was als ik mijn komst
maar enkele dagen van tevoren meldde, ging er heen, werd aller
hartelijkst ontvangen en had het genoegen kennis te maken met de
schepper van dit alles: dr. A. Bouwers.
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„Voor het artikel voor HOBBY CLUB vroeg ik de uitvinder
natuurlijk hoe hij op het idee gekomen was. Dr. Bouwers, die, zoals
ik van anderen hoorde, in het Philips-laboratorium op het gebied van
optiek, hoogspanningsinstallaties, natuurkunde en röntgentechniek
prachtig werk heeft verricht, vertelde me, dat hij voor het fotograferen
van beelden op een fluorescerend scherm, zoals dat bij röntgenapparaten en kathodestraalbuizen het geval is, een zeer lichtsterk
lenzenstelsel nodig had. Hij gebruikte het beste, dat er op dat gebied
ter wereld was, maar de resultaten vielen hem niet mee. Toen kwam
hij op het idee zelf een dergelijk optisch stelsel te maken, maar dan
met een combinatie van spiegels en lenzen. Dit idee leidde tot enkele
proefnemingen op kleine schaal. Enkele eenvoudige horlogeglazen,
waarvan een paar verzilverd werden, toonden aan dat het kon; sterker
nog: dat het idee, mits tot in de kleinste bijzonderheden uitgewerkt
en verwezenlijkt, de beste lenzenstelsels in kwaliteit zou kunnen over
treffen.
„In Delft was toentertijd een klein, onbelangrijk optisch bedrijfje.
Hier ging dr. Bouwers aan het werk, dat in de eerste plaats bestond
uit rekenen. Er kwamen rekenmachines, er kwamen vakmensen om die
te bedienen en om de uitkomsten er van te verwerken en er werd
gerékend, gerekend en nog eens gerekend. Zonder rekenmachines was
een mensenleven niet lang genoeg geweest om de gecompliceerde be
rekening klaar te krijgen. Toen in Delft de rekenarij achter de rug
was, moesten de uitkomsten-op-papier verwezenlijkt worden in glas
en nadat honderden moeilijkheden waren opgelost, ontstond de lens,
die u daar voor u ziet.
„Ik vertelde dr. Bouwers van onze club, van ons blad, van onze
belangstelling voor zijn pionierswerk en van ons verlangen om
met de Fototel in Zwitserland te experimenteren. Ik vroeg of wij
de lens een maand lang mochten lenen, waarbij wij ons dan zouden
verplichten de negatieven van de opnamen ter beschikking van De
Oude Delft te stellen. Ü kunt zich voorstellen hoe blij en dankbaar
ik was, toen dr. Bouwers zei dat hij het goed vond. En u zult ook
begrijpen, dat we ons uiterste best gaan doen om werkelijk waarde
volle opnamen met de Fototel te maken. Het is me maar niet een
eer om een lens te mogen gebruiken, waarvan er maar twee exem
plaren op de hele wereld bestaan!
„Ik heb het hele bedrijf bezichtigd en weet u, wat me zo getroffen
heeft? Dat daar in alle bescheidenheid vakwerk van de hoogste
kwaliteit wordt geleverd. Geen bazuingeschal, geen uiterlijk vertoon
of overbluffende zelfvoldaanheid, maar eenvoudige, toegewijde en
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harde werkers, die goed en eerlijk handwerk afleveren. Ze maken daar
microscopen, spectrografen, kijkers en lenzen, die even goed zijn als
de beste uit het buitenland en ze zijn daarbij nog pioniers in de beste
zin van ’t woord door op optisch gebied volkomen nieuwe wegen
in te slaan. Een knappe prestatie!”
„Van sympathieke mensen!” vulde mijnheer de Vries Taco’s
woorden aan. „Want dat ze jullie jongens zo’n kostbare lens toever
trouwen, dat bewijst dat ze met jullie pionierswerk meevoelen en dat
ze jullie daarbij willen helpen. En wat ga je nu doen met die lens?”
„Opnamen maken zoals er nog misschien nooit gemaakt zijn. Op
namen van dieren, die zo schuw zijn dat je ze haast niet kunt be
naderen, van gemzen en Murmeltieren; opnamen van bergen, die meer
dan 100 kilometer ver zijn; een serie mozaïekopnamen van de Matterhorn, waarbij elk detail te zien zal zijn en opnamen van bergbeklimmingen. En wie weet, wat we nog meer kunnen maken. We zullen
ons uiterste best doen om onze dankbaarheid tegenover De Oude Delft
tot uitdrukking te brengen door een serie foto’s, die op de volgende
Jaarbeurs ieders aandacht zullen trekken. En aan de hand van onze
ervaringen en resultaten zullen we een rapport opstellen, waaruit
blijkt waartoe de Fototel in staat is.”
„Als ik jullie zo hoor praten,” zei mijnheer de Vries, „dan vind ik
die uitdrukking „Zwitserland-expeditie ” helemaal niet overdreven.
Experimenteren met 5-meter-zenders, proeven nemen met een nieuwe
telelens . . .”
„En dan niet te vergeten het opnemen van films!” zei Fred. „Want
dat is onze belangrijkste technische taak. Omdat we niet weten welke
avonturen we gaan beleven, heb ik geen scenario’s of draaiboeken
kunnen maken, maar dat we later onze avonturen op het witte doek
nog heel wat keren zullen kunnen beleven, staat vast. In ieder geval
maken we een instructieve film over kletteren, een film over het leven
in Zwitserse jeugdherbergen, een reportage van diverse bergtochten
en, naar ik hoop, een speciale film over de Matterhorn. Hoe vindt u
de Cine Kodak Special, de beste 16 mm.-camera met zijn vele knopjes,
hand let jes, lenzen en zoekers? Wat hebben we toch geboft, dat we
die pracht-camera van de oom van Suze Campbell ter leen hebben
kunnen krijgen. Je kunt er veel meer mee doen dan met mijn eigen
camera, de Cine Kodak 8, die Taco nu gaat gebruiken om het filmen
onder de knie te krijgen. Ik voel me net als de bezitter van een oud
Fordje, die plotseling in een Packard of een Cadillac mag gaan rijden.
Een hemelsbreed verschil!”
„Dat heb ik gemerkt aan de 16 mm.-schoolfilm!” zei mijnheer de
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Vries. „Stukken beter dan de 8 mm.-propagandafilm wat korrelfijnheid en scherpte van détails betreft. Wat zijn die zeskantige staven
eigenlijk?”
„Magnesiumfakkels om ’s nachts te kunnen filmen. Meer verklap ik
u nog niet. We hebben plannen, mijnheer de Vries ...”
„Toe . . maak me nu niet zo nieuwsgierig!” zei mijnheer de Vries.
„Anders zie ik me nog genoodzaakt om extra vacantie te nemen ten
einde voor mijn krant verslag uit te brengen over het werk van de
Hobby-Club-expeditie. Vertel me maar liever eens waarvoor al dat
touw is. Het lijkt wel of jullie expeditie een fregatschip gaat op
tuigen om daarmee een nieuwe, noordelijke doorvaart te ontdekken.”
„Die touwen, die gebruiken we bij het overtrekken van gletschers
en bij het beklimmen van steile rotswanden, bij het kletteren. Daarmee
binden we ons aan elkaar vast...”
„Ach ja, natuurlijk, nu begrijp ik het!” zei mijnheer de Vries. „En
wat ik jullie nog op het hart wou drukken: wees voorzichtig, wees
in ’s hemelsnaam voorzichtig bij ’t bergbeklimmen. Alpinisme is een
heerlijke sport, maar elk jaar vallen er slachtoffers. Jullie zijn nog
maar heel jong en onervaren en toch dragen jullie al een geweldige
verantwoordelijkheid. Het vertrouwen, dat wij ouders in jullie stellen
door je zelf die verantwoordelijkheid te laten dragen, moet jullie je
waardig tonen door dag en nacht te waken voor je eigen en voor
eikaars veiligheid!’
„We weten het,” zei Fred, „en u en de andere ouders kunnen op
ons rekenen. Ook die touwen zijn voor onze veiligheid. Je weet echter
nooit, wat er ondanks de uiterste voorzorgsmaatregelen kan gebeuren
en daarom heeft de Hobby Club voor alle deelnemers een ongevallen
verzekering afgesloten. Bovendien is onze bagage verzekerd. In de
jeugdherbergen en berghutten kun je je spullen niet zo goed opbergen
als thuis of in een hotel en al gaat het er in het algemeen nog zo
eerlijk toe, je weet nooit of er misschien een oneerlijke jongen bij is,
die een oogje op onze kostbare apparaten heeft.”
„Heel verstandig om die verzekeringen af te sluiten,” zei mijnheer
de Vries. „Dat woord „onervaren”, dat ik daarnet voor jullie ge
bruikte, neem ik terug. Jullie zijn niet onervaren, dat bewijst de
manier waarop jullie deze reis hebt voorbereid. De ouderen, de vol
wassenen, die zich zo graag veel wijzer noemen, hadden dit karwei
niet beter kunnen opknappen. „Tot in de puntjes”, dat is de juiste
uitdrukking voor jullie werk. Mijn compliment!”
Tot besluit van de rondgang wipte mijnheer de Vries met Fred
en Leo nog even het tot keuken omgetoverde laboratorium van Tjark
*
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binnen, waar de meisjes bergen van verse kadetjes aan het smeren
en beleggen waren, grote papieren zakken met allerlei heerlijkheden
vulden en deze tot „lunch- en dinerpakketten” maakten, waarmee ze
zelfs in luilekkerland geen slecht figuur zouden slaan.
Toen mijnheer de Vries, na afscheid te hebben genomen, in de
Leidsestraat op de tram stond te wachten, waren zijn gedachten nog
geheel vervuld van dat bewonderenswaardige groepje jonge mensen,
dat de kern van de Hobby Club vormde. Wat waren ze stralend in
hun jong-zijn, zo aan de vooravond van het grote avontuur! Welk een
levensblijheid en optimisme straalden uit hun heldere ogen en hoe
innig verbond hen het gemeenschappelijk ideaal!!
Dat werd ook gesymboliseerd door het arm-in-arm gaan van Suze
en Leo, toen die ’s avonds samen naar huis wandelden, ook al waren
er meer factoren, die hun harten tot elkaar hadden gebracht. Maar
het was de Hobby Club, waarin ze elkaar hadden gevonden en daar
kon zelfs het romantische décor van de schilderachtige Spiegelgracht,
waarin zich achttiende eeuwse huizen en een vlammend rode lucht
spiegelden, niet tegen op. Hun gesprek ging dan ook over de Hobby
Club en haar Zwitserland-expeditie.
Alles was nu klaar en morgen begon de reis naar het onbekende.
Bijna fluisterend spraken Suze en Leo over het moois en over het
geluk, dat hun daarginds, in het land van de witte bergen, te wachten
stond. Bij Suze’s huis aangekomen, haalde Leo een pakje uit zijn zak,
dat hij zijn meisje overhandigde. Het bevatte een mutsje van Hongaars
handwerk, waarop in de frisse, goed harmoniërende kleuren rood, wit
en groen fijne, grappige figuurtjes waren geborduurd. Suze was
natuurlijk heel blij en verrast met dat mooie mutsje, ofschoon ze niet
kon vermoeden waartoe het nog eens aanleiding zou geven.
Voor het inslapen dacht ze, vervuld van een dankbaar en gelukkig
gevoel, aan het vele goede, dat het leven, de Hobby Club en Leo haar
hadden gebracht en daarna droomde ze van een sprookjesland van
hoge, witte bergen met vertwijfeld gladde en steile wanden, waarlangs
Leo haar evenwel met geruststellende zekerheid naar boven bracht,
naar de top in een hemel van gelukzaligheid. Toen ze wakker werd,
begreep ze haar droom: die berg was haar leven, de top, waarheen
Leo haar voerde, was hun gemeenschappelijk levensideaal. En dit was
de berg, die haar wachtte . . .
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HOOFDSTUK II

Onderwerp
Gezegde
Bijw. bep. van doel
Bijw. bep. van tijd
Bijw. bep. van plaats

De Hobby Club
vertrekt
naar Zwitserland
Woensdagochtend 19 Juli 8.45 uur
van Centraal Station Amsterdam
le perron Oostzijde
: per D-trein Amsterdam-Bazel
Bijw. bep. van middel
Bijw. bep. van voorwaarde : als het blok vrij is en de seinen op
veilig staan
:
:
:
:
:

En omdat aan de bijwoordelijke bepaling van voorwaarde voldaan was
en de stationsklok 8.45 uur aanwees, stak de stationschef zijn spiegelei
omhoog. De machinist stelde de regulateur in werking, de onder hoge
druk staande stoom drong met geweld de cylinders binnen en terwijl
tientallen handen wuifden en overal woorden tot afscheid werden uit
geroepen, begonnen zuigerstangen, kruiskoppen, drijfstangen, kruk
assen en wielen te bewegen, waardoor de zware locomotief luid-sissend
en grote wolken stoom uitblazend met onweerstaanbare kracht optrok.
Aanvankelijk langzaam kroop de lange D-trein uit de grauw-beroete
glazen overkapping naar de zonnige haven-emplacementen, waar het
stampen van de zuigers toenam, de wielen sneller begonnen te wente
len en de naald van de snelheidsmeter gestadig opliep. De grote reis
was begonnen.
Vier compartimenten van de met pelgrims der bergen beladen trein
werden bevolkt door de Hobby Club, die zich geriefelijk op de zachtleren banken had geïnstalleerd. De jongens en meisjes waren die
ochtend al vroeg uit de veren geweest. De reiskoorts had hen allen
zo te pakken gehad, dat niemand het lang in bed had kunnen uit
houden. En na een heerlijk koude douche en een extra stevig ontbijt
met een eitje — omdat zoon of dochter nu eenmaal niet elke dag
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naar Zwitserland ging —, waren de jonge mensen, al of niet vergezeld
door één of meer familieleden, naar het clublokaal getramd, waar het
al spoedig een gezellige drukte was geweest.
Daar had Joosje haar clubgenoten verrast met een collectie vlagge
tjes, die aan de klep van de rugzak bevestigd konden worden. De
vlaggetjes waren rood-geel-blauw; in het geel, dat de vorm van een
bliksemschicht had, stond HOBBY CLUB HOLLAND. Joosje had de
vlaggetjes van wit vlaggedoek gemaakt, dat ze met door haar zelf
gesneden schablonen had beschilderd. Ze had alle eer van haar werk
en de clubleden waren het er over eens, dat, mocht er ooit een speciale
propaganda-afdeling worden opgericht, Joosje dan daarvan de leiding
moest hebben. Fred was vooral erg blij met die vlaggetjes, omdat deze
op de filmopnamen duidelijk zouden aangeven dat het over de Hobby
Club ging. Taco verheugde zich vooral op het kleurige effect, dat ze
met hun rood-geel-blauw tegen een groen-bruine rugzak op zijn
kleurenfilms zouden geven.
Nog voor achten marcheerde de Hobby Club langs de Nieuwe Zijds
Voorburgwal met zijn vele krantengebouwen naar het Centraal
Station. De voorbijgangers bleven vaak even verwonderd staan, toen
ze het wonderlijke troepje zagen voorbijgaan. Het was dan ook geen
alledaags gezicht daar in de vroege morgen zo’n vrolijk stel jonge
mensen, gekleed in luchtige shorts en windjacken en buigend onder
zware, vol-gepakte rugzakken over het Amsterdamse asfalt te zien
lopen. De Hobby Club zelf trok zich van het bekijk, dat ze had,
weinig aan, zozeer was ze vervuld van het grote gebeuren. Af en
toe hoorden ze iemand HOBBY CLUB HOLLAND spellen en dat
vonden de jongens en meisjes uit een reclame-oogpunt wel aardig.
Om kwart over achten bereikten ze het Centraal Station, waar een
menigte vrienden en familieleden hen wachtte om hun uitgeleide te
doen. De leden van de Hobby Club, die niet meegingen, hadden per
fiets voor het transport van de koffers met de technische uitrusting
en van de proviandpakketten gezorgd. Zonder moeite had de club de
voor haar door het Zwitserse Verkeersbureau gereserveerde coupé’s
gevonden en toen de bagagenetten waren volgestouwd met koffers
en rugzakken, hadden de jongens en meisjes nog met hun kennissen
en familieleden staan praten tot het lang verbeide tijdstip was aan
gebroken. Nadat ze tal van goede raadgevingen, dito wensen en
nog betere zakjes met lekkers en pakjes sigaretten voor onderweg in
ontvangst hadden genomen, was een kort maar hevig afscheid gevolgd
en waren ze ingestapt. Kort daarna hadden ze een lichte ruk gevoeld
en waren ze weggestoomd, de witte bergen tegemoet. Een rijd lang
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had Amsterdam hun met zijn slanke, statige torens nog een laatste
vaarwel toegewuifd, maar nu lagen die al ver achter hen en vormden
eentonige weidegronden het uitzicht.
De Hobby Club wist het zich in haar rijdend clublokaal gezellig te
maken. Joosje had zich in een hoekje bij het raam genesteld. Naast
haar zaten Fred en Dick, tegenover haar Suze, Leo en Tjark. Zo nu
en dan vloog de schuifdeur naar de wandelgang open en verscheen
er het een of andere glunderende jongensgezicht in de deuropening
om eens te kijken hoe of het er mee stond.
„We zitten! Zo lekker en zo lui mogelijk!” antwoordde Joosje, toen
Taco op deze wijze zijn opwachting kwam maken. „Aan jou kunnen
we beter vragen hoe ’t er mee staat. Kom, ga toch ook zitten, je kunt
er best bij!”
„Vertel ’s,” zei Leo, „wat spoken ze hiernaast uit? Zitten ze zich
soms af te vragen waarom vandaag die telegraafdraden zo op en
neer zwiepen? Vraag het Oom Weetal van HOBBY CLUB, de ideale
jongenskrant, 20 cent per enzovoort.”
Suze en Joosje lachten Leo hartelijk uit, omdat deze zelf 33x/3 °/o
vormde van het driemanschap, dat zich de hoogmoedige titel „Oom
Weetal” had aangemeten. Elke maand sloofde hij zich met Dick en
Tjark uit om alle mogelijke en onmogelijke vragen van de lezers te
beantwoorden. Wat ze zelf niet wisten, vroegen ze aan kennissen en als
die er ook geen raad mee wisten, dan waren er nog de Openbare Lees
zaal en de Universiteitsbibliotheek met hun zalen vol encyclopaedieën
en boeken, waardoor ze alle deskundigen op aarde tot hun medewer
kers en raadgevers konden maken. Vele schrijvers van die boeken ge
noten al jarenlang een welverdiende rust onder een grafzerk, zodat een
gedeelte van Oom Weetal reeds dood was. Op een bank van de D-trein
Amsterdam-Bazel presenteerde echter een nog springlevend part zijn
vrienden een sigaret.
„Wat heb je allemaal gefilmd, Fred?” vroeg Tjark, toen ze lustig
zaten te dampen.
„Och, van dit, van dat, van alles wat,” antwoordde Fred. „Diverse
afscheidszoenen, het instappen, uit de coupéraampjes hangen, rug
zakken in de bagagenetten leggen, de stationschef, die zo vriendelijk
was ten behoeve van onze film met zijn spiegelei het vertreksein te
geven in de richting van de buffetjuffrouw, die daarop een gezicht
trok of ze een nieuwe verovering had gemaakt, tot ze mij in de gaten
kreeg. En dan niet te vergeten, de man die tegen de wielen hamert,
• zoals dat blijkbaar de gewoonte is.”
„Dat jij zo redeneert, is nog tot daar aan toe,” zei Leo, „maar wat
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denk je van de wielentikker, aan wie bij zijn veertig-jarig ambts
jubileum werd gevraagd welk doel dat tikken tegen die wielen had
en die met een wanhopig gebaar antwoordde: „Dat mot u mijn niet
frage. Orders benne orders, maar waarom ik nu tegen die wiele mot
tikke, tja . . . dat weet ik niet!”
„Ik hoop, dat mijn wielentikker dat wel wist!” zei Fred. „Want
anders wacht me misschien een filmreportage, die alleen mijn nabe
staanden kunnen gaan zien.”
„Jammer, dat je het wegrijden, het vertrek van de trein niet hebt
kunnen filmen,” zei Suze tegen Fred. „Dat was een mooi begin ge
weest.”
„Het vertrek? Dat heb ik eergisteren, Maandagmorgen, al gefilmd.”
„Foei! Zo’n lelijke bedrieger toch!!” zei Joosje. „Hoewel ik er
medeplichtig aan ben. Maar het was precies dezelfde trein en de
locomotief was dezelfde. Alleen, en dat maakt inderdaad een groot
verschil, er zat geen Hobby Club in. Maar daarvan merk je niks
op de film!”
„De hoofdzaak is,” vervolgde Fred, „dat ik een stel uiterst sugges
tieve opnamen van het vertrek van déze trein heb kunnen maken,
inderdaad, zoals Suze opmerkte, een pracht begin voor de film. Er
hing die morgen, omdat het windstil was, veel rook onder de kap van
het station en de lage zonnestralen schoten als de bundels van zoek
lichten door de dikke rookmassa’s. Ik filmde de locomotief van uit
een laag camerastandpunt, schuin van voren. Ze rees daar op als een
voorwereldlijk monster, waaruit rook en vlammen sloegen. Toen liet
de machinist stoom af, spoot de stoom onder oorverdovend gesis uit
de ketel en daarop verdween de hele locomotief in een omhulsel van
witte wolken. Dat was een prachtige overgang naar de volgende op
name, waarbij uit de nevel de machinist opdoemde, die naar buiten
keek en zijn pijp opstak.”
„Dat zou je gedeeltelijk achterstevoren moeten draaien,” zei Tjark,
„dan zou je het volgende mooie effect krijgen: de machinist steekt zijn
pijp op, staat zo zwaar te dampen dat de hele locomotief in zijn
rookwolken verdwijnt en dan, plotseling begint de locomotief alle
damp op te zuigen tot er geen wolkje meer aan de lucht is.”
„Bedankt voor de tip,” zei Fred, „we zullen het later eens proberen,
met onze nieuwe projector kan dat makkelijk. Je kunt er reuze
moppige effecten mee bereiken, met dat achterstevoren opnemen of
afdraaien. Je kunt natuurlijk al het verkeer in de Leidsestraat achter
uit laten gaan en je kunt mensen uit het water boven op de spring
plank laten vliegen, maar je kunt nog veel meer. Wat denk je van een
De Hobby Club
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bananenschil, die van de straat opspringt, in de handen van een mijn
heer vliegt, waarop de meneer bij stukjes en beetjes uit zijn mond een
banaan in de schil perst, de schil keurig om het vruchtvlees legt, zodat
hij een volkomen gave banaan in zijn hand houdt en dan achteruit
lopend naar een bananenkoopmannetje toe gaat, aan wie hij tegen
een kleine vergoeding de banaan overhandigt.”
„Of een oude pruimende visser,” zei Tjark, „die net zolang naar
de straat tuurt tot uit het plaveisel een vieze, bruine straal opschiet,
regelrecht naar zijn mond.”
„Als jullie zo beginnen,” zei Leo, „dan weet ik het nog mooier.
Een hondje dribbelt achterstevoren over een hoopje op straat totdat
het hoopje netjes van de straat opspringt en daar onder het staartje
van het hondje naar binnen schiet.”
„Wat jij maar „netjes” noemt,” berispte Fred met opgeheven wijs
vinger Leo. „Wat moeten onze dames wel van jullie denken?”
„Mij brengt het alleen maar op het idee, dat ik een zak zalige
caramels bij me heb. Wie van de kindertjes wil een snoepje van tante?”
Toen allen zaten te kauwen, stond Joosje op en ging ze een kijkje
nemen in de andere coupé’s, waar ze met gejuich werd ontvangen.
Overal, waar leden van de Hobby Club zaten, heerste een uitgelaten
stemming. De jongens zaten genoeglijk te babbelen; ze haalden oude
moppen op, namen af en toe een duik in de wel-voorziene proviandzakken, bestudeerden de prospectussen van Zwitserland, lieten zakjes
snoep en pakjes sigaretten rondgaan, lachten om de links en rechts
van hen getapte moppen en lieten zich van hun vrolijkste en geestigste
kant zien, debatteerden soms heftig over een of ander technisch
probleem en verzuimden niet bij dat alles naar het voorbijsnellend
landschap van landerijen, weilanden met vee, bomen en sloten te
kijken. Ondanks de zon was het niet te warm en door de geopende
portierramen waaide een aangenaam-fris windje naar binnen.
In de wandelgang kwam Joosje haar Fred en Suze, Leo en Dick
tegen, die haar voorstelden een wandeling door de trein te maken.
Ze wandelden een eindje in de richting van Amsterdam zonder dat het
hen ook maar een millimeter dichterbij bracht. Integendeel, elke
minuut betekende een millioen millimeter verder van hun geliefd
Mokum en tegelijkertijd een kilometer dichter bij de witte bergen..
De harmonica’s van de trein vormden een first-class kermisattractie,
want het was bepaald een sensatie op de heen en weer schokkende
brug tussen twee wagens te staan, vooral wanneer de trein door een
bocht ging.
Wat was de trein toch lang! Steeds weer nieuwe wagons, elke keer
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met de wandelgang aan de andere kant, steeds weer nieuwe coupés,
waarin le, 2e of 3e klas mensen huisden, een onderscheid dat niet de
kwaliteit, maar de portemonnaie gold. Joosje, die zich in de met ge
luiddichte deuren afgesloten wandelgang veilig waande, fantaseerde
van alle reizigers, die ze passeerden, een kort, maar hyper-romantisch
beeld. Een innig gearmd paartje op de huwelijksreis, een jichtig, dik
buikig oud heertje, dat naar een badplaats reisde om daar genezing
voor zijn 1001 kwalen te zoeken, een streng-uitziend heer met dito
echtgenote, die zich aan bet spel van drie schattige kindertjes erger
den, een beeldig jong meisje, dat door een tang van een oude tante
gechaperonneerd werd en zich verveelde, terwijl tegenover haar een
charmant jongmens zat, dat maar al te graag een praatje met haar
had aangeknoopt, een dommelend oud heertje, dat zo heerlijk zat te
knikkebollen en plotseling omviel, tegen de schouder van een opge
schilderde dame; een jonge vader, die op onhandige wijze zijn baby
een schone luier aandeed, omdat zijn vrouw een uiltje knapte: Joosje
maakte hen allen tot hoofdpersonen van een soort van treinrevue,
waarbij ze de dolste situaties uitdacht en ze haar vrinden om de haver
klap deed schaterlachen.
Eindelijk kwamen ze in de restauratiewagen en die zag er met zijn
geweldig grote ramen en de uitnodigende tafeltjes en stoelen zo ge
zellig uit, dat allen het er over eens waren dat ze hier ’s middags,
zodra ze Luxemburg gepasseerd waren, thee of limonade moesten
gaan drinken.
Toen ze terugkwamen van hun lange wandeling, werden ze verwel
komd door een „de Hobby Club op avontuur in Zwitserland”-lied,
gecomponeerd door Dita en met tekst van Dick de Vries. Omdat het
bezwaarlijk was om op reis een vleugel of een piano mee te nemen en
Dita behalve dit instrument ook nog fluit speelde, had ze haar fluit
meegenomen en daarop speelde ze de melodie van het nieuwe lied.
Weldra konden de anderen meezingen en het resultaat was van die
aard, dat de conducteur, die de kaartjes kwam knippen, geduldig
wachtte tot de „community-singing” was afgelopen. Lang duurde dit
niet doordat het gezang een ontijdig einde nam, toen de trein over de
eerste grote spoorbrug', die over de Lek, reed en het denderend geraas
alle andere geluiden overstemde.
Tussen de Lek en de Maas namen de jongens wat proeven met de
draagbare omroepontvangers, die niet al te gunstig uitvielen, hetgeen
waarschijnlijk een gevolg was van de afschermende werking van de
stalen D-rijtuigen. Bij het naderen van Eindhoven kwamen de ge
sprekken vanzelf op de onvergetelijke, technische excursie naar Philips,
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die de Hobby Club in de Kerstvacantie had gemaakt. De jongens
verdrongen zich voor de ramen, toen de trein Eindhoven binnenreed
om de hoge betonnen fabriekscomplexen te zien, waar ze het ene
technische wonder na het andere aanschouwd hadden.
Op het station in Eindhoven, waar de trein enkele minuten stilstond,
heerste een gezellige drukte en voorzover de plaatsruimte het toeliet,
hingen de leden van de Hobby Club uit de raampjes.
„Handelsblad, Parool, Vrije Volk, De Groene!!!” riep een kleine
jongen met een leuk, schelms snuitje en een grappig-scheefstaande
uniformpet, terwijl hij zijn met kranten en tijdschriften volgeladen
rieten wagentje achteloos voortduwde en de reizigers scherp in ’t oog
hield.
„HOBBY CLUB, heren?” riep hij tegen Dick en Leo.
„Dat zijn we inderdaad!” riep Leo, die het een hele promotie vond
van jongens van de Hobby Club tot „heren” bevorderd te zijn,
terug.
„Neen, jong, die raak je aan ons niet kwijt!” zei Dick. „Die maken
we zelf!!”
Een luid gelach drong van het binnenste van de coupé door tot de
oren van het AKO-jongetje, wiens aanvankelijk stom-verbaasde ge
zicht een beledigde uitdrukking kreeg.
„Mot je mijn belazere?” schreeuwde hij terug.
„Kom er’s hier!” riep Leo, die zijn portemonnaie pakte, daaruit
twee kwartjes haalde en die aan het verwonderde en enigszins in zijn
wiek geschoten krantenjongetje overhandigde.
„Hier, jó, die zijn voor jou! Maar dan moet je in het vervolg niet
alleen „Handelsblad, Parool, Vrije Volk en De Groene” roepen,
maar moet je ook denken aan ónze krant, aan de jóngenskrant, dan
moet je ook „HOBBY CLUB” roepen, neen, schreeuwen, brullen! Dan
word jij ook nog eens een jongen van de Hobby Club!!”
„Je kan er op rekene, meneer! En dank je wel!” zei het jongetje en
de daad bij het woord voegend riep hij:
„Handelsblad, Parool, Vrije Volk, De Groene! ...” en riep, neen,
schrééuwde, brulde, na een stevige hap adem te hebben genomen,
met een trommelvlies verscheurende stem als iemand die in doods
nood „HèllepH” uitgilt:
„HoBBY !! ! C L ü B I ! I I I”
Leo en Dick sloegen van verbazing bijna naar achter de coupé in,
want zo’n stentorstem hadden ze uit dat jongenskeeltje niet verwacht.
En dat was nog maar het begin, want om de haverklap werden zelfs
de hardste geluiden op het perron overtroffen door de indianenkreet
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„HOBBY CLUB!!!!”. Grote hilariteit verwekte een oud heertje, dat
met zijn vingers in zijn oren naar buiten hing en met een van verontwaardiging trillende stem uitriep: „Zeg jongen, kan ’t niet wat
zachter! Je bent hier niet alleen!!” waarop het AKO-jongetje nog
harder brulde dan eerst.
„Hier, penningmeester,” zei Leo tegen Hans van Zuilen, „noteer
„vijftig cent onkosten voor propaganda”,” maar Hans hoorde het niet,
doordat het AKO-jongetje voorbijkwam.
Het was bepaald een weldaad voor de oren, toen de trein uit
Eindhoven wegreed, al duurde het nog een hele tijd voordat de ge
moederen in de Hobby CluJ? tot rust waren gekomen. Allen schudde
buikten van het lachen en sommigen stroomden de tranen over de
wangen. Kostelijk was dat knaapje met zijn ondeugend tintelende
ogen! Een pracht reclame-agent voor HOBBY CLUB!!! Taco had een
foto van hem weten te maken net op het moment, dat hij zijn
mond wijdopen had en HOBBY CLUB duidelijk zichtbaar omhoog
stak.
Over elven wendde de trein zich naar het Oosten, richting Limburg.
„Elf uur Blookertijd” kon niet doorgaan wegens gebrek aan chocola,
maar de thermosflessen waren gevuld met kokend hete koffie met veel
suiker, die Joosje en Suze ’s morgens vroeg in het lab van Tjark op
een paar Bunsenbranders in een grote 10-liter-kookkolf bereid hadden.
Het inschenken van de dampende bekers koffie en het daarbij op
peuzelen van een gevulde koek was voor Fred een goede gelegenheid
om zijn filmcamera uit te pakken en enkele opnamen te maken. Ook
de fotografen, voorzover zij over een camera met een lichtsterke lens
beschikten, kwamen in actie om .wat snapshots van hun peuzelende
clubgenoten te maken.
Het lieftallig klaverblad-van-vier van de Hobby Club, Joosje, Suze,
Lous en Dita, was het voornaamste object van de lichtbeeldkunstenaars.
Het was dan ook een bijzonder aardig stel om te fotograferen: Joosje
met haar pittig', knap snuitje, Suze met haar lief, zacht gezichtje, Lous
met haar lichtblauwe ogen en haar lange krullen, die tot over haat
schouders hingen, en Dita, wier fijne, sierlijke gelaatstrekken haar
kunstzinnige natuur tot uitdrukking brachten. Hoezeer ze uiterlijk ook
verschilden, de meisjes, hun vrolijke aard en hun. hartelijke kameraadschappelijkheid hadden ze gemeen. Hun karakter was zonnig, hun
natuur eenvoudig en wars van aanstellerij. Vaak waren ze jongens
achtig uitgelaten zonder daarmee afbreuk te doen aan hun meisjezijn. Bakvisjes in de. beste zin des woords, voor alles belangstelling
tonend, ook voor technische aangelegenheden; kameraden, op wie de
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jongens bouwen konden, en „sweet-seventeens”, waarvoor de jongens
achting hadden en die alle verruwende invloeden op tactvolle wijze
neutraliseerden: waarlijk, in alle opzichten pasten Joosje, Suze, Lous
en Dita bij de jongens van de Hobby Club.
„Zeg luitjes,” zei Leo, „die Fred heeft me zo gek gemaakt op die
Matterhorn, dat ik er een paar boeken over ben gaan lezen. Daarin
vond ik een verslag van de eerste beklimming van de Matterhorn
en dat heeft zo’n diepe indruk op me gemaakt, dat ik hierover twee
artikelen "voor HOBBY CLUB heb geschreven. Als jullie er geen be
zwaar tegen hebt, zou ik die graag voorlezen. Oké?”
Natuurlijk vonden allen het goed. Hoe meer ze van die geheim
zinnige Matterhorn, waarvan ze al zoveel wonderlijks gehoord hadden,
afwisten, des te beter was het. En waar ze helemaal benieuwd naar
waren: hoe die stenen kolos voor het eerst was overwonnen. Leo pakte
uit de klep van zijn rugzak een stapel beschreven velletjes en begon
te lezen:
„Eeuwenlang prijkten de bergen in al hun verheven schoonheid,
zonder dat iemand zich om hen bekommerde. De mensen hadden er
geen oog voor, ook niet voor een trotse pyramide als de Matterhorn.
Waarom niet, dat is ons tegenwoordig een raadsel. Maar het was een
feit, dat de alpenbewoners de bergen als een grote last beschouwden
en ze lelijk en afschrikwekkend vonden. Vreemdelingen werden er
al evenmin door getroffen en haastten zich om een berglandschap
zo snel mogelijk door te reizen. Met dat al hoeft het ons niet te
verwonderen, dat reizigers in vroeger eeuwen nauwelijks acht sloegen
op de Matterhorn en er op zijn hoogst een koude rilling van kregen.
De mensheid zat tè veel in het menselijke vastgeroest om bewonde
ring voor de natuur te kunnen hebben.
„Tegen het einde van de achttiende eeuw kwam daar verandering
in. Jean Jacques Rousseau pleitte in zijn boeken voor een terugkeer
van de mens naar de natuur; in de franse revolutie trachtte een deel
van de mensheid het conservatieve juk van vroeger tijden van zich
af te werpen ten einde voor iedereen vrijheid en gelijke menselijke
rechten te krijgen. Op elk gebied was een kentering te bespeuren,
maar vele uitingen van deze geest van vernieuwing hadden tientallen
jaren nodig om algemeen weerklank te vinden. Slechts een klein aantal
grote mannen was er van begin af aan van doordrongen.
„Zulk een man was de beroemde geoloog en filosoof uit Genève:
Horace Benoit de Saussure. In 1787 steeg deze tot de top van de
hoogste berg van West- en Centraal Europa, de 4810 meter hoge
Mont Blanc, nadat deze een jaar tevoren voor ’t eerst door de dokter
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Paccard en de gids Jacques Balmat was beklommen. Twee jaar later
stond de Saussure aan de voet van de Matterhorn en . . . bewonderde
hem, hetgeen voor die tijd bepaald revolutionnair was. Plannen om
de Matterhorn te beklimmen had hij niet, omdat het hem totaal
onmogelijk leek en zijn grootste ideaal, de beklimming van de
Mont Blanc, vervuld was. De Saussure maakte een uitgebreide geolo
gische en botanische studie van de Matterhorn en zijn omgeving, be
studeerde gletschervlooien en alpenflora en schreef over de Matterhorn
en andere bergen boeken, die geheel vervuld waren van bewondering
en wetenschappelijke belangstelling.
„De kiem tot het alpinisme, gelegd door de Saussure, was aan
wezig, en er waren velen, die de verheven schoonheid der bergen
begonnen te erkennen. Maar de angst voor het onbekende weerhield
hen er van die bergen te beklimmen; deze vrees moest nog over
wonnen worden. Toen kwamen er enkele onverschrokken, naar avon
turen dorstende en wetenschappelijk geïnteresseerde mannen, die, na
hun testament gemaakt te hebben, een serie hoge toppen zoals de
Jungfrau en enkele toppen van de Monte Rosa beklommen.
„In diezelfde tijd, het begin van de negentiende eeuw, kwamen tal
van buitenlanders naar de alpen om daar botanische, geologische en
andere wetenschappelijke onderzoekingen te verrichten, maar dat gaf
geen aanleiding tot bergsport. De primitief-levende bewoners van de
alpen hielden die vreemdelingen voor schatgravers, spionnen of, wat
meestal de gevolgtrekking was, voor gekken, omdat ze niet konden
begrijpen hoe rijke mensen uit hun geriefelijke woonsteden naar de
armzalige, onherbergzame alpendalen konden reizen.
„Langzamerhand begon er enig begrip voor de schoonheid van
bergen en alpennatuur te ontwaken en dat was niet alleen een gevolg
van de ideeën van Rousseau, die in steeds breder kring opgang hadden
gemaakt, maar kwam ook nog door iets anders. De romantiek vierde
hoogtij: Beethoven, Mozart, Mendelssohn en Schubert componeerden
in die geest, Goethe, Schiller, Byron en Shelly dichtten in dat genre.
En daar die muziek en gedichten doordrongen tot in de meeste betergesitueerde kringen, is het heel begrijpelijk, dat het daar tot de „bon
ton” ging behoren om een rondreis door Zwitserland te maken. Want
daar vond je romantiek in overvloed, in de schilderachtige alpendalen,
waar het leven ongekunsteld was en dicht bij de natuur stond, waar
postkoetsen het enige middel van vervoer waren en de alpenhoorn
geblazen werd. En zo kwamen elke zomer grote scharen van geest
driftige bewonderaars van de pracht der alpen over de Zwitserse
grenzen en genoten daar een heerlijke en romantische tijd. Tot echte
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bergtoeren kwam men echter zelden, want men stelde zich tevreden
met het uitzicht op de bergen en de angst voor het onbekende woog
nog te zwaar.
,,Omstreeks het midden van de vorige eeuw voltrok zich echter
weer een grote verandering. Een geest van durf kenmerkte de weten
schappelijke en culturele wereld van die tijd. Toen begonnen de grote
ontdekkingen en uitvindingen, waarover we allen kunnen meepraten.
Om enkele voorbeelden te noemen: Niepce en Daguerre vonden de
fotografie uit, Livingstone maakte ontdekkingsreizen in Afrika,
Faraday en Maxwell onderzochten het wezen van magnetisme en
electriciteit en stelden wetten en theorieën daarover op, Darwin onder
zocht afstamming en erfelijkheid, tal van uitvindingen en nieuwe
machines deden haar intrede, trein, stoomboot en telegrafie verkortten
de afstanden, de wereld veranderde met toenemende snelheid. Zelfs
de kunst ging experimenteren: neo-romantisme, naturalisme, realisme
en impressionisme — op elk gebied begon de mens het volmaakte te
zoeken. Daarbij vond men ook de bergen, daarbij vond men ook de
Matterhorn.
„Het bergbeklimmen werd een zoeken naar schoonheid, een zich
verheffen boven het alledaagse, een middel om lichaam en geest te
verfrissen. Men ontdekte niet alleen nieuwe landen, machines, natuur
wetten en kunstvormen, men ontdekte ook de bergen. Een met vurig
enthousiasme bezielde jeugd trok naar de met sneeuw bekroonde
toppen en zocht en vond daar verwezenlijking van haar hoogste
idealen. Het werd zuivere en natuurlijke sport om de moeilijkste
bergen te beklimmen en het valt dan ook niet te verwonderen, dat de
ene nog nimmer betreden top na de andere beklommen werd.
„Zo ontstond het alpinisme, dat steeds meer aanhangers vónd,
vooral onder de Engelsen. Vele mannen van de bergbevolking, die
in de bergen slechts duivels en boze geesten verwachtten, braken met
dit bijgeloof en werden gidsen, die de alpinisten op hun tochten
leidden. In verscheidene landen werden alpenclubs opgericht en toen
in Zwitserland een uitgebreid net van spoorwegen werd aangelegd,
verveelvuldigden de scharen der berg-enthousiasten zich nog.
„Om tot de Matterhorn terug te keren, deze was in 1860 nog niét
beklommen. Toch mocht Zermatt, hoe afgelegen het ook was, zich
in een grote schare bewonderaars verheugen. Om er te komen moest
men eerst een voettocht van 35 kilometer door een zij dal van de Rhöne
maken en daardoor waren de bezoekers van Zermatt zonder uitzonde
ring sportieve natuurliefhebbers, in hoofdzaak Engelsen, die als de
pioniers van het alpinisme kunnen worden beschouwd. De Matterhorn
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was her middelpunt van de bewondering, maar niemand kon hem
bestijgen. De beroemdste mannen togen naar Zermatt om hem te zien
en gaven toe, dat de Natuur hier iets wonderbaarlijks geschapen had.
Zij waren veel gewend en waren gewoon om hun gevoelens en ge
dachten scherp geformuleerd en juist onder woorden te brengen.
Maar tegenover dit wonder stonden ze sprakeloos en onder de fasci
nerende invloed er van begonnen ze in overdreven bewoordingen met ’
hem te dwepen. Ze noemden hem in gedichten en reisbeschrijvingen
een stenen gedenkteken, opgericht door de aartsengel, toen deze de
aarde verliet, of een mythologische held, omringd door Germaanse
góden, waarmee ze de Monte Rosa en de andere Zermatter bergen be
doelden, maar niettemin ontstonden onder de inspiratie van de
Matterhorn de prachtigste kunstwerken en schilders en tekenaars ver
eeuwigden hem ontelbare malen.
„Het kleine bergdorp Zermatt groeide uit tot een alpinistisch
centrum zonder weerga, vooral onder invloed van Alexander Seiler,
die er met vooruitziende blik grote en goede hotels oprichtte. Het
wachten was echter nog op de man, die er in zou slagen de Matterhorn
te beklimmen. Dan zou de roem van Zermatt over de ganse aarde
verbreid worden. Na enkele hersenschimmen, zoals het idee om ge
bruik te maken van een luchtballon, kwamen ’s werelds beste berg
beklimmers naar zijn voet om hun geluk te beproeven. De beroemdste
alpinisten uit die tijd, zoals Tyndall, Hawkins, Bennen en Kennedy,
deden de ene poging na de andere, maar faalden keer op keer.
„Aan de voet van de Italiaanse kant van de Matterhorn, die net
op de grens ligt, woonde een berggids en gemzenjager, die één van
de beste bergbeklimmers van die tijd was en die vastbesloten was
wel te slagen: Jean Antoine Carrel. Maar ondanks zijn grote capaci
teiten en wilskracht slaagde hij er toch niet in de „Becca”, zoals de
bijgelovige, Italiaanse bergbevolking de Matterhorn noemde, te be
klimmen. Alles wees er op, dat de eerste beklimming een zware, on
barmhartige strijd en tegelijkertijd wedstrijd zou worden.
„Toen trad Edward Whymper in het strijdperk en deze twintigjarige
joiwgeman was voorbestemd om de hoofdrol in de grote Matterhorntragedie te spelen. Elk voorjaar sloot hij zijn houtsnijdersatelier in
Londen en reisde hij naar de alpen. Ofschoon Whymper een nuchterdenkènd mens was, werd hij, nadat hij in 1860 de Majrterhorn voor
het eerst gezien had, vervuld van één ideaal, zijn levensideaal: de nog
nimmer door mensenvoeten beroerde top van deze koninklijke berg
met zijn voeten te betreden. Dat Carrel, met hetzelfde ideaal,
zijn man werd, valt niet te verwonderen en in de volgende jaren
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deden Whymper en Carrel gezamenlijk de meest hardnekkige
pogingen om de Matterhorn te beklimmen, maar steeds zonder succes.
„Van Zermatt uit gezien lijkt de Matterhorn een vierzijdige
pyramide, waarvan één helft in Zwitserland, de andere in Italië ge
legen is. De opstaande zijden van die pyramide zijn scherpe rots
kammen, die de „Graten” worden genoemd. De „Grat”, die je op de
bekende afbeelding van de Matterhorn recht naar je toe ziet lopen,
de middelste van de drie zichtbare Graten, is de „Zwitserse Grat”.
Aan de andere kant van de berg bevindt zich als vierde Grat de
„Italiaanse Grat”. Deze is op de bekende plaatjes en van Zermatt uit
niet zichtbaar.
„Welnu, Whymper en Carrel en ook de anderen beproefden meestal
hun geluk langs de Italiaanse Grat, die minder steil is en er gemakke
lijker uitziet. Carrel en de beroemde, Engelse natuurkundige Tyndall
hadden in 1862 de Italiaanse Grat tot enkele honderden meters onder
de top beklommen. Whymper lag toen gewond in het dal. Hij was
in zijn eentje op verkenning gegaan en bij het afdalen langs de steile
hellingen van de Matterhorn was hij in sprongen zestig meter omlaag
gevallen. Gelukkig bleven zijn kleren achter een rotspunt haken en
dat redde hem van een wisse dood, want drie meter verder gaapte een
loodrechte afgrond. Toen hij daar gewond in het dal lag, beleefde
Whymper de angstigste uren van zijn leven. Tyndall namelijk ver
zamelde de gidsen, die Whymper tijdelijk als aanvoerder verloren
hadden, en ondernam een groots opgezette poging om de Matterhorn
te overwinnen. Hij bracht het echter niet hoger dan een rotstop op
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4205 meter hoogte, die sindsdien Pic Tyndall wordt genoemd. Een
diepe, brede, onoverbrugbare kloof scheidde hem van de laatste 250
meter van de top. Daarbij kwam, dat Carrel een eventuele overwinning
voor zichzelf wilde houden. Hij was te veel Italiaan en chauvinist en
had te veel eerzucht om een vreemdeling, een Engelsman, die eer te
gunnen. Een Italiaan moest de eerste zijn en die Italiaan moest Carrel
zijn.
„In hetzelfde jaar, 1862, probeerde Whymper het nog eens met
Carfel, maar ook deze zesde poging van Whymper mislukte, vooral
weer doordat Carrel niet genoeg hart had voor de onderneming. In
de houding van Carrel lag de sleutel van het komende Matterhorndrama besloten: Whymper kon niet alleen gaan en had Carrel nodig,
terwijl Carrel ook niet zonder gezelschap kon gaan, met Whymper
misschien de overwinning zou behalen, maar die dan met een vreem
deling zou moeten delen, hetgeen hij niet wilde. Toch keerde
Whymper het volgende jaar ongeslagen en onversaagd terug tot de
Matterhorn en weer ondernam hij een poging met Carrel, die even
eens mislukte. Ook anderen beproefden hun geluk, maar tevergeefs.
Whympers tocht werd ontijdig afgebroken door een ontzettend nood
weer op 4000 meter hoogte, waar hij met Carrel verschrikkelijke uren
doormaakte. Het jaar daarop leek het of mens en berg een wapen
stilstand hadden gesloten en werd er geen enkele poging ondernomen.
Maar Whymper smeedde in die periode van rust nieuwe wapenen
en in 1865 kwam de grote eindstrijd.
„Om zich voor de grote Matterhorn-onderneming te trainen, maakte
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Whymper een serie uiterst zware en lastige bergtochten, waarbij hij
o.m. de nog nimmer bestegen Grandes Jorasses bij de Mont Blanc
beklom. Dat Whymper eigenlijk alleen maar interesse had voor nog
onbestegen toppen bleek, toen hij de achter de Matterhorn gelegen
Dent d’Hérens beklom. Ondanks wilde sneeuwstormen zette hij met
zijn twee gidsen de beklimming voort, totdat één der gidsen hem
wees op een kleine hoop stenen, vijftig meter onder de top. Whymper
herkende daarin de hand van de alpinist Kennedy, die hem dus vóór
was geweest. Ondanks het feit, dat de top vlak bij was, liet Whymper
rechtsomkeert maken: die berg behoorde reeds een ander.
„Maar van Kennedy had Whymper nu niets te vrezen; die had
zich, evenals Tyndall en zijn andere landgenoten, gewonnen gegeven
en teruggetrokken. Whymper was de enige, die de moed niet had
opgégeven, die doorvocht en die vastbesloten was de Matterhorn te
overwinnen, zo spoedig mogelijk! Na zijn vele mislukte pogingen
langs de Italiaanse Grat en na een grondige studie van de geologische
bouw van de Matterhorn was Whymper tot de overtuiging gekomen
dat de Zwitserse Grat, ondanks zijn grotere steilte, meer kans op
succes bood dan de Italiaanse. Hij trachtte dan ook gidsen te vinden,
die hem langs die route wilden vergezellen. Allen weigerden, uit
angst. Ze waren tot elke bergtocht bereid, behalve deze. Dit alles
dreef Whymper weer naar Carrel, in wie hij, ondanks alle bittere
ervaringen, de enige man zag, met wie hij zou kunnen zegevieren.
Maar Carrel weigerde eveneens en wilde de overwinning niet op
Zwitsers gebied, maar uitsluitend op Italiaanse grond bevechten.
Weer dreigde alles voor Whymper mis te lopen, maar eindelijk kreeg
hij Carrel zo ver, dat deze zich verbond om hem op 9, 10 en 11 Juli
te vergezellen.
„Helaas was het weer slecht en bleef het slecht, zodat op de 9de
Juli niets van de tocht kon komen. Op die dag, een Zondag, maakte
Whymper een tocht van enkele tientallen kilometers door het dal om
een zieke landgenoot, die in moeilijkheden verkeerde, op te zoeken
en te helpen. De lange, vermoeiende voettocht telde hij niet; een
bergbeklimming was volgens hem geen lichamelijke, maar een geeste
lijke prestatie, een kwestie van energie, wil en doorzettingsvermogen.
Op de terugweg ontmoette hij Carrel met een troep mannen, die
zware pakken en leren tassen vervoerden. Waren dat soms voorberei
dingen voor een beklimming van de Matterhorn? Op Whympers vraag
wat dat alles te betekenen had, antwoordde Carrel, dat hij op de
11de Juli een deftige familie moest begeleiden, zodat hij die dag niet
tot Whympers beschikking kon staan.
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„Dat was een nieuwe slag voor Whymper, die alle hoop op Carrel
had gevestigd en die hoop nu weer in rook vervlogen zag. Er zat
niets anders op dan maar weer even geduld te hebben en ’s Maandags
ging Whymper weer naar zijn zieke landgenoot, die dank zij zijn
hulp weer een stuk was opgeknapt. De volgende morgen, op de
terugtocht, vernam Whymper dat Carrel met enkele landgenoten op
weg was naar de Matterhorn. Dat was de ergste slag, die Whymper
had kunnen treffen. Carrel liet hem niet alleen in de steek, maar had
hem bovendien bedrogen! Carrel was op weg naar de Matterhorn!!
„Nu moest Whymper snel handelen en trachten te redden wat er tc
redden viel. Het bleek, dat de expeditie, waarmee Carrel naar boven
trok, al sinds lange tijd was voorbereid en door de Italiaanse professor
Giordano op touw was gezet en was gefinancierd. De Italianen wilden
tot elke prijs voorkomen, dat een Engelsman de overwinning zou be
halen en daarom had Carrel Whymper bedrogen. Whymper bereken
de, dat Carrel en zijn mannen op zijn vroegst over drie dagen op de
top konden zijn. Drie dagen! Binnen die termijn moest Whymper
slagen, want hij voelde, dat Carrel door de grondige voorbereiding en
vergezeld van de beste, Italiaanse alpinisten alles op alles zou zetten
om niet alleen de Matterhorn, maar ook hem, Whymper, te over
winnen.
„Whymper besloot daarom onmiddellijk de lange gletschertocht naar
Zermatt te maken, waarbij hij zijn bagage, bestaande uit 180 meter
gletschertouw, een tent, een barometer voor hoogtemetingen, kleren
en nog wat andere reisbenodigdheden, over de 3300 meter hoge
Theodulpas moest vervoeren. Daartoe had hij twee dragers nodig,
maar hoeveel moeite hij ook deed, hij vond niemand om hem te
helpen. Alle beschikbare mannen waren door Giordano voor
Whympers neus „weggekocht” en hoe Whymper ook zocht, ten slotte
moest hij onverrichterzake naar zijn hotel terugkeren.
„Daar, in zijn hotel, ontmoette Whymper een nieuwe gast, Lord
Douglas, een begaafde, jonge alpinist, die een diepe bewondering voor
Whymper had en daaraan ook uiting gaf. Hij bood Whymper aan
hem met zijn gids, de jonge Taugwalder, naar Zermatt te vergezellen.
Met zijn drieën konden ze dan Whympers uitrusting en bagage ver
voeren. Whymper nam het aanbod dankbaar aan en stelde Douglas
voor mee te doen aan de beklimming van de Matterhorn. Douglas, die
een eerste klas alpinist was, ging hierop met groot enthousiasme in.
„Zo trokken Whymper, Douglas en Taugwalder de volgende dag,
Woensdag, over de Theodulpas naar Zermatt. Aan de voet van de
Matterhorn, in de Schwarzseekapel, borg Whymper zijn uitrusting op.
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In Zermatt ging het drietal eerst naar het huis van de jonge Taugwalder om te trachten diens vader, de enige Zermatter gids, die voor
een dergelijke zware tocht in aanmerking kwam, over te halen mee
te gaan, hetgeen na veel moeite lukte. Op weg naar het hotel ontmoette Whymper, ook weer heel toevallig, de beroemde gids uit
Chamonix, Michael Croz, die hij dolgraag zou meenemen. In Hotel
Seiler bleek, dat Croz de volgende dag met de Engelse dominee
Hudson een beklimming van de Matterhorn zou beproeven. Hudson
wilde geen wedloop met zijn landgenoot Whymper houden en stelde
daarom voor zich bij Whymper en zijn gevolg aan te sluiten.
,,Omdat Hudson één der beste alpinisten van die dagen was, voelde
Whymper daar veel voor, maar er was een bezwaar aan verbonden.
Hudson nam meestal een schare jongelui met zich mee om die liefde
voor de bergen bij te brengen. Nu had hij een zekere Robert Hadow
bij zich, een sympathieke jongeman, wiens ouders ongelooflijk rijk
waren. Hadow had volgens Whymper niet voldoende ervaring om
een zware beklimming als die van de Matterhorn mee te maken, maar
Hudson stond er op, dat Hadow meeging. En hoe Whymper ook
tegenstribbelde, ten slotte moest hij toegeven, omdat Hudson, Hadow
en Croz anders op hun eigen houtje zouden gaan. Tot nog toe was
het Whymper altijd tegengelopen, was hij altijd misleid en ten slotte
bedrogen. Carrel was, naar hij die middag had vernomen, op de
Italiaanse kant van de Matterhorn gesignaleerd, terwijl hij al vrij
hoog was. Er was geen tijd te verliezen en dat leidde tot het besluit
om de volgende morgen op weg te gaan. Het gezelschap bestond dan
uit Whymper, Douglas, Hudson en Hadow, de gidsen Croz, de oude
Taugwalder en de jonge. Bovendien zou de jongste zoon van Taugwalder meegaan tot de plaats, waar overnacht zou worden.
„Op de vooravond van de grote tocht legde Whymper op over
tuigende en glasheldere wijze uit waarom hij de Zwitserse Grat ver
koos boven de Italiaanse. Zijn gehoor bestond uit de gasten van hotel
Seiler, die het nieuws van de grote onderneming hadden vernomen
en die brandden van nieuwsgierigheid. Als een veldheer zette hij zijn
strategisch wel-overwogen plannen uiteen en verklaarde hij om drie
redenen de voorkeur te geven aan de Noord-Oost-Grat, de Zwitserse.
In de eerste plaats lag daarop meer hard-bevroren sneeuw, hetgeen
meer kans op slagen bood dan uitsluitend rots. Verder was de NoordOost-Grat minder aan de inwerking der zonnestralen blootgesteld,
hetgeen de kans op steenslag, het omlaagstorten van stenen en rots
blokken kleiner maakte. Ten derde was uit zijn geologische observaties
gebleken, dat de Noord-Oost-Grat uit trappen bestond, waarvan de
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treden in de richting van de berg omlaag helden en daardoor veel
houvast boden. Whymper schetste de route, die hij wilde nemen, en
verklaarde, dat hij altijd op een dwaalspoor was gebracht door de
vele verweringen van de berg, die zijn ware natuur en geologische
gesteldheid verborgen. Alle aanwezigen waren diep onder de indruk
van Whympers betoog en aller verwachtingen waren dan ook hoog
gespannen.
„De volgende morgen, Donderdag 13 Juli 1865, om half zes, begon
de tocht naar het onbekende. De acht mannen waren zwaar bepakt
en hadden voor vier dagen proviand bij zich, hetgeen o.m. het mee
nemen van tweehonderd hard-gekookte eieren betekende. In twee uur
bereikten ze op 2500 meter de Schwarzsee-kapel, waar ze een half
uur rust namen om te ontbijten en om de tent en andere uitrustings
stukken in de rugzakken te bergen. Daarna volgde een lange, ver
moeiende, maar niet moeilijke mars tot aan de voet van de berg.
„De Zwitserse Grat van de Matterhorn loopt uit in een rotsrug,
die het „Hörnli” wordt genoemd, een soort Matterhorn-in-het-klein.
Daar trokken de mannen omheen om geen tijd te verliezen. Toen
ze boven de plantengrens waren gekomen, zetten ze hun weg voort
over de morenen van de Furggengletscher, waarna ze langs de rots
wanden van het Hörnli naar het laagste punt tussen de Matterhorn
en het Hörnli klommen. Daar bereikten ze de uitloper van de NoordOost-Grat van de Matterhorn en werd de tocht moeilijker. Bij een
steil sneeuwveld begon Whymper treedjes te hakken en aan het einde
daarvan zag hij een hoopje stenen, dat sterk overeenkwam met de
stapel, die hij kort te voren op de Dent d’Hérens had ontmoet. Tot
zover was Kennedy dus gekomen en geen wonder, want hier verhief
zich een huizenhoge rotswand, die zo glad en steil was, dat Kennedy
had moeten omkeren.
„Whymper en zijn metgezellen lieten er zich niet door afschrikken
en verbonden zich met elkaar door middel van de touwen. Je weet,
waarvoor die touwen bij het „kletteren”, het met handen en voeten
klauteren, dienen. Als b.v. drie man naar boven klimmen, met onder
linge afstanden van ongeveer acht meter en verbonden door touwen,
dan stellen die touwen de klimmers in staat zich te beveiligen tegen
uitglijden of naar beneden storten. Eén man klimt, terwijl de anderen
zich een vaste standplaats verzekeren door b.v. het touw om een
rotspunt heen te slaan. Glijdt de klimmer uit of valt hij, dan verhoedt
het touw, dat hem vasthoudt, een ongeluk. Er is dan ook nooit meer
dan één man in beweging; de anderen staan onder-de-hand stil.
„Na een korte beraadslaging gingen Whymper, Hudson, Croz en
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Taugwalder, die de beste klimmers waren, langs een smalle rots
band in de noordelijke wand van de Matterhorn, waar ze een spleet
ontdekten, die schuin omhoog en terug naar de Grat leidde. Hierlangs
klommen ze naar boven. Het was een zwaar en moeilijk werk, maar
het lukte: de eerste rotsvesting, waarvoor Kennedy was teruggedeinsd,
was genomen. De Noord-Oost-Grat lag nu voor hen en het verloop
er van kon tot dicht onder de top gevolgd worden. Hij bestond uit
verscheidene hoge rotstorens, die zich, gelijk Whymper had voorspeld,
als treden van een trap boven elkaar verhieven. Toen de vier anderen
ook zover gekomen waren, klom het gezelschap verder over rotsblok
ken, die vaak zo hoog waren, dat ze hun knieën tot de neus moesten
optrekken om met de voorste voet in een rotsspleet steun te krijgen.
„Weer bereikten ze een geweldige rotstoren, die hen dwong langs
de noordelijke wand een omtrekkende beweging te maken. Na een
zware klauterpartij slaagden ze er in boven die toren uit te klimmen.
Hier ontdekten ze een klein plateau, dat door vooruitspringende
rotsmassa’s gedeeltelijk overdekt was. Het was geknipt voor het op
slaan van een bivak en omdat een dergelijke kans zich hoger op de
berg waarschijnlijk niet meer zou voordoen, besloten Whymper en
zijn mannen om op dit plateautje de nacht door te brengen. Samen met
Douglas sloeg Whymper de door hem zelf ontworpen tent op, terwijl
de anderen, die liever in de open lucht sliepen, wat rondklauterden
om de omgeving te verkennen.
„Nadat de mannen ’s avonds dank zij de goede zorgen van mevrouw
Seiler heerlijk gedineerd hadden, genoten ze van een prachtige zons
ondergang, die ten aanzien van het weer niets dan goeds voorspelde.
De voortreffelijke wijn had hen in een goede stemming gebracht cn
bij het intreden van de schemering heerste er dan ook een gezellige,
vrolijke stemming op het kleine plateau, dat als een steil rotseiland
hoog boven de gletschers en dalen uitstak. Alleen de top van de
Matterhorn straalde nog een tijdlang in een rosige gloed en daarna
verdween de berg in de steeds toenemende duisternis. Onder het genot
van een geurige sigaar zaten de mannen nog wat te praten en soms
trilden door de ijle lucht de klanken van een fors gezongen lied.
Tijdens het gesprek groeide tussen Whymper en de jonge Lord
Douglas een vriendschap, zo hecht als alleen door de dood verbroken
kon worden.
„De steeds toenemende nachtvorst maakte het slapen niet gemak
kelijk en verstijfde de ledematen, maar toch slaagden allen er in
uit de korte nachtrust de krachten te putten, die voor de zware klimtocht nodig waren. Whymper schrok ’s nachts op uit zijn waakdroom
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door het gebulder van rotsblokken, die over zijn tent omlaag sprongen.
Zou Carrel misschien de top bereikt hebben? Dat denkbeeld maakte
hem onrustig, want er was inderdaad een grote kans, dat Carrel het
waagstuk al volbracht had. Whymper wekte daarom zijn metgezellen
en stelde voor zo spoedig mogelijk op te breken. De mannen masseer
den hun verstijfde armen en benen, zetten thee, ontbeten en knoopten
zich weer vast aan de touwen. Nu ging het er op los!
„De hoogte van de bivakplaats was 3360 meter, van de top 4505
meter. Waar het om ging, was een hoogteverschil van 1145 meter.
Aanvankelijk kwamen de mannen goed omhoog en binnen een uur
lag het bovenste gedeelte van de Noord-Oost-Grat voor hen. Weer
bleek Whymper met zijn trappenstructuur gelijk te hebben en dat
maakte zijn metgezellen zo enthousiast, dat ieder een volmaakte
prestatie leverde. Ook het weer was perfect: helder en volkomen
windstil.
„Tegen half zeven moesten de mannen halt houden. Hadow was
zo koud en uitgeput, dat hij niet verder kon. Op een papiervuur werd
wat wijn warm gemaakt en Hadow kikkerde van deze hete drank zo
op, dat de tocht kon worden voortgezet. Het hoogteverschil bedroeg
nu nog maar 600 meter. Op de helft daarvan eindigde de „Whympertrap” in de „Schulter”, de Schouder van de Matterhorn, de scherpe
knik onder de top. Wat hun na de Schulter te wachten stond, daar
hadden de mannen geen idee van. Zou het te beklimmen zijn? Ze
wisten het niet en klommen in angstige verwachting verder. Daarbij
maakten ze zich voortdurend ongerust over Carrel. Om de haverklap
dachten ze, dat ze mensen op de top zagen, van elk geluidje schrokken
ze op, maar steeds bleek dat loos alarm te zijn. Toch kon hun vreselijk
vermoeden elk moment ontstellende werkelijkheid worden, want aan
de andere kant van de berg was Carrel met zijn voorsprong, Carrel,
die de Matterhorn kende als geen ander, die alles op alles zou
zetten en kon klimmen als weinig anderen! De eerste beklimming van
de Matterhorn was een wedloop, een wedstrijd geworden, een strijd
niet alleen tussen Whymper en Carrel, maar ook met een onzichtbare,
gluiperige tegenstander, die langs elke rotswand op de loer lag en geen
genade kende: de Dood!
„Na twee uur zwaar en moeilijk klimmen waren Whymper en zijn
mannen 370 meter hoger gekomen. De Schulter, waar de helling bijna
loodrecht was geworden, hadden ze bereikt. Maar nu verder . . . De
Noord-Oostelijke Grat brak hier af en na een langdurige beraad
slaging besloten ze de noordelijke wand in te klimmen. Croz ging
voor in de loodrechte, spiegelgladde rotsen van de grauwe, donkere
De Hobby Club
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noordelijke wand. Alle reten en gaten waren door ijs gesloten en aan
vankelijk leken de moeilijkheden onoverkomelijk. Nergens vonden ze
houvast, nergens de mogelijkheid hun handen en voeten te plaatsen.
Maar Croz was in zijn element en spoorde oneffenheden, kleiner dan
een duim op, opende met krachtige, wel-gemikte piekelslagen de door
ijs afgesloten gaten en verleende de anderen krachtige steun. Deze
passage werd de moeilijkste van de hele tocht. De mannen gingen
langs een op sommige plaatsen maar één of twee centimeter brede
richel tussen de bodemloze afgrond en de loodrechte wand boven hen.
Na op deze wijze ca. 120 meter in de noordelijke wand te zijn door
gedrongen, klommen ze door een verweerde goot zestig meter in de
steile rotsen omhoog. Steeds moeilijker en gevaarlijker werd de situatie
en toen ze na twee uren uiterst inspannend en gewaagd klauteren naar
beneden keken, zagen ze dat ze slechts weinig hoger waren gekomen.
En weer verhief zich zo’n vrijwel onneembare rotscitadel voor hen . . .
„De stemming sloeg om en ware het niet, dat ze zich zo dicht onder
de zo veelomstreden top bevonden, dan hadden ze het moeten op
geven. Maar een „terug” was onder deze omstandigheden uitgesloten;
ze moesten verder, kostte wat het kostte. De touwen bleven in de
rots haken, werden nat en bevroren, raakten verward en wikkelden
zich om de benen der beklimmers, de piekels werden lastig om te
hanteren en sloegen in het gezicht en dat onder omstandigheden,
waarbij de kleinste misstap tot een catastrofe kon leiden!
„Onder normale omstandigheden hadden ze dit niet kunnen vol
houden, maar de top trok hen met onweerstaanbare kracht aan. Croz
en Whymper gingen vooraan en eindelijk . . . eindelijk was er nog
maar één rotstoren; daarachter moest de top liggen. Met het laatste
van hun krachten worstelden de mannen zich omhoog, als bezetenen
omklemden ze de rots, hun vingers kromden zich in gaatjes en spleet
jes en waarachtig, het ging, ze kwamen hoger. En toen Croz boven
aan die laatste toren was en over de rand er van keek, uitte hij een
schreeuw van blijdschap. Nog geen honderd meter , van hen af lag,
achter een zacht-glooiend sneeuwveld, de top! Whymper en Croz
maakten snel hun touw los, renden met een laatste krachtsinspanning
vooruit en schudden elkaar hijgend de handen. De top van de
Matterhorn was bereikt!!
„Het was de veertiende Juli van het jaar 1865, ’s middags 1 uur en
40 minuten. Edward Whympers hoogste ideaal was vervuld: in de
sneeuw van de nog nimmer door mensen betreden top van de Matter
horn stonden de afdrukken van zijn voeten. Of . . . zou Carrel hem
toch nog vóór zijn geweest? De top van de Matterhorn werd gevormd
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door een Grat met een lengte van ongeveer 100 meter en de twee
hoogste punten daarvan waren de Zwitserse top en de Italiaanse.
Whymper en Croz bevonden zich op de Zwitserse top. Als Carrel eens
op de Italiaanse was geweest? Weer renden Whymper en Croz over
de besneeuwde rotsen, nu langs de Grat naar de Italiaanse top. Maar
ook daar was de blanke sneeuw nog ongerept en viel er geen spoor
van voetstappen te bekennen. Er was geen twijfel meer'mogelijk:
Whymper had gewonnen en was de eerste!
„Toen boog Whymper zich over de top en hij keek langs de steile
rotswand omlaag. En plotseling zag hij, heel diep onder zich, kleine
menselijke figuurtjes . . . Carrel en zijn metgezellen. Als een echte
Engelsman gedroeg Whymper zich altijd waardig en rustig, maar nu
werd het hem toch te machtig en voerde hij van blijdschap een ware
Indianendans uit. Croz deelde in dit overmoedig enthousiasme en om
Carrel te laten horen, dat’ zij overwinnaar waren, schreeuwden
Whymper en Croz zo luid ze konden en lieten ze stukken rots naar
beneden rollen.
„Toen Carrel daar hoog boven zich die dansende stipjes zag, dacht
hij eerst dat er geesten op de Matterhorn waren, maar even later be
greep hij dat Whymper, die hij lafhartig bedrogen had, de zege had
behaald. Hij wierp zich plat tegen de berg en bleef zo een tijd
onbeweeglijk liggen. Vol schaamte en verdriet verborg hij daarbij zijn
hoofd in zijn handen. Hij durfde Whymper niet onder ogen komen
en daarom kon van verder klimmen geen sprake zijn. Geslagen daalde
hij af.
„Een uur lang bleven Whymper en zijn metgezellen op de top van
de Matterhorn. De zon was heerlijk warm en allen genoten van de
rust en van het uitzicht, dat tot 200 kilometer in de omtrek reikte.
Alleen Whymper was druk aan het werk: met zijn barometer deed
hij nauwkeurige hoogtemetingen en tevens maakte hij schetsen van
sommige gedeelten van de Matterhorn. Het uitzicht interesseerde hem
niet; als hij blind was geweest, had het welslagen van de eerste be
klimming hem dezelfde grote voldoening gegeven als nu. Dit was het
hoogtepunt van zijn leven en in diepe ontroering had hij Douglas bij
diens aankomst op de top omarmd. Douglas en Croz hadden een stok
van de tent tussen de rotsen geklemd en hadden daaraan een blauw
hemd van Croz gebonden. Met een „Edward Whymper, de overwin
naar van de Matterhorn!” wijdden ze de vlag in. Whymper moest
daar niets van hebben en vond dat ze daarmee de dag loofden nog
voor het avond was . . .
„Terwijl de Taugwalders hun pijpje rookten, wees Hudson Hadow
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de vele honderden duidelijk zichtbare bergtoppen en noemde daarbij,
voorzover hij ze kon herkennen, de namen. En ieder van de zeven
mannen genoot op zijn manier van de rust, die na de inspannende
tocht wel-verdiend was. Vijf-en-twintig honderd meter onder hen
graasden de koeien in de malse alpenweiden, haalden de Zermatters
het hooi binnen en stortten de bergstroompjes zich in watervallen naar
het vruchtbare dal . . . hier, op de besneeuwde top van de Matterhorn,
4505 meter boven de zeespiegel, ademde alles rust en vrede . . .
„Toen werd het tijd om op te breken. In gemeenschappelijk overleg
werd vastgesteld in welke volgorde de mannen zouden afdalen en
Taugwalder rangschikte de touwen. Whymper had 170 meter touw
meegenomen: 60 meter zwaar Engels Manila-touw, 50 meter nog
zwaarder Italiaans touw en 60 meter lichter touw, dat tamelijk oud
was en als reservetouw bedoeld was. Croz zou voorgaan bij de af
daling met respectievelijk Hadow, Hudson en Douglas achter zich. Dit
viertal knoopte zich vast aan het Italiaanse touw en begon de terug
tocht. Whymper, die nog een schets wilde voltooien en op verzoek
van zijn metgezellen de zeven namen op een stukje papier schreef
om in een fles op de top achter te laten, zou met de jonge Taugwalder
achterop komen. De oude Taugwalder, die zich via het zwakkere touw
met Douglas verbonden had, volgde het viertal in de afdaling. De
overwinning was behaald; nu ging het er alleen nog maar om de
prijs der overwinning veilig omlaag te brengen.
„Zodra Whymper klaar was, knoopten hij en de jonge Taugwalder
zich vast aan het Engelse Manila-touw en klommen ze omlaag. Toen
ze de anderen inhaalden, waren dezen al in de moeilijke, uiterst steile
rotsen boven de Schulter gekomen. Douglas riep Whymper toe, dat
deze zijn touw met dat van zijn voorgangers moest verbinden en
Whymper wierp daarop het uiteinde van zijn lange, Engelse touw
naar de oude Taugwalder, die het om zijn middel en aan het uiteinde
van het zwakkere reservetouw vastmaakte. Whymper kon niet weten,
dat Taugwalder het zwakkere touw had gebruikt en omdat hij Taug
walder de touwenkwestie ten volle toevertrouwde, vroeg hij er ook
verder niet naar. Er zat nu evenwel een zwakke schakel in de ketting
van zeven mannen, want de twee groepen, Croz-Hadow-HudsonDouglas en beide Taugwalders-Whymper, waren via het zwakke touw
met elkaar en de deelnemers van elke groep onderling door sterk
touw verbonden.
„Het begin van de afdaling was door de verkwikkende rust snel
en zeker verlopen, maar nu werd het oppassen. Wat bij het omhoog
klimmen nauwelijks opviel, deed zich bij de afdaling ten volle gelden:
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de duizelingwekkende steilte, waarmee de rotswanden zich in de af
grond stortten. Heel in de diepte, 1200 meter lager, glansde het ijs
van de Matterhorn-gletscher en waarheen de klimmers hun oog ook
richtten, op de berg zelf vond het geen rust- of steunpunt. Hierlangs
moesten zij omlaag en daar de rots vaak spiegelglad en op enkele
plaatsen met ijs overdekt was, ging het afdalen uiterst voorzichtig:
voetje voor voetje. Niet meer dan één klimmer was in beweging; de
anderen steunden zoveel mogelijk tegen de rots en zetten zich schrap
om een eventuele ruk aan het touw te kunnen opvangen. Het ging
dus langzaam, maar de hoofdzaak was dat het ging. Tot een buiten
gewoon steile en gladde passage werd bereikt. . .
„Croz ging als eerste en verplaatste zich ongeveer vijf meter. Nu
moest Hadow hem volgen. Hij kon niet. Croz ging enkele meters
terug om Hadow te helpen. Hij stak zijn piekel in het ijs en steunde,
zoals in dergelijke situaties gebruikelijk was, met beide handen
Hadows voeten en bracht deze één voor één in de juiste stand. Toen
draaide Croz zich om ten einde zijn piekel te pakken. Op dat moment
wankelde Hadow... hij viel . . . viel op zijn rug, met de benen
in de lucht, botste tegen Croz en trof die met zijn volle gewicht in het
kruis. . .
„Croz verloor het evenwicht, werd omvergeworpen, stiet een ver
twijfelde gil uit en stortte achter Hadow omlaag, tevergeefs proberend
met zijn handen ergens houvast te vinden. Hudson sprong achteruit
om van de gladde rots onder hem in ruwer gesteente te komen, maar
de ruk van het touw wierp hem omver en ook hij viel. . . Douglas was
van schrik verlamd, kon niets doen, de ruk van het touw ... en ook
hij werd omlaaggesleurd, ook hij viel, met wijd-open ogen, die zochten
en niet meer vonden . . .
„Whymper en de twee Taugwalders stonden nog. Whymper
schreeuwde dat zij het touw moesten aantrekken en alle drie zochten
en vonden ze steun en houvast in de ruwe rotsen. De oude Taugwalder
stond het gunstigste en omklemde met beide armen een groot rots
blok . . . daar kwam de ruk van de vier omlaagstorrende mannen, een
hevige ruk, maar Taugwalder hield hem, hield ... en dat betekende:
hoop!
„Als nu het touw maar hield! Dan kwamen de vallende mannen
tot stilstand, dan konden Croz en Hudson, de beste alpinisten ter
wereld, weer op de been komen, want nog zweefde niemand boven
de vrije afgrond, hoe nabij die ook was! Als . . .
„Maar toen reet het strak gespannen touw tussen Douglas en de
oude Taugwalder midden-door, werd de val door niets meer geremd,
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gleden de vier ongelukkigen verder, sneller, steeds sneller tot aan de
rand van de afgrond en werd de een na de ander omlaaggeslingerd,
suisden de tot vernietiging gedoemde lichamen in vrije val door de
ruimte, meer dan duizend meter diep. Enkele rotsblokken rolden mee,
een kleine lawine stortte omlaag, van beneden dreunde nog een laatste
echo en daarmee was het vonnis voltrokken, werd het stil, doodstil . . .
„De prachtige overwinning was in een ontzettend ongeluk veranderd
en verlamd van schrik en ontzetting klemden de drie overlevenden zich
een uur lang aan de berg vast. De Taugwalders begonnen te huilen,
te jammeren en te schreeuwen. Whymper daarentegen zweeg, tot hij
ontdekte dat tussen Douglas en Taugwalder het zwakkere touw was
gebruikt. Whymper werd woedend en het scheelde niet veel of hij had
Taugwalder met zijn piekel doodgeslagen, maar hij vermande zich en
zei, dat ze verder moesten gaan. Door de flinke houding van
Whymper slaagde het drietal er in veilig de bivakplaats te bereiken,
maar gemakkelijk ging dat niet, want elk ogenblik zakten de Taug
walders bevend en jammerend in elkaar. Whymper bleef zich zelf
en de anderen meester, maar maakte ontzettende uren door. Soms
voelde hij een schrijnend zelfverwijt, dat hij Hadow met zijn geringe
ervaring had meegenomen, dan dacht hij weer aan die wijd-open ogen
van zijn vriend Douglas, die de zijne gezocht hadden.
„Om zes uur ’s avonds bereikte het drietal de bivakplaats en daar
gebeurde iets wonderlijks, iets zo geheimzinnigs, dat er bovennatuur
lijke krachten in ’t spel schenen te zijn: een verschijnsel, dat gelijk
tijdig door verschillende mensen op verschillende plaatsen werd waar
genomen en zonder enige twijfel werkelijkheid is geweest. Tegen de
hemel boven de Lyskamm en Monte Rosa tekende zich een machtige
regenboog af, die omhoog steeg en uitgroeide tot een donkere, scherp
omlijnde cirkel, waarin zich een verticale streep en twee kleine, licht
gebogen kruisvormige figuren aftekenden. Whymper zocht als nuchterdenkend en wetenschappelijk-onderlegd mens naar de natuurkundige
oorzaken daarvan, maar kon het onder deze omstandigheden huivering
wekkende verschijnsel niet verklaren. Hij dacht aan een optische gril
der natuur, aan een luchtspiegeling en geloofde niet aan iets boven
natuurlijks, zulks in tegenstelling met beide Taugwalders, die er een
teken des'"hemels in zagen. Ook Carrel zag bij zijn afdaling het
mysterieuze verschijnsel en dacht aan toverkunsten van de duivel, die
op de „Becca” zetelde.
„Bij het invallen van de nacht was het onmogelijk om verder te
gaan en dicht op elkaar gedrongen om bescherming te vinden tegen
de koude brachten de mannen op een kleine rotsplaat de nacht door.
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Slapen was onmogelijk; daarvoor was de ruimte te klein, en waren
hun gedachten te somber. Zodra het licht werd, brak het drietal op
en daalde langs het Hörnli af naar Zermatt, waar men door grote
kijkers de zeven mannen op de top had gezien. Seiler had daarop
een groot feest gegeven, heel Zermatt was op de been geweest, maar
de feestvreugde was verstoord door een kleine jongen met scherpe
ogen, die was komen zeggen, dat hij een lawine van de Matterhorn had
zien vallen. Eerst geloofde men het ventje niet, maar toen men later
op de dag slechts drie mannen omlaag zag komen, werd het vreselijk
vermoeden bewaarheid. Seiler wachtte Whymper op in zijn hotel en
vroeg: „Wat is er gebeurd”. „De Taugwalders en ik zijn terugge
komen” was het enige, dat Whymper kon antwoorden. Daar hij
geestelijk uitgeput was, ging hij slapen.
„Een groep Zermatters ging op verkenning uit en kwam zes uur
later terug met de boodschap, dat ze van verre de lichamen van de
verongelukten bewegingloos op de sneeuw van de gletscher hadden
zien liggen. Om twee uur ’s nachts trok Whymper, vergezeld door
enkele gidsen en Engelse dominees naar de 'Matterhorn, bijgelicht
door fakkels. Ditmaal beklommen ze niet de Noord-Oost-Grat, maar
gingen ze na het Hörnli rechts-af, naar de Matterhorn-gletscher.
Eindelijk betraden ze na een zware, levensgevaarlijke klauterpartij
door de ijswoestenij het dodenveld, waar de lijken van Whympers
metgezellen moesten liggen. Er waren er maar drie. Wie ontbrak?
Whymper schrok hevig, toen hij merkte dat het Douglas was. De
stoffelijke resten van Croz, Hadow en Hudson lagen op de sneeuw
uitgestrekt. Naast de lijken, waarvan de beenderen vele malen ge
broken waren, lagen de schoenen van de ongelukkigen. Van Douglas
geen spoor . . .
„Whymper en de anderen doorzochten de hele omgeving, maar
tevergeefs. En terwijl ze zich met moeite een weg door de gletscher
baanden, dreunden plotseling boven hen enkele lawines en toen de
laatste echo daarvan uitgestorven was, weerklonken heel vaag, maar
niettemin duidelijk waarneembaar, van boven opgewonden mense
lijke stemmen. Carrel was na de nederlaag tot de Matterhorn terugge
keerd en had hem in een stoutmoedige klauterpartij langs de Italiaanse
Grat overwonnen. En terwijl hij in triomf op de top de Italiaanse
driekleur plantte, heerste vijftienhonderd meter onder hem de diepste
rouw en verzamelde men de stoffelijke resten van drie dappere
mannen om hen in de eeuwige sneeuw een graf te delven.
„Eindelijk had de mens de berg der bergen overwonnen, maar hoe
hoog was de prijs, die er voor betaald moest worden! Met zijn scherpe
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rotskanten had de Matterhorn in één ruk de levensdraad van vier
krachtige, bloeiende mannen doorgesneden en zelfs dat was nog niet
voldoende. De koning der bergen deed slechts ten dele afstand van
zijn prooi en ’s avonds moest Whymper zijn vriend in de koude, naakte
rotsen achterlaten, — onvindbaar, tot in de eeuwigheid. Want Lord
Douglas werd nimmer gevonden en Whympers wens — eens naast
Douglas begraven te mogen worden — ging niet in vervulling.
„Werd Taugwalder er door sommige Zermatters van beschuldigd
het touw te hebben doorgesneden, Whymper moest zich verdedigen
tegen de talrijke openbare aanklachten van de wereldpers, hetgeen
zijn leed verergerde, want schuld had hij niet. Zijn naam en die van
Zermatt gingen over de gehele wereld en zijn artikelen en boeken
over de Matterhorn werden door honderdduizenden gelezen. Her
bergde Zermatt vóór 1865 in één zomer tientallen gasten, nu stroom
den de toeristen uit alle landen op aarde bij honderden en later bij
duizenden naar de voet van de berg, waar het tijdperk der pioniers
werd afgesloten en het alpinisme zijn zegevierende tocht over de aarde
begon. Want dit staat vast: dat ondanks haar noodlottige afloop deze
eerste beklimming van de Matterhorn de ogen der mensheid voor de
schoonheid van de bergsport heeft geopend en dat Whympers pioniers
arbeid de stoot heeft gegeven tot het alpinisme, zoals wij dat heden
ten dage kennen.
„En Whymper zelf treurde zijn hele leven om zijn gevallen met
gezellen, in ’t bijzonder om zijn vriend Douglas. Gelukkig vond hij
bevrijding in zijn werk. Hij maakte ontdekkingsreizen, vooral in de
Andes, kreeg een wereldnaam als schrijver en wanneer hij kon, keerde
hij terug naar Zermatt, naar de berg, die zijn levensloop had bepaald
en hem het hoogste geluk en de diepste smart had doen kennen, keerde
hij terug naar de Matterhorn, die zich boven de laatste rustplaats van
het dierbaarste, dat hij verloren had, verhief als het machtigste graf
monument op aarde!”
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De D-trein Amsterdam-Bazel jakkert voort over de eindeloze rails,
schiet als een weerlicht door de kleine stations, schokt over wissels en
kruispunten, mindert vaart bij spoorbruggen, raast er met donderend
geweld overheen, trekt weer op en ijlt met een 100 km-vaart verder,
de bergen tegemoet. Seinen verspringen, wissels verschuiven, signaalbellen rinkelen, overwegen klappen open en dicht. Donzige flarden
stoom waaien over de weilanden en slaan neer op de rustig-herkauwende koeien, die zich door het voortjagende, rook- en vlammen-spuwende
monster niet op stang laten jagen. Monotoon en rhythmisch bonzen
de wielen der wagens tegen de railskoppelingen en heel het ingewik
kelde stalen spierenstelsel van de locomotief stoot, draait en danst in
razende cadans. Dan een snerpend gegil van de locomotief en even
later flitst in door elkaar dwarrelende beelden een tegenligger voorbij.
Verder gaat het, in een haastige jacht naar snelheid. Telegraafpalen en
bomen wisselen elkaar in snelle opeenvolging af en een steeds van
aspect veranderend landschap trekt voorbij. Verder, verder, de reis
is nog lang! Massa’s blokken steenkool worden in de muil van de
locomotief geworpen, honderden liters water verdampen tot stoom
om het langs de glimmende rails jagen in stand te houden. Maar
plotseling vertraagt het rhythme van tikken, schokken, stoten en
blazen, piepen en sissen de Westinghouseremmen en staat de trein
stil: Maastricht.
Op de perrons gedrang van reizigers, van dravende en sjouwende
witkielen, van zenuwachtige juffrouwen en blèrende kinderen, van
en belegde broodluid-roepende krantenjongens en venters met koffie
'
jes. Dan worden de portieren dichtgeslagen en komt de trein weer in
beweging. Tot ziens Nederland, tot over een maand!
„Paspoorten alstublieft!” roepen de Belgische douanen: het buiten
land kondigt zich aan. Geen interesse voor de bagage van de Hobby
Club. Kleine mijnwerkersdorpen met smerige huizen, beroete fa57
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brieken, torenhoge bovengrondse complexen der kolenmijnen en
bergen van steenkool. Eerste Belgische station: Luik. Een mengelmoes
van Frans, Waals, Vlaams, Hollands en Duits dringt door de coupé
raampjes naar binnen. Alles is anders geworden. De mensen spreken
anders, bewegen zich anders, eten anders dan in het noorden. De
reclameborden prijzen in een andere taal andere artikelen aan, spoor
wegpersoneel, politie, brievenbestellers en soldaten, allen zijn ze
anders gekleed. Hoe kan het ook anders, want Holland is voorbij
en het Frans sprekende deel van België is het voorportaal van ZuidEuropa.
De reis gaat verder en in de uitlopers van de Ardennen rijst de
grond omhoog. Dat zal zo voortgaan en pas zijn hoogtepunt bereiken
in de top van de Matterhorn. Ook het landschap is geheel veranderd:
de weilanden hebben plaats gemaakt voor golvende bossen, nauwe
rivierdalen, rotswanden, hellende korenvelden, heuvels, en zelfs lage
bergen. België is prachtig en vol afwisseling met zijn snel-vlietende
beekjes en rivieren, met zijn vriendelijke dorpjes en gezellige mensen.
Gesprekken met Belgische pleizier- en handelsreizigers, waarbij veel
grammaticafouten worden gemaakt maar evenveel mensenkennis wordt
opgedaan. Eten, snoepen, roken, drinken, lachen, zingen, fluiten,
moppen rondstrooien, discussies voeren, vrolijk gesnap hier, onder
houdend gebabbel daar. En als de eerste steile rotswanden zichtbaar
worden of een hoog op de rotsen gelegen kasteel, dan klikken in
koor de sluiters der fotocamera’s. Om de paar minuten een nieuw
landschap met rustige doorkijkjes of indrukwekkende vergezichten:
wat is reizen toch prettig, wat is reizen toch leerzaam en interes
sant.
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die groter en groter wordt en plotseling is daar weer het volle zon
licht, waartegen je ogen knipperen. En even later herhaalt zich het
spelletje van licht en donker en dendert de trein door een volgende
tunnel.
Clervaux en Ettelbrück en daarmee is de Hobby Club de grens van
het groothertogdom Luxemburg met zijn 300 000 inwoners gepas
seerd. De hoofdstad blijkt een pracht-stad te zijn en graag had de
Hobby Club er een kijkje genomen, maar dat gaat niet, daarvoor is
geen tijd beschikbaar, want de reis is nog lang en Bazel is voor van
daag het einddoel.
Eindelijk: Thionville en dat betekent het machtige Frankrijk.
Donkere beweeglijke en drukgebarende douanebeambten. „Ah, la
jeunesse hollandaise va en Suisse! 1’Hobby Club’! Mais oui, je comprends ce que ga signifie! Des messieurs n’ont rien a déclarer? Alors:
bon voyage, mesdames, messieurs et beaucoup de plaisir!” en een
zucht van verlichting stijgt op uit de monden van hen, die meer
sigaretten of tabak bij zich hebben dan eigenlijk is toegestaan. Ze
schieten anders aardig op: na Holland België, na België Luxemburg,
na Luxemburg Frankrijk en na Frankrijk . . . Zwitserland.
Maar zover zijn ze nog niet en ’t eerstvolgende station is Metz. Hier
is Elzas-Lotharingen, eens de twistappel tussen Frankrijk en Duits
land, dat nu zo rustig en vredig is. Herinneringen aan geschiedenis
lessen duiken op. Onbegrijpelijk, dat eens, in de eerste wereldoorlog,
millioenen jonge mannen, fris en bloeiend als de jongens van de
Hobby Club, elkaar hier jaren achtereen met de gruwelijkste martel
werktuigen der moderne techniek uitmoordden, afslachtten en ver
minkten. Onbegrijpelijk, dat mannen, die eikaars vrienden, eikaars
broeders hadden kunnen zijn, elkaar dat hadden kunnen aandoen.
Onbegrijpelijk dat hier, waar zich nu golvend de korenvelden uit
strekten, eens het hartebloed van honderdduizenden jonge mensen
vloeide en uit de afgemartelde lichamen het leven met zich meetrok.
Onbegrijpelijk, dat hier het resultaat van liefdevolle ouderlijke
zorgen, van opvoeding en onderricht door onderwijzers en leraren,
dat heel dat wonderlijk-fijne organisme, opgekweekt als een kost
bare plant, in één slag teniet moest gaan. Ze kunnen er niet bij, de
jongens van de Hobby Club. Ze kunnen het niet geloven, dat dit lief
lijke, in milde zonnestralen badende landschap eens een hel van vuur
en ijzer, van dood en verderf en van tot duivels opgezweepte mensen
kinderen is geweest. Maar ze weten dat het waar is en dat zelfs
dit nog niet genoeg was. En als ze bedenken, dat de mensheid
het tot een tweede wereldoorlog heeft doen komen, met nog meer
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doden, nog meer ellende, dan schamen ze zich en worden ze stil . . .
Ten westen van de spoorlijn ligt Verdun, een van rouw zwart ge
blakerde plek op aarde. Daar is een dodenstad, een heuvel met einde
loze rijen van houten kruisen. De jongens van de Hobby Club voelen
de ellende. Maar tegelijkertijd voelen ze, dat dit nooit, nooit meer
gebeuren mag, dat zij tot de jeugd behoren, die de komende generatie
zal vormen, dat zij eens de wereld zullen leiden en dat daarom ook
hun de heilige taak is opgelegd de vrede te dienen. Ze weten wel dat
door vele oorzaken oorlogen haast onvermijdelijk schijnen te zijn,
maar zijn er toch van overtuigd dat de mensheid haar lot volkomen
in eigen hand heeft, dat door verbetering van sociale en economische
toestanden, door een betere opvoeding en door minder egoïsme, met
inspanning van alle krachten en een flinke dosis „good will” hand
having van de wereldvrede te bereiken moet zijn. De mannen, die
hier tegen elkaar vochten, kenden elkaar niet en daardoor had men
ze gemakkelijk tot eikaars vijanden kunnen maken. Hadden ze elkaar
in hun jongenstijd leren kennen, dan waren ze vrienden geworden
en hadden ze elkaar niet willen uitmoorden. En daarom, school er
niet in het met elkaar in contact brengen van de jeugd in verschillen
de landen en in het tot stand doen komen van een internationale jeugd
vriendschap, school daarin niet een machtig middel om de vrede te
verzekeren? De Hobby Club, die nu op ’t punt staat zelf in de inter
nationale jeugdgemeenschap te worden opgenomen, praat er lang en
uitvoerig over en is zij in sommige opzichten misschien wat al te op
timistisch en te idealistisch, haar streven is zuiver en oprecht.
De reis is vol afwisseling. Na Straatsburg met zijn beroemde dertiende-eeuwse kathedraal zitten ze plotseling midden in de Vogezen,
het bosrijke middelgebergte ten westen van de Rijn. Het is tijd om
thee te drinken en de coupé’s van de Hobby Club stromen leeg. Na
de eerste gezamenlijke wandeling over vreemd grondgebied arriveren
ze in de luxueuze restauratiewagen met zijn comfortabele stoelen en
zijn brede ramen. Her wordt een gezellig festijn. Eerst bestuderen ze
de „spijskaart” alsof ze een' diner van vijf gangen met hors d’oeuvre,
soep, vlees, vis, gevogelte en toespijs willen bestellen en als de kellner
komt, en ze er op attent maakt, dat het diner pas over een uur begint,
besluiten ze, dan in ’s hemelsnaam nog maar even te wachten met
het diner en bestellen ze elf bier en zeventien prikkellimonades. De
kellner, die wil bewijzen hoe au sérieux hij de jongelui met hun spijskaarten-studie heeft genomen, brengt er rietjes bij, uit ervaring
wetende hoezeer de jeugd daarop gesteld is. En met een ernstig ge
zicht vraagt hij of ze niet vast plaatsen voor het diner willen be-
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stellen. Als antwoord haalt Joosje uit haar proviandtas een hardge
kookt ei, een thermosfles, een kadetje met leverworst en een gevulde
koek en ze zegt: „Dat is mijn hors d’oeuvre, dat’s mijn soep, dit mijn
vleesgerecht en dat het begin van mijn toespijs”. Als de kellner vraagt
waarom die gevulde koek het „begin” van de toespijs is, biedt Joosje
hem een toffee aan.
Vandaag nemen ze ’t er maar eens van. Zo voor een keertje lekker
snoepen kan geen kwaad en als de jongens genoeg hebben van het
kauwen, dan komen de pakjes sigaretten voor de dag. En als ze een
maal zitten te dampen, komen de tongen weer los en één daarvan,
eigendom van Fred, vertelt van de eerste bioscopen, die soms als
een grote treincoupé waren ingericht. In plaats van ramen waren er
evenwel projectieschermen, waarop films van voorbijtrekkende land
schappen werden geprojecteerd, terwijl een stampende motor het ge
luid van een rijdende trein nabootste.
Soortgelijk is hun reis: een rolprent, die non-stop, behalve bij de
stations, achter de coupéramen voortbeweegt. Een steeds boeiende
film, een stereoscopische kleuren-geluidsfilm, met long-shots van voor
bijschuivende heuvellandschappen, met medium-shots van dorpen,
steden, baanwachtershuisjes en seinpalen, en met close-ups van stralen
de jongens- en meisjesgezichten. Productiemaatschappij : de Nederland
se Spoorwegen. Regisseur: de machinist. Décors: de natuur. Licht
effecten: de zon. Acteurs: de jongens en meisjes van de Hobby Club
en anderen. Montage: de samenstellers van spoorboekje en treinroute.
Alleen de snelheid verschilt: hier geen 24 beelden per seconde, maar
100 kilometer treinrails per uur, want in Frankrijk rijden de loco’s
oh zo hard.
Plotseling staat voor de coupé een klein Frans jongetje, met zijn
duimpje in zijn mond. Ze moeten allemaal lachen om dat parmantige
kereltje, dat een miniatuur-lange broek draagt. „Entrez” en hij dribbelt
naar binnen, in ’t geheel niet verlegen en klimt bij Joosje op schoot.
Na een groot stuk chocolade te hebben opgeknabbeld, wordt het
ventje spraakzaam en babbelt hij in zijn kleinkinder-Frans honderd
uit. Gelukkig kunnen ze hem verstaan en ook antwoorden, want tegen
over zo’n klein manneke hoef je niet bang te zijn om fouten te maken.
„Bébé”, zo noemt hij zichzelf, is op reis „pour visiter la grand-mère”
en is gaan wandelen „parceque maman dort”. Hij vraagt aan iedereen
hoe ze heten en als hij de voor hem moeilijke namen probeert na te
zeggen, schateren allen het uit van het lachen. Bébé steelt ieders hart
en mag meer lekkers oppeuzelen dan zijn moeder waarschijnlijk goed
zou vinden. Als Bébé gefotografeerd en zelfs gefilmd wordt, staat
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„Maman” plotseling voor de coupé en tot haar verrassing ziet ze, hoe
haar vierjarige kleuter een heel troepje jongelui voor zich heeft ge
wonnen en om zijn garnalenvingertje windt. Dan mogen de jongens
en meisjes van de Hobby Club hun Franse lessen tegenover een oudere
in de practijk brengen en ook dat valt mee. Het spijt allen wanneer
Bébé hen verlaat, omdat zijn oma in Colmar woont en hij daar moet
uitstappen.
Lous heeft intussen alweer iets anders ontdekt: een foxterrier. Ze
kwam hem in de wandelgang tegen met zijn baas, die op het vorige
station met hem uitgestapt was om een boompje voor hem te zoeken.
Jammer genoeg waren er geen boompjes op het perron, zodat de fox
moest volstaan met een lichtmast. Lous vroeg aan zijn baas of de
Hobby Club hem een kwartiertje mocht lenen en dat werd toegestaan.
Zo komt ze dan met een triomfantelijk gezicht met het hondebeest
aanzetten en Fox mag voor de clubleden alle kunstjes vertonen, die
hij geleerd heeft.
Zo kenmerkt elk gedeelte van het traject Amsterdam-Bazel zich door
een aardig voorval, beginnend met het Eindhovens krantenjongetje,
eindigend met. . . Dat weten ze nog niet, want het eindpunt is nog
niet bereikt. Maar Bazel is niet ver meer en ze naderen Mulhouse. Het
weer is intussen slechter geworden en nadat ze eerst hun ogen hebben
uitgekeken aan fantastisch gevormde, witte wolkengevaarten boven
de beboste hellingen van de Vogezen, neemt de lucht een dreigender
karakter aan: grauwe regenwolken, die snel naar het zuid-oosten
drijven.
Kijk toch al die ganzen! En wat zijn ze vet’! Ja, die zijn voor de
over de hele wereld beroemde „paté de foie gras”, de ganzenlever
pastei, waarvan de omgeving van Straatsburg de beste levert. Hier
zijn de grootste ganzenfokkerijen ter wereld. Een neef van Hans van
Zuilen komt uit de Elzas en die heeft hem wel eens daarvan verteld.
Ja, dat is me wat moois! Hoezo? vraagt de Hobby Club. En dan geeft
Hans een realistisch relaas van de mestingmishandeling, waaraan deze
ganzen ter wille van het lekkere hapje blootstaan en die er op gericht
is een abnormaal grote lever en een zo sterk mogelijke vetafzetting
te krijgen. Als heel jonge dieren worden de ganzen in nauwe hokken
gezet, waarin ze zich niet kunnen bewegen. Elke beweging schaadt
namelijk de vetafzetting. Met geweld worden ze voortdurend met
eten volgepropt en met trechters worden balletjes maïsmeel, vermengd
met peper en dorstwekkende middelen, in hun bek geperst. In het
drinkwater worden zand en houtskool gedaan, allemaal foltermiddelen
om de lekkerbekken onder de mensen te bevredigen. Ten slotte barsten
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de dieren zowat en is hun lever enkele kilo’s zwaar geworden. Het
doel, de Straatsburger paté de foie gras, die in gele botervloor-achtige
potjes in de handel wordt gebracht, is heerlijk, maar het middel is
weerzinwekkend.
Ondertussen snelt de trein voort over zijn ijzeren weg. Het begint
te regenen, het wordt donkerder en de lampjes in de coupé flitsen aan.
De jongens en meisjes zijn stijf van het zitten en moe van het praten
en vrolijk zijn. Ze verlangen naar het eindpunt en naar nachtrust, want
ondanks het feit, dat de locomotief het zware werk verricht, is zo’n
reis uiterst vermoeiend. Door de regen valt de duisternis vroeg in en
dikke regendroppels kletteren tegen de ruiten. Sommigen dommelen,
anderen praten met gedempte stemmen. De reis was lang, maar dan
doemen in de verte vage silhouetten van huizen en gebouwen op,
worden honderden lichtjes zichtbaar, schokt de trein over wissels langs
rangeerterreinen en vraagt ieder zich af: ,,Zou dat. . . zou dat Bazel
zijn?”

Om negen uur twintig middel-Europese zomertijd stoomde de D-trein
Amsterdam-Bazel het station Bazel-SBB binnen en zette de Hobby
Club voor ’t eerst voet op Zwitserse bodem. Ondanks het gewicht van
de loodzware rugzakken vond ieder het heerlijk weer buiten te zijn
en te kunnen lopen, ook al ging dit laatste maar tot de file, die de
douane moest passeren. De grensformaliteiten waren hier omslachtiger
dan in België en Frankrijk en de koffers, waarin de radiospullen zaten,
veroorzaakten enige stagnatie. Douanebeambten zijn trouwe dienaren
van de staat en daarom schrikken ze terug voor zenders, denkend aan
spionnage. Maar de onschatbare waarde van gewichtig uitziende pa
pieren met veel stempels bleek ook hier, want toen Leo de invoerver
gunningen en de zendvergunningen van de Zwitserse posterijen te
voorschijn haalde en de douanen type-nummers en andere gegevens
vergeleken hadden, kregen de jongens en meisjes met krijt witte
kruisen op rugzakken en koffers en konden ze doorgaan.
De ontvangst in Bazel was de traditionele: regen. De Hobby Club
liet zich daardoor echter haar pleizier niet bederven en nam de tram
naar de jeugdherberg op de Weiherweg. Hier zagen ze voor het eerst
het herkenningsteken van alle Zwitserse jeugdherbergen: een blauw,
driehoekig metalen schild met in wit de letters SJH: Schweizerische
Jugend Herberge. De Basler „Jugi”, zoals de Zwitsers een jeugdher
berg noemen, bleek een ruim, fris en goed onderhouden gebouw te
zijn, waar de jongens van de Hobby Club een hele slaapzaal voor zich
alleen kregen. De Hobby Club had vier lidmaatschapskaarten, waar
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van elk een groep het recht gaf in een jeugdherberg te overnachten.
Nu was één kaart voldoende geweest, maar de Hobby Club had er
vier genomen om zich later in groepen te kunnen splitsen, waarbij
dan elke groep natuurlijk over een kaart moest beschikken. De
jongens, op wier naam de kaart ingevuld was, moesten dan in een
groot boek hun naam en adres invullen, op welke dag ze waren aan
gekomen, wanneer ze weer vertrokken, adres, waar ze vandaan
kwamen, waar ze heen gingen, beroep, nummer van de lidmaatschaps
kaart, geboortedatum, hoeveel jongens, hoeveel meisjes en of ze een
groep of „Einzelwanderer” waren.
De volgende morgen was het al vroeg dag voor de Hobby Club en
om zeven uur ontmoetten de jongens en meisjes elkaar volgens af
spraak in de eetzaal. Na een heerlijk ontbijt van de schier onuitputte
lijke voorraad eten uit Holland wasten de jongens en meisjes gezamen
lijk af, namen daarna hun rugzak op en wandelden naar het station.
Om 8.35 uur ging een sneltrein naar Zürich en de veertig minuten,
die ze over hadden, gebruikten ze om een kijkje te nemen op het
station, dat enorm verschilde van wat ze in Holland op dat gebied
gewend waren.
Station Bazel SBB, Hauptbahnhof: echt Zwitsers en tegelijkertijd
in hoge mate internationaal, grensstation, spoorwegknooppunt van
treinen uit alle windstreken en toegangspoort tot de Alpen, geken
merkt door een Babylonische spraakverwarring en een sfeer, die ieder
een opvalt.
Zo verging het ook de jongens en meisjes van de Hobby Club, toen
ze na aankomst op het station hun ogen en oren eens goed de kost
gaven. Een mengelmoes van talen hoorden ze om zich heen: rad Frans,
hard en krakerig Amerikaans, sappig Vlaams, zangerig Basler-Duits,
zwaar binnensmonds Engels, melodieus Italiaans, scherp sissend Duits
en nog andere talen, die de Hobby Club echter niet kon identificeren.
Misschien Russisch, Hongaars, Pools en Spaans? Ze wisten ’t niet.
En nog interessanter dan al die talen waren de mensen! Alle rassen
en naties schenen hier vertegenwoordigd te zijn en de Hobby Club
vond het een leuke sport de mensen naar hun uiterlijk en manier van
doen thuis te brengen. Glad-geschoren „good looking” Amerikanen,
die je zonder moeite onderscheiden kon van de ietwat stijve, maar
op ’t eerste gezicht al zo sympathieke Britten. Waren de Belgen
joviaal, vrolijk en wat opzichtig, de Frangaises erg druk, koket en
zwaar gepoederd en geschminkt, de Italianen in hoge mate beweeg
lijk en opgewonden, de Hollander onder dit internationale reizigers
publiek werd gekenmerkt door zijn waardige kalmte en een tikje
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ongegeneerdheid, voortvloeiend uit het feit, dat „men” hem toch
niet verstond. Er waren ook Chinezen, studenten waarschijnlijk, enkele
Russen, die opvielen door hun sobere kleding en een Brits-Indische
in een lang licht-blauw gewaad. Nu eerst voelden de jongens van
de Hobby Club pas recht, dat het vaderland ver achter hen lag en
dat ze „in den vreemde” verkeerden.
Er was zojuist een nachttrein uit Ostende aangekomen en door de
douane kwamen stromen Engelsen, opgewacht door vertegenwoor
digers van Cook’s reisbureau, kenbaar door een band om hun mouw.
Met hun Baedeker, de bekende in rood leer ingebonden reisgids, onder
hun arm wendden ze zich tot die Cook-mensen, omdat die tenminste
vlot Engels praatten, hetgeen de Angelsaksers, die het niet nodig ach
ten vreemde talen te leren, zeer welkom was. Daar kwam een hele
troep boy-scouts, Engelse padvinders, die de Hobby Club hartelijk
toewuifden. Oh, in de jeugdherbergen, daar zouden ze nog heel wat
jongeren uit andere landen ontmoeten en dozijnen vriendschapsbanden
smeden, een heerlijk vooruitzicht!
De Hobby Club raakte niet uitgekeken in deze bijenkorf van door
elkaar zwermende mensen. Voor ’t eerst zagen ze hier de echte alpinis
ten, sportief gekleed zoals zij zelf en eveneens beladen met zware
rugzakken, maar tevens uitgerust met gletschertouwen, piekels en rinke
lende stijgijzers. Die zagen er heel wat beter uit dan die dik-buikige
Duitser in zijn kort leren broekje en met op zijn glimmend hoofd een
Tiroler hoedje. Wie je ook meteen herkende: de toeristen, die huis
waarts keerden. Als Indianen zo bruin zagen die!
Gezellig toch zo’n Zwitsers station, waar iedereen in en uit kon
lopen zonder dat daarvoor een perronkaartje nodig was. Gezellig al
die winkeltjes, waar een ongekende weelde van fruit, boeken, tijd
schriften, rookwaar en lekkernijen was uitgestald. Gezellige mensen,
de Zwitsers, bedaard, gedienstig en vriendelijk, mensen, met wie ze
’t best zouden kunnen vinden. Gezellig, zo op reis te zijn’.
De stationsklok wees twintig minuten over acht, zodat het tijd werd
om naar de trein te gaan. Alle Zwitserse treinen zijn electrisch en met
één daarvan vertrok de Hobby Club om 8.35 uur naar Zürich. Wat
meteen opviel: de opschriften, die alle in drie talen, Frans, Duits en
Italiaans, gesteld waren. Zo stond er om te voorkomen, dat de reizigers
uit raampjes zouden hangen: „ne pas se pencher en dehors — nicht
hinauslehnen — e pericoloso sporgersi”. Het weer was gelukkig veel
beter dan bij hun aankomst in Bazel; boven het groene, heuvelachtige
landschap hing nog een licht waas, maar als dat was opgetrokken, kon
er niets anders dan zonneschijn komen.
De Hobby Club
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Op het station in Zürich gaf de Hobby Club haar bagage in be
waring en wandelde de hoofdstraat van de grootste stad van Zwitser
land in: de Bahnhofstrasze. De eerste indruk, die de jongens en meis
jes van Zürich kregen, was: wat is deze stad schoon! En inderdaad,
voor Amsterdammers, die een stad gewend zijn waar grauw en grijs
overheersen, was Zürich met zijn witte, uit natuursteen opgetrokken
gebouwen, met zijn heldere kleuren en zijn smetteloze plaveisels een
stad om bij wijze van spreken „van de grond te eten”, zo zindelijk
zag alles er uit.
„Het is nu kwart over tien,” zei Fred zijn horloge raadplegend, „en
volgens ons plan zullen we te voet naar de tentoonstelling gaan. De
weg daarheen wijst zich vanzelf, want overal hangen borden en weg
wijzers, zoals je ziet. Maar wat we ook nog moeten doen: piekels
kopen en daarom lijkt het me ’t beste dit te combineren met een
wandelingetje door de stad. Laten we daarom maar linksaf gaan, dan
wandelen we eerst een stukje langs de Limmat, waar we tevens de
mooiste gebouwen zoals de Peterskirche en het stadhuis kunnen be
wonderen, en daarna gaan we rechtsaf terug, in de richting van de
Bahnhofstrasze, waar de meeste winkels zijn en aan het einde waarvan
we ’t meer vinden. Okidoki?”
Natuurlijk vonden allen dat goed. Fred kende Zürich door en door
en was dus de aangewezen gids. De jongens en meisjes keken hun
ogen uit naar de prachtige huizen en gebouwen, welker bouwtrant
volkomen van de Hollandse afweek. De rivier de Limmat vormde een
sensatie door de enorme snelheid, waarmee haar watermassa’s omlaagstroomden. In Holland kende je zoiets niet. Hoog op de heuvels
zagen ze het uitgestrekte gebouwencomplex van de Züricher Universiteit, waarvan de technische hogeschool wereldberoemd was. Enkele
bewonderenswaardige staaltjes van technisch kunnen van deze hoge
school zouden ze nog diezelfde dag kunnen bewonderen.
Het werd een heerlijke wandeling in een prachtige stad. De jongens
en meisjes van de Hobby Club genoten van de luxueuze winkeletalages, de schilderachtige oude huizen, de plantsoenen en de fon
teinen. Nu ze geheel waren opgenomen in de sfeer van een buiten
landse stad voelden ze zich „echt” uit, echt met vacantie, zo heel
anders dan anders. Grote verwondering wekte een oud, gedeeltelijk
uit hout opgetrokken stadsgedeelte, dat geheel boven het water ge
bouwd was. Waar het vrolijke troepje zich ook hevig mee amuseerde:
het zo sappig klinkende Zwitsers-Duits, dat ze nu nog maar nauwelijks
verstonden.
Teruggekeerd in de Bahnhofstrasze ging de Hobby Club een winkel
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van bergsportartikelen binnen. Gletschertouwen hoefden de jongens
niet meer te kopen, die hadden ze al in Amsterdam gekocht: acht
rollen 30 meter lang gedraaid Manila-touw met een dikte van 12
millimeter en nog acht maal 15 meter dunner touw. In de Zwitserse
winkel bleek, hoe juist ze gehandeld hadden, want daar was het touw
veel en veel duurder. Maar wat in Zwitserland goedkoper was: piekels.
Die moesten met zorg gekozen worden. Voor elke deelnemer aan de
Zwitserland-expeditie de juiste lengte, niet te licht en niet te zwaar:
zo, dat de piekel prettig in de hand lag. Dat uitzoeken kostte veel tijd,
maar wat waren ze daarna trots op hun echte berghouwelen, hun echte
piekels met een steel van blank essenhout, een met de hand gesmede
en verchroomde kop, met een stevige punt aan het ene uiteinde en
met een over de steel verschuifbare ring met een draagband er aan.
Behalve de piekels werden nog op rekening van de clubkas 28 sneeuwbrillen met zeer donker bruin-violet glas, een met fluweel gevoerde
aluminium rand en ventilatiegaatjes gekocht. Alles bij elkaar kostte
dat een hoop geld, maar de club rekende er op door exploitatie van
haar films geld uit deze reis te slaan, terwijl de alpine-uitrusting eigen
dom van de club bleef en nog vele jaren van nut kon zijn. De jongens
wilden avonturen beleven en daarbij waren al die werktuigen als
piekels en touwen onmisbaar. Fred kocht voor eigen rekening een
paar stijgijzers, lange, smeedijzeren punten, die onder de bergschoenen
worden bevestigd, en Leo schafte zich een paar kletterschoenen aan,
lichte schoenen van zeildoek met zolen van vilt, die op steile rotsen
een maximum aan ,,houvast" gaven. Met de winkelbediende werd af
gesproken, dat de Hobby Club ’s middags om vijf uur de spullen zou
komen afhalen.
De eerste grote verrassing van deze dag bood het einde van de
Bahnhofstrasze, want vóór de jongens en meisjes van de Hobby Club
er op bedacht waren, stonden ze voor een uitgestrekte, azuur-blauwe
watervlakte, waarop als witte meeuwen tientallen zeilboten met
blanke, driehoekige zeilen dreven. Om het meer was een krans van
zacht-glooiende bossen, heuvels en bergen. Een spontane kreet van
verrukking ontsnapte aan aller mond en inderdaad, deze eerste kennis
making met de veelzijdige schoonheid van het Zwitserse landschap
was een dergelijke uitroep waard. Wel was het jammer, dat de lucht
nog niet volkomen helder was, want dan hadden de ver verwijderde
sneeuwtoppen van het Berner Oberland zich aan de horizon geopen
baard. Maar zo waren de leden van de Hobby Club ook al meer dan
tevreden en opgetogen over al die pracht stapten ze langs de bomen
en plantsoenen van de Alpenquai, kortten een bocht in de weg af door
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een wandeling door een park, vervolgden hun weg langs de Mythenquai en bereikten tegen half twaalf het tentoonstellingsterrein, dat
aan de oevers van het meer gelegen was.
Reeds van verre hadden de jongens en meisjes met groeiende ver
wondering naar de hoge torens en tentoonstellingsgebouwen gekeken
en nu ze er vlak voor stonden, waren ze stom-verbaasd. Het leek wel
of hier een ultra-moderne stad was gebouwd volgens de projecten van
een met rijke fantasie begiftigde architect. Toch was dit alles maar
tijdelijk en over enkele maanden zou het afgebroken worden. Maar
nu was het gelukkig nog niet zo ver en konden ze al deze fantastische
bouwwerken rustig bewonderen.
Na kaartjes gekocht te hebben, wandelde de Hobby Club het terrein
op, waar bezoekers uit alle landen aanwezig waren en niet wisten, wat
ze ’t eerst zouden-gaan bekijken. Ook de Hobby Club wist niet, waarop
zij haar eerste keus zou laten vallen. De voornaamste takken van de
Zwitserse industrie hadden hun eigen paviljoen, aan de vorm waarvan
je onmiddellijk de soort industrie kon herkennen. Eén gebouw had
de vorm van een reusachtig spierwit suikerbrood en herbergde onge
twijfeld de stands van de Zwitserse suikerwerk- en chocoladefabrieken.
Een ander werd bekroond door een gigantische opstelling van retorten
en spiraal-koelers, symbool van de chemische industrie. Ook stond er
een hoge stalen klokketoren: de Zwitserse uurwerken-industrie. En
overal tussen de gebouwen zag je beekjes en wegen, plantsoenen met
prachtige standbeelden en kleurige bloemperken, fonteinen en reclamehuisjes, terwijl over een hele reeks gebouwen een brede weg voerde,
waarlangs vele honderden vlaggen wapperden. Al met al was het een
magnifiek schouwspel, maar de drukte was, zelfs voor Amsterdam
mers, overstelpend. Overal wemelde het van mensen, in hoofdzaak
Zwitsers, van wie verscheidene in de bonte, schilderachtige kleder
dracht van de verschillende kantons rondliepen.
Eén van de grootste attracties van de tentoonstelling was de zweefbaan over het meer, die tussen twee hoge torens op beide oevers ge
spannen was. De meeste leden van de Hobby Club hadden nog nooit
een dergelijke „Luftseilbahn” gezien en vlasten er al op straks in zo’n
kleine cabine hoog over het meer te zweven. Er waren nog andere
middelen van vervoer op de Landesausstellung en één daarvan was
al heel origineel. In grillige bochten en lussen stroomde door het ge
hele tentoonstellingsterrein, en soms binnen door gebouwen en pavil
joens, een snelvlietend beekje. Zoals de naam van dit beekje, Schifflibach, al aangaf, dreven in het water kleine bootjes met bezoekers, die op
deze wijze op hun gemak de hele Landesausstellung konden rondvaren.
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De Hobby Club voelde wel wat voor zo’n boottochtje, offerde met
pleizier een halve franc per persoon en stapte in. Het werd een ver
makelijke en af en toe sensationele boottocht, want de bootjes dreven
snel met de stroom mee, schoten af en toe met een vervaarlijke snel
heid over een stroomversnelling, verdwenen nu en dan in een donkere
tunnel en brachten de Hobby Club daarop binnen in één van de grote
paviljoens. Natuurlijk bleef het bij een vluchtige indruk, maar deze
was voldoende om vast te stellen of het paviljoen een tweede bezoek
waard was. Dat was bv. het geval met het paviljoen der electriciteit,
waar de Hobby Club langs een enorme waterturbine voer. Fred en
Taco waren druk in de weer met hun camera’s: opnamen van de
jongens en meisjes van de Hobby Club, die in kleine bootjes grote
pret hadden.
Toen de bootreis ten einde was, besloten ze eerst in één van de
grote restaurants hun broodjes, de laatste uit Amsterdam, te gaan
opeten. De keus viel op de van binnen met allerlei voorstellingen
uit het Zwitserse volksleven beschilderde Bierhalle, waar het goed
koop en gezellig was. Een typisch Zwitsers orkest met iodelaars en
alles wat daarbij hoorde, speelde pittige nationale muziek en bracht
alle bezoekers in een echt feestelijke stemming. Een aardig dienstertje,
gekleed in Walliser klederdracht met de kleuren rood en zwart, prees
de Hobby Club een portie „Bratwürstli mit Rösti” aan en weldra
zaten de jongens en meisjes te genieten van de heerlijk-geurende ge
braden worstjes met gebakken aardappelen en een schuimende pot
bier.
Na het eten werd de rondgang over de tentoonstelling voorrgezet
en daarbij ontdekte de Hobby Club iets, dat haar in hoge mate
nieuwsgierig maakte. Het begon met een hoge waterval en daarachter
lag een vijver met in het midden een eiland, waarop een compleet
open-lucht-transformatorstation gelegen was. Vele meters hoge trans
formatoren, tientallen manshoge isolatoren, een hoogspanningsleiding,
een torenhoge zendmast en dat was nog lang niet alles. Want daar
achter lag iets, dat aller harten sneller deed kloppen, dat Dick en
Leo ten behoeve van HOBBY CLUB naar hun blocnote deed grijpen,
dat alle vroegere technische ervaringen van de Hobby Club verre zou
overtreffen en het grootste technische avontuur van de Zwitserlandexpeditie zou worden. In vlammende, fascinerende letters kondigde
het zich aan als:
ELEKTRIZITAT
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HOOFDSTUK IV
Vele millioenen jaren geleden overgoot het zonlicht de aarde met zijn
warme koesterende stralen, maar de aarde was nog „woest en ledig”,
de bodem kaal en de warmte ging verloren in het naakte gesteente.
Toen kwamen er planten, in het begin maar weinig. Door de wel
dadige invloed van de zonnestralen groeiden deze echter voorspoedig,
vermenigvuldigden zich en toverden de troosteloos kale vlakten om in
uitgestrekte wouden en moerassen. Door de zonnewarmte voltrokken
zich in de cellen der planten en bomen ingrijpende, scheikundige
processen, waarbij van zouten uit de bodem, water en gassen uit de
lucht nieuwe stoffen werden bereid, die voor een groot deel uit
koolstof bestonden. Dicht opeengedrongen vochten de bomen en plan
ten een strijd om het bestaan, die een strijd om het zonlicht was. Als
er één stierf, ontsproten er tien anderen en al die dode plantendelen
stapelden zich op, in steeds dikkere lagen, verrottingsbacteriën deden
hun vernietigend werk, maar de zonne-energie, die de planten als
een grote spaarpot in zich hadden opgehoopt, ging daarbij niet ver
loren.
In de loop der eeuwen vonden verschuivingen en plooiingen der
aardlagen plaats. Diep onder de grond en onder hoge druk samen
geperst bleven de overblijfselen van bomen, varens en andere planten
liggen, vele jaren lang. En nog veel later kwamen er mensen, die
diepe schachten in de aarde boorden en de tot steenkool geworden
plantenresten losbikten en per boot of trein naar de electriciteitscentrales vervoerden. Daar, in de grote stoomketels, kwam de opge
potte zonne-energie uit de steenkool vrij, verhitten reusachtige vlam
men water tot stoom, welke in zijn drang tot expansie het schoepenrad
van stoomturbines in beweging bracht, die op hun beurt dynamo’s aan
dreven. En het resultaat van dit alles . ..?
ELEKTRIZITAT, een fascinerend woord met een evenzeer
fascinerende betekenis: de stuwkracht, die de gehele moderne maat70
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schappij beheerst! Visioenen van dreunende turbo-generatoren, van ver
blindende schijnwerpers, van machtige geluidversterkers, radio, radar
en televisie, van telegrafen, telefoons, motoren en treinen, van electronenbombardementen en bliksemschichten. Electriciteit, de wonder
lijkste van alle natuurkrachten, die de Hobby Club hier op alle moge
lijke manieren toegepast en gedemonstreerd zag.
Geen land ter wereld waar, grootte en bevolking in aanmerking
genomen, de electriciteit zo’n uitgebreide toepassing vond als in Zwit
serland met zijn geheel geëlectrificeerd spoorwegstelsel en het electrisch-koken tot in de kleinste dorpjes. En dat in een land, dat arm aan
delfstoffen was als weinig anderen, dat bijna geen steenkool in zijn
bodem had! Geen zwarte steenkool maar wel „witte”. „Zwitserland,
het land van de witte steenkool” ‘had de Hobby Club op school ge
leerd. Deze uitdrukking herinnerde ze zich, toen ze de eerste grote
hall van het electriciteitspaviljoen binnentrad. Hier werd haar het
begrip „witte steenkool” aanschouwelijk voorgesteld, hier leerde de
Hobby Club dat, zolang de zon scheen, Zwitserland geen gebrek
aan . . . energie, warmte en licht zou hebben.
Van zonlicht tot electrisch licht! Dat was een gang van zaken,
waarover de jongens van de Hobby Club nog nooit hadden nagedacht.
Ze wisten dat de zon in de zomer bleekneusjes bruin brandde, dat zij
een groot-industrieel was op het gebied van zomersproeten, dat zij
planten, dieren en mensen deed leven, maar het bestaan van een
direct verband tussen zonlicht en electrisch licht was nimmer bij
hen opgekomen. Hier zagen ze aan de hand van maquettes, platen en
opschriften hoe het zonlicht de mensheid in staat heeft gesteld haar
stoutste technische dromen te verwezenlijken, doordat het voor steen
kool, aardolie en . . . stromend water zorgde. En dat laatste, — dat
was Zwitserlands witte steenkool.
Na enig nadenken kon je de gang van zaken gemakkelijk be
grijpen en onthouden. Door de warmte der zonnestralen verdampte
water tot waterdamp, die door de wind werd meegevoerd. Ook de
wind vond zijn ontstaan in de zonnestralen en was een gevolg van de
ongelijke verwarming en uitzetting van de lucht boven verschillende
landen en zeeën. De door de wind meegevoerde waterdamp steeg
tegen de bergen omhoog, koelde af, condenseerde tot water, bevroor
en vormde hagel en sneeuw, die zich opeenhoopten tot gletschers. De
gletschers kropen langzaam omlaag, de dalen in, smolten tot beekjes,
die zich verenigden tot rivieren en naar lager gelegen plaatsen, uitein
delijk de zee, stroomden en daarmee de kringloop voltooiden. Het
omlaag stromende water tapte men af, liet men met kracht tegen de
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schoepenkransen van waterturbines spuiten, die in snelle rotatie de
ankers van zware dynamo’s aandreven. Deze produceerden de electriciteit en als daarop lampen brandden, was het zonlicht . . . electrisch
licht geworden. Met de zwarte steenkool als tussenproduct duurde
dit proces millioenen jaren langer, maar het resultaat bleef hetzelfde:
uit zonlicht. . . electrisch licht!
Waterkracht en dus witte steenkool waren er in Zwitserland in
overvloed, maar dat betekende nog niet dat de Zwitsers de electrische
energie cadeau kregen. Verre van dat: vele jaren van zware arbeid
en enorme kapitalen waren er mee gemoeid om het onstuimig omlaagstromende water zodanig te temmen en af te tappen, dat het geschikt
was om de turbines binnen te stromen. Daartoe moest men beddingen
verleggen, kanalen graven, tunnels boren, stuwdammen bouwen,
kunstmatige meren aanleggen, hydro-electrische centrales construeren
en hoogspanningsleidingen en transformatorstations oprichten: instal
laties, die veel en veel kostbaarder waren dan electriciteitscentrales
met stoomturbines en gewone steenkool.
Het levende element van de hall „Waterkracht” vormde een model
van 25 bij 40 meter, dat op een schaal van 1 op 50 een natuurgetrouwe
nabootsing was van enkele Zwitserse hydro-electrische installaties.
Tussen berghellingen bevonden zich op verschillende hoogten drie
meren en enkele riviertjes, die door dalen naar het onderste meer
stroomden. In dit landschap waren drie waterkracht-centrales ge
bouwd: een hoge druk-centrale, één voor middelmatige druk en één
voor lage druk. Langs de wanden gaven foto’s, tekeningen, modellen
en grafieken tekst en uitleg van de gang van zaken en de Hobby Club
begreep al spoedig voor welke problemen men bij dit alles stond. In de
winter met zijn veel lagere temperatuur vormde zich uit de gletschers
natuurlijk veel minder smeltwater dan in de zomer, zodat gedurende
de periode, waarin de meeste electriciteit voor verlichting werd ge
bruikt, het minste water stroomde. De enige oplossing van het pro
bleem, dat hieruit voortkwam, was het vormen van een reservevoorraad gedurende de zomer. Men bouwde dan een hoge stuwdam,
die het gletscherdal afsloot, waardoor het smeltwater geen uitweg
vond en zich een reusachtig kunstmatig meer vormde.
Het beroemde voorbeeld van zo’n gigantisch waterreservoir lag bij
de Grimselpas, waar uit de Aare-gletscher de rivier de Aare ont
sprong. Hier bouwde men een boogvormige, 114 meter hoge stuw
dam, waardoor een gebied van 500 bij 5500 meter in een diep en
uitgestrekt meer veranderde: een waterreservoir met een inhoud van
meer dan honderd millioen kubieke meter. Van de bodem van deze
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Grimselsee leidde binnen door hoge bergen een meer dan vijf kilo
meter lange en twee-en-half meter dikke buis en daardoorheen
stroomde het water naar een tweede stuwmeer. Door een tweede
buis ging het water van dit meer 500 meter omlaag en daar een water
kolom van tien meter een druk van één atmosfeer veroorzaakt, verliet
het water deze buis met een druk van vijftig atmosfeer! Deze enorme
druk werd in de electriciteitscentrale Handeck door een viertal water
turbines omgezet in een arbeidsvermogen van 120 000 paard ekracht
en machtige dynamo’s ontwikkelden daaruit een electrische energie
van meer dan honderd duizend kilowatt!
Maar daarmee was de taak van het water nog niet ten einde. Weder
om ging het een buis in, ditmaal met een lengte van 10 kilometer
binnen door een hoge bergketen en daarna bijna 700 meter omlaag,
naar de electriciteitscentrale Innertkirchen, die binnen in een berg
gebouwd is. Met vijf turbo-generatoren van samen 200 000 paardekracht werd daar aan het water nog een energie van meer dan 200 000
kilowatt onttrokken, zodat het resultaat van het smelten van de Aaregletscher een energie was, waarop vier millioen gloeilampen van
honderd kaars konden branden. De aanleg van de hele installatie
kostte vele tientallen millioenen guldens.
De centrales in Handeck en Innertkirchen waren voorbeelden van
hogedruk-centrales, daar het water onder zeer hoge druk in de tur
bines kwam. De Hobby Club zag hiervan een model-aanleg, die niet
voor demonstratie-doeleinden was, maar tevens voor metingen en
wetenschappelijke studies gebruikt kon worden. Daartoe waren allerlei
natuurkundige grootheden, als stroomsnelheid, waterverplaatsing,
wrijving over de beddingen, de tijden en de mechanische prestaties
in dezelfde verhouding met de werkelijkheid gebracht als de af
metingen van het model tegenover de grootte van een echte waterkracht-centrale. Onder het model en voor de toeschouwers onzichtbaar
was een cabine met tal van meetinstrumenten, waar langs electrische
weg waterstanden, stroomsnelheden, druk e.d. aangegeven werden.
Uit een opschrift langs de wand bleek, dat in Sion, niet ver van
Zermatr, een 250 000 pk centrale gelegen was, die het water van een
1750 meter hoger gelegen plek betrok.
Heel interessant waren ook de modellen van een lage-drukcentrale
en een middel-drukcentrale, waarbij het water aan een rivier ont
trokken werd, door een kanaal vloeide en door een buis omlaag
stroomde. De lage-drukcentrale bouwde men in streken, waar geen
hogerop gelegen water, maar wel een meer beschikbaar was. Aan de
afvoerkant sloot men het meer af met een stuwdam, een electriciteits-
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centrale en een sluis voor schepen. Hoogte- en drukverschil bleven
klein, maar de enorme hoeveelheid water, die door de turbines stroom
de, was toch in staat de dynamo’s aan te drijven. Alle modellen, van
sluizen, stuwdammen, schepen en turbo-generatoren waren zo uitge
voerd, dat je de gang van zaken geheel kon volgen, soms doordat men
van glas en een bepaalde belichting gebruik had gemaakt. Hoe meer
de Hobby Club naar het model keek, des te meer schik kreeg zij er
in, ook al kon zij niet vermoeden dat dit alles nog jnaar kinder
spel was vergeleken met wat zij zelf nog eens op dit gebied zou
presteren.
De nu volgende hall was gewijd aan het opwekken van energie,
Hier stonden geen kleine modellen, maar turbo-generatoren, zo groot,
dat de jongens van de Hobby Club zich er klein bij voelden. De meeste
indruk maakte een op ware grootte uitgevoerd en gedeeltelijk open
gesneden model van een 115 000 pk turbine, waarvan er acht in
Mandsjoekwo in gebruik waren. De Hobby Club was er onderdoor
gevaren en had nu. gelegenheid de constructie er van grondig te bestuderen. Uit de opschriften bij een andere turbine bleek, dat het water
hier tegen het schoepenrad een snelheid van ongeveer 650 kilometer
per uur kreeg.
Het nu volgende onderwerp was het transport van electrische ener
gie. Hoogspanningsleidingen: de koperen slagaders der moderne
maatschappij, waardoor de electriciteitscentrales als een kloppend hart
het bloed der hedendaagse industrie, de electriciteit, stuwen. De
Hobby Club kende ze maar al te goed en wist, dat de stroom met een
spanning van 50 000, 100 000 of zelfs 250 000 volt altijd draai- of
wisselstroom was, omdat je alleen met deze stroomsoort de spanningen
met transformatoren tot de gewenste spanningen omhoog of omlaag
kon brengen. Hier op de Landesausstellung zag de Hobby Club iets
dat haar ongelofelijk voorkwam: een hoogspanningsleiding met ge
lijkstroom, ontworpen en geconstrueerd door de grootste machineen electrotechnische industrie van Zwitserland: Brown Boveri.
De geschiedenis van dit wereldberoemde bedrijf hing nauw samen
met de electrotechniek. Meer dan een halve eeuw geleden werd de
hele electrotechniek beheerst door gelijkstroom. In de herfst van 1891
richtten twee jonge ingenieurs, Charles Brown en Walter Boveri, in
Baden een fabriekje op, dat door zijn pioniersarbeid een nieuw tijdperk
inluidde. Brown Boveri was de eerste, die met wisselstroom begon en
na de aanleg van een centrale in Frankfort aan de Main bleken met
een de enorme voordelen van het nieuwe systeem. In tegenstelling met
gelijkstroom kon je wisselstroom transformeren, omzetten in elke ge-
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wenste spanning, waardoor voor het eerst transport van electriciteit
over grote afstanden mogelijk werd. Wisselstroom schiep nieuwe
mogelijkheden voor electromotoren en voor de distributie van elec
triciteit en bijna overal werd de gelijkstroom door de draai- of wissel
stroom verdrongen. Sindsdien leverde Brown Boveri de wereld heel
wat „eerstelingen”: in 1899 de eerste electrische trein, in 1901 de
eerste Europese stoomturbine, die tevens de grootste ter wereld was,
de eerste grote mutator voor omzetting van wisselstroom en in 1939
de eerste grote gasturbine. Brown Boveri groeide uit tot een bedrijf,
waar zelfs Amerika, het land „der onbegrensde mogelijkheden”, zijn
grote turbo-generatoren, de combinatie van turbine en dynamo, be
stelde. En toen Nederland de „Oranje”, het snelste en sterkste met
Dieselmotoren aangedreven passagiersschip ter wereld, bouwde, was
het Brown* Boveri, die de electro-motoren leverde.
Een van de wonderlijkste installaties, die Brown Boveri bouwde,
was de zg. warmtepomp, een door motoren aangedreven installatie,
waarmee men, door aan het water van een rivier warmte te ont
trekken, ander water heet kon maken. Omgekeerd was het mogelijk
met de warmtepomp koude op te wekken.
Brown Boveri sloeg steeds nieuwe wegen in en meestal met succes.
Zijn grote opkomst in het begin had het bedrijf echter te danken aan
de invoering van wisselstroom als een middel om electrische energie
over grote afstanden te transporteren. Kort voor de tweede wereld
oorlog begon Brown Boveri de wisselstroom, waaraan het toch zoveel
te danken had, ontrouw te worden en begon het als eerste ter wereld
een serie experimenten, die ten doel hadden energietransport met ge
lijkstroom te bewerkstelligen. Men slaagde er in „mutatoren” te
bouwen, die zonder bewegende onderdelen gelijkstroom van hoge
spanning in wisselstroom konden omzetten en omgekeerd. Bereke
ningen toonden aan, dat energietransport met gelijkstroom over grote
afstanden en met grote vermogens veel economischer was dan met
draaistroom. Slechts één draad was nodig, waardoor de anders zo
kostbare hoogspanningsmasten heel eenvoudig konden zijn: bv. in de
vorm van een omgekeerde V. Van de zg. stabiliteitsproblemen, die
aan de afstand van het transport van draaistroom grenzen stelden,
was bij gelijkstroom geen sprake. Ook de isolatie werd veel een
voudiger en daardoor goedkoper. En met vooruitziende blik stelde
Brown Boveri vast, dat energie-overdracht met gelijkstroom, met
spanningen van 300 000 of 500 000 volt en vermogens van honderd
duizenden kilowatts, een grootse toekomst wachtte. Nog waren,
alle problemen niet opgelost, vormde het construeren van geschikte
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schakelaars grote, technische moeilijkheden, maar deze waren er
slechts om opgelost te worden. En eens zou heel Europa zijn electriciteit kunnen betrekken van hydro-electrische centrales in Noorwegen en Zwitserland en kon men de kostbare steenkool, in plaats
van te verbranden, gebruiken voor betere doeleinden, voor de fabricage
van chemische producten.
Hier, op de Landesausstellung, zag de Hobby Club tot haar ver
bazing ’s werelds tweede hoogspanningsleiding met gelijkstroom:
50 000 volt, 500 kilowatt. Natuurlijk werden ook hiervan diverse
foto’s gemaakt, die prachtige illustraties zouden vormen voor artikelen
in HOBBY CLUB.
Uitermate fantastische gevaarten waren de grote kwikdampgelijkrichters, die meer dan een meter hoog waren en onder een door
dringend gezoem een fel blauw licht uitstraalden. Met hun bol glazen
lichaam en hun lange glazen armen, waarin de electroden gemon
teerd waren, hadden ze veel weg van een der griezeligste zeemonsters:
de inktvis.
Buiten, op het schiereiland in het meer, eindigde een 150 000 volts
hoogspanningsleiding in een groot openlucht-transformatorstation.
Wat een kanjers van transformatoren! En wat zagen ze er suggestief
uit met hun zwartglanzende koelribben! De isolatoren, daarbij zonk
een mens in het niet, zo groot waren die. En wat waren die huizen
hoge gevaarten met hun opeengestapelde isolatoren en hun lange hef
bomen? „220 kV Druckluftschnellschalter Brown Boveri” stond er
bij vermeld. De Hobby Club snapte er niets van, maar Hans van
Zuilen, de electriciteit-expert, kon gelukkig enige uitleg geven.
„Dat is een schakelaar om 220 000 volt in of uit te schakelen.
Zonder bijzondere voorzorgsmaatregelen zou je bij het onderbreken
van de stroom tussen de contacten zo’n enorme lichtboog krijgen, dat
in korte tijd door smelting en verbranding de hele schakelaar ver
nield zou zijn. Om dit te voorkomen, wordt op het moment van ver
breken de lichtboog ogenblikkelijk door een sterke luchtstroom uit
geblazen. Lijkt dit in principe zo eenvoudig, in de practijk kom je voor
reuze moeilijkheden te staan en zo’n schakelaar is een hele machinerie
op zichzelf. Je hebt ook hoogspanningsschakelaars, waarin de licht
boog onder hoge druk met fijn-verstoven olie geblust wordt. Kijk,
daar rechts heb je een stel oliestraalschakelaars, Oelstrahlschalter voor
150 000 volt.”
„’t Is fantastisch!” zei Leo. „Als wij in eenl plaatspanningsapparaat
Piet, maar hier. . .
met 800 volt werken, voelen we ons al een hele
1
een schakelaar, zo groot, dat hij niet eens in ons clublokaal zou
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passen. Allemaal problemen, waaraan we nooit gedacht hebben, dat
optreden van een lichtboog en het uitblussen daarvan, alles even in
teressant, maar weet je, ik geloof dat ’t voor onze dames een beetje
te zware kost is en daarom moeten we iets opzoeken, dat voor hen
net zo leuk is als voor ons. Wacht, daar zie ik al iets!”
Twaalf telefoontoestellen in een grote kring met in het middelpunt
daarvan een echte automatische telefooncentrale met glazen wanden,
zodat de electro-magnetische schakelmechanismen duidelijk zichtbaar
waren. De bedoeling van deze installatie was duidelijk. Elk toestel had
zijn eigen nummer, de verbindingsdraden er van hadden een bepaalde
kleur en door één van de nummers te draaien, kon je precies zien hoe
de verbinding tot stand kwam.
Het was een spelletje, dat de Hobby Club aanlokte en in tien
minuten had ze op strategische wijze alle twaalf telefoonposten bezet.
Eerst keken de jongens en meisjes elkaar aan en vroegen ze zich af:
„Wie zou ik nu eens opbellen?” Leo maakte een begin, gaf Suze een
knipoogje en draaide op de draaischijf 3—7—4. Elke keer, dat de
draaischijf tikkend terugliep, bereikte een serie stroomstootjes, wier
aantal overeenkwam met het gedraaide nummer, de centrale en daar
kwamen, als door onzichtbare hand gedreven, de groepkiezers in wer
king. In electro-magnetische sprongetjes, wier aantal weer gelijk was
met het gedraaide nummer, bewogen de schakelarmpjes zich langs de
contacten der kiezers en schakelden, als het juiste, met het gedraaide
nummer overeenkomende contact was bereikt, op een volgende groepskiezer over. Leo luisterde en hoorde . . . het in-gesprek-signaal, dat
door een speciale inrichting in de centrale, waar een rood lampje was
gaan branden, werd uitgezonden. Hoe zat dat? Suze was toch niet
in gesprek? Toen zag Leo, wat er aan de hand was: Suze was er zo
zeker van geweest, dat Leo haar zou opbellen, dat ze de telefoon al
vast van de haak had genomen. Leo gaf haar een seintje om de
telefoon op de haak te leggen, draaide opnieuw haar nummer en daar
ratelde de bel van Suze’s toestel. Ze nam de telefoon op en zei met
een dood-ernstig gezicht:
„Hallo, met wie spreek ik?
Oh, Leo! Ben jij ’t? Da’s me een
verrassing! Neen maar, dat had ik allerminst verwacht! En war is er
aan ’t handje?”
„Ja, dat zal ik je zeggen, dat zit zo!” zei Leo aan de andere kant van
de lijn. „Ik zit in Zürich en ik bel jou, in Semarang, op om te vragen
of je het duo Fred-Joosje geen voortreffelijk paartje vindt.”
„Wat bedoel je, Leo?” vroeg Suze. „Een paartje met Theodoor of
een paardje met Dirk?”
77

„Die ken ik niet,” antwoordde Leo, „we hebben in de Hobby Club
geen Dirkies of Theodorussies.”
„Russisch? Neen, Hollands!” riep Suze in de hoorn. „Pure Dutchü!”
„Gin from Schiedam!” vulde een Engelsman Suze met smakkende
lippen aan. „Dutch gin: the best drink in the worldü”
„Hallo, Joosje,” telefoneerde Fred, „hoor je dat electrische gesprek,
dat uitgaat van ons tweeën en via paarden, jongensnamen, ruzies,
neen, ik zeg Russisch en Hollands op Schiedamse jenever uitdraait?
Je zou denken, dat je op een tentoonstelling van sur-realistische kunst
bent, woordkunst in dat geval.”
„Oh, Fred!” antwoordde Joosje. „Ben jij indertijd ook op die malle
tentoonstelling in Amsterdam geweest? Waar men voge’kooitjes met
daarin een paar afgesneden handen, een fopspeen en een paar dames
kousen voor Kunst met een grote K wilde laten doorgaan? Een paar
schilderijen waren niet slecht, maar zo gauw ze met tandenstokers,
scheerkwasten, ruggekrabbers, lippenstiften cn andere prullaria Kunst
willen scheppen, prefereer ik op kunstgebied het kladboek van
Jantje!”
Draaischijven klikten, bellen rinkelden en weldra waren alle leden
van de Hobby-CIub-familie in druk gesprek met elkaar gewikkeld,
waarbij er een hoop onzin werd uitgeflapt. De omstanders verstonden
er weliswaar niets van, maar werden toch door het daverend pleizier
van de Hobby Club meegesleept en amuseerden zich kostelijk. Ten
slotte was de aardigheid er af, begreep ieder het systeem van de auto
matische telefonie door en door en wandelde de Hobby Club verder.
Toepassingen der electriciteit: te veel om allemaal zorgvuldig te
bestuderen. Licht, kookapparaten, wasmachines, kachels, ijsmachines,
smeltovens, gras-droog-installaties, las-apparaten, brandmelders, hoogtezonnen, telefoon- en telegraaftoestellen, isolatiematerialen, synchroonklokken, ventilatoren, porseleinovens, electrochemische appa
raten: van alles werd hier gedemonstreerd. Enige hilariteit verwekte
een alarminrichting, die 28 claxonstoten liet horen, toen de Hobby
Club tijdens haar wandeling een infra-rode straal onderbrak.
Dit alles was wel interessant, maar weinig opwindend. Plotseling
zag en hoorde de Hobby Club iets sensationeels en daar ging ze als de
kippen op af. „Schnellaufermotoren fiir über 800 Hz”, oh, dat waren
natuurlijk electromotoren, die een zeer groot aantal toeren per minuut
maakten. Eén apparaat, dat de vorm van een torpedo had, hing in
de lucht. De kleine ventilator in de staart er van had door zijn hoog
omwentelingsgetal het angstaanjagende geluid gemaakt, waar de
Hobby Club op af was gekomen. Dit apparaat was net uitgeschakeld,
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maar er was nog een tweede, van Brown Boveri. Het was gemonteerd
op een zwaar blok beton en de hele uitvoering was er op berekend
enorme krachten te kunnen weerstaan. De motor zelf daarentegen zag
er tamelijk klein en onschuldig uit, maar de Hobby Club begreep, dat
bij extreem hoge toerentallen door de middelpunt-vliedende kracht
ongekend sterke krachten optraden en dat de geringste afwijking of
breuk zonder al die voorzorgsmaatregelen catastrofale gevolgen zou
kunnen hebben.
Het starten van deze motor en het geleidelijk opvoeren van het
toerental waren een uitermate spannend bedrijf. De toonhoogte en
sterkte van de geluiden namen steeds toe en stegen tot een angst
wekkend gegier. Nog was het hoogste toerental niet bereikt. . . steeds
snerpender en snijdender werd de giertoon . . . toen gaf een geheim
zinnig, doordringend geruis aan dat men aan het kritieke toerental
toe was: meer dan 1000 omwentelingen per seconde, 75 000 omwen
telingen per minuut! Een nog suggestiever getal gaf de snelheid van
de buitenkant van de rotor, van het anker, die ver boven de geluids
snelheid van 1200 kilometer per uur uitkwam, en zelfs de snelste
geweer- of kanonskogel overtrof: 4240 kilometer per uur!!
Met welke nauwkeurigheid sommige onderdelen van grote machines
uitgevoerd moesten worden, zag de Hobby Club aan een aandrijfrad
van een 80 000 pk scheepsturbine. Het had een diameter van 4 meter,
woog 30 000 kilo en was aan de buitenkant voorzien van kleine, lang
werpige tanden. De grootste afwijking in plaatsing en vorm van deze
tanden bedroeg slechts een drieduizendste millimeter!!!
De Hobby Club zag de ene record-prestatie na de andere. Ditmaal
niet de snelste motor of de grootste nauwkeurigheid, maar de kleinste
motor ter wereld: nog geen centimeter hoog, samengesteld uit 48
onderdelen, totaal gewicht één zevende gram en met een toerental
van 2500 omwentelingen per minuut! Deze mechanische dwerg was zo
klein, dat je hem alleen met een sterke loupe goed kon bekijken. Hij
draaide een aardbol in ’t rond en stond opgesteld in een glazen kastje.
Zijn vermogen in paardekrachten was niet aangegeven. Had men zijn
kracht tot uitdrukking willen brengen, dan had men zich wellicht
van vk’s, van „vliegekrachten”, moeten bedienen.
Van iets kleins kreeg de Hobby Club iets groots in ’t oog: een oog,
een reuze oog, een OOG, waar je dwars doorheen kon wandelen.
Ook dit meer dan 100 maal levensgrote model van een menselijk oog
bewees, dat de Zwitsers meesters waren in het bouwen van modellen.
Het OOG verleende toegang tot de afdeling Licht, waar voor de
Hobby Club, die bij Philips de nieuwste snufjes op verlichtingsgebied
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had gezien, niet veel te beleven viel. Des te interessanter was echter
de daaropvolgende afdeling, die een onderwerp behandelde, waaraan
het ontstaan van de Hobby Club te danken was en die als hobby de
meeste leden als trouwe aanhangers had: de Radio!
De jongens en meisjes waanden zich in een moderne omroepstudio
en werkelijk, het had er veel van weg. De Zwitserse omroep had hier
tijdelijk zijn tenten opgeslagen en daar die tenten uit dubbele, geluidisolerende wanden van spiegelglas bestonden, konden de bezoekers
het omroepbedrijf van a tot z volgen.
In de grote muziekstudie zat een dertigtal Zwitserse schoolmeisjes
harmonica te spelen. Een jongeman met een artistiek-woeste haardos
dirigeerde het meisjesorkest. Wat was dat een fleurig gezicht, al die
vrolijke, aardige meiskes in haar fris-getinte zomerjurkjes, die heen
en weer deinden als een golvend korenveld en zo ijverig met de toetsen
van de trekpiano jongleerden.
Een van de meisjes stond op, stapte naar de hengelmicrofoon en
kondigde met een onbevangen, nog kinderlijke stem een lied aan.
De dirigent zwaaide met zijn dirigeerstokje, de harmonica’s zetten de
melodie in en even later klonk een lieve, heldere stem:
Montagnes de cette vallée
Vous êtes mes amours . . .
Het was een simpel liedje van een herderinnetje, dat haar liefde
voor de bergen bezingt en het refrein werd gejodeld met snel-overslaande keelgeluidjes, eindigend in fijne trillertjes. De vele toehoor
ders, onder wie de Hobby Club, bedankten na afloop met een
daverend applaus, maar vreemd genoeg reageerde het zangeresje daar
in ’t geheel niet op omdat de wanden van de studio volkomen geluid
dicht waren. De dirigent wees haar echter op de vele klappende
handen en met een ietwat verlegen buiginkje bedankte ze daarvoor.
Het bleek de radiodeskundigen, dat zij het meisje via een lange en
gecompliceerde omweg hadden gehoord: n.1. via microfoon, controle
kamer, zender, ontvanger en luidspreker.
In een eveneens door dubbele glazen ruiten omgeven ruimte, de
controlekamer, zat de geluidsingenieur achter zijn regeltafel. Aandachtig luisterend naar de contröleluidspreker en met zijn ogen op de
kathodestraaloscillograaf en milli-ampèremeters gericht bediende hij
de vele sterkte- en timbre-regelknoppén. Via voorversterkers ging het
in electriciteit omgezette geluid naar de zenderkamer, waar een schit
terend uitgevoerde zender het zingen uitzond. De Hobby Club was op
dit gebied nog al het een en ander gewend door haar bezoeken aan
de Nederlandse omroep, aan de kortegolfzender PCJ en aan Radio
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Kootwijk, maar hier was alles nog veel mooier doordat er volgens
de allernieuwste radiotechnische en acoustische inzichten gewerkt was.
„Geluid in blik” was niets nieuws voor de jongens van de Hobby
Club, die zelf gramofoonplaten opnamen en deze in blikken trommels
bewaarden, maar „geluid in een bos staaldraad”, in dit geval „een
bakvisjesstem in een bos staaldraad”, dat was een onverwachte sen
satie voor hen. Een geluidsopname-technicus haalde uit één van de
toestellen een spoel, waaromheen staaldraad was gewikkeld en liet
deze aan de toeschouwers zien. Door de microfoon vertelde hij, dat
in deze draad het zojuist gezongen liedje was vastgelegd. Dat klonk
ongelofelijk, maar bleek niettemin volkomen waar te zijn, want toen
de technicus de rol weer in het toestel zette en de motor en versterker
inschakelde, klonk uit de luidspreker het „Montagnes de cette vallée,
vous êtes mes amours”. Zoals de geluidsdeskundigen van de Hobby
Club onmiddellijk opmerkten, was het geluid niet geheel natuurge
trouw: de bassen waren te sterk in verhouding tot het hoge register,
dat sterk afgesneden werd, terwijl het geheel een ietwat grove en
korrelige, maar daarom toch niet onsmakelijke indruk maakte. Het
bleek echter dat er nog een tweede apparaat was, waarmee volgens
hetzelfde principe het geluid was vastgelegd, doch waarin geen staal
draad, maar een papieren band met daarop een uiterst dun laagje
van onderling geïsoleerde staaldeeltjes werd gebruikt. Daarmee werd
een veel beter resultaat verkregen, vooral doordat de hoge tonen
gaver werden weergegeven.
De technicus vertelde, dat het „staalband-systeem” steeds meer werd
toegepast omdat het eenvoudig en goedkoop was, op een betrekkelijk
kleine rol lange, ononderbroken opnamen mogelijk maakte, ongevoelig
was voor mechanische trillingen en schokken zoals die in een rijdende
reportagewagen optraden, onbeperkt vaak kon worden afgespeeld,
aan geen enkele vorm van slijtage onderhevig was en vooral ook om
dat de stalen draad of band door een eenvoudige bewerking, ontmagnetisatie, weer voor een nieuwe opname gebruikt kon worden. Het
principe van het „staalband-systeem” was zo eenvoudig als wat: de
versterkte microfoonstroompjes werden toegevoerd aan een electromagneet, die een daarlangs bewegende niet-magnetische stalen draad
in overeenstemming met de geluidstrillingen meer of minder sterk
magnetisch maakte. Door de draad na de opname met dezelfde snel
heid af te draaien wekte de meer of minder magnetisch geworden
staaldraad in de draadspoel van de magneet stroompjes op, die ver
sterkt en aan een luidspreker toegevoerd het oorspronkelijke geluid
opleverde. Het sprak vanzelf, dat de Hobby Club veel interesse
De Hobby Club
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voor het staalband-systeem had en de radioleden begonnen meteen
plannen te maken om na de vacantie zelf met zo’n apparaat te gaan
experimenteren.
Door de luidsprekers werd een demonstratie van electronische
muziekinstrumenten aangekondigd. Eén daarvan kende de Hobby Club
al van de Nederlandse omroep. Dat was het pijploze Hammond-orgel.
Het bestond uit een lange as, waarop een groot aantal tandwielen
met verschillend aantal tanden was gemonteerd. Werd de as door
een motor in beweging gebracht, dan wekten de tanden in magneetspoeltjes wisselstromen op, die door een luidspreker als tonen werden
weergegeven. Des te groter het aantal tanden van het ingeschakelde
tandrad was, des te hoger werd de toonhoogte. Bij een demonstratie
van het Hammond-orgel viel het de Hobby Club op hoezeer het ge
luid op dat van een echt orgel leek. Het „sloeg” echter veel sneller
„aan” en bood enkele mogelijkheden, die gewone orgels misten. War
het Hammond-orgel echter de meeste reden tot bestaan gaf, waren de
lage prijs er van en de geluidssterkte, waarmee je een glazen ruit kapot
kon spelen.
Op een tafeltje bevond zich een eenvoudig klein kastje mee enkele
snoeren en een dunne, verticale staaf, dat iets weghad van de draagbare 5-meter-zendontvangers van de Hobby Club. Een dame vertelde,
dat dit al tamelijk oude instrument, een uitvinding van Dr. Theremin,
het moeilijkst bespeelbare instrument ter wereld was. Het was eigen
lijk niet anders dan een teruggekoppelde radiolamp, die tot genereren
werd gebracht door met de handen en de staaf een veranderbare con
densator te vormen, waardoor een getemde Mexicaanse hond, de be
ruchte fluit-, gil-, huil- en pieptonen uit de begintijd van de radio,
ontstond. Het leek belachelijk om op deze wijze een genietbaar stuk
muziek voort te brengen, temeer daar het apparaat er zo ontzettend
eenvoudig en primitief uitzag. Om die mogelijkheid te bewijzen, begon
de dame te spelen.
Ze vouwde haar handen om de staaf zonder deze aan te raken,
trapte met haar voet op een pedaal om de geluidssterkte te regelen,
bewoog langzaam haar handen naar buiten en meteen klonk er uit de
luidspreker een wonderlijk geluid, een zoet-klinkende toon, die het
midden hield tussen een viool en een zingende zaag, maar daarbij zo
bovenaards liefelijk was, dat het iedereen tot stomme verbazing
bracht. De Hobby Club hoorde Beethovens dromerige en zachtwiegende Romance ih F, voortgebracht door sierlijke handbewegingen
om een simpele metalen staaf. Dit wonder ontroerde alle toehoorders
en het muzikale genot, dat er van uitging, verdrong zelfs de zuiver
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technische belangstelling. Handen en vingers bewogen zich om deze
moderne toverstaf met de élégance van balletdanseresjes en verwekten
daarmee de verrukkelijke melodieën, die met een warm timbre de
zaal binnenstroomden. Soms kwamen de vingertoppen van de speelster
tot een fijne vibratie, waardoor speelse trillertjes ontstonden. Het
geheel kwam de jongens en meisjes als een sprookje voor, waarin een
nuchter radiotechnisch apparaatje bezield werd door een paar kunstenaarshanden met als gevolg daarvan een toverspel van muzikale
klanken.
• .
Met een geestdriftig applaus beloonde het publiek de kunstenares,
die op zulk een ongewone, maar toch treffende wijze de Romance
vertolkt had. Weer eens had de techniek bewezen, dat zij de ware
kunst niet in de weg hoefde te staan, al grensde de eigenaardige
manier van spelen aan een virtuoos stukje vingeracrobatiek. De dame
vertelde nog, dat zij onder leiding van de uitvinder en van enkele
musici vele jaren had moeten oefenen voor ze op deze wijze een een
voudige melodie had kunnen spelen.
In tegenstelling met het uiterst eenvoudige Theremin-instrument
hoorde de Hobby Club vervolgens een muziekinstrument, dat zo in
gewikkeld van bouw was, dat de gecompliceerdste omroepzender er
niets bij was. Het heette Trautonium en door de glazen achterwand
er van zag de Hobby Club honderden radiolampen en trillingskringen
van spoelen en condensatoren. Voorts bevonden zich in het Trauto
nium enkele duizenden kleine magnetische schakelaars, die door
toetsen van een viervoudig klavier op de speeltafel in werking werden
gesteld. De speeltafel leek veel op die van een bioscooporgel cn was
via een dikke kabel met honderden onderling geïsoleerde adertjes van
koperdraad verbonden. In principe was het Trautonium eenvoudig: de
radiolampen vormden met de trillingskringen kleine zendertjes, die
ieder op een andere toonhoogte waren afgesteld. De radiolampen
produceerden daarbij zg. harmonischen, boventonen, tonen welker
trillingsgetal een veelvoud van de grondtoon was.
Het was de leden van de Hobby Club bekend, dat het karakter, dat
de klankkleur of het timbre van elk muziekinstrument bepaald werd
door het aantal en de onderlinge sterkte van deze boventonen. Toen
ze dan ook vernamen, dat het Trautonium vrijwel alle muziekinstru
menten in zich verenigde, begrepen ze, dat dit ’m daar in zat, dat men
aan de grondtonen naar keuze boventonen kon toevoegen, die hun
de klankkleur van een viool, trompet, contrabas, fagot, orgel of ander
instrument konden geven. En bij de demonstratie van het Trautonium
bleek dit ook inderdaad het geval te zijn, toen uit verschillende klas83
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sieke concerten een fragment werd gespeeld. Zo hoorde de Hobby
Club het Trautonium als een trompet-solo met orkestbegeleiding in
het trompetconcertje van Haydn, als hoorn-solo in het hoornconcert
van Mozart, als clarinet in het clarinetconcert van Weber en als
contrabassolo in „De Olifant” uit Sain Saëns’ „Carnaval der dieren”.
Het verrassendste was het Trautonium als viool in het virtuozenconcert
bij uitnemendheid, het vioolconcert van Paganini, waarin het spel aan
het ongelofelijke grensde. Tijdens het spel viel ’t op, dat de inge
wikkelde orkestpartij soms maar met twee of drie vingers gespeeld
werd, waaruit bleek, dat door het indrukken van één toets automatisch
de meest uiteenlopende en verschillende accoorden verkregen konden
worden. Het bestaan van een afzonderlijk solo-insrrument werd ge
suggereerd door verschillende luidsprekers voor solo en orkest.
De jongens van de Hobby Club hadden graag nog een tijdje naar
de bespeling van dit wonderlijke instrument willen luisteren, maar
opeens bulderde uit de aankondigingsluidspreker een stem:
„In fünf Minuten Anfang der Fernsehen-Demonstration!!!”
Fernsehen! Vertaald kreeg dat woord een betekenis, die de leden
van de Hobby Club haastig de benen deed nemen om daar als de
kippen bij te zijn. Nu immers zouden ze voor ’t eerst van hun leven
het grootste wonder der moderne radiotechniek, wellicht het grootste
wonder der twintigste eeuw, te zien krijgen, het kostelijkste speelgoed
der moderne beschaving, de TELEVISIE!!!
De Hobby Club wist zich een goed plaatsje te veroveren en allen
drukten hun neuzen plat tegen de ruiten van de televisiestudio, die in
een zee van licht baadde. De jongens, die bij Philips waren geweest,
zagen dadelijk dat hiervoor watergekoelde super-hoge-druk-kwikdamplampen waren gebruikt, die bij tientallen in handige trechter
vormige reflectors waren gemonteerd. Er waren twee televisie
camera’s, die op rubberwieltjes verrijdbaar waren. Dikke, afgescherm
de kabels verbonden hen met de versterkers en de controle- en regelpanelen, die evenals de zender in een door glazen ruiten van de studio
gescheiden ruimte waren opgesteld. Boven de camera’s bengelden aan
lange hengels de microfoons.
Terwijl de technische outillage van de studio betrekkelijk eenvoudig
was, stond de controle- en zendkamer vol met versterkers, meetinstru
menten, panelen met kathodestraalbuizen, zendertrappen en regeltafels. Zowel beeld als geluid moesten worden geregeld en uitgezonden en dat maakte het geheel nogal ingewikkeld, temeer daar de
gebruikte golflengte van zeven meter zeer hoge eisen aan bediening
en apparatuur stelde. Maar de beeld- en geluidstechnici van de
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Zwitserse omroep lieten zich door dit alles niet van de wijs brengen
en troffen rustig de voorbereidingen tot de uitzending. Trap voor
trap schakelden ze de zenders in, controleerden ze op de meetinstru
menten de spanningen en stroomsterkten om klokslag drie uur te
kunnen starten.
Drie uur: de chef van de afdeling Televisie kwam voor de micro
foon en vertelde het publiek ter inleiding het een en ander over de
historische ontwikkeling en het principe der televisie. Hij verhaalde
van de „Vader” der televisie, Paul Nipkow, die als arm en eenzaam
student in de natuurwetenschappen op Kerstavond 1883, toen anderen
zich in huiselijke gezelligheid om de kerstboom schaarden, op een
bank op straat gezeten de grondslag voor de televisie legde en een
idee uitwerkte, waaraan de stoutste fantast van die tijd niet had
durven denken. Hoe Nipkow zijn tijd ver vooruit was en zijn ideeën
niet kon verwezenlijken, omdat de electrotechniek daarvoor nog niet
rijp was. Hoe eerst door Marconi en anderen de radio tot ontwikke
ling moest worden gebracht om veertig jaar later de eerste practische
proeven met televisie mogelijk te maken. In korte trekken hoorde de
Hobby Club de bewogen geschiedenis van de televisie. De jongens en
meisjes volgden de duizenden experimenten, die zulke teleurstellende
resultaten afwierpen, maar die de onderzoekers toch niet deden
versagen, — zij volgden de strijd van de Amerikaan Zworykin, die
zich tien jaren lang in zijn' laboratorium als het ware opsloot om de
wereld een volmaakt electrisch oog te schenken, die daarin slaagde
en zijn wonderlijke uitvinding „iconoscoop” noemde. Ze zagen ze
voor zich, de knappe en volhardende natuurkundigen, de ingenieurs,
de radiotechnici en andere vorsers der wetenschap, ze zagen al deze
stoere werkers in hun laboratoria, onafgebroken zwoegend aan de
verwezenlijking van wat het kostelijkste speelgoed der twintigste eeuw
zou worden. Ze leefden mee in hun teleurstellingen en successen, voel
den zich opgenomen in de geheimzinnige wereld van laboratoria en
uitvinders, en werden er van doordrongen, dat de moderne wetenschap
en techniek in de televisie inderdaad een topprestatie hadden geleverd.
Buiten de studio doofde het licht en toen gebeurde er iets, waar
over de Hobby Club later nog vaak zou praten. De leider van de
televisie-afdeling nodigde een jongedame van het publiek uit om
voor de televisiecamera een liedje te zingen. Welke jongedame? Hij
keek critisch in het rond. Er waren niet veel jongedames en nog minder
knappe jongedames. Of??? Zijn oog bleef rusten op . . . Joosje! Hij
vond haar bepaald een vondst en met een buiging vroeg hij uit
nodigend :
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„Fraulein???”
Een vuurrode blos trok over Joosje’s gezicht; enigszins angstig en
verlegen keek ze naar de jongens en meisjes van de Hobby Club, maar
dezen drongen er zo op aan dar ze de uitnodiging, ook in het belang •
van de club, zou aannemen, dat ze „ja, gerne” zei en vroeg of Dita
haar aan de vleugel mocht begeleiden. Samen gingen de twee meisjes
de studio binnen, waar Joosje in allerzonderlingste kleuren ge
schminkt werd. De Hobby Club juichte inwendig om de eer, die Joosje
bewezen was, want zij voelde, dat het een groot voorrecht was om
voor een televisiecamera te mogen optreden. Wie weet, was Joosje wel
het eerste bakvisje in Nederland, dat met het electrisch oog geconfron
teerd werd.
Fred trok snel de poten van zijn statief uit en bracht zijn Cine
Kodak Special in stelling om dit historische ogenblik voor zijn Joosje
filmisch vast te leggen. De belichting was prachtig en met gemak
kon hij podium, décor, vleugel en televisiecamera’s in zijn beeldveld
krijgen. Daar stond ze . . .
Joosje, het Hollandse meisje, het aantrekkelijke jonge meisje, dat in
de televisiestudio optrad onder de felle en toch koele gloed van
machtige kwikdamplampen. Dat begeleid werd door Dita met haar
lange, blonde haren, dat zong voor de microfoon en dat acteerde voor
de twee televisiecamera’s met hun groene signaallampen. Joosje,
het meisje, dat ontroerde, omdat haar stem week en meeslepend en
haar gezichtje lief en zacht als van een kind was. Joosje, het meisje,
dat aller harten won, toen zij zong het mooie, gevoelige:

In ’t groene dal, in ’t stille dal
waar kleine bloempjes bloeien
daar ruist een blanke waterval
en druppels spatten overal . . .
Rustig snorde de filmcamera en af en toe klikte zachtjes de sluiter
van een fototoestel. Joosje, ze zong zo prachtig, zo ontroerend mooi
en haar gezichtje vertoonde zo’n vriendelijke, sympathieke en levendige
mimiek. Zo was ze op haar liefst, Joosje, het zonnetje van de Hobby
Club...
Tegenover haar stonden de nuchtere technici: de cameramannen met
hun electrisch oog, dat geluidloos in alle richtingen gedraaid kon
wórden; de beeld- en geluidstechnici achter geluiddichte glazen ruiten
en ingewikkelde schakelpanelen; en de regisseur, die telefonisch het
bevel gaf:
„Camera twee: close-up!!”
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Het lenzenstelsel van de televisiecamera wierp een beeld in de iconoscoop, een miniatuur meisjesgezichtje spiegelde zich in de millioenen
zilverbolletjes van de mozaïekplaat, met razende vaart zwiepte een
electronenstraal over de zilverbolletjes heen en weer, tastte deze af en
ontlaadde de daarin opgehoopte electriciteit, die als bliksemsnel ver
anderende stroompjes de versterkers binnenschoot. Daar binnen de
uiterlijk zo onschuldige glazen ballonnen der radiolampen voltrokken
zich de meest wonderlijke processen, ondergingen de stroompjes een
versterkingskuur met zo’n weldadige uitwerking, dat ze, krachtiger dan
ooit, konden doordringen in het heiligdom van de zender. Hier leid
den ze het ballet der milliarden electronen, die, door verraderlijke
kronkelwegen in spoelen en schier onoverkomelijke hindernissen in
de vorm van condensatoren tot razernij waren gebracht en voor hun
woede geen andere uitweg vonden dan langs de antennemast omhoog
te glippen om daar in wilde dans de wereldaether in beroering te
brengen. De golven, die daarbij ontstonden, waren radiogolven en
zij droegen met zich mee een tot fijne rhythmische trillinkjes uitge
rafeld meisjesgezichtje, een tot electromagnetische krachtlijnen ontleed
Joosje. ..
Snel voortkabbelend streken ze over de ontvangantenne, wekten
daarin sidderende electrische stroompjes op, die omlaag kronkelden,
zich in een labyrint van radiolampen, spoelen en condensatoren stort
ten, daaruit krachtig versterkt weer opdoken, een kathodestraalbuis
binnensnelden, daarin de sterkte beïnvloedden van een even snel als
in de zender heen en weer zwiepende bundel van electronen, die met
dertig duizend kilometer-vaart tegen een scherm botsten ... en zie!
Nu eerst realiseerde de Hobby Club zich ten volle het Wonder der
televisie, want toen de jongens en meisjes omkeken, zagen zij in het
beeldvenster van de televisie-ontvanger een meisjesgezichtje, dat draad
loos tot hen was gekomen. Wat voor Paul Nipkow een visioen was
geweest, dat was voor hen werkelijkheid: beelden uit de lucht, in
dit geval een Joosje, dat uit de lucht was komen vallen. De radiodeskundigen van de Hobby Club kenden de hele gang van zaken, van
beeldaftasting, synchronisatie en zender tot ontvanger en kathode
straalbuis, maar nu ze de televisie met eigen ogen aanschouwden,
zagen ze alleen het grote en onbegrijpelijke Wonder.
Bij de eerste gewaarwording viel de kwaliteit van het televisie
beeld tegen. Het had veel weg van een 8-mm-filmprojectie, maar kon
niet halen bij de vertoning van een normaalfilm. Toch was het tamelijk
duidelijk, rustig, scherp en lichtsterk met af en toe dwarrelende witte
vlekjes tengevolge van luchtstoringen. Bijzonder aardig was het
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effect, dat overfaden van beide camera’s opleverde. Bij de overgang
van close-up in medium-shot kwam in het gezicht van Joosje een
meisjesfiguurtje, dat in kracht toenam zodra de gelaatstrekken ver
vaagden.
Nadat ze nog enkele andere liedjes had gezongen, werd Joosje
door het publiek met een daverend applaus bedankt, terwijl zij van de
televisie-afdeling van de Zwitserse omroep een gedenkpenning kreeg.
Haar clubgenoten ontvingen haar met groot enthousiasme en de af
deling Radio van de Hobby Club maakte al dadelijk plannen om in het
volgende schooljaar zelf een eenvoudige televisie-installatie te bouwen.
De jongens wisten, dat dit mogelijk was, al kostte televisie met
iconoscoop en kathodestraalbuis in plaats van Nipkowse schijven een
massa geld.
Toen een kwartier later de televisie-uitzending was afgelopen, ging
de Hobby Club de vele tentoongestelde radio-apparaten bekijken. Het
eerste, wat haar opviel, was een kleine luchtballon met daaronder een
zg. radiosonde: een kleine zender met een golflengte van ongeveer
vijf meter, die automatisch de aanwijzingen van een thermometer, baro
meter en hygrometer naar een ontvangst-station op de grond kon
doorgeven. De zender met batterijen, meteorologische instrumenten en
antenne woog slechts enkele honderden grammen. Zodra de radio
sonde voldoende hoog gestegen was, barstte de ballon, ontvouwde
zich een kleine parachute en zweefde het instrument geleidelijk om
laag. De jongens van de Hobby Club wisten, dat de radiosonde ook in
Nederland werd gebruikt en begrepen, dat het apparaat voor de
meteorologen van grote waarde was.
Heel interessant was een demonstratie van het opnemen van
gramofoonplaten en van het maken van duurzame copieën. Met een
kostbare snij-apparatuur werd een opname in een wasplaat gesneden.
Deze was-opname werd met een dun laagje graphiet bedekt en in een
electrolytisch bad met een laag zilver en een dikke laag koper bedekt.
Van de gedeeltelijk koperen en gedeeltelijk zilveren schijf, de „vader”,
werd, langs electrolytische weg, een afdruk gemaakt, die men
„moeder” noemde. Van deze „moeder” werden de matrijzen ver
vaardigd, waarmee men handelsplaten kon persen.
Een pers werd opengeklapt, twee matrijzen, voor- en achterkant,
werden er in geklemd, met hete stoom bij een druk van 6—8 atmosfeer
verwarmd en in de pers werden twee etiketten en een bonk warme
en taaie platenmassa gelegd. Deze platenmassa bestond uit een
mengsel van schellak, kobalt, hars, leisteen, bariumsulfaat en roet. Nu
werd de pers gesloten en onder een waterdruk van 150 atmosfeer

:•

f

»

88

I

t

ontstond na afkoeling de allen zo welbekende handelsplaat. Er was
op de tentoonstelling ook gelegenheid om je eigen stem op een gramofoonplaat te laten vastleggen, maar dat was voor de Hobby Club in
het geheel geen sensatie meer.
Veel belangstelling hadden de jongens van de Hobby Club voor
een uitgebreide collectie draagbare zenders en ontvangers, die zij,
vooral wat zendvermogen en gewicht betrof, met hun eigen 5-meterzendontvangers vergeleken. Deze vergelijking viel uitstekend uit en
bewees, dat de producten van de Hobby Club niet voor die van een
fabriek hoefden onder te doen. De vele vragen van de jongens werden
door vriendelijke Zwitsers op deskundige wijze beantwoord.
De tijd ging snel voorbij en dat vonden de jongens van de Hobby
Club heel jammer. Hoe graag hadden ze niet wat langer stilgestaan
bij de vliegtuigpeiler en -baken, maar ze moesten verder, wilden ze
nog overal een kijkje nemen. Weer bulderde uit de luidsprekers een
stem, die ditmaal aankondigde, dat om vier uur precies in het hoogspanningslaboratorium, ontworpen door de Technische Hogeschool
in Zürich, de bliksemstralen zouden worden losgelaten. Menigeen
zou er meer dan genoeg van krijgen, van zoveel technische wonderen,
maar de belangstelling van de Hobby Club was onverflauwd.
Het hoogspanningslaboratorium overtrof al het vorige. Het was een
vijftien meter hoge hal met huizenhoge hoogspanningsgeneratoren,
die zo indrukwekkend waren met hun glanzende isolatoren, zuilen en
vonkbollen, dat de leden van de Hobby Club er zich nietige menselijke
wezentjes bij voelden. Bij Philips hadden ze voor het eerst met een
hoogspanningsgenerator kennis gemaakt, maar de installatie hier was
veel uitgebreider en meer op uiterlijk effect berekend, omdat het
publiek nu eenmaal hield van een goede „show”. Bovendien werkte
de generator hier volgens een ander principe: men laadde een twaalf
tal parallel-geschakelde condensatoren op tot een spanning van 250000
volt, waarna via een aantal vonkbruggen in serie-schakeling de ont
lading volgde. De totale spanning werd dan twaalf maal 250000 volt
oftewel drie millioen volt!
3 000 000 volt!!! Dat zou me wat worden! De jongens van de
Hobby Club stonden veilig achter een geaard net van koperdraad, maar
hielden toch van spanning hun adem in, toen het zaallicht uitdoofde
en een aanzwellend gebrom aangaf dat de kwikdampgelijkrichters, die
een spookachtig blauw licht uitstraalden, bezig waren de condensatoren
op te laden. Het gebrom nam toe. . . ging over in een snerpend
gezoem ... de naaldjes der kilovolt-meters kropen omhoog . . . handles
werden overgehaald, weerstanden omgedraaid . . . ieder voelde, dat de
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met electriciteit geladen atmosfeer nu tot ontlading moest komen . . .
angst kropte zich op in veler kelen . . . nog was het ogenblik niet
daar . . . tot ineens over de vonkbruggen een serie kleine, maar kwaad
aardig knetterende vonkjes oversprong. Onmiddellijk daarop dreun
de een oorverdovende donderslag door de hoge, holle hal en sloeg
vlak langs de verbijsterde gezichten der toeschouwers een ver
blindende, fel-witte bliksemschicht. Vóór men op adem kon komen,
volgde een tweede ontlading en weldra was de hel van tot duivels
opgezweepte electronen in haar volle omvang losgebroken, flitsten
links en rechts de luid-knallende drie-millioen-volts-ontladingen tussen
de koperen vonkbollen en joeg er bij iedere volgende slag een schok
van ontzetting door de ontstelde toeschouwers.
Het was een adembenemend schouwspel, dat sommigen in doods
angst, maar de Hobby Club in de hoogste verrukking bracht. Het hield
plotseling op en dat was al op zichzelf een sensatie, de donkerte en
de doodse stilte na het verblindend en oorverdovend geweld der
bliksemschichten. Een gedempt licht gloeide aan en een stem vertelde,
dat men de bliksem zou laten inslaan in een miniatuur huisje met een
brandbare inboedel. De hoogspanningsgenerator speelde voor on
weerswolk en een grillige lijnbliksem schoot in de schoorsteen van het
huisje, dat in een minimum van tijd in lichter laaie stond. Als
. Amsterdammers, die in hun lagere-schooltijd wel eens een ,,fikkie”
hadden gestookt, genoten de jongens van de Hobby Club van het
kleurige spel der hoog oplaaiende vlammen.
Om te demonstreren hoe snel de bliksem een geleider tot smelten
bracht, hing men een ijzerdraad van twaalf meter lengte en 0.1 mm.
dikte op, die door de bliksemontlading in een spattende vonkenregen
van uiterst kleine, gloeiende ijzerdeeltjes overging. Een nog dunnere
ijzerdraad loste na een dergelijke energiestoot in minder dan een
honderdduizendste seconde op in een wolk van groene rook. De stem
vertelde, dat gedurende deze korte tijd de energie groter was dan die
van alle Zwitserse electriciteitscentrales tezamen!
. In een serie hoogst interessante proeven werd de beschermende
werking van bliksemafleiders gedemonstreerd, waarbij nog twee
andere huisjes en enkele populieren gebruikt werden. Van uit een
schakelbord konden de diverse bomen en huisjes geaard worden, zodat
men de bliksem in ieder gewenst punt kon doen inslaan. Het eerste
huisje had de ramp overleefd, doordat de muren er van uit het on
brandbare eternit bestonden. Als laatste proef werd de versplinterende
werking van een bliksemstraal op een houten balkje gedemonstreerd.
Wat was er veel te zien in het hoogspanningslaboratorium: een
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dubbele kathodestraaloscillograaf, waarmee je twee verschijnselen,
zoals bv. het verloop van stroom en spanning, tegelijkertijd zichtbaar
kon maken; de Tensator, een geheel nieuw apparaat om op betrekke
lijk eenvoudige wijze spanningen van millioenen volt op te wekken;
kathodestraaloscillografen voor hoogspanning, waarbij het beeld ge
projecteerd werd; en een electrische lichtboog van 50 000 volt gelijk
stroom, die zo’n fel licht gaf dat ter bescherming van de ogen der
toeschouwers een dikke blauw-glazen ruit stond opgesteld. Terwijl al
deze dingen gedemonstreerd werden, keek de Hobby Club met ge
spannen aandacht toe, maar toch was er iets, waarvoor ze nog veel
meer belangstelling had. Het was een sterk vergrote uitvoering
van wat de afdeling Electriciteit van de Hobby Club zelf had gecon
strueerd. Veel was er niet aan te zien: een wit-porseleinen cylinder van
twee meter lengte, twee koperen spitsen en achttien windingen van
koperdraad. Het apparaat heette Tesla-spoel en hing hoog in de
lucht.
Eindelijk was dit onderdeel van het programma aan de beurt. Eerst
enkele technische gegevens, zoals secundair 1200 wikkelingen blank
koperdraad van een halve millimeter dikte, toegevoerde spanning
50 000 volt, effectieve secundaire spanning 1500 000 volt, en daarna
ging het licht weer uit. Ditmaal niet voor stootspanningsontladingen
van 3 millioen volt, niet voor een lichtboog van 50 000 volt gelijk
stroom, niet voor Tensator-ontladingen van de nodige millioenen volt,
niet voor kathodestraaloscillografen of voor kunstmatige bliksems,
maar ditmaal voor hoogfrequente electrische ladingen van anderhalf
millioen volt!
Weer een zacht inleidend gezoem, weer een geknetter van
vonken ... en begeleid door een scherp sissend geruis sproeiden uit
de glanzende koperen spitsen ter weerszijde van de wit-porseleinen
cylinder grillig-vertakte, purper-violet-lichtende slierten electriciteit,
die met hun vlammende tongen langs de wanden van het hoogspanningslaboratorium likten. Een mysterieuze vuurgloed vulde de hoge
ruimte en een eigenaardige, opwindende geur van ozon prikkelde de
reukzenuwen en slijmvliezen der toeschouwers. En in fantastisch ge
vormde waaiers en pluimen kronkelden zich boven de hoofden der
toeschouwers electrische ontladingen, die meters lang waren. Ondanks
hun hoge spanning waren zij ongevaarlijk en in tegenstelling met de
helse uitbarsting, der bliksemstralen ademde dit sprookjesachtige
tafereel een schoonheid, die bijna hemels genoemd kon worden.
Wonderlijk toch, dat hoogfrequente electriciteit zo’n weelde van lich
tende lijnen en vormen teweeg kon brengen. Dat techniek en schoon-
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heid samen konden gaan, werd door dit feeërieke electrische vuurwerk
overtuigend bewezen.
Nog geheel overstelpt door de wonderen, die zij hadden mogen
aanschouwen, stapten de leden van de Hobby Club een kwartier later
in de lift van de zweefbaantoren. Een zachte ruk en suizend schoten
ze omhoog, tot ver boven de bonte mensenmenigte op het tentoon»
stellingsterrein. Verder, steeds verder reikte hun blik naarmate ze
hoger kwamen en toen ze waren overgestapt in de knusse, kleine
cabine en gedragen door zware staalkabels hoog boven het meer
zweefden, voelden ze dat hun luchtreis een gelijkenis vertoonde met
wat ze zojuist hadden meegemaakt en een symbool was.
Zoals ze nu boven de mensenwemeling op de tentoonstelling, boven
hét meer en boven de huizen van de stad, boven het alledaagse waren
uitgestegen, zo hadden hun ervaringen in het paviljoen „Elektrizitat”
hen boven het gewone denken en doen van hun leventje als scholier
verheven. Hun blik was verruimd, doordat ze van hun hoog in de
lucht zwevende cabine uit nieuwe, hun tot nog toe onbekende gebieden
overzagen, zoals ze die middag een overzicht hadden gekregen van de
nieuwste vorderingen en uitvindingen der moderne technische weten
schap. En de witte contouren der sneeuwbergen, die heel in de verte
opdoemden, die waren het zinnebeeld van de aanstaande voortbreng
selen der techniek en van de toekomstige scheppingen der menselijke
geest, waarvan ze op de tentoonstelling een voorproefje hadden gehad.
Nu al had hun reis hen op de hoogste bergtoppen in het Rijk der
Electronen gebracht en het vergezicht daarboven had hun een over
zichtelijk beeld gegeven van de hoogste uitingen van menselijk ver
stand. Dank zij hun hobbies hadden ze veel van deze wonderlijke
wereld kunnen doorgronden en begrijpen. En dat alles stemde hen
gelukkig en tevreden.
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HOOFDSTUK V
Dat was op het nippertje! Puffend en hijgend van het harde hollen
met de zware rugzakken ploften de jongens en meisjes van de Hobby
Club neer op de zachte leren banken van de trein. Was me dat ’n
haasten geweest! Alles hadden ze nog willen zien op de Landesausstellung en daardoor hadden ze bijna hun trein gemist. Stom eigen
lijk, maar de interessante tentoonstelling had hen zo geboeid, dat ze
er als door een magnetische kracht waren vastgehouden. Daarna was
het eert spannende jacht geworden om toch nog op tijd op het station
te zijn. Gelukkig maar dat Tjark vooruit was gegaan om de piekels
en de andere alpinisten-uitrusting op te halen, anders hadden ze nu
nog in Ziirich gezeten. Maar ondanks de sombere voorspellingen en
waarschuwingen der pessimisten hadden ze het gehaald en zaten ze in
de goede trein.
Typische trein eigenlijk! Oh, ze snapten al wat die trein zo eigen
aardig maakte. De wagons bestonden bijna geheel uit aluminium, het
geen een grote gewichtsbesparing betekende en hoge snelheden
mogelijk maakte. Prima ingericht met die klaptafeltjes en . . . wat
was dat? Hé, dat was leuk! Achter in de wagen zagen ze een matglazen
schermpje en daarop werden lantaarnplaatjes geprojecteerd, natuurlijk
door een automatisch werkende projector. Kleurenfoto’s van St. Moritz,
Arosa, Grindelwald, Wengen, Interlaken, Pontresina en Luzern, af
gewisseld door bonte reclameplaatjes. Dat was nog eens een originele
reclame in een trein en bovendien een aangenaam tijdverdrijf voor de
reizigers. Daar had je Zermatt. . . natuurlijk de Matterhorn! Hoe kon
’t ook anders. Leuk, dat ze daar morgen zelf heengingen. Toch heel
wat anders dan op school gaan, zo’n reis. Als je op school vroeg „Wat
hebben we morgen?” dan kreeg je ten antwoord „Geschiedenis
repetitie” of „Proefwerk voor Frans”. En of dat niet genoeg was, stond
er in je agenda bovendien nog een heel lijstje van andere vakken, zo in
de geest van: „le Uur: Duits, blz. 3 en 4 vertalen, voorzetsels repe
teren; 2e uur: stereometrie, vraagstukken 364, 365, 368 en 372, Leren
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§ 27 en § 28; 3e uur: niks, gymnastiek; 4e uur geschiedenisvep.finnri»
En voor de middaguren ook nog het nodige. Bah, je moest er eigenlijk
niet aan denken, het zou je goeie humeur volkomen bederven. Neen,
dan vacantie en reizen! Als iemand je nu vroeg „Wat hebben we
morgen?”, dan kon je antwoorden „Een treinreis door de interessantste
gedeelten van Zwitserland, twee boottochten, al het moois dat je je
maar denken kunt, elke minuut nieuwe verrassingen!” Verrassingen
op school waren meestal van minder aangename aard. „Nemen jullie
allemaal maar eens een dubbel velletje papier voor je en zet op de
linker bovenhoek deurkant of raamkant” en je was niet in Zwitserland,
maar in de aap gelogeerd!
Een blik door de coupéramen verdreef de nare gedachten. Zo in de
avondzon had het heuvellandschap toch weer een heel andere charme.
Dat er zulke mooie bossen in Zwitserland waren! Daarvan hadden
ze op school niets geleerd. Ze doken weer in een tunnel en bij het
kunstlicht kwamen de gedachten meteen weer op de tentoonstelling.
Dat bezoek was de moeite waard geweest! Het Electriciteitsgebouw
vonden ze het mooiste, maar de andere paviljoens, die ze door gebrek
aan tijd slechts vluchtig hadden kunnen bekijken, hadden hen toch
ook vervuld van een diepe bewondering voor het kleine land, dat zulke
grote technische prestaties leverde. Hoe geheimzinnig-interessant was
het Paviljoen der Chemie niet geweest, waar Tjark hun allerlei
wonderlijke scheikundige procédés had uitgelegd. Voorts de tentoon
stelling Film en Fotografie met de prachtige stand van Paillard, waar
Fred hun leidsman was geweest. En dan niet te vergeten de horlogeindustrie, waar ze de minutieuze constructie van het beroemde
Zwitserse precisie-uurwerk in alle stadia hadden kunnen volgen; en de
stands der grote machinefabrieken, de grote hall van de spoorwegen,
de vliegtuigindustrie, de chocoladefabrieken, de textiel, de . . . Het was
te veel om op te noemen. De sensationele zweeftocht, de boottocht
op de Schiffli-Bach, alles lag nog kersvers in hun geheugen.
Dick de Vries was druk bezig zijn notities van de tentoonstelling
uit te werken tot een uitgebreid verslag voor HOBBY CLUB. Ver
scheidene anderen hadden ook stof voor artikelen opgedaan en noteer
den de voornaamste punten daarvan om daaruit in Zermatt een
boeiend artikel te destilleren. Als het een beetje meeliep, konden ze
een gedeelte van die artikelen nog in het Augustus-nummer van
HOBBY CLUB opnemen. Dat nummer hadden ze overigens al vooruit
klaar gemaakt, maar twee pagina’s hadden ze in overleg met de
drukker opengelaten om daarin het laatste nieuws van de Hobby-ClubZwitserland-Expeditie te geven. Aanwijzingen voor de opmaak en
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drukproeven zouden per luchtpost worden verzonden. Het was jammer,
dat ze geen donkere-kamer-uitrusting bij zich hadden om hun films
te ontwikkelen en hun foto’s te vergroten, maar het zou zonde zijn
tijdens een vacantie in Zwitserland als een mol aan het werk te gaan.
Wilden ze toch bij hun artikelen actuele foto’s plaatsen, dan zat er
niets anders op dan de filmpjes in Zermatt te laten ontwikkelen en de
best geslaagde opnamen te laten vergroten.
„Denk er om,” waarschuwde Dick de Vries, „dat je niet al te veel
moois in één artikel geeft, want op de interessante ervaringen van
vanmiddag moeten we, wat HOBBY CLUB betreft, maandenlang
teren. Ik zou zeggen: één onderwerp per artikel, niet meer. Tussen
twee haakjes: Joosje’s debuut voor de televisiecamera moet met het
nodige journalistieke bazuingeschal gepubliceerd worden. Een vette
kop er boven met een pakkende tekst, een onderkop, één of twee
foto’s, desnoods een vet-gedrukte inleiding ... je begrijpt mijn be
doeling wel.”
„Natuurlijk!” zei Fred. „We blazen een speelgoedballonnetje op tot
een stratosfeerballon en als de reputatie van de club daarmee gediend
is, bestaat daartegen geen enkel bezwaar. Wat zou je er van denken
de televisiester-in-de-dop voor HOBBY CLUB te interviewen? We
kunnen haar aanstaande echtgenoot misschien ook een interview af
nemen; dat maakt de zaak helemaal interessant.”
„Jij lelijke egoïst!” zei Joosje. „Maar een interview met de ster zelf
lijkt me wel aardig. In welk sterrenbeeld willen jullie me hebben?
De „Draak” of „de Schorpioen”?”
Dick maakte korte metten en begon Joosje quasi-ernstig een inter
view af te nemen, waarbij hij zulke malle vragen stelde en zo veel
intimiteiten uit het particuliere leven van Hare Majesteit wilde weten,
dat allen schaterden van het lachen, terwijl Fred lelijk in het ootje
werd genomen. Onder-de-hand ijlde de sneltrein van het ene dal door
tunnels naar het andere. Nu de Hobby Club Luzern naderde, begonnen
de heuvels meer de vorm van bergen aan te nemen en af en toe reden
ze langs werkelijk steile rotswanden.
„Denken jullie,” vroeg Suze, „dat je echt een televisiezender kunt
bouwen? Het klinkt zo fantastisch, zie je.”
„Inderdaad,” antwoordde Leo, „maar dat is voor de Hobby Club
geen beletsel. Van de winter hebben we een televisiestudio, ook al
kun je die natuurlijk niet vergelijken met de installatie, die we van
middag hebben gezien. Onmiddellijk na de vacantie beginnen we
er mee, met een voor televisie geschikte korte-golfzender, met een
televisiecamera en een ontvanger. We beginnen waarschijnlijk met een

95

Nipkowse gaatjesschijf en een fotocel aan de zendkant, maar zodra
we genoeg ping-ping hebben, zien we een echte iconoscoop te krijgen.
In de ontvanger kunnen we van begin af aan een kathodestraalbuis
toepassen. De technische problemen, die we tot nog toe moesten oplos
sen, zijn niks vergeleken met wat ons te wachten staat als we met
televisie beginnen, maar waarschijnlijk krijgen we de assistentie van
iemand, die jaren op het televisielab van Philips heeft gezeten. Ik heb
onlangs kennis met ’m gemaakt, een fantastische kerel, die ons na de
vacantie komt helpen. We zullen hem en andere experts nodig hebben,
want wat we voor een bouwprogramma voor de komende winter
hebben . . . Drie kortegolfzenders, waarmee de Hobby Club de hele
wereld gaat bestrijken. Een geluidsinstallatie, die in heel Nederland,
met uitzondering van Philips misschien, zijn gelijke niet heeft, een
stereofonische microfoon- en gramofoon-opnamei en afdraai-installatie
met gescheiden hoge-, middel- en lage tonen-versterkers, voorzien van
contrast-compressors en -expanders en alle mogelijke andere tech
nische snufjes, met tientallen radiolampen en twee zware batterijen van
luidsprekers. Je ziet, dat we heel wat van plan zijn ...”
„En dan de film niet te vergeten,” zei Fred. „Als ’t een beetje mee
loopt, kunnen we binnenkort echte geluidsfilms maken, dus niet met
het bijbehorend geluid op gramofoonplaten, maar op de filmband.
Verder loopt Dick met het plan rond een film te maken over het
ontstaan en over de groei van de Hobby Club. En dan, we gaan ex
perimenteren met stereofotografie en stereofilm, het laatste met behulp
van polarisatiefilters.”
„Zoiets heb ik als klein kind eens gezien,” zei Joosje, „maar die
stereofilm moest je met een bril bekijken, die één rood en één groen
glas had. Ja, glas was het eigenlijk niet, cellofaan of iets dergelijks.
Maar dat doet er niet toe. De hoofdzaak was, dat het een echte
stereofilm was en dat ik het indertijd dood-griezelig vond. Aan het
einde van de film werd een compleet ameublement, een piano incluis,
van drie-hoog uit het raam gesmeten en al die zware dingen zag je
regelrecht door de zaal op je afvliegen. En ze gooiden van het doek
allemaal ballen langs je heen tot je er één recht in je ogen kreeg.
Je hoorde een geweldige bons en toen werd alles zwart: net echt! En
een dronken kerel spoot een syphon spuitwater leeg, recht in je ogen
en doordat je daarbij een waterig, wazig beeld zag, moest je on
willekeurig het water uit je ogen wrijven. Oh, het was een dolle ver
toning en de meeste kinderen schreeuwden afwisselend van angst en
pleizier. Van alles werd er door de zaal gekeild en het effect was zo
echt, dat je elk ogenblik met je hoofd opzij ging.”
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De Matterhom, als
vele facetten
fonkelend kristal zwevend boven de aarde

(pag. 146).

„Tenzij je je bril afzette,” zei Fred, „want dan zag je niets anders
dan een raar, rood-groen gekleurd filmbeeld zonder diepte er in. Maar
de methode, die wij gaan volgen, werkt zonder twee verschillende
kleuren, al zullen we een bril niet kunnen missen. Je ziet, we hebben
grootse plannen en aan die stereofilm kunnen we heel wat pleizier
beleven. Ik zie Joosje de zaal al een stereoscopische zoen geven. Dan
deinst het hele publiek achteruit!”
„Jullie maken elkaar het leven zuur vandaag!” zei Leo tegen het
duo Joosje-Fred. „Maar trek je er maar niks van aan, hoor Joosje, van
Freds hatelijke opmerking. Hijzelf deinst toch ook nooit achteruit?”
„Daar mag ik me niet over uitlaten,” luidde het politieke antwoord.
„Als de club gaat uitbreiden,” zei Max Veerman, „dan krijgen we
er vast een stel luchtvaart-enthousiastelingen bij. Die kunnen model
vliegtuigen met kleine benzinemotoren bouwen en ik geloof, dat in die
richting, in samenwerking met de radioleden, meer, veel meer te
bereiken is dan je zo oppervlakkig zou vermoeden. Maar die plannen
blijven voorlopig nog in ons geheim dossier.”
„Wanneer jullie toekomstplannen maken,” zei Tjark, „wil ik niet
achterblijven. Wat denken jullie van een, schrik niet, stereofonische
stereoscopische kleuren-geuren-geluidsfilm?”
Een ongelovig gelach steeg op, maar Tjark liet zich niet uit het
veld slaan en vervolgde:
„Da’s toch niet zo gek als je zou denken. In een tijdschrift over
chemie heb ik een artikeltje gelezen over een geurenfilm, toevallig
een Zwitserse uitvinding. Er zijn in de scheikunde talloze reukstoffen
bekend, die alle mogelijke stankjes en geurtjes geven. De zg. esters,
verbindingen van alcohol met een zuur, zijn daar een voorbeeld van
en jullie kennen b.v. allemaal amylacetaat, dat een peredrups-lucht
heeft en niet alleen voor zuurtjes, maar ook als oplosmiddel voor
auto-, vliegtuig- en nagellak wordt gebruikt. Ik kreeg eens een mon
stercollectie van de essencefabriek Polak onder ogen, ik bedoel, onder
mijn neus en daarin zaten honderden flesjes met reukstoffen. Alle
mogelijke geurtjes en stankjes: van leer, van dennenaaiden, kleine
roofdieren, drukinkt, van diverse bloemen en kruiden, van koeienmest,
paddenstoelen, uien, knoflook, ranzige boter, van gebraden vlees, en
diverse fruitsoorten, te veel om op te noemen. Kijk me nu niet onge
lovig aan, want heus, die kunstmatige geurtjes zijn voor allerlei
doeleinden bruikbaar. Men kan b.v. kunstleer de geur van echt leer
geven, terwijl sommige reukstoffen bij het mengen van odeur een
belangrijke rol spelen. Maar om op de geurenfilm terug te komen,
van al deze reukstoffen heeft men daarbij een dankbaar gebruik
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gemaakt. Tijdens de filmprojectie werden naar aanwijzingen op de
filmband automatisch verschillende bij het beeld passende geuren de
zaal in gestoven, zodat je b.v. bij een scène in een koeienstal de koeien
en de rest, of laat ik maar liever zeggen, de mest rook, bij de start van
een vliegtuig de karakteristieke benzine- en smeerolielucht, bij een
diner alle mogelijke gerechten en bij een bloemententoonstelling de
bij de diverse bloemen behorende odeurtjes. Om de geur in de zaal
snel te laten verdwijnen, liet men, als ik ’t goed begrepen heb, een
electrisch geladen plaat de rondzwevende reukgassen aantrekken,
waardoor de atmosfeer weer gezuiverd werd. De geurenfilm werkte
volgens het artikel uiterst suggestief, al moest er af en toe wel eens
een bezoeker niezen.”
„Dan hadden ze zeker de sterkteregelaar te ver opengedraaid,” zei
Dick. „Als jullie na een, hoe was ’t ook weer, een stereoscopische
stereofonische kleuren-geuren-geluidsfilm vertoond te hebben, niet ge
noeg applaus krijgen, dan kun je als wraakneming een filmpje draaien
met als titel „Stank voor dank”, reukopnamen van Tjark in zijn lab,
terwijl hij bezig is met het Kipp-apparaat zwavelwaterstofstankjes te
produceren, die Yiiets van een kip weghebben. Of nog mooier: een
aanval op één van de leraren met stinkbommen.”
„Als ik ook een duit in het zakje mag doen,” zei Hans van Zuilen,
„dan stel ik voor bovendien een electrisch aangedreven wind-, storm-,
regen-, hagel- en sneeuw-installatie te bouwen, dan benader je de
werkelijkheid nog meer. Ik zie het publiek al, met zuidwesters op,
snuivend en proestend vanwege de kwalijk riekende geurtjes, in voort
durende beweging om de door de zaal vliegende projectielen van de
stereofilm te ontwijken.”
„En dan nog de film achterste-voren afdraaien,” spotte Leo, „dan
krijg je helemaal een volslagen gekkenhuis. Ik voor mij prefereer een
broodje met kaas en ben al tevreden als ik een beetje naar buiten mag
kijken en de stille hoop mag koesteren, dat één van onze bakvisjes
straks een lekker bord havermout voor ons kookt.”
„Jammer dat je niet toveren kunt,” zei Suze, „anders kon je „bak
visjes” tegen die havermout-vlokken in plaats van tegen ons zeggen;
dat zou ons avondeten nog veel lekkerder maken. Maar hier is vast je
broodje met kaas.”
Suze deelde broodjes uit, knappend verse broodjes, die ze ’s mor
gens hadden gekocht, tezamen met een kilo kaas, waarvan Joosje dikke
plakken afsneed. Hè, dat smaakte na zo’n vermoeiende dag. Fred had
vast gelijk met zijn bewering, dat twaalf uren in de bergen rond
zwerven minder vermoeiend waren dan enkele uren op een tentoon98
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stelling rondwandelen. .Wanneer zouden ze hun eerste bergtocht
maken? Overmorgen? Oh, ze verlangden er zo naar! Al die techniek
was interessant en prachtig, maar kon toch waarschijnlijk niet opwegen
tegen het genot van een bergtocht.
Ze reden weer door een tunnel en toen ze daar uitkwamen, zagen
ze plotseling het einddoel voor• die dag voor zich: Luzern. De trein
ratelde over een spoorbrug en <onder hen golfde de Reuss, op beide
oevers waarvan de prachtige, oude stad gebouwd was. In rose-blauwe
avondkleuren zag de Hobby Club de beroemde Vierwaldstattersee
voor zich. Uit het spiegelend water rezen bergen, hoge bergen en aan
de verre horizon blonk een gekartelde, witte rand van sneeuwtoppen.
In een wijde boog ging het om de stad heen, daarna reed de trein in
de richting van het meer. Waar de Reuss in het meer stroomde, was
het station.
Het was bij zevenen en de Hobby Club bevond zich in Luzern.
Wat in het buitengewoon gezellige station vooral de aandacht van
allen trok, was een reusachtige muurschildering van de Matterhorn.
Buiten gekomen slaakten de jongens en meisjes kreten van bewonde
ring. Ze zagen en bewonderden een stad van ongeëvenaarde pracht.
Een ware sprookjesstad met schilderachtige huizen, bloemen, met
acacia’s beplante kaden en een wonderlijk mooi meer. Het uitzicht
was helder en Fred wees zijn vrienden verscheidene bekende berg
toppen: de wereldberoemde 2132 meter hoge Pilatus, de Stanserhorn,
de Bürgenstock en de Rigi.
Hier waren ze in het land van Wilhelm Teil, de Zwitserse vrijheids
held, hier strekte zich het meer uit, waar Teil zijn doodsvijand Gessi er
in het meer deed omkomen door de boot, die hij door een hevige
storm naar de wal had gestuurd, weer af te duwen na zelf aan land
gesprongen te zijn. Aan de oevers van dit meer was de beroemde eed,
de Rütlischwur, gezworen, die de Zwitsers tot een vrij en onafhanke
lijk volk had gemaakt.
Een grote, witte raderboot stoomde naar de aanlegsteiger tegen
over het station. Op het water streek een zwerm wilde eenden neer,
waarop een klein meisje haar boterham in dobbelsteentjes brak en die
naar de eenden gooide. Luid snaterend betwistten deze elkaar de
lekkernij. Natuurlijk kwamen de camera’s van de Hobby Club daaraan
te pas, die dit idyllisch tafereeltje met het dito décor op de film ver
eeuwigden. Het uitzicht in de richting van de stad was eveneens de
moeite waard. Hoogst merkwaardig was de Kapell-Briicke, een heel
oude overdekte brug van hout met in het midden een zeshoekige
stenen toren. De brug was schuin over de Reuss gebouwd. Fred, die
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Luzern goed kende, wees zijn clubgenoten enige bezienswaardige ge
bouwen, zoals het vermaarde Kurhaus, de Hofkirche en de St. Peterskapelle.
De jeugdherberg lag buiten de stad en omdat het met de zware
rugzakken te ver was om er te voet naar toe te gaan, nam de Hobby
Club een trolley-bus, die zich veel sneller en soepeler dan een tram
door de hellende straten voortbewoog. Bij de Breitlachenstrasze
moesten de jongens en meisjes uitstappen en na vijf minuten klimmen
zagen ze het welbekende driehoekige blauwe schild met dc witte letters
SJH. Tegen een met gras begroeide heuvel lag, te midden van een
idyllisch landelijke omgeving, de Luzerner jeugdherberg.
De jongens en meisjes van de Hobby Club gingen een deur door
en stonden toen verrast te kijken. Op een binnenplaats stonden lange
houten tafels met zitbanken en daaraan zaten tientallen jongens en
meisjes, allen gekleed in sportieve trekkerskledij, hun avondeten te
gebruiken. Wat ging ’t er ongedwongen en gemoedelijk toe: de
trekkers hadden hun etenswaren voor zich uitgesrald, sneden boter
hammen, smeerden uit hun boterdozen, visten met de punt van hun
kampmessen jam uit potjes en sardientjes of leverpastei uit blikjes,
schonken uit hun thermosflessen melk, koffie of thee, terwijl anderen
op spirituscomfoortjes druk aan het kokkerellen waren. Vrolijk babbel
den ze met elkaar in een mengelmoes van Zwitserse dialecten en
andere talen en natuurlijk hielpen ze elkaar met het openen van
blikjes en dergelijke karweitjes, waar ze maar konden. Er werd gastvrij
plaats gemaakt voor de Hobby Club, die hartelijk door het inter
nationale gezelschap begroet werd.
De jongens en meisjes van de Hobby Club waren opgenomen in
de internationale trekkerswereld en deze eerste kennismaking was een
onvergetelijke. Ze voelden onmiddellijk de geest van vriendschap,
van jovialiteit en kameraadschappelijkheid, die van deze jonge mensen
uitging. Een hechte band verbond hen allen, doordat zij een gemeen
schappelijke liefde voor de natuur en een sterke drang naar avontuur
in zich hadden. Wat waren ze heerlijk bruin-gebrand en wat zagen
ze er fris en onbezorgd uit door hun leventje in de open-lucht. Sommi
gen zaten aan de hand van jeugdherberggidsen en kaarten tochten en
uitstapjes in elkaar te draaien en aan de gesprekken hoorde je on
middellijk hoe vrolijk en gezellig het hier toe ging. Al met al vertegen
woordigden deze trekkers een van levenslust fonkelende jeugd met
een benijdenswaardige onbezorgdheid!
Terwijl de meisjes van de Hobby Club hun kookapparaten uitpakten,
gingen de jongens hun club bij de jeugdherbergmoeder inschrijven.
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Fraulein Meyer was een ideale „Mutti”, dat kon je zo wel merken.
Ze was al tamelijk oud en woonde hier samen met haar moeder, die
ver in de tachtig was, maar beiden hadden in hun vriendelijke ogen
nog iets ongewoon jeugdigs. Toen Fred het gastenboek inkeek, merkte
hij hoe groot de populariteit van Fraulein Meyer was. In de vele ge
dichten en prozastukjes, die in alle talen aan de Luzerner jeugdherberg
waren gewijd, nam zij een belangrijke plaats in. Of het haar veel
moeite kostte om orde onder het luidruchtige, jonge volkje te houden?
Oh, neen, een enkel woordje was voldoende, vertrouwen en vriend
schap deden de rest. Of er nog andere Hollanders waren? Ja, een stel
studenten, die er ’s morgens heel vroeg vandoor waren gegaan om de
Pilatus te beklimmen. Of je hier in de buurt brood, melk en spiritus
kon kopen? Kom maar even mee naar buiten, dan wijs ik jullie de weg.
Fred, Dick en Leo trokken er met een boodschappennetje op
uit om het een en ander te gaan halen en toen ze bepakt en bezakt
terugkeerden, hoorden ze plotseling een zwaar geronk en daarna een
gepiep van remmen achter zich. Ze draaiden zich om en zagen twee
met stof bedekte, jonge kerels op betnodderde motorfietsen.
„Hallo! Do you speak English?” klonk het met een raar Engels
accent.
„Yes, we do!” antwoordde Leo. „Can we help you?”
„We are looking for the youth-hostel, but can’t find it!”
„O, that’s pretty easy!” zei Leo. „We are just going there. If you
follow us, you’11 be there in a few minutes.”
„Are you English?” vroeg Dick.
„No, we are Irish,” antwoordden de twee motorduivels. „But you,
are you English?”
„No, we are Dutch!” luidde het antwoord, hetgeen allen deed
lachen. Grappige situatie toch eigenlijk, dat je ten onrechte van elkaar
dacht, dat je uit Engeland kwam. De Ieren vertelden, dat ze zojuist
met de motorfiets uit Genève kwamen en dat ze een tijd lang in het
Mont-Blanc-gebied hadden rondgezworven. Dat dit wel wat meer dan
alleen maar rondzwerven was geweest, bleek uit de gekraste piekels
en de versleten bergschoenen van de Ieren. Ze hadden meest in
verticale richting rondgezworven, ze hadden klautertochten gemaakt
en de namen, die ze noemden, „Graindes Jorasses”, „Aiguille du
Grépon” en „Petit Dru” vervulden Fred met de grootste bewondering.
Dat waren die beruchte loodrechte rotsnaalden, die tot de zwaarste
kletterbergen van de alpen behoorden! „Nou, daar neem ik m’n petje
voor af!” zei Fred, maar dat was een compliment, dat weinig indruk
maakte op de Ieren, die geen Hollands verstonden. Eén van de Ieren
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liet een foto van de „Aiguille du Grépon” zien en Leo en Dick konden
haast niet geloven, dat zo’n steile en gladde rotspiek beklommen kon
worden.
'Na elkaar slechts enkele minuten gekend te hebben waren Ieren en
Hollanders al dikke vrienden met elkaar en lachend en pratend
kwamen ze in de jeugdherberg, waar de Ieren eveneens onmiddellijk
in de internationale vriendenkring werden opgenomen. Joosje en Suze
nodigden de Ieren uit met hen mee te eten en dat kon best, want Dick,
Leo en Fred hadden behalve spiritus, brood en melk, een pak haver
mout, twee worsten, een reusachtig groot blik cornedbeef en dertig
eieren meegenomen.
Toen de lepel in de brijpot stond, kwamen de andere Hollanders
„thuis”. Het waren Delftse studenten, die moe en bezweet, maar met
nog van de genoegens van de bergtocht stralende ogen, op een bank
neervielen en op adem moesten komen vóór ze met de Hobby Club
kennis konden maken. Toen de pap gaar was, schepten Lous en Dita
de borden vol en genoten zowel de Hobby Club als de studenten
en de Ieren van de dikke, romige havermout. Zodra ze weer enigszins
op krachten waren, vertelden de studenten met opgetogen gezichten
van hun bergtocht, ’s Morgens om vier uur waren ze op stap gegaan.
Het weer was aanvankelijk slecht geweest, maar op de top van de
Pilatus waren als beloning voor hun inspanning de wolken vaneen
gescheurd en hadden ze van een prachtig uitzicht over Luzern en de
Vierwaldstattersee genoten.
Na het eten staken de jongens een sigaret of een pijp op en stelden
de Ieren vóór nog een avondwandelingetje te maken. De Hobby Club
ging graag mee en bij haar voegden zich nog een Zwitser, twee
Franse meisjes en een verloofd Belgisch paartje. Na een verrukkelijke
avondwandeling van twintig minuten bereikten de trekkers langs een
vrij steil omhoog-klimmende weg een kleine uitspanning met een groot
terras. De Zwitser stelde voor hier een half uurtje te gaan zitten, op
dat de Hollanders kennis konden maken met Zwitserlands nationale
drank: Süszmost!
Zo zaten ze dan met hun allen achter de met bruisende alcoholvrije
appelwijn gevulde glazen en voor het eerst proefden de leden van
de Hobby Club deze typisch Zwitserse drank. Maar de Süszmost was
niet de hoofdzaak. Ook niet de gemoedelijke gesprekken in vier ver
schillende talen. Het uitzicht, dat was het hoogtepunt van deze avond,
want nadat de zon in een brand van rode vlammen was ondergegaan
en het meer de laatste gloeiing scheen te hebben geblust, daalde over
de bergen en de Vierwaldstattersee de schemering en zagen de jongens
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en meisjes van de Hobby Club één voor één in de stad onder hen de
lichtjes aanflitsen, eerst tientallen, daarna honderden, later duizenden.
Weldra was het duister, maar daar beneden hen fonkelden en twinkel
den ontelbare lichtpuntjes als ’n in één kleine groep samengedrongen
sterrenhemel. Langs de oevers van het meer zagen ze, als heel verre
spiraalnevels, nog kleinere verzamelingen van lichtpuntjes en zelfs op
het water dreef een enkel lichtend sterretje, een late stoomboot.
En zo werd dan deze avond een waardige inleiding tot het festijn
in de Zermatter bergwereld en toen de Hobby Club naar de jeugd
herberg afdaalde, voelden de jongens en meisjes zich geheel opge
nomen in het trekkersleven en in de Zwitserse natuur. Vermoeid van
de vele indrukken, die ze die dag hadden opgedaan, sliepen ze spoedig
in. De jongens werden niet eens wakker, toen bij elven nog een laat
komer in de eivolle slaapzaal binnenkwam, die zich ter ruste legde op
een heel smal nog overgebleven strookje van de stromatras. Hun
slaap was diep, de nacht was stil. . .

1
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Buiten kraaide een haan, een Zwitserse haan, en Dick de Vries opende
slaperig zijn ogen. Zes uur was ’t volgens zijn horloge. Ze moesten
opstaan. Hij keek eens rond. Wat een grappig gezicht, dat manlijke
deel van de Hobby Club, dat daar in alle mogelijke houdingen in
zijn slaapzak lag. Dick durfde zijn vrienden eigenlijk niet goed wakker
maken, zo rustig lagen ze .nog in Morpheus’ armen. Als hij er eens
één wakker stootte, dan konden ze samen overleggen. Neen, hij wist
nog wat beters, pakte een strootje, — dat ging gemakkelijk genoeg
in een jeugd herbergbed —, en kriebelde daarmee in de neus van zijn
buurman, Hans van Zuilen, — zoals hij dacht. Maar of het nu door de
ochtendschemering of door zijn slaperige ogen kwam, dat wist Dick
niet, wèl, dat er een stuipachtige grimas over het gezicht naast hem
trok, begeleid door een kanonschot van een nies en gevolgd
door een keiharde vloek of althans iets dat daar zeer veel op
leek, want verstaan kon Dick het niet. Dick schrok van de ge
volgen: met een ruk schoot de hele Hobby Club overeind. Dick her
stelde zich echter spoedig van deze onverwachte emotie doordat een
sympathiek gezicht hem door een verwarde kluwen gele haren aan
keek en zei:
,,Ooh . . . I’m so sorry and . . . well, good morning!”
Het bleek, dat de eigenaar van het gezicht Spencer Robertson heette,
Nieuw Zeelander was, geologie studeerde en na als stoker op een
Australische boot naar Marseille te zijn gevaren, een rondreis door
Europa maakte, daarbij speculerend op de welwillendheid van auto
mobilisten. De vorige dag had hij pech gehad, of beter gezegd, had
één van de automobilisten bandenpech gehad en dat verklaarde, waar
door hij nog zo laat op de avond tussen de slapende Hobby Club ver
zeild was geraakt. Zijn bagage? Een tandenborstel, een scheerapparaat,
een kwast, een stuk zeep en een handdoekje. Meer niet? Welnee, wat
hij verder nodig had, kocht hij onderweg. Oja, hij had nog wat, een
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pijp, maar als je zo nauw keek, kon je zijn hemd ook wel tor de
bagage rekenen.
De meisjes moesten dit wonder, deze globe-trotter, met in plaats
van een zwaar beladen rugzak alleen wat was- en scheergerei bij zich,
ook zien. Spencer won met zijn kostelijke humor en zijn verbijsterende
eenvoud aller harten en toen hij van zijn avontuurlijke reis doot het
Europese continent verhaalde en aankondigde, dat hij die mensen, die
onder de zee woonden en op „wooden shoes”, op klompen liepen,
wilde bezoeken, werd hij onmiddellijk door de jongens van de Hobby
Club uitgenodigd om, als hij in Amsterdam kwam, bij hen te gast te
zijn.
Een Nieuw-Zeelander ’ Was het niet wonderlijk dat zij, die twee
dagen te voren bijna geen andere jongens dan Hollanders hadden
gekend, nu al Zwitserse, Franse, Engelse en Ierse vrienden hadden
en, of dat nog niet voldoende was, nu met een Nieuw Zeelander
vriendschap hadden gesloten. Spencer noteerde naam en adres van
Leo en beloofde, zo gauw hij in Amsterdam was, van zich te laten
horen. Terloops informeerde hij naar de „Dutch girls”, of ze allemaal
„so nice and pretty”, zo aardig en knap, als het klaverblad-van-vier
van de Hobby Club waren, waarop de jongens, ook al uit vrees voor
de meisjes, geen bevestigend antwoord durfden geven.
Om kwart voor zeven zat de Hobby Club aan het ontbijt en of hij
wilde of niet, Spencer moest mee-eten van de havermout. De jeugdherbergmoeder had voor heerlijk-sterke koffie gezorgd en dat maakte
allen goed wakker. Het was nog koud buiten, maar alles wees er op
dat het een mooie dag zou worden. De andere jeugdherbergbewoners
waren ook al opgestaan en druk in de weer met hun rugzakken in
te pakken, brood klaar te maken en andere voorbereidingen voor hun
tochten te treffen.
Spencer ging met de Hobby Club mee naar de boot en toen na
aankomst aan de aanlegsteigers bleek, dat het schip pas veertig
minuten later vertrok, besloten de jongens en meisjes nog een korte
wandeling door de oude stad te gaan maken. Veerman en Poldervaart
bleven achter om op de bagage te passen. Tijdens de conversatie met
Spencer bleek het de leden van de Hobby Club hoezeer het Engelsspreken meeviel als je maar een beetje durfde. Het kwam hun voor,
dat ze hier in een kwartier meer Engels leerden dan gedurende een
kwartaal op school en ze waren bepaald gevleid met de verzekering
van hun Nieuw-Zeelandse vrind, dat hun Engels „splendid” en hun
uitspraak „perfect” was. Geboeid luisterden ze naar hetgeen hij over
het leven in Australië vertelde. Op de reis naar Europa had zijn schip
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Semarang aangedaan en dat was een prachtig aanknopingspunt voor
Suze en Rudolf, die daar immers geboren en getogen waren.
In een echte reisstemming wandelden ze over de merkwaardige
houten brug over de Reuss; nu kwamen ze in het prachtige oude
stadskwartier, waar de huizen kleurig beschilderde gevels en de
winkels sierlijke uithangborden hadden. Heerlijk toch zo’n ochtend
wandeling in een buitenlandse stad! Het was een tikje nevelig, maar
20, dat de zon er nog net doorheen kon komen en dat gaf juist zo’n
aparte sfeer. Hmmm, wat rook het opeens lekker! Oh, hier, aan het
water, was de groente- en fruitmarkt, vandaar die heerlijk-frisse
geurtjes. Huisvrouwen met boodschappenmandjes deden hun keus
uit de veel-kleurige vruchten en groenten, die in een onverstaanbaar
dialect door de marktkooplui werden aangeprezen. Wat was Luzern
toch mooi, schoon en gezellig!
Precies half negen stapte de Hobby Club over de loopplank aan
boord van de „Wilhelm Teil”, een luxueuze, witte raderboot. Spencer
ging mee. Hij was toch al van plan geweest een boottocht op Zwitserlands mooiste meer te maken en vond het prettig om de Hobby Club
een eind weg te brengen. De passagiers waren meest Zwitsers, omdat
de meeste buitenlanders liever wat later op de dag, als het warmer
was, over het meer voeren. Het was al lang geleden dat de meeste
leden van de Hobby Club een boottochtje gemaakt hadden en ze
vonden de vaart dan ook een heerlijke afwisseling na de lange trein
reizen.
Schuim opspattend sloegen de schoepen van de grote raderen tegen
het water, waardoor ze de boot in de richting van de Biirgenstock stuwden. Er woei een zacht en aangenaam briesje en daarvan profiteerden
de vele zeilboten, die in alle richtingen over het meer kruisten. Tussen
het groen van de kust lagen talrijke witte dorpjes en daarboven ver
hieven zich de indrukwekkende rotsgevaarten van de Pilatus en de
Rigi.
Spencer, de Nieuw Zeelander, was en bleef het middelpunt van
de belangstelling. Van een vrouwtje, dat met fruit naar de markt
ging, had hij een hele mand vol reine-claudes gekocht en die had hij
de Hobby Club als bewijs van zijn vriendschap cadeau gedaan, een
gebaar, dat zeer op prijs werd gesteld. Die sappige pruimen zouden
tegen de warme namiddag een welkome verfrissing vormen. Fred was
natuurlijk druk in de weer met zijn filmcamera. Zo’n boottocht was
geknipt voor de film, doordat er van nature beweging in zat. Eén van
zijn objecten vormde de geheel open machinekamer, waarin, merk
waardig genoeg, de meer dan een meter brede koperen stoomcylinders
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gestadig heen en weer kantelden. De zuigerstangen, die rhythmisch
op en neer gingen, waren direct gekoppeld aan de dikke as, aan de
uiteinden waarvan de schoepenraderen bevestigd waren.
Fred had er heel wat meters film opzitten: beelden van de tentoon
stelling, van de treinen, de restauratiewagen, van de drukke stations,
de veranderende landschappen, van de steden, die ze bezocht hadden
en vooral ook veel opnamen van de leden van de Hobby Club op
hun reis en in de jeugdherbergen. In aansluiting op de kantelende
cylinder draaide Fred een close-up van de „mayonnaise-klopper inhet-groot” zoals hij de raderen van de „Wilhelm Teil noemde.
Daarbij kwamen ook cft? fotografen in actie, want Fred moest zo’n
halsbrekende toer verrichten en daarna in zo’n gevaarlijke positie
overboord hangen om zijn doel te bereiken, dat hun opnamen prachtig
illustratiemateriaal zouden vormen voor een artikelenserie „Avonturen
van een cameraman”, die Fred voor HOBBY CLUB zou schrijven.
En toen ze toch eenmaal aan het tekenen en fotograferen waren,
konden ze er bijna niet meer mee ophouden, want telkens ontdekten
ze nieuwe objecten, die de moeite waard waren. Rood- en geelfilter
werden op de lenzen geklemd om mooie contrasten tussen hemel,
water en wolken te krijgen en na de zwart-wit-fotografie kwam de
kleurenfotografie, de specialiteit van Taco Speekhout. Het azuurblauw
van hemel en meer, de hagel-witte boot, de bruine en groene
kleuren der bergen en de gebloemde jurkjes van de meisjes, de
vrolijke gezichten en de witte wolken vormden ideale kleurencom
binaties.
Dita pakte haar fluit uit haar rugzak en Rudolf bekende, dat hij
een mondharmonica had meegenomen, waarop hij als beginner in de
kunst van het mondorgelen nog niet had durven spelen. Spencer had
voorgesteld wat liedjes te zingen en toen bleek, dat er verscheidene
liedjes waren, die zowel hij als de Hobby Club kenden, begonnen
ze met „Polly-wolly-doodle”, waarbij Spencer voorzong en de Hobby
Club het refrein galmde. Dank zij de grappig klinkende begeleiding
van fluit en harmonica slaagde het muzikale experiment uitstekend en
kwamen er zelfs passagiers toegelopen om het vrolijke gezang beter
te horen. Het tweede liedje, „My bonnie is over the ocean” veranderde
Spencer in „My Lizzy is over the ocean” waarbij hij een foto van een
schattig meisje te paard liet zien. Zodra het liedje uit was, leverde
de Hobby Club natuurlijk druk commentaar op Lizzy. „Isn’t she
wonderful?” vroeg Spencer. En of, de Hobby Club vond haar ge
weldig, de meisjes vonden haar beeldig, de jongens moorddadig.
„When are you going to get married?” vroeg Joosje, die als nieuws-
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gierig Aagje natuurlijk weten moest, wanneer Spencer trouwen ging.
„Oh, I don’t know!” antwoordde Spencer zijn schouders ophalend.
„How old is she?” vroeg Joosje, die haar nieuwsgierigheid bevredigd
wilde zien. „Oh, she's six years old!” was ’t antwoord. „Wh . .what?”
stotterde Joosje verbouwereerd, „Zes jaar, six years???????”
„Yes, why not?” zei Spencer met een ondeugend lachje. „Six years
is not so young for a horse . . . .”
,,A horse . .
Lizzy was dus een paard en dat meisje dan? „That’s
my sister Doris”, dat was zijn zusje Doris.
De Hobby Club bulderde van het lachen. Dat ze zich zo bij de
neus had laten nemen! Maar ssssst, wat was dat? Niemand lachte meer
en toch hoorden ze nog lachen, hoorden ze . . . tot hun grote ver
bazing . . . hun eigen gelach!!!!!! Hoe ter wereld . . .????? Oh, ze
snapten het al, toen ze rondkeken, dat was de echo, teruggekaatst door
de beroemde Bürgenstock, die als een zeshonderd meter hoge kathe
draal uit het water oprees. Wat een steilte! Vrijwel loodrecht waren
die rotswanden! Hoe kon je daar ooit tegenop komen?
„Makkelijker dan je denkt!” zei Fred. „Zie je daar die liftkoker?
Daar doorheen gaat een lift naar de top. Oh, ’t is een lift uit het
bronzen tijdperk, maar dat hindert niet zolang hij „safe” is en je een
„lift” naar boven geeft. Kijk, we leggen hier aan. Dan kun je meteen
de „Funiculaire”, de „Drahtseilbahn” zien, die tot het begin van de
lift gaat.”
De meeste leden van de Hobby Club hadden nog nooit dit steilste
van alle rijdende vervoermiddelen gezien en rekten hun halzen uit
alsof ze dachten dat deze vijf centimeter, die de halzenrekkerij hen
dichterbij bracht, werkelijk iets zouden uitmaken. Oh, ze snapten het
al. Op zeer steil omhooglopende rails stond beneden een wagentje'
en boven een wagentje. De twee wagentjes waren met elkaar ver
bonden door een sterke staalkabel, die om een groot wiel aan het
bovenste uiteinde van de baan liep. Daar de wagentjes elkaar onge- '
veer in evenwicht hielden, was er maar een geringe kracht nodig,
hoefde het grote wiel maar door een betrekkelijk zwakke motor te
worden aangedreven om het bovenste wagentje naar beneden en het
onderste naar boven te laten lopen. De wagentjes kwamen elkaar
altijd op de helft van het traject tegen en zodoende was met uit
zondering van een stuk dubbel spoor in het midden een enkel spoor
voldoende. De wagentjes waren trapvormig gebouwd, zodat de
banken altijd horizontaal bleven en de passagiers steeds rechtop
konden zitten.
„Sommige „Drahtseil”-baantjes,” zei Fred, „doen ’t zonder motor.
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In de wagentjes is dan een waterreservoir en dat in het bovenste
wagentje laat men vollopen. Het bovenste wagentje is dan zwaarder
dan het onderste en is daardoor in staat het onderste naar boven te
trekken. Is het beneden, dan laat men het water weglopen en vult het
bovenste. In Bern is nog zo’n baantje, dat juist door zijn primitief
karakter een zekere attractie vormt. Toen een inwoner van Bern een
Duitser, die van alles beweerde, dat het in Duitsland veel mooier en
grootser was en steeds „aber bei uns” zei, in Bern had rondgeleid en
O
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de Duitser, op het majestueuze Bundes Palast wijzend, met enige ge
ringschatting vroeg wat dat voor iets was, antwoordde de Berner:
„Oh, dat is het kantoor van het Drahtseil-baantje, dat met water
werkt”/’
Nadat de „Wilhelm Teil” onder een draaibrug door de Alpnacherseè was binnengevaren, werd aangelegd in Stansstadr. Hier
moest de Hobby Club tot haar spijt afscheid nemen van haar NieuwZeelandse vriend. Spencer, de wereldreiziger zonder bagage, ging met
het treintje naar de top van de Pilatus om daar eens heerlijk te ge
nieten van zijn vrijheid. Ook dat had zijn voordelen, in je eentje te
gaan. Het maakte je reis avontuurlijker en je kon je vrienden kiezen
zoals je wilde. Spencers avonturiersleventje lokte de Hobby Club wel
aan. Als hij geld nodig had, dan inde hij een reischèque, zo makkelijk
als het maar kon. En toch speelde hij niet het rijkeluiszoontje, al had
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zijn vader in Auckland grote boter- en vleesconservenfabrieken. Dat
bewees zijn overtocht als stoker. Neen, allen waren het er over eens,
dat Spencer een merkwaardig en sympathiek voorbeeld van de heden
daagse, jongere generatie was.
In Alpnachstadt ging ook de Hobby Club van boord; zij stapte
over in de trein naar Meiringen en Interlaken, die tot Sarnen door een
moerassig landschap reed, de vallei van de Aa. Hier begon de Sarnensee en aan het einde daarvan lag een aardig plaatsje, Giswil, welks
oude kerkje op een hoge rots gelegen was. Voorbij Giswil hoorde de
Hobby Club plotseling een hevig getik en geratel en enkele malen
schokte de trein. Sommigen schrokken. Wat was dat? Een ontsporing?
Welnee! De trein begon te klimmen en steeg per honderd meter rails
ongeveer tien meter. De wielen zouden bij een dergelijke stijging niet
meer pakken, ze zouden slippen, de trein zou vaart minderen, stil
staan, achteruit glijden, sneller, steeds sneller . . . ware het niet, dat
zich onder de locomotief zware en stevige tandraderen bevonden. De
tanden daarvan grepen hecht in de getande middenrail, zodat van
slippen of uitglijden geen sprake kon zijn. Integendeel, met de on
weerstaanbare kracht van 6000 PK duwden de tanden de trein tegen
de helling op. En de trein steeg, langzaam maar zeker, als het lipje
van een ritssluiting langs de getande baan omhoog in het steile, rots
achtige Giswill-dal, reed in allerlei bochten door een dicht-begroeid
loofwoud, kruiste enkele gapende kloven en bereikte het stationnetje
van Kaisersstuhl.
Eén blik op de kaart verklaarde alles. Om in Meiringen te komen
moesten de jongens en meisjes van de Hobby Club over de 1000 meter
hoge Brünig-pas. De autoweg daarheen zagen ze onder zich als een
zich in tientallen haarspeldbochten slingerend lint. Toen de trein
weer verder ging, zag de Hobby Club plotseling heel in de diepte een
meer onder zich: de Lungern-see en daaraan merkten ze, hoe hoog ze
al gestegen waren. Maar nog was de pashoogte niet bereikt. Voort
ging het, eerst door een tunnel, daarna weer door bossen, over rots
partijen, bergbeken en brede kloven. Een voortdurend veranderend
landschap trok voorbij en af en toe zag de Hobby Club door een open
plekje in het bos het groene dal met meer en dorpjes of, voor zich uit,
de hoge rotsmuren met daarboven een enkele sneeuwtop. Eén berg
konden de jongens met behulp van de kaart thuis brengen: de drie
toppen van de 3703 meter hoge Wetterhorn.
Weer dook de trein in het zwart van een tunnel om kort daarop
stil te houden in Lungern, dat te midden van prachtige naaldbossen
gelegen was. Daar begon het tweede gedeelte van de tandrandbaan
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en steeds klom de trein hoger, door tunnels en door bossen. Steiler
en steiler werd het traject, nog twee honderd meter hoogteverschil
moest overwonnen worden vóór de pashoogte bereikt was. In talrijke
bochten slingerde de tandradbaan zich omhoog, moeizaam sleepte
de zware locomotief de volgeladen wagens tegen de berghelling op.
Nog één extra steil stuk, toen nam de steilte af, reed de trein horizon
taal ... en de Brünigpas was bereikt. De Hobby Club had de eerste
duizend-merer-grens overschreden. Hoeveel duizenden meters hoger
zou ze nog komen?
Nu werd de rit bepaald sensationeel. Langs een steile helling
stortte de tandradbaan zich in de diepte en soms reed de trein onder
overhangende rotsmassa’s door. Een diep ravijn en verder ging het
over kunstig gebouwde steunmuren, waarbij de Hobby Club onder
zich woest schuimende beken in diep-uitgeholde rotsbeddingen zag.
De trein draaide een bocht door en eensklaps opende zich in één slag
heel het lang-gerekte, licht-groene dal van de Aare, die als een
glinsterende stroom kwikzilver door de zonnige vallei vloeide. Daar,
omgeven door het meest grootse panorama van sneeuwtoppen, rots
ruggen en bergdalen, lag de toegangspoort tot het Berner Oberland:
Meiringen. Zo in vogelvlucht bezien leek het een speelgoeddorpje,
een strooisel van miniatuurhuisjes, smaakvol gegroepeerd om de grote
hotels.
Geleidelijk daalde de trein van de pashoogte af naar de diepte
van het Aare-dal. Hier waren enkele leden van de Hobby Club, die
al eens meer in Zwitserland waren geweest, op bekend terrein. Hun
ogen zochten de plaats, waar de rivier in de rotsen verdween, op
geslokt door de Aare-Schlucht, waar de Aare zich met onstuimig
geweld door het 1400 meter lange ravijn perste. Een sinistere kloof
was het met zijn grillige, loodrechte rotswanden, zo sterk inwer
kend op ieders verbeeldingskracht, dat de beroemde schrijver van
„thrillers”, Conan Doyle, er toe was gekomen in de Aare-Schlucht
zijn over de hele wereld geliefde „master-detective” Sherlock Holmes
op geheimzinnige wijze voorgoed van het aardse toneel te laten
verdwijnen.
Station Meiringen: een kwartier lang een overstelpende drukte van
uitgelaten vacantiegangers, een bekend belsignaal, „Auf Wiedersehen”en „Gute-Reise”-geroep en voort ging het, in westelijke richting.
Ditmaal bracht de trein de Hobby Club naar de stad tussen de
Brienzer- en Thunersee, de stad „tussen de meren”, in ’t Latijn „inter
lacus”: Interlaken!
Hier had de Hobby Club bijna twee uur de tijd en de jongens en
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meisjes maakten van deze pracht-kans om hun stij f-geworden lede
maten eens uit te rekken, gebruik door een wandelingetje te maken.
Daarbij kwamen ze op een met bonte bloemperken getooid plein,
waar de schoonheid van het alpenlandschap zich op overweldigend
grootse wijze aan hen openbaarde.
Ze keken een romantisch, bebost dal in en boven de V-vormige
begrenzing daarvan verhief zich in majestueuze pracht een edele
ijs-vorstin met withermelijnen mantel. Het was de Jungfrau en zij was
gedrapeerd met zilveren gletschers, die schitterden tegen de azuur
blauwe hemel. De rest van de sneeuw- en ijswereld daarboven was niet
te zien, maar daarover kon Fred hen inlichten. Hij was daar ge
weest . . .
„Tot mijn verrassing mocht ik met mijn ouders mee in de beroemde
Jungfraubahn. Met de tandradspoor stegen we door dit dal via
Lauterbrunnen naar Wengen, dat op een hoog plateau gelegen is, en
vandaar naar de Kleine Scheidegg, op 2000 meter hoogte, aan de voet
van het drietal Eiger, Mönch en Jungfrau. De Eiger-Nordwand . . .
’n roman op zichzelf, maar daar vertel ik straks nog wel van. In
Kleine Scheidegg stapten we over in de Jungfraubahn. Eerst reden
we langs steeds kaler wordende bergweiden en later over rots en
puin naar het station Eigergletscher. Daar verdween onze trein in de
tunnel, die binnen door de Eiger en de Mönch geboord is. We stegen
tamelijk steil omhoog en na een tijdje hielden we binnen in de
Eiger stil: station Eiger-wand, waar de tunnel dicht aan de Nordwand
komt. We stapten uit en door een in de rots uitgehakte hal bereikten
we de reusachtige ramen. Je kon daar een blik werpen in de huiveringwekkend-steile en practisch-onbeklimbare Nordwand en verder had je
een overweldigend vergezicht, iets fantastisch gewoonweg.
„De trein zette zijn reis voort door de ingewanden van de berg en
/
het volgende station was Eismeer op 3200 meter hoogte. Weer een
denderend vergezicht door de ramen in de bergwand, ditmaal op
woeste gletschers en sneeuwtoppen. Je moet me goed begrijpen, die
hele tocht ging binnen door de bergen en alleen in de stations kwam
je zo dicht aan de buitenkanten daarvan, dat je door ramen naar
buiten kon kijken. Ook het laatste gedeelte van deze hoogste spoor
baan van Europa ging binnendoor, door de rotsmassa’s van de Mönch.
Eindelijk zagen we de lichtjes van ons einddoel en kwamen we in het
ondergrondse station Jungfraujoch op ongeveer 3450 meter hoogte. ‘
Met een lift stegen we naar het grote hotel, dat daar gebouwd is.
„Het was daarboven, wat je noemt, een „Groszbetrieb”: ondanks het
feit, dat je in het hartje van het hooggebergte en ver boven de
De Hobby Club
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sneeuwgrens zat, waren hier een bar, dancing, restaurant, een luxueus
hotel met electrisch verwarmde zitbanken en overal heet- en koud
stromend water, dat gedeeltelijk met de trein van beneden moest
worden gehaald, met muziek en een mondain vertier. Er waren een
massa attracties. Onder het hotel was een ijsgrot, waar je in het
hartje van de zomer kon schaatsenrijden en waar je allerlei „kunst
werken” van ijs, o.m. een auto, kon bewonderen. Door een lange
tunnel en een 110-meter hoge liftkoker kwam je op een kleine berg
top, de Sfinx en daar was een uitzicht, dat ik nooit zal vergeten. In
noord-westelijke richting zag je in groen en bruin de bossen, bergen,
dalen en meren van Berner Oberland, zag je Interlaken tussen de
meren, zag je het laagland in de omgeving van Bern, zag je wel
100 kilometer ver. Keek je de 'andere kant op, dan waande je je in een
prae-historische ijstijd, want voor je strekte zich de grootste gletscher
van Europa uit, de 27 km. lange Aletschgletscher, geflankeerd door
twee rijen sneeuwtoppen. Het was Augustus, toen ik er was, en snik
heet, maar hier werd lustig geskied en sommige toeristen maakten een
sledetocht met echte poolhonden als trekdier. Op de top van de
Sfinx was bovendien nog een groot wetenschappelijk observatorium,
maar daar kon ik jammer genoeg niet in.
„Wat benijdde ik destijds de met piekels en gletschertouwen ge
wapende alpinisten, die van het Jungfraujoch uit de diverse ijsreuzen
gingen beklimmen! En misschien benijden jullie mij omdat ik zo’n
prachtige tocht heb gemaakt, maar geen van beiden hebben we recht
van spreken omdat we in Zermatt bergtochten zullen maken en dingen
zullen zien, die in geen enkel opzicht voor het Jungfraujoch en om
geving onderdoen. Integendeel, zo’n treinreis geeft je veel minder
voldoening dan een echte bergtocht, omdat je bij de laatste van het
moois geniet als een beloning voor je eigen krachtsinspanning en niet
als „waar voor je geld”, voor het geld dat je voor je treinkaartje
hebt moeten geven. Bovendien herinner ik me, dat de Muntplein
achtige drukte daarboven bepaald onaangenaam en zelfs storend was.
Tijdens de korte wandeling in de metropool van Berner Oberland,
het luxueuze Interlaken met zijn prachtige lanen en plantsoenen sloeg
de Hobby Club proviand in voor het middag- en avondeten. Op de
met hoge notenbomen beplante Höheweg amuseerden de jongens en
meisjes zich met de pantoffelparade van de mondain geklede hotel- gasten. De khaki-trekkersplunje van de jongens stak sterk af bij de
elegante zomertoiletten der dames en de chique wandelcostuums van
de rondflanerende heren, maar voor geen geld had de Hobby Club
met de mannequins van deze modeshow willen ruilen. Niettemin was
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het interessant deze samenkomst van de „beau monde” gade te slaan.
Grote bewondering wekte het magnifiek aangelegde Kursaalpark met
zijn weelderige boompartijen en veelkleurige bloemperken, bloemenklok en Kurhaus, dat ze voor het vertrek van de boot nog be
zichtigden.
Een zware stoot van de stoomfluit dreunde over het water en echo
de tegen de bergwanden. De reis-vol-afwisseling bracht de Hobby
Club weer op het water, ditmaal de Thunersee. Deze bleek weer een
geheel andere bekoring te hebben dan de Vierwaldstattersee. Ondanks
de zon aan een wolkenloze hemel dreef hier en daar over de speels
kabbelende golfjes een mystiek grijs-wit waas, waaruit soms plot
seling een zeilboot als een geestverschijning opdook. De Hobby Club
trof het, want deze boottocht was een rondvaart, waarbij enkele hoogst
bezienswaardige plekjes werden aangedaan. De grootste verrassing
na de liefelijke dorpjes, de witte villa’s en de met bossen en bloemen
begroeide oevers, waarboven zich in zulke majestueuze pracht de
bergen verhieven, was het beroemde kasteel Oberhofen, het pronk
juweel van de „Zwitserse Riviera”. De Hobby Club was hier op een
van de schilderachtigste plekjes van Zwitserland. Het uitzicht over het
meer omvatte alle hoge sneeuwtoppen van het Berner Oberland met
het drietal Eiger, Mönch en Jungfrau en de bergen van het Kandertal,
w.o. de Blümlisalp. Het mooiste van alles was evenwel het kasteel,
dat door kenners als een van de fraaiste voorbeelden van vroeg
middeleeuwse kastelenbouw werd beschouwd. Natuurlijk gebruikten
de fotografen van de Hobby Club het als décor om een foto van de
meisjes te maken. Dezen stelden zich op bij de grote bel, die op de
voorplecht van het schip hing. Taco ging zo staan, dat hij er zowel
de meisjes als het kasteel en de Eiger-Mönch-Jungfrau op kreeg en
zei: Say „cheese”!
Het „say cheese” was een handig Amerikaans trucje om een welis
waar wat geposeerde, maar toch leuke gezichtsuitdrukking te krijgen.
De meisjes zeiden „cheese” alsof ze voor een tandpasta-advertentie
poseerden, Taco drukte af en daarmee maakte hij één van de mooiste
groepsfoto’s van zijn carrière als fotograaf.
Er heerste een jolige stemming aan boord, want er was vrolijke
harmonicamuziek en heel het schip was gevuld met wel-gemutste en
gedeeltelijk ook rood-gemutste vacantiegangers. Het rood-wollen muts
je met zijn lange kwast was een leuk modesnufje, dat uit Scandinavië
naar de jeugd in zuidelijker gelegen landen was overgewaaid. De
meisjes van de Hobby Club waren er gek op en hadden het plan zich
ook als roodkapje uit te dossen.
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Wat zaten ze anders lekker, daar op de voorplecht! Geboeid keken
ze naar het luchtig opspattend schuim en de hoog-oprijzende stroomlijn-golf, die de boeg in het water sneed. Af en toe kruiste het schip
een zeilboot of cano en dan wuifde de Hobby Club naar de inzittenden,
meest sportief geklede jongens en meisjes. Een zwak gerommel van
iemands maag was de inleidende fanfare tot een stormaanval op de
berg van met kaas en worst belegde boterhammen, die de meisjes
hadden klaar gemaakt. Toen die berg verdwenen was, kwam de tractatie van Spencer, de reine-claudes, aan de beurt en daarna hulde het
manlijk deel van de Hobby Club zich in de geurende dampen van
Lieftincks Aroma en zoetgesausde Aanerikaanse sigaretten. Fred werd
door deze geurencocktail zo geïnspireerd, dat hij van „de Eiger’Nordwand . . . een roman op zichzelf” begon te vertellen, waarbij hij
een foto van de Kleine Scheidegg liet zien.
„.. . 1500 meter hoog, loodrecht, soms overhellend, volkomen ver
weerd, steeds afbrokkelend, voortdurend blootgesteld aan steenkanonnades en lawines, koud en donker, in ieder opzicht even afschrik
wekkend en juist daardoor de waaghalzen der alpinisten aanlokkend.
Het heeft dan ook niet aan pogingen ontbroken om de EigerNordwand te beklimmen. Al deze pogingen zijn mislukt en enkele er
van eindigden in een catastrofe, die slachtoffers eiste. De afschuwe
lijkste drama’s hebben zich daarboven afgespeeld en zelfs de beste
alpinisten moesten toegeven, dat tengevolge van de voortdurende bom
bardementen van stenen en rotsblokken en de hoogst bouwvallige
toestand van de wand elke beklimming gelijk stond met een serieuze
poging tot zelfmoord. Van officiële zijde trachtte men de EigerNordwand-epidemie, zoals je het zou kunnen noemen, te bezweren,
vooral omdat Zwitserse gidsen keer op keer hun leven moesten wagen
om de slachtoffers te zoeken en te bergen. Maar ja, verbieden kon men
niets. Tussen twee haakjes: langs andere routes is de Eiger maar een
middelmatig moeilijke berg.
„Toen ik met mijn vader en moeder in Wengen logeerde, ging een
schok van ontzetting door de duizenden hotelgasten in Wengen,
Grindelwald, Mürren en Interlaken en omgeving: trots alle misluk
kingen en ongeacht de vele doden hadden vier jonge kerels zich in
de dodenwand gewaagd om hem te beklimmen! Het was een Donder
dag en ’s morgens vroeg was het viertal in alle stilte vertrokken,
voorgevend, dat ze een beetje gingen klauteren. „Een beetje”! Vier
dagen en nachten werden het, meer dan tachtig uur onder voort
durende bedreiging van duizend en één gevaren, meer dan tachtig uur
vechten tegen de slaap, tegen lawines en omlaagstortende stenen en
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rotsblokken, tegen koude en noodweer, vechten, meer dan tachtig uur
lang, tegen de dood.
,,Krant en radio verspreidden in korte tijd het bange nieuws over
heel Zwitserland en ook in andere landen drongen de berichten over
het sinistere hazardspel door. Een angstige spanning maakte zich van
iedereen meester. Met de sterke Zeiss-telescopen op de Kleine
Scheidegg trachtte men het viertal te volgen en ’s nachts wierp een
ijlings daarheen vervoerd zoeklicht een krachtige stralenbundel op de
wand. Wij kunnen ons onmogelijk een voorstelling maken van de
ontzaglijke moeilijkheden, die aan de beklimming van zo’n wand ver
bonden zijn, maar het feit, dat een veel-omstreden wand als deze toen
nog onbeklommen was, zegt genoeg.
„Het viertal was zwaar-beladen met rugzakken, waarvan de inhoud
het gewicht had van een volwassen mens, in hoofdzaak gevuld waren
met smeed-ijzeren „Mauerhaken” en „Karabiner”. „Mauerhaken” zijn,
zoals je binnenkort zult zien, smeedijzeren pinnen met een ringvormig
uiteinde, die door middel van een „Kletterhammer”, een houten hamer,
in een rotsspleetje worden geslagen. De „Karabiner”, een openklap
bare stalen ring, maakt het rnogelijk het touw, dat bij het kletteren de
deelnemers verbindt, zó aan de Mauerhaken te bevestigen, dat het
touw wel vastzit aan de rots, maar toch nog kan verschuiven, nl. door
de ring. Welnu, de beklimming van de Eiger-Nordwand vergde een
respectabel aantal van deze alpinistische hulpmiddelen en het waren
niet alleen Mauerhaken en Karabiner, die de mannen moesten mee
slepen, maar bovendien lange touwen, slaapzakken, kookapparaten en
andere dingen om er onder alle omstandigheden het leven in te kunnen
houden. En voor dit laatste zorgde het viertal, ondanks het pessimisme
van toeschouwers en buitenwereld.
„De waarnemers achter de telescopen berichtten, dat het klimmen
ontzettend langzaam vorderde, soms maar.een paar meter per uur.
Dat is geen hoopvol teken bij een wand van 1500 meter hoogte. Eén
volle dag worstelden de mannen met een ijswand, die „maar” huizen
hoog was. „Maar,” omdat huizenhoog niets is vergeleken met een
dergelijke hoogte. Toch was op de derde dag, Zaterdag, het grootste
gedeelte van het traject afgelegd en ’s middags vloog een fotograaf
met een Alpar-vliegtuig vlak langs de wand om yoor de „Schweizer
Illustrierte Zeitung” enkele hoogst exclusieve opnamen van de be
klimming te maken. Dat was op zichzelf al een zeer gewaagde onder
neming, want soms naderde het vliegtuig de wand tot op zestig meter
afstand, waarbij één ongunstige windstoot piloot en fotograaf nood
lottig zou kunnen worden. Zowel de vlucht als de foto-opnamen slaag-
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den prachtig en in Amsterdam heb ik nog het nummer van de
„Schweizer Illustrierte”, waarin je heel duidelijk de vier mannen kan
zien, terwijl ze over een smalle sneeuwband gaan. Aan zulk fotogra
fisch werk mogen wij een voorbeeld nemen’
„Alpinisten over de hele wereld volgden in de hoogste spanning de
radio- en krantenberichten over de Eiger-Nordwand-beklimming en het
zal je dan ook wel niet verwonderen, dat alle belangstellenden met
ontzetting geslagen waren, toen Zaterdagavonds het weer omsloeg.
Sneeuwstorm en noodweer onder dergclijke omstandigheden! De span
ning steeg nu tot het ondraaglijke, want het stoutmoedige viertal was
zo goed als zeker verloren. Het was daarbij onmogelijk nog iets met
de sterke kijkers te zien. Dat dit niet kon, was ieder duidelijk, maar
toch, het uitblijven van elk levensteken werkte fnuikend op de vele
gespannen zenuwen. Vrienden van het viertal stelden in allerijl een
reddingsexpeditie samen en beklommen de Eiger langs de gebruike
lijke route met het plan om van de top met aaneengeknoopte touwen
af te dalen om zodoende het viertal op te sporen en te redden wat
er te redden viel.
„Zaterdagavonds was er geen nieuws, Zondagochtends géén nieuws,
Zondagmiddags géén nieuws . . . Maar Zondagavonds, het flitste langs
telegraaf- en telefoondraden en verspreidde zich bliksemsnel over
Berner Oberland, Zwitserland, Europa en de hele wereld:
EIGER-NORDWAND

BEZWUNGENÜ!

„Vörg, Heckmeyer, Kaspareck en Harrer, — zo heette het viertal
als ik me wel herinner —, hadden ’t ’m gelapt en waren die Zondag
middag gezond en wel de reddingsexpeditie tegengekomen. Dodelijkvermoeid, maar ondanks dat daalden ze onmiddellijk langs de noord
westelijke flank van de Eiger tot station Eigergletscher van de Jungfraubahn. Vandaar ging het per trein naar de Kleine Scheidegg, waar
hun een geestdriftige ontvangst wachtte.
„Journalisten, persfotografen, enthousiaste uitingen van hulde en
bewondering, dat alles concentreerde zich de volgende dagen op het
dappere viertal. Ik heb ze gezien en meegejuicht en ik kan je ver
zekeren, dat uit hun van blijdschap stralende ogen een groot geluk
viel af te lezen.”
„En toch vind ik zo’n Eiger-Nordwand-beklimming volslagen
gekkenwerk”, merkte Dita op. „Het is dobbelen met als inzet je leven,
anders niet.”
„Dat is maar betrekkelijk waar,” antwoordde Fred haar. „Dat
mensen hun leven, dat per slot van rekening hun privé-eigendom is,
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wagen om geluk of voldoening te vinden, mag je hun niet kwalijk
nemen, ook al levert hun onderneming geen practische voordelen
voor henzelf of voor de maatschappij op. i\ls- je je medemensen er
maar geen nadeel mee berokkent. Springt een kleine jongen niet graag
over een breder sloot met het risico een nat pak te halen? Een spontane
drift, een drang tot uiting van durf en kracht zet hem daartoe aan.
Hij wil iets anders dan het lopen over een gewone weg, waartoe ieder
een in staat is. Een onderdompeling is niet hetzelfde als je leven ver
liezen, wil je zeggen. En toch symboliseert mijn voorbeeld de drang,
die in vele mannen aanwezig is om zich af en toe vrij te maken van
het alledaagse en hinderpalen, die de natuur hun heeft opgeworpen,
door ontplooiing van hun volle lichaamskracht en geestelijke energie
te over winnen. En of we nu met een eerste tocht met een vliegtuig
of ballon, een Mount Everest- of Zuidpool-expeditie, een Matterhorn- of Eiger-Nordwand-beklimming te doen hebben, alle geven ze
uiting aan de drang van sommige mannen om met de natuur als
tegenstander een pioniersdaad te verrichten, of, om koste wat het kost,
letterlijk en figuurlijk hogerop te komen. En om op onze kleine jongen
terug te komen: na een sloot zoekt hij een ander object om zijn
krachten op te beproeven en dat herhaalt zich telkens weer, waardoor
hij een man in de beste zin des woords kan worden. En als hij aan
zijn sportieve of geestelijke prestaties steeds hogere eisen gaat stellen,
misschien komt hij dan ten slotte tot een pioniersdaad als een be
klimming van de Eiger-Nordwand. Dat je aan je prestaties steeds
hogere eisen gaat stellen om een bepaald doel te bereiken zonder dat
je dit ten koste van andere mensen dóet, is toch een gezond en ver
heugend verschijnsel, vind je niet?”
„Daar heb je gelijk in,” zei Dita. „Ik hoop zelf een goed pianiste te
worden en als ik een man was geweest, had die drang zich misschien
op een andere manier geuit. Die drang naar avontuur en daden is
heel begrijpelijk en wie weet, uit die drang zich ook wel bij mij als
ik eenmaal in de bergen ben geweest.”
„Er zit toch nog iets anders aan vast, Fred!” zei Leo. „Bij waag
halzerijen als een Eiger-Nordwand-beklimming is één van je attracties
het spel met de dood. Ja heus! Er zijn meer mensen dan je zou denken,
die het leven alleen maar waarderen, wanneer ze af en toe doods
gevaar kunnen trotseren, die zich pas mens voelen, die pas voelen dat
ze leven als ze er voor moeten vechten. In het gevaar ligt een grote
aantrekkingskracht en de zucht naar sensatie van de mensen staat
daarmee in nauw verband. De ergste uitwas op dit gebied is de oor
log. Er schijnt, en geen mens kan dat tegenspreken, een zekere sinistere
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bekoring uit te gaan van een zich meten met de dood als vijand.
Vooral omdat hierdoor eigenschappen opgewekt worden, die de mens
prettig vindt: moed en doorzettingsvermogen.”
„Maar je wilt daarmee toch niet zeggen,” vroeg Suze, „dat de
grote attractie van het alpinisme het spel met de dood is?”
„Oh nee, dat geldt alleen maar voor sommige mensen en voor heel
gevaarlijke beklimmingen,” hernam Fred. „Toch is ’t feit, dat je in de
bergen moet oppassen, een zekere attractie. Aan de andere kant: veel
mensen denken, dat bergbeklimmen een levensgevaarlijke sport is,
maar dat is niet waar. Zeker, er vallen elk jaar slachtoffers zoals elk
jaar aan onze kust mensen verdrinken, maar bijna al die ongelukken
zijn een gevolg van verregaande onvoorzichtigheid, van onverantwoor
delijke waaghalzerij, van zelf-overschatting en nonchalance. De tech
niek van het bergbeklimmen berust in hoofdzaak op het gebruik van
de touwen en als dat op de juiste manier geschiedt, is het alpinisme
zonder gevaar. De meeste ongelukken gebeuren met mensen, die
zonder gids gaan en zich bij slechter worden van het weer niet tijdig
genoeg terugtrekken.
„En wat het alpinisme zo aantrekkelijk maakt? In de eerste plaats
het feit, dat het alpinisme de meest natuurlijke van alle sporten is.
Je lichaam en geest richten zich niet op een bal of een boot, maar
op een stuk natuur: de berg. Alle moeilijkheden, die je ondervindt
en die de sport attractief maken, komen direct voort uit de natuurlijke
gesteldheid van de berg. Hier zijn geen twee elftallen of teams, geen
menselijke tegenstanders, die tegenover elkaar staan, maar: mens en
natuur. Daardoor ontstaat de ideale combinatie van sport en natuur
genot en dat nog wel in het indrukwekkendste natuurschoon, dat er
op aarde denkbaar is.
„Alpinisme is gezond. Het kent vrijwel geen zucht naar records,
naar snelheidsrecords. Het lichaam hoeft zich niet aan te passen aan
kunstmatige, mechanische hulpmiddelen als b.v. een fiets; het alpinis
me stelt volkomen natuurlijke eisen aan het lichaam. Nergens zijn
zon en lucht zo gezond als in het hooggebergte. Je kunt het eigenlijk
op je vingers natellen, waarom alpinisme zo gezond is. Maar er is
meer. Voor de stadsmens is het zo’n weldadige ontspanning, omdat het
een tijdelijke terugkeer naar de natuur betekent. Wind en kou, sneeuw
en donkerte, waartegen huizen, trams en lampen je beschermen,
kunnen in de bergen machten worden, waarvan je leven afhangt. Daar
tegen in te gaan vormt een natuurlijk tegenwicht tegenover je bestaan
op school of op kantoor. De bergen met hun natuurlijke hindernissen
vormen een aantrekkelijk contrast tegenover het comfort van een stad.
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„Bergbeklimmen doe je niet alleen met je lichaam, maar vooral met
je hoofd, met je geest. Nergens vind je fijnere puzzles om op te lossen
dan in de bergen. Mechanica, geologie, botanie, biologie, meteorologie,
glaciologie, van alles komt er bij kijken. Het alpinisme scherpt je ver
stand en sterkt je lichaam. Het bevordert je gevoel van kameraadschap,
want, zoals je zult merken, nergens voel je de band van kameraadschap
zo sterk als met zijn drieën of vieren aan één touw in het hoogge
bergte, waarbij ieder verantwoordelijk is voor zijn metgezellen. En
dan, wat je ziet, de vergezichten, die zo indrukwekkend en zo mooi
zijn.
„Ik voel zelf in het alpinisme nog iets anders. Elke bergtocht is
een symbool van het leven zelf. We hebben allemaal het een of andere
ideaal, dat we voor ons zien. Dat is de top van de berg. Daarheen
banen we ons een weg, gevaren en moeilijkheden trotserend om ons
doel te bereiken. En eenmaal op de top overzien we met blijdschap en
voldoening de moeilijke weg er heen en we voelen ons gelukkig dit
hoogtepunt bereikt te hebben.”
„Er zit toch wel iets van een schrijver in je,” zei Dick. „Wij tweeën
moesten nog eens een N.V. oprichten. Maar zonder gekheid, ’t is vol
komen waar wat je zegt en al ken ik ’t niet, door ’t een en ander op
je vingers na te tellen, kun je tot geen andere overtuiging komen
dan dat bergbeklimmen inderdaad iets fantastisch is!”
„Het bergbeklimmen,” zei Fred met een dichterlijk gebaar, „werkt
als bruisende champagne en brengt je in een roes van geluk, zonder
dat je er een kater van overhoudt. Je voelt je vrij als een vogeltje
in de lucht, zorgen en narigheid vallen van je af, heel het gejaagde
stads- en schoolleven ligt onder je, het lichamelijk gewicht schijnt af
te nemen, je ademhaling wordt lichter, je lichaam sterker en je geest
helderder. Je bent één met de natuur en boven je staat enkel de
hemel. Geloof me, het betekent meer dan de niet-bergbeklimmers er
van denken, zo te stijgen naar de zalige oneindigheid van het ijle
niets . . .”
„Oh, jonkie, zoveel poëzie had ik nooit achter jou gezocht,” juichte
Joosje, die Fred van pure blijdschap om zijn hals zou zijn gevallen
als ze niet op het laatste ogenblik de zotte, lachwekkende gelaatsuit
drukking van Fred had gezien. Had ze zich even laten beetnemen met
die „zalige oneindigheid van het ijle niets . . .”?
Het kielzog van de grote, witte raderboot liet op het water van de
Thunersee een boogvormig spoor van schuim achter en dat spoor
leidde in de richting van de aanlegsteiger te Spiez. De touwen werden
uitgegooid, de Hobby Club deed de rugzakken om en stapte over
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de loopplank van boord. Een electrisch trammetje stond klaar om de
reizigers naar het hogerop gelegen station te brengen. Wat een afwisseling toch! Sinds 's morgens acht uur ging ’t nu al per trolley-bus,
per boot, per trein, per tandradbaan, per boot, per tram en nu weer
per trein. En ditmaal nog wel met de beroemde Lötschbergbahn, die
zoiets bijzonders moest zijn.
Na de rit naar Frutigen, een reis langs de voet van de Niessen in
een verrukkelijk alpenlandschap, begon het uit technisch oogpunt
belangrijkste deel van de Lötschbergbahn. Voorbij de Teilenburg, een
tot ruïne vervallen roofridderslot, ging de trein over een reusachtig
viaduct van elf machtige bogen naar de andere kant van het KandertaL
Voorbij het station Blausee-Mittholz kronkelde de lange trein zich als
een slang tegen de berghellingen omhoog, waarbij de Hobby Club drie
maal ongeveer hetzelfde stuk aflegde, maar daarbij telkens 100 meter
hoger kwam. In wilde slingeringen en door verscheidene tunnels kwam
de trein tenslotte op 1200 meter hoogte. Hier lag in een circus van
steile bergwanden, waarboven de Blümlisalp met haar zeven sneeuw
toppen troonde, het vriendelijke alpendorp Kandersteg met zijn vele
grote hotels.
Onmiddellijk na Kandersteg dook de trein in de rotswand: de
Lötschbergtunnel was bereikt! Deze was met zijn lengte van 14 612
meter op twee na de langste tunnel van Europa. Een afstand van drie
uur lopen door de ingewanden van de bergen, vele honderden meters
onder het aardoppervlak! Je kon ’t je haast niet realiseren, omdat je
het nauwelijks merkte. De tunnel was hier en daar verlicht, de
wanden waren gelijkmatig afgehouwen, de atmosfeer was goed ge
ventileerd en vrij van roet of stof en je suiste er door heen alsof er
niets aan de hand was. En toch . . .! Als je alleen maar bedacht welk
een schier bovenmenselijke prestatie het berekenen en boren van een
dergelijke tunnel was. Zeven jaar lang zwoegden honderden arbeiders
in voortdurend doodsgevaar . . .
Fred zat weer op zijn praatstoel. Hij had een fantastische roman
gelezen „de Tunnel” van Bernard Kellermann over het boren van een
sub-Atlantische tunnel tussen Engeland en Amerika, hij had de gelijk
namige film gezien, anderen hadden hier en daar wat over het boren
van tunnels gelezen, op school had de aardrijkskundeleraar het er wel
eens over gehad. En daar allen, ook dank zij hun technische hobby,
over een rijke verbeeldingskracht beschikten, zagen ze het voor zich:
.. . Een tocht per werklocomotief door het donkere, reeds afgewerkte
deel van de tunnel. Dan kilometers te voet over gruis, rots en plassen,
bijgelicht door een werkman met een toorts, die grillig flakkerende
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schaduwen op de ruw uitgehakte wanden werpt. Een doffe persing op
je trommelvliezen, een muffe, drukkende atmosfeer en een onaan
gename hitte, voortschuifelend en tastend langs het oneffen pad. In
de verte gerommel als van een naderend onweer, dof dreunen en ge
zoem van machines, steeds dichterbij. Eindelijk de plaats, waar de
mens met zijn stalen tanden knaagt aan de ingewanden van de berg.
Zwijgzaam schuiven de arbeiders als schimmen voorbij in de spook
achtige grot. Aan weerszijden staan met stof en slijk bedekte mannen
op houten stellingen. Met lange, krachtige, welgemikte houweelslagen
breken zij grote stukken rots af, die in kruiwagens naar de lorries op
de rails vervoerd worden. Verderop is het voorlopige einde van de
tunnel, dat iedere dag enkele meters verschoven wordt. Trillend en
sidderend werken de door electriciteit gedreven stalen spitsen der
boren zich in de harde rots, onder voortdurende oliesmering de gaten
voor de dynamietlading uithollend. Het gat is diep genoeg, de
dynamietlading wordt er in geduwd en ieder deinst achteruit. Dan
dreunt een helse slag; alles schokt als bij een aardbeving, met een
oorverdovend geweld barst de rots uiteen en links en rechts Springen
de vrijgekomen stukken steen, die even later met de kruiwagens
worden weggevoerd. Het werk gaat voort en opnieuw wringen de
boren zich als stalen spiesen in de rots. Opnieuw worden er spring
ladingen aangelegd, weerklinken bevelen en uitroepen, opnieuw
gieren de machines, knallen de pneumatische stootbeitels en barsten
hevige explosies los. En elke nieuwe aanslag op de ingewanden van
de berg brengt nieuwe gevaren met zich mee. Want overal door het
rotsmassief lopen verborgen wateraders, die, indien een breuk ontstaat,
een alles wegvagende en vernielende zondvloed in de tunnel teweeg
kunnen brengen.
„Bij het boren van de langste tunnel ter wereld, de Simplon-tunnel,”
zo vertelde Fred, „gebeurde iets dergelijks. Na jarenlang de ene tegen
slag na de andere te hebben overwonnen, konden de tunnelbouwers
elkaar de hand schudden. De boorgaten uit Italië en Zwitserland
hadden elkaar bereikt. Een zegekreet liep door heel Zwitserland en
plantte zich voort door heel de wereld. Maar men juichte te vroeg,
want het heuglijke nieuws werd vrijwel op de voet gevolgd door de
treurige mare, dat een onderaards meer met kokend water zich in de
tunnel had gestort en de gangen vol hete damp, borrelend water en
verstikkende gassen had gezet. Vele mannen en de hoofdingenieur
waren gedood en een groot deel van het werk was vernietigd. Toch
verloren de tunnelbouwers door deze tragische ramp de moed niet en
enkele jaren later kon de Simplon-tunnel in gebruik worden genomen.”
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De tunnel: eens een luguber, afschrikwekkend hol, waar mensen
leefden als mollen, waar „zeven jaar lang honderden arbeiders zwoeg
den onder voortdurend doodsgevaar”, maar waar nu de Hobby Club,
gezeten op comfortabele leren banken, vlot en soepel doorheen spoor
de. In gedachten brachten de jongens en meisjes hulde aan de stout
moedige Zwitserse ingenieurs en hun dappere scharen arbeiders, hulde,
wel-verdiend!
Een blik op de kaart en een eenvoudig aftreksommetje vertelden
de leden van de Hobby Club, dat zij zich 1500 meter onder het aard
oppervlak, 1500 meter onder de met sneeuwvelden bedekte Lötschenpas bevonden. 1500 meter diep, dieper dan de diepste mijn! Je kon het
je bijna niet voorstellen, dat er tussen jezelf en de buitenkant een steen
massa zat, die twintig opeengestapelde Westertorens dik was. Een
dergelijke diepte onder de aarde deed je onwillekeurig denken aan
Jules Verne’s meesterwerk „Naar het middelpunt van de aarde”. Hoe
was het ook weer? Oh ja, dat was dat kostelijke verhaal van professor
Lidenbrock, die een oud Runisch document ontdekte, waaruit hij na
ontcijfering van het handschrift opmaakte, dat als hij in een bepaalde
krater in Ijsland afdaalde, hij langs die weg het middelpunt der aarde
zou kunnen bereiken. Hoe die professor met een neef en een gids de
tocht aanvaardde, binnen in de aarde een fantastische wereld-op-zichzelf ontdekte, daar allerlei avonturen beleefde en, met een vlot drijvend
op een gloeiende lavastroom door een uitbarstende vulkaan, de Stromboli, weer op het aardoppervlak werd teruggebracht. Als er één
schrijver was, die jongens van alle nationaliteiten aan zich verplicht
had, was het Jules Verne met zijn wonderlijke gave om aardrijkskunde,
botanie, geologie, natuurkunde, scheikunde en techniek te verwerken
tot „wonderreizen”, die van begin tot het eind boeiden. En misschien
was het wel in niet geringe mate aan zijn schrijverstalenten te danken,
dat de jongens van de Hobby Club door het lezen van zijn boeken
de interesse voor populair-wetenschappelijke en technische onder
werpen hadden gekregen, waarvan ze nu in zo hoge mate pro
fiteerden.
De tocht door de Lötschbergtunnel duurde slechts een kwartier,
maar één merkwaardig verschijnsel demonstreerde op overtuigende
wijze, dat ze door een hoog en isolerend bergmassief tussen Berner
Oberland en Wallis waren heengebroken. In Kandersteg had nl. aan
een smetteloos blauwe hemel de zon geschenen en nu, na nog geen
15 minuten sporen, stortregende het uit een donkergrauwe wolken
lucht. Meestal was deze gang van zaken omgekeerd en bracht de
Lötschbergtunnel de naar het zuiden rijdende reizigers van slecht in
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mooi weer. De Hobby Club had het ditmaal dus slecht getroffen, maar
de jongens en meisjes troostten zich met de gedachte, dat ze de rest
van de réis goed weer hadden gehad. Bovendien behield het landschap, ondanks het beperkt uitzicht, zijn grootsheid, die zich nu uitte
in sombere, glimmend-natte rotshellingen.
De trein was Goppenstein, het zuidelijke uitgangspunt van de
tunnel, gepasseerd, kruiste via een hoge brug met talrijke bogen een
schuimende, snel-omlaagstromende rivier, de Lonza, en reed door tal
van tunnels langs de linker helling van het Lötschental, dat beroemd
was om zijn klederdrachten. Een sensatie vormde de duizelingwekkend
diepe Lonza-Schlucht, waarop een reisbeschrijving van het Zwitsers
Verkeersbureau de Hobby Club tijdig opmerkzaam maakte. Nabij
Hohten zagen de jongens en meisjes voor ’t eerst het dal, dat door alle
eeuwen heen de verbindingsweg tussen Zuid-west en Oost-Europa had
gevormd, het machtig brede Rhóne-dal met zijn vruchtbare weiden
en met wijndruivenranken begroeide berghellingen. Ondanks de
regen zagen ze daar diep onder zich de rivier, de spoorlijn, de
stadjes en dorpjes, de wegen, de bruggen en de zij dalen, w.o. het
Visperdal, dat na een vertakking naar Zermatt en Saas Fee
leidde.
Het traject naar Brig had de spoorwegingenieurs voor de grootste
moeilijkheden gesteld. Over een korte afstand moest de trein 400
meter dalen, maar dat was nog niet het ergste. Een groter probleem
nog vormde de gesteldheid van het terrein: de hellingen van de
Bietschhorn en Breithorn, vol woeste puinvelden, kloven en andere
hindernissen. Over een warrelklomp van rotsblokken, ravijnen en
beekjes moesten de rails gelegd worden, die zich nu door tal van
tunnels en galerijen, langs steunmuren en kunstmatige verhogingen
naar Brig slingerden. Het meesterschap der Zwitserse ingenieurs bleek
vooral bij de Bietschtalbrug, een buitengewone ijzerconstructie, die op
geraffineerd-technische wijze de diep-insnijdende kloof overbrugde.
Rots en ijzer waren hecht aaneengeklonken en terwijl de Hobby Club
naar de steenchaos onder haar keek, resoneerde het geraas van de
trein in het nauwe rotsdal tot een zwaar-rollende donder. De afdaling
naar Brig werd met dit al een rit vol avontuur, over hoogten en
diepten, door licht en donker in snelle opeenvolging.
Niet minder dan twee en twintig tunnels hadden de jongens sinds
Kandersteg geteld, toen de trein het grote station binnenreed. „Brig,
umsteigen zum Gotthardbahn, Visp, Zermatt und Genf!!!” klonk het.
De Hobby Club zocht de bagage bij elkaar, laadde de rugzakken op
en stapte uit. Als de jongens en meisjes in een verkeerde trein stapten,
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zou deze hen diezelfde avond nog naar Milaan in de vlakte van
Lombardije brengen. Dan zouden ze de prachtige gothische kathedraal
van wit marmer, bekroond met honderd torens en versierd met duizen
den beeldhouwwerken kunnen zien. Maar in Zermatt wachtte hun een
kathedraal, nog veel mooier en grootser, van rots en ijs gewrocht door
de natuur zelve, een kathedraal, die de prachtigste torens in zich
verenigde en alle menselijke beeldhouwwerken in de schaduw stelde.
De Hobby Club had dan ook geen spijt van haar keuze, toen ze in een
trein van rode wagons stapte, waarop geschilderd was: ,,Compagnie
du chemin de fer Viège-Zermatt”.
De trein was propvol met zwaar-bepakte reizigers en daar allen
hetzelfde einddoel hadden, — „Dein Matterhorn entgegen”, zoals een
Zwitser het uitdrukte —, heerste er een vrolijke, eensgezinde stem
ming, die de vakantiegangers tot een grote familie verenigde. Na een
korte rit door het Rhóne-dal, evenwijdig met de door Napoleon aan
gelegde weg met hoge populieren, bereikte de trein het oude stadje
Visp. Daar ging de trein links-af, het dal van de Visp in. Bij Stalden
vertakte het zich in een dal in de richting van Saas Fee en één in de
richting van Zermatt.
Voortdurend stijgend snelde de „Glacier Expres” door het nauwe
dal omhoog. Met wijnstokken begroeide berghellingen, geurige
dennebossen, groene alpenweiden en grazend vee, karavanen van
zwaar bepakte muildieren, hoge boogbruggen en woeste rotspartijen,
witte kerkjes en bruin-gebrande huizen, diepe afgronden, schuimende
gletscherbeken en witte watervallen trokken in bonte afwisseling
voorbij. Af en toe minderde de trein vaart en kwamen de tandraderen
in actie. Meer dan 1000 meter hoogte moesten overwonnen worden en
dat ging maar niet zo één-twee-drie. Kalpetran ... St. Niklaus . ..
Herbriggen . . . Randa . . . Tasch . . . het einddoel kwam steeds
naderbij.
Door de vroeg ingevallen schemering nam het uitzicht nog meer
af. Het dal werd nauwer, de bergwanden stegen steeds steiler omhoog
en het bewustzijn, dat Zermatt nabij was, schiep een atmosfeer van
spanning. De Hobby Club voelde zich als een schare vrome, Moham
medaanse pelgrims, die na een lange en vermoeiende tocht het zo
vurig begeerde Mekka voor zich zien. Want ook voor de Hobby Club
zou Zermatt het Mekka der alpinisten zijn. Ook daar was een heilige
steenmassa, die niet door hadji’s, maar door bergbeklimmers vereerd
werd, die niet Kaaba heette en een zwarte meteoorsteen was, maar
de naam droeg van Matterhorn en uit rots en ijs bestond. En toen dan
ook de wielen eindelijk stilstonden en de portieren werden geopend,
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klonk de door de spoorwegbeambte nuchter uitgeroepen plaatsaan
duiding in de oren der Hobby Club-leden als een triomfantelijke juich
kreet:
„ZERMATT! ! !”
Het einddoel was bereikt!
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Glinsterende regendroppels spetterden tegen de ruiten van de „Matterhorn-Zimmer”, zoals in trekkers-jargon het hoogst gelegen slaap
vertrek van de Zermatter jeugdherberg werd genoemd. Het gerikketik
van de tegen dakpannen en ruiten ketsende waterdruppels vormde de
meest onsympathieke morgengroet, die de Hobby Club had kunnen
verwachten. En toch liet geen van haar leden zich hierdoor ont
moedigen.
„Vandaag hadden we toch niet veel kunnen uitrichten,” troostte Leo
zijn clubgenoten, die om acht uur in de recreatiezaal bijeen waren
gekomen. „We moeten onze bergschoenen laten bespijkeren, we
moeten een grote voorraad etenswaren inslaan, onze technische appa
raten installeren, de plannen voor de komende dagen bespreken,
kennismaken met de andere trekkers, het dorp en de naaste omgeving
verkennen en . . . vergeet niet, dat de regen, die nu omlaag valt, ons
morgen bespaard zal blijven.”
Terwijl twee jongens melk gingen halen en de meisjes de kookapparaten in gereedheid brachten om daarop de pap te koken, gingen
de anderen naar beneden om een praatje te maken metcFrau Jossi, de
jeugdherbergmoeder.
De Zermatter jeugdherberg, een wit-gepleisterd gebouw, lag een
kwartier van het dorp aan de voet van een steile beboste heuvel, waar
langs de Visp stroomde. Je kwam er binnen door een grote, ouderwetse
keuken met een altijd brandend fornuis, het heiligdom van de jeugd
herbergmoeder. Daar in de keuken heerste altijd een gezellige sfeer,
die uitging van de druk kokkerellende Frau Jossi, van de aanwezigheid
van een meer of minder groot aantal vrolijke trekkers, die in de
keuken maar al te graag een praatje kwamen maken, en van het
meisje, dat de jeugdherbergmoeder assisteerde en Cécile heette. Een
mooi gebouw was het niet, de Zermatter jeugdherberg/daarvoor was
het te donker, te vochtig en te primitief ingericht. De Zwitserse jeugd-
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herbergbeweging moest roeien met de riemen, die ze had, en het viel
heus niet mee met de geringe inkomsten een net van bijna twee
honderd jeugdherbergen staande te houden. De ligging van de Zermatter jeugdherberg was echter uniek door het prachtige bos, de
steile rotspartijen er boven, de Visp in de diepte en een onovertroffen
mooi uitzicht op het hele dorp. Ondanks alle gebreken voelden de
trekkers zich onmiddellijk thuis in de Zermatter „Jugi” en waar de
bouwstijl in gebreke bleef, vulden zij de leemte aan door voor een
extra gezellige sfeer te zorgen. In de keuken hing een geldbusje met
in het Berner-Duits een aanbeveling om een enkel penningske te
offeren voor de bouw van een nieuwe jeugdherberg, waarvan al een
ontwerp was gemaakt, maar waarvoor het geld ontbrak. Nu was het
voornaamste, dat zestig, en indien nodig zelfs meer, jonge mensen
in het hart van Europa’s mooiste berglandschap een gastvrij onderdak
vonden.
Via een trapje kwam je uit de keuken in een ruime, koele kelder,
waar de trekkers in houten rekken hun levensmiddelenvoorraadje kon
den opslaan. Een andere deur van de keuken gaf toegang tot het
trappenhuis. Vandaar leidde een trap naar de eerste étage, waar de
eetzaal, de recreatiezaal en langs een houten balcon de slaapvertrekken
van de meisjes gelegen waren. Een étage hoger was de jongensafdeling
en het vertrek, dat uitzag op de Matterhorn, was voor de Hobby Club
gereserveerd.
Met uitzondering van de eet- en recreatiezaal, die goed gemeubileerd
waren en waarvan de wanden behangen waren met platen, was alles
hoogst primitief ingericht. Bedden waren er niet, maar dat was geen
bezwaar omdat de Hobby Club even tevreden was met de lange
houten bakken met vers stro en de zware wollen jeugdherbergdekens.
In die bakken kon je veel meer jongens onderbrengen dan in bedden,
hetgeen nu van groot belang was daar het gastenboek de aanwezigheid
van vier en tachtig trekkers meldde en de jeugdherberg dus tjokvol
was. Het gastenboek, dat interessante lectuur vormde en waarin de
diverse nationaliteiten postzegels van hun landen geplakt hadden,
wees uit, dat de Zwitsers op het ogenblik in de meerderheid waren
en dat de rest bestond uit Engelsen, Fransen, drie Italianen, een
Amerikaan, twee Noren, twee Tsjechen, een Deen en zelfs een Turk.
Terwijl bij mooi weer om acht uur ’s morgens de meeste trekkers al
op stap waren, was de jeugdherberg nu een bijenkorf vol van nijvere
jonge mensen, die met allerhande werkjes bezig waren. Er waren er,
die na dagenlang in de bergen te hebben rondgezworven, nu eindelijk
eens de tijd kregen om hun baard af te scheren, hun bergschoenen
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schoon te krabben, op te poetsen en in te vetten, hun kleren te wassen,
hun dagboek bij te houden, brieven naar huis te schrijven, kousen te
stoppen en goed te verstellen of — en dat was nog het gemakke
lijkste — een gat in de dag te slapen.
De Hobby Club had andere plannen en bezigheden. Nadat pannen
en borden van het ontbijt waren afgewassen, trok ieder zijn regenjas
aan en weldra wandelden de jongens en meisjes langs de Visp naar
het dorp.
Uit de loodgrauwe hemel sproeide een fijne motregen en het zag er
niet naar uit, dat diezelfde dag nog verbetering in het weer zou komen.
Toch wees de barometer, die in Zermatt wegens de grote hoogte boven
zeeniveau, 1620 meter, en de daarmee gepaard gaande lagere atmo
sferische druk gemiddeld op 625 mm. kwikdruk i. p. v. op 760 mm.
stond, „veranderlijk tot mooi weer” aan, hetgeen aller harten ten aan
zien van de volgende dag hoopvol stemde. Fred had aan het begin van
de wandeling in zuid-westelijke richting naar de ondoordringbare grijze
nevelzeeën gewezen en opgemerkt: „Daar... achter de wolken”.
Maar hoe ze ook tuurden, ze zagen niets. De Matterhorn had zich in
ondoorzichtige nevelsluiers gehuld en was blijkbaar nog niet bereid
zijn geheim aan de openbaarheid prijs te geven. „En toch,” zei Fred,
„zul je de Matterhorn vandaag nog heel wat meer keren zien dan je
verwacht had!”
Wat de Hobby Club in het dorp het eerst opviel, was de volkomen
afwezigheid van auto’s en motorfietsen, hetgeen de rust en de lande
lijke sfeer van Zermatt in sterke mate bevorderde. Met opzet had men
de autoweg slechts tot halverwege Zermatt, tot St. Niklaus, aangelegd
en behalve fietsen zag je hier dan ook uitsluitend rijtuigen met
paarden of muildieren met grote pakken op hun rug. Ondanks de
motregen bewogen zich tamelijk veel hotelgasten op straat, die tot
een sportievere soort behoorden dan die in Interlaken. Voorbij de
grote kerk zag de Hobby Club het beroemde hotel Monte Rosa, ge
sticht door Alexander Seiler. Hier had Edward Whymper, de koene
veroveraar van de Matterhorn, in Juli 1865 gelogeerd, hier was hij vol
hoop met de Taugwalders, Hudson, Hadow, Douglas en Croz de tocht
begonnen en hier was hij als overwinnaar, en tegelijkertijd als over
wonnene, teruggekeerd. Had Edward Whymper de piekel 1000 meter
hoger gebracht, Alexander Seiler had de badkuip duizend meter hoger
geplaatst door nog vóór de grote toeloop der alpinisten voor eerste
klas hotels te zorgen.
Toen de Hobby Club voor het imposante hotel Monte Rosa stond,
zag zij op een gedenksteen in de gevel een fors, energiek mannen
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gezicht, omgord door een lauwerkrans en
voorzien van het onderschrift „W H Y MP E R”. Het gebeeldhouwde portret van
Whymper beantwoordde aan de voorstel
ling, die de Hobby Club zich van hem
gemaakt had: een hoog voorhoofd, golven
de haren, diepliggende ogen met zware
wimpers, een vastberaden mond en een
energiek vooruitstekende kin. Deze ogen
keken in de richting van het kerkhof, waar
Whympers metgezellen na de zo tragische
tocht hun laatste rustplaats hadden ge
vonden.
Voorbij hotel Monte Rosa begon de winkelstraat en hier bleek, dat
Fred met zijn gezegde gelijk had: heel Zermatt stond in het teken van
de Matterhorn. Ontelbare malen zag je hem afgebeeld op ansicht
kaarten, foto’s, etsen, schilderijen, zakdoeken, shawls, mutsen, hout
snijwerk, bordjes, tegels, asbakken en andere souvenirs. In één van de
banketbakkerswinkels werden zelfs Matterhorn-vormige taartjes met
een omhulsel van chocola, bestrooid met poedersuiker en gevuld met
slagroom, verkocht. De Hobby Club amuseerde zich met deze surrogaat-Matterhorns, maar had toch liever de echte gezien.
Vóór alles moest de Hobby Club naar een schoenmaker om daar
de bergschoenen van ijzerbeslag te laten voorzien. In het midden van
de dorpsstraat wist Fred een prima zaakje. Het was een zo klein houten
huisje met een winkelruit er voor, dat maar enkele leden van
de Hobby Club naar binnen konden gaan. Alexander Burgener, de
schoenmaker, begroette Fred als een oude kennis. Zes en twintig
paar mensenhoeven beslaan? Dat was te veel als ze nog diezelfde dag
klaar moesten zijn. Maar dat hinderde niet. Godfried, een andere
schoenmaker, moest dan maar de helft doen als hij daar tijd voor had.
Wat voor ijzerbeslag? Licht, zwaar, middel; met randbeslag of alleen
zolen en hakkenbeslag? Fred zocht met Burgener een spijkerbeslag uit,
waarmee je zowel het ijs van de Monte Rosa als de rotsen van de
Matterhorn beklimmen kon. Om de randen zouden ijzeren beugeltjes
met scherpe ijzeren tanden geklemd worden.
Na de rest van de schoenen aan een andere schoenmaker te hebben
afgeleverd, kon de Hobby Club op haar gemak gaan winkels kijken
oftewel ,,ruiten likken”, zoals de meisjes het uitdrukten. Ruit no. 1
behoorde bij een boekwinkel, die zich er naar alle waarschijnlijkheid
op kon beroemen over de grootste voorraad Matterhorns te beschikken.
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Hier bleek de Hobby Club op welk een hoog artistiek en technisch peil
de opnamen der Zwitserse fotografen stonden. Dat was nog eens
vakwerk! Prachtig doorgelicht met voldoende tekening in de schaduw
partijen, haarscherp, pittig van contrast, zorgvuldig afgewerkt en bij
de beste zonnestand gefotografeerd waren daar de Zermatter berg
reuzen tentoongesteld. Daartussen lagen interessant uitziende boek
werken over de Zermatter bergwereld en die lokten de Hobby Club
naar binnen. Daar was een permanente tentoonstelling van schilde
rijen, aquarellen, pastels, houtsneden en etsen, die allen, vooral Joosje
met haar schilderstalent, in verrukking bracht. Hier ontdekte de
Hobby Club het veelzijdige karakter der bergen, in het bijzonder van
de Matterhorn. Ze zagen de berg in stralend zonlicht, weerspiegeld
in de Riffelsee, lieflijk en lokkend. Maar daarnaast stond een andere
visie van diezelfde berg: de Matterhorn in storm, gezien van uit het
Noorden, omhuld door wild-voortjagende wolkenflarden, ijzig en
bleek-grauw, somber dreigend. En nog voor de jongens en meisjes
de berg in werkelijkheid gezien hadden, wisten ze, dat hij iets heel
bijzonders moest zijn en dat je hem met geen andere berg vergelijken
kon. „Veranderlijk tot mooi weer” wees de barometer. Zou ’t morgen,
Woensdag . . . Matterhorn-dag zijn?
Bepaald een sensatie vormde een reusachtige vergroting van het
uitzicht op de Gornergrat, een foto van tien meter lengte. Taco ver
telde hoe een dergelijke reuzenvergroting werd gemaakt: negatief met
projector op grote vellen papier projecteren zoals in een bioscoop een
film op een doek vertoond wordt, ontwikkelen en fixeren door dotten
watten met ontwikkelaar en fixeer over het papier uit te knijpen,
spoelen met een tuinslang en na droging de vellen naast elkaar op
houten borden plakken. Fred vertelde nog, dat bij de kroning van
koning George VI in Engeland een nog veel sterkere vergroting van
het koningspaar was gemaakt, die zo groot als de voorgevel van een
huis met vier verdiepingen was.
Om niet onvoorbereid op pad te gaan, om meer van de bergen
te kunnen genieten en om na terugkeer in Amsterdam een boeiende
en duurzame herinnering aan de reis te hebben, kocht de Hobby Club
de bekendste boekwerken over Zermatt en omgeving. Het waren „Das
Matterhorn”, een aangrijpend mooi prozawerk van Guido Rey, de
„Dichter des Matterhorns”, het beroemde boek van Edward Whymper,
„Scrambles in the Alps”, „Zermatt und seine Berge”, een werk vol
foto’s, routetekeningen en kaarten van Generaal Theodor Wundt, die
met zijn vrouw Maud in 1894 de Matterhorn bij wijze van huwelijks
reis beklom; „Das Buch vom Matterhorn” door Guiseppe Mazotti,
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die voor ’t eerst de steile oostelijke wand van de Matterhorn besteeg,
Henry Hoek’s boek voor bergvrienden „Zermatt, zwischen Matterhorn
und Monte Rosa,, zwischen Weiszhorn und Dom”; „Technik des
Bergsteigens”, een handleiding uitgegeven door de S.A.C., de Schweizerische Alpen Club, de Walliserführer II en III, zeer uitvoerige berg
gidsen met gedetailleerde beschrijvingen, routetekeningen en land
kaarten, eveneens van de S.A.C. en ten slotte nog zes kaarten, drie
van Wallis en drie van Zermatt, zg. Siegfriedkaarten op schaal
1 : 50 000. Vanzelfsprekend maakten alle leden van de Hobby Club
van deze gelegenheid gebruik om een respectabel aantal ansichtkaarten
naar familieleden en kennissen in Holland te zenden.
Toen de jongens en meisjes weer buiten kwamen, bleek het, dat de
regen was opgehouden. Dit lokte de vele hotelgasten naar buiten en
de drukte in de winkelstraat nam toe tot een gezellige wandelparade.
Tegen het stenen muurtje om de tuin van Hotel Mont Cervin, het
Franse woord voor Matterhorn, stonden de vele Zermatter gidsen
geleund. Vol ontzag keek de Hobby Club naar de rood-bruin ge
brande, verweerde gezichten der mannen, die voor de meeste toeristen
bij elke serieuze hooggebergtetocht onmisbaar waren. Je kon hen on
middellijk herkennen aan het metalen gidseninsigne, dat ze op de
revers van hun jas droegen. Rustig een pijp of sigaartje rokend wacht
ten zij op klanten. Je kon die gidsen vergelijken met de stoere be
manningen der Hollandse reddingboten: gehard door weer en wind,
moedig in het gevaar, in hoge mate deskundig en altijd bereid om
hun eigen leven op spel te zetten als ’t er om ging dat van anderen te
redden.
•
Dat de gasten van Zermatt zich op regenachtige dagen niet hoefden
te vervelen bewezen de vele gelegenheden waar je wat drinken, wat.
eten, een mopje muziek horen of dansen kon. Tussen de winkels en
hotels waren verscheidene „Walliser Weinstuben”, Patisseries en
Brasseries, die niet over gebrek aan belangstelling te klagen hadden.
Ondanks het vroege ochtenduur klonk hier en daar zelfs al de muziek
van een strijkje. Op de overdekte terrassen van hotel Schweizerhof,
Beausite, Breithorn, Seiler en National Terminus zaten de gasten
taartjes op te peuzelen en hun kopje koffie of chocola te drinken.
Vrolijk wapperden de rode Zwitserse vlaggen met hun wit kruis boven
de mensenmenigte, die af en toe ruimte moest maken voor een paard
en wagen met koffers, een karavaan muildieren of een kruier met een
volgeladen handwagen. In alle talen praatten de mensen met elkaar
en het viel de Hobby Club op hoeveel Engelsen in Zermatt lo
geerden.
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Er was nog een ander Zermatc dan het Zermatt van hotelpaleizen,
tennisbanen, terrassen en parken. Dat was het Zermatt van nauwe en
bochtige straatjes, met een hellend plaveisel van grote keien, van
bruin-gebrande houten huizen, stallen en hooischuren met scheve en
overhangende gevels en steile trapjes, het Zermatt, dat de eeuwen
getrotseerd had en zijn schoonheid ongerept had weten te bewaren.
De Hobby Club genoot van het schilderachtige beeld, dat de oude
straatjes opleverden. Schilderachtig mooi waren de houten huizen,
die oorspronkelijk blank waren geweest maar door de zon hun rood
bruine tint hadden gekregen. Typisch dat de schuren met vier palen
op platte ronde stenen rustten. Dat was natuurlijk om ratten en
muizen te weren. Hier was je echt in het oude boeren- en herdersdorp
met zijn pruimende, oude mannetjes, zijn krijgertje en haasje-over
spelende kinderen, zijn geurtjes van gebakken spek en sterk ruikende
Zwitserse kaas en zijn bonte waS, die aan lijnen te drogen hing. Dit
was een alpendorp op zijn mooist!
Na de wandeling door oud-Zermatt ging de Hobby Club naar Kaufhaus Krönig, volgens Fred de gezelligste winkel van Zwitserland. Het
was één dier winkels, die je in zo veel alpendorpjes aantreft, waar
men alles te koop heeft. Fred werd er ontvangen met de hartelijkheid
van de verloren zoon. Als Joosje niet vlak naast hem gestaan had,
hadden de twee dochters van de eigenaar Maria en Monica hem be
paald omhelsd. Fred stelde zijn clubgenoten aan hen voor en de kennis
making deed meer denken aan een „avondje” bij heel goede vrienden
dan aan een bezoek aan een winkel. Maria en Monica hadden een
goede klant aan de Hobby Club. De ene rugzak na de andere werd
volgestopt met pakjes, zakken, blikken, flessen en bussen. De meisjes
deden de bestellingen en de jongens, die zich natuurlijk verbeeldden
ook verstand van koken te hebben, verleenden bij het inkopen hun
adviserende medewerking. Voor het vullen van acht-en-twintig jonge
magen gedurende een week was nogal het een en ander nodig en
daarom kocht de Hobby-Club-Zwitserland-expeditie dan ook:
20 Broden, 10 worsten, 2 kazen van 5 kilo, 10 pond suiker, 10 pond
boter, 10 pond vet, 100 eieren, 10 pond meel, 10 pond havermout,
10 pond rijst, 3 flessen slaolie, 3 pond peulvruchten, 50 blikken vleesconserven, $0 blikjes sardines, 10 pak maccaroni, 3 kilo spek, 25
blikken melk, 1 pond thee, 10 pond zout, 10 pond stroop, 25 liter
spiritus, 200 Maggi-soep-blokjes, 3 pond cacao, 10 pak lucifers, 2
pond rozijnen, 10 pak Sunlightzeep en verder nog een hele voorraad
suikerklontjes, „tutti frutti”, gedroogd fruit, dat op bergtochten het
beste middel tegen de dorst was, Corn Flakes, biscuits, blikjes groente,
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sterk geconcentreerde limonadesiroop, vermicelli, hagelslag, ontbijt
koek, jam, kunsthoning en chocolade.
De penningmeester had alles genoteerd en na langdurig gereken
kwam hij tot hetzelfde bedrag als Maria en Monica. In Hollands geld
omgerekend kostte dit alles de Hobby Club ongeveer 300 gulden,
maar op 28 deelnemers was dat weinig meer dan een tientje per per
soon. Hiervoor zouden ze dan, met uitzondering van brood, melk,
aardappelen en groente, voor een hele tijd genoeg hebben. In Amster
dam hadden de vier meisjes heel wat zitten rekenen om de menu’s,
die ze opgesteld hadden, aan te passen aan het maximale bedrag dat
per dag aan eten mocht worden uitgegeven: ƒ 1.35. Haarfijn hadden
ze alles berekend, zoveel menu’s van dit, zoveel van dat, zodat ze in
Zermatt niet hoefden te piekeren over het eten van de volgende dag
en er evenmin kans op zou zijn, dat na drie weken het geld op was.
Zo grondig als de jongens de reis, de bergsport- en technische uit
rusting en de bagage verzorgd en voorbereid hadden, evenzo degelijk
hadden de meisjes zich voor hun aandeel in het Zwitserland-avontuur
geprepareerd.
De menu’s waren er op berekend stevig en voedzaam te zijn en het
klaarmaken er van mocht niet al te veel tijd kosten. De maaltijd zou
dan ook meestal uit één gerecht bestaan zoals maccaroni met kaas of
ham, en groentestamppot met vet en worst. De broodmaaltijden zouden
vaak worden aangevuld door pap. Suze had een boekje over rauwkostgerechten gekocht en die waren voor de reis heel practisch, doordat je
daarvoor niet hoefde te koken. Fruit, dat niet alleen voedzaam, maar
ook gezond was, hadden de winkels in Zermatt in overvloed.
De Hobby Club, die „en gros” inkocht, was zo’n goede klant, dat
Monica haar een hele collectie lege blikken aanbood om het een en
ander in te bewaren. Dit aanbod viel in goede aarde en meteen werden
diverse zakken in de blikken leeggegooid. Joosje ontdekte tussen een
stapel textielgoederen het rood-wollen mutsje, waarop ze al zo lang
haar zinnen had gezet. Fred, die later wel een voorbeeldig echtgenoot
moest zijn, kocht het voor haar. Bepakt en bezakt keerden de jongens
van de Hobby Club terug naar de jeugdherberg. Nadat alle inkopen
een plaats hadden gevonden op de voor de Hobby Club bestemde
rekken in de kelder, ging het in optocht naar boven, naar de eetzaal.
Het was etenstijd, de hoge lucht had allen hongerig gemaakt en de
boterhammen met kaas, worst en andere lekkernijen smaakten dan ook
opperbest.
De trekkersfamilie was vrijwel compleet, zodat geen plaatsje in de
eetzaal onbezet was. „Hoe meer zielen, hoe meer vreugd” en ofschoon
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knieën en ellebogen nogal eens met elkaar in botsing kwamen, was
iedereen in zijn schik met zo’n „uitverkochte zaal”, zoals Dita met
haar concertzaal-aspiraties het uitdrukte. De Hobby Club had nu ge
legenheid met alle gasten van de jeugdherberg kennis te maken en nam
die kans waar. Het duurde niet lang of ze stond in het brandpunt
van de belangstelling en iedereen wilde weten, waarom ze toch juist
„Hobby Club” heette.
„Kom over een uurtje maar eens in de Matterhorn-Zimmer kijken,”
zei Leo, „dan begrijp je het meteen.”
De „Hobby-Club-Hollander” wonnen elke minuut aan populariteit
en voelden zich steeds meer opgenomen in de internationale jeugdwereld. Een Zwitsers meisje opperde een idee, dat het contact nog
nauwer zou doen worden.
„We moesten vanavond een feest maken, een feest ter ere van de
Hobby Club, een feest, omdat we jong zijn. De voorbereidingen tot
die feestavond vormen een prachtige manier om deze regendag met
in het water gevallen bergtochten tot een welbestede in plaats van een
verloren dag te maken. We leggen botje bij botje om voor een natje en
een droogje te zorgen, ieder levert zijn aandeel in het feestprogramma
en tot besluit maken we een bal, neen, een grand bal champêtreü!
Wie stemt er vóór??”
Een angstwekkend gebrul, gekrijs en geschreeuw stegen op.
„Wie stemt er tegen??”
Een even angstwekkende stilte trad in. Hansi, zo heette het meisje,
had het pleit gewonnen en met veel enthousiasme werden plannen
gemaakt en voorbereidingen getroffen. Ieder hoefde slechts vijftig
Rappen, een halve franc, te betalen en daarvoor zouden op het grote
- fornuis in de keuken koekjes worden gebakken, daarvoor zouden een
vaatje Süszmost en kaarsen voor lampions worden gekocht. Het in
studeren van liedjes, voordrachten en andere vermakelijkheden nam
.de hele middag in beslag, maar daarbij waren steeds kleine groepjes
betrokken, zodat de overigen alle gelegenheid hadden andere dingen
te doen.
De afdeling Radio van de Hobby Club, getooid met het H-insigne
van rood glas, toog naar de Matterhorn-Zimmer om de radio-installatie
op te stellen. Daar dit vertrek geheel ter beschikking van de club
stond en met een sleutel kon worden afgesloten, was het de aange
wezen plaats om zender, ontvanger en andere apparaten op te stellen.
Een rek van twee brede planken boven elkaar, dat eigenlijk bestemd
was voor het opbergen van bergschoenen en rugzakken, werd voor
het raam van de Matterhorn-Zimmer geplaatst. De jongens pakten
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de koffers met technische spullen uit, ontdeden de radiolampen van
hun kartonnen omhulsels en plaatsten die in de daarvoor bestemde
lampvoeten van de diverse toestellen.
Op de bovenste plank vonden de twee voornaamste en grootste toe
stellen een plaatsje: de grote 5-meter-zender voor voeding uit het
lichtnet, die gecombineerd was met een uiterst gevoelige superheterodyne-ontvanger voor alle golflengten tussen 5 en 500 meter en
een krachtige eind versterker, die behalve voor luidsprekerontvangst
bijzonder geschikt was voor het opnemen en afdraaien van gramofoonplaten. Hiernaast kwam het gramofoonopname-apparaat met de
zware Saja-synchroon-motor, de Rothermell-Brush-kristal-pick-up en
het door de Hobby Club geconstrueerde snij-apparaat. Tussen zendontvanger en opname-apparaat hingen de jongens de door henzelf
gemaakte bandmicrofoon, die zowel bij het zenden als bij het opnemen
van reportages kon worden gebruikt. Op het gedeelte van de bovenste
plank, dat nog overbleef, werd de meetkoffer geplaatst, het apparaat
waarmee allerlei electrische metingen, ook tijdens het zenden, ont
vangen of platen opnemen, konden worden verricht en waarmee de
jongens fouten konden opsporen en storingen verhelpen.
De onderste plank werd ingenomen door de „Bug”-seinsleutel, die de
Hobby Club bij de vossenjacht gewonnen had, door de koptelefoons
en het logboek, waarin bij het zenden en ontvangen aantekeningen
over sterkte, qualiteit, storing, fading, neembaarheid, weersgesteldheid,
afstand, golflengte, datum en uur gemaakt konden worden. Op de
onderste plank kwamen verder nog een rekje voor opnameplaten en
de twee draagbare omroepontvangers met een bereik van 16—600
meter en een in sterke mate stroom-besparende balans-eindschakeling,
welke bestond uit twee in klas B geschakelde trioden. De draagbare *
5-meter-zend-ontvangers en de kist met reserve-onderdelen werden
onder de planken op de grond gezet. Voor het belangrijkste gereed
schap had de Hobby Club een handig rekje gemaakt, dat met enkele
spijkers aan de muur werd gehangen. De blikken met opname
apparaten, de gewone films, de smalfilms en de kleurenfilms werden
in een kist met een slot opgeborgen. Deze kist en een doos met reservebatterijen verhuisden naar de kelder, waar het dag en nacht koel was.
Door te grote hitte zou de kwaliteit van de films en batterijen achteruit kunnen gaan.
Buiten stonden twee kaarsrechte en meer dan vijftien meter hoge
dennebomen en hierop had Leo al dadelijk een oogje gehad. Die
waren geknipt om als antennemasten dienst te doen. Na een korte
beraadslaging zonderde een groepje jongens, gewapend met koper-
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draad, nijptangen en Pyrex-isolatoren zich van de rest af en ging, na
aan de jeugdherbergmoeder toestemming te hebben gevraagd, naar
buiten. De takken van de dennen lagen op korte afstanden van
elkaar, begonnen niet te hoog boven de grond en waren stevig zat, zo
dat het de jongens weinig moeite kostte naar de top te klimmen. Alle
jeugdherberggasten stroomden naar buiten om te bekijken of de
bewoners van de lage landen goed konden klimmen en of ze
geen last van hoogtevrees hadden. Maar de jongens lieten zich
niet kennen en zonder de voorzichtigheid uit het oog te ver
liezen, werkten ze snel en accuraat, daar vijftien meter boven de begane
grond, tot tussen de twee toppen een prachtige, goed-geïsoleerde
antenne hing.
Intussen waren de anderen met de aanleg van een aardleiding naar
de buis van de waterleiding begonnen. Bij gebrek aan een stopcontact
was in de lampfitting een verloopfitting geschroefd. Vandaar leidde
een dik snoer naar een viervoudig stopcontact, dat aan de muur was
bevestigd. Hierop konden de grote zendontvanger, de gramofoonmotor, een boven de radio-installatie opgehangen lamp en eventueel
een soldeerbout worden aangesloten.
Toen antenne, aarde en lichtnetleiding klaar waren, alle rommel
was weggeruimd en alle toestellen nauwkeurig geïnspecteerd waren
op eventueel losgeraakte contacten, brak het lang-verbeide moment
aan, dat de radio-installatie van de centrale zend- en ontvangpost
Zermatt kon proefdraaien.
„Laat ze nu maar binnenkomen!” riep Leo, waarmee hij de trekkers
bedoelde, die in brandende nieuwsgierigheid voor de deur van de
Matterhorn-Zimmer samendromden. Voor alle veiligheid had hij even
te voren geprobeerd of de toestellen na hun lange reis nog functionneerden.
De Zwitsers, de Engelsen, de Amerikanen, de Fransen, de Italianen
en alle anderen, ze stonden versteld van wat ze daar zagen. En inder
daad, de met zend- en ontvangtoestellen beladen rekken boden een
aanblik, die hoogst imposant was. Ieder, die een beetje hart voor tech
niek had, — en welke moderne jongen had dat niet —, stond er
paf van. Zoiets zag je alleen op films in de radiocabines van vlieg
tuigen of schepen, waar alle zenders en ontvangers producten van
grote maatschappijen waren en het de vraag was of alles echt en niet
alleen voor de show was. Hier was geen sprake van show, hier was
alles echt, hier zagen ze het werk van doodgewone jongens, trekkers
zoals zij zelf. En geen urenlange propagandaspeech of kolommenlang
reclame-artikel in HOBBY CLUB zou meer hebben kunnen bereiken
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dan wat de verzamelde trekkers in één oogopslag hadden waarge
nomen.
„Well I neverü!” zei een lange, Engelse student, „dat noem ik
nog eens een knap stukje werk! Zelf ontworpen en zelf gemaakt. Nou,
daar zullen mijn vrienden in Engeland van opkijken, wanneer ik ze
vertel dat die Hollanders nog meer in hun mars hebben dan kaas,
tulpenbollen en klompen.”
„C’est formidable; je crois que vous êtes de genies!” zei een Fransman.
„E fantastico!” merkt een Italiaan op.
„Ganz fabelhaft!!” was het enige, wat een verbijsterde Zwitser er
uit kon brengen. En allen, die daar in de Matterhorn-Zimmer ver
zameld waren, spraken in opgetogen bewoordingen hun bewondering
voor de Hobby Club uit. Toch moest je bij radiotoestellen niet zien,
maar horen en daarom schakelde Leo diverse apparaten in. Hij draaide
aan de afstem- en regelknoppen en glashelder kwam een reeks ver van
Zermatc verwijderde telefoniezenders door. Leo, die de diverse korte
golfbanden met hun zenders en zendtijden op zijn duimpje kende,
draaide een paar Amerikanen op, Schenectady, Pittsburg, Boston en
Chicago, sprong toen over de Atlantische en Indische Oceaan naar
PMA, de omroepzender te Bandoeng, nam een sprongetje van 14 000
kilometer, — een handomdraai aan de afstemknop —, naar de PCJzender in Huizen Holland en wipte ten slotte nog even via Rusland
en Siberië, — vooruit maar, naar Tokio. Doordat in de omgeving van
de jeugdherberg in het geheel geen storende machines waren, kon
Leo de versterking van het toestel tot het uiterste opvoeren, waardoor
alles keihard doorkwam.
De jongens van de Hobby Club lieten hun jeugdherbergvrienden
nog heel wat horen, waarover dezen zich konden verwonderen, maar
dat alles was nog niets vergeleken met wat de trekkers zouden er
varen als de Hobby Club met haar draagbare zenders bergen ging
beklimmen.
Later in de middag besprak de Hobby Club de plannen voor de
komende dagen. Fred had de kaart van Zermatt en omgeving voor
zich uitgespreid en wees met zijn vinger het verloop aan van de tocht,
die de club bij goed weer de volgende dag zou maken. Het einddoel
zou één van de allerberoemdste uitzichtpunten, niet alleen van
Zwitserland, maar zelfs van de hele wereld, zijn: de 3136 meter hoge
top van de Gornergrat. Fred ging daarbij uit van het door de meeste
alpinisten als juist erkende principe, dat je, alvorens een tocht te
ondernemen, je zo uitvoerig mogelijk op de hoogte moest stellen van
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het verloop daarvan. Naarmate je onderweg beter van de omgeving
op de hoogte was en je je kon oriënteren, des te meer genoot je van
de tocht. En daar Fred de tocht naar de Gornergrat al verscheidene
malen gemaakt had en op meeslepende wijze van de genietingen, die
in het vooruitzicht lagen, wist te vertellen, slaagde hij er bij voorbaat
al in het nodige enthousiasme bij zijn vrienden op te wekken. Allen
verheugden zich op deze prachtige tocht.
’s Avonds ging deze blije stemming over in een feestelijke. Om de
met bonte boeketten van alpenbloemen opgesierde tafels van de
recreatiezaal zaten jongens en meisjes uit vele landen, gekleed in
het beste en fleurigste, dat rugzakken en fietstassen opleverden. De
meisjes hadden alpenroosjes in het haar gestoken en sommige jongens
droegen een veel-kleurige halsdoek, die van voren op de traditionele
wijze, met het omhulsel van een lucifersdoosje, bijeengehouden werd.
Boven de tafels hingen lampions met brandende kaarsjes, die een ge
zellig oranje-rood licht verspreidden. Even vrolijk als de entourage
was de stemming.
In de bibliotheek van de jeugdherberg was een groot aantal boekjes
met Franse, Duitse, Engelse en Italiaanse liedjes en het gemeenschap
pelijke zingen daarvan had van begin af aan de sfeer prettig gemaakt.
De meeste liedjes waren echte trekkersliedjes met een vaak hoogst
humoristische tekst. De vorm er van was sterk gevarieerd. Canons waren
nog altijd erg populair, evenals de liedjes, waaraan bij elk volgend
couplet een regel werd toegevoegd. Bij het liedje, dat in het boekje
no. 49 was, stond een uitvoerige verklarende tekst. Het liedje zelf was
erg eenvoudig en was in drie talen afgedrukt. In het Hollands vertaald
luidde het:
Mijn hoed, die heeft drie hoeken,
drie hoeken heeft mijn hoed,
en heeft hij niet drie hoeken,
dan is het niet mijn hoed.

Sommige leden van de Hobby Club kenden het al, maar ditmaal
waren aan de uitvoering er van diverse attracties verbonden. In de
eerste plaats was er het internationale gezelschap, zodat het liedje in
allerlei talen kon worden gezongen en dan: de film- en gramofoonopname-afdeling van de Hobby Club kon hierbij aan de slag gaan,
hetgeen de trekkers, vooral de meisjes onder hen, reuze leuk vonden.
Fred sleepte drie schijnwerpers met overspanningslampen naar be
neden, stelde zijn statief op, schroefde zijn Cine Kodak Special er op,
Taco manoeuvreerde net zo lang met de lampen tot een goede be-
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lichting ontstond en mat met de electrische belichtingsmeter welke
lensopening Fred moest gebruiken. Leo haalde de bandmicrofoon en
Poldervaart en Tjark gingen naar de radiosrudio-Matterhorn-Zimmer
om gramofoonplaten op te nemen. De trekkers vonden het geweldig
en waren een en al enthousiasme om aan het tot stand komen
van wat aardige film- en geluidsopnamen mee te werken.
Eindelijk was het zover, dat met het repeteren van het liedje be
gonnen kon worden. „Mijn hoed die heeft drie hoeken” was makkelijk
om te zingen, maar er kwam meer bij kijken. Als je het voor de tweede
maal zong, mocht je het woord „hoed” niet zingen, moest je angst
vallig je mond houden en moest je je rechter hand op je hoofd leggen
om het begrip „hoed” door een gebaar aan te geven. Bij de derde
maal viel niet alleen het woord „hoed” uit, maar ook het woord
„hoeken”, in plaats waarvan je je arm tor een rechte hoek moest
buigen en langs je elleboog moest wijzen. Daarna moest je ook
het woord „heeft” vermijden, waarbij je dafï voor „heeft” een grijpgebaar met je vuist moest maken. Achtereenvolgens vielen verder nog
uit „mijn”, waarbij je op jezelf moest wijzen, „drie”, dat door drie
omhooggestoken vingers werd uitgedrukt en bij wijze van proef werd
ook „die”, „en” en „niet” vervangen door wijzen op een ander, twee
gekruiste vingers en „neen” schudden met het hoofd.
Het werd een dolle vertoning, die af en toe moest worden onder
broken, doordat iemand zijn lacfien niet meer kon inhouden. Als
je niet wist wat de bedoeling was en je onverwachts binnenkwam,
zou je de jeugdherberg met „gekkenhuis” betitelen. Het was ook
een krankzinnig gezicht, al die trekkers, die met gespannen blik af
en toe een woord zongen en daartussen de gekste gebaren maakten.
De waanzin steeg ten top, toen het tempo werd opgevoerd en ieder,
die zich vergiste, uitviel. De laatst overblijvende, de winnaar, was een
Schot en hij mocht het volgende punt van het programma bepalen.
Donald Macleod, zo heette hij, stelde voor volgens Schotse gewoon
te te drinken op de Vriendschap. Eigenlijk kon je dat niet doen, waar
dames bij waren, maar voor deze keer moest het dan maar. Nadat de
glazen gevuld waren met de schuimende goud-gele Siiszmost ging ieder
op zijn stoel staan, zette één voet met gebogen knie op tafel, kruiste
zijn armen, gaf zijn twee buren een hand en in deze stand zong het
trekkersgezelschap het oer-oude:
Should auld acquaintance be forgot, and never brought to mind
We’11 take a cup of kindness yet, for auld lang syne. . .

Fred was in de wolken. Deze eerste avond al kon hij opnamen
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maken, die wat je noemt „raak” waren. Fantastisch gezicht, dat hele
gezelschap zo „trapsgewijze” en met gekruiste armen om en op de
tafel met vooraan Donald in zijn Schots rokje. Samen met de gramofoonopnamen was dit prachtig voor de grote film, die hij van het leven
in de jeugdherbergen wilde maken. Hij had er vaak over gepiekerd
hoe hij toch in ’s hemelsnaam de Vriendschap zou kunnen verfilmen,
maar nu hij er midden in zat, kostte het hem niet de minste moeite
meer. Kijk, het zingen was afgelopen, ieder hief zijn glas op de
Vriendschap en dronk het in één teug leeg. Good show, Donald!
Het feestprogramma was rijk aan variatie. Speeches, voordrachten
en liedjes, waarbij ook de Hobby Club zich niet onbetuigd liet, spel
letjes, kunstjes en gemeenschappelijk zingen wisselden elkaar af. Voor
al bij de spelletjes trad af en roe een spraakverwarring op, waarbij
die in Babylonië nog maar kinderspel geweest moest zijn. En als
beneden de twee harmonicaspelers in zwierige halen hun instrument
open- en dichtvouwden en op virtuoze wijze de toetsen van het klavier
indrukten, klonken daar boven in de Matterhorn-Zimmer uit de contröleluidspreker de meeslepende tonen van de trekharmonica met hun
karakteristiek timbre. Daarbij kwam dan een heldere jongens- of
meisjesstem of een volledig koor van baritons, tenoren, alten en
sopranen, samengesteld uit trekkers van vele nationaliteiten. En de
jongens daarboven voelden zich dan allerminst alleen en eenzaam. Ter
wijl hun handen de spaan van de plaat wegveegden en de volume- en
timbreregelaar bestuurden, terwijl hun ogen op de trillende wijzer
van de outputmeter gericht waren en hun oren zich spitsten op een
juiste beoordeling van de geluidskwaliteit, speelde om hun lippen
een tevreden en gelukkige glimlach, die verried hoezeer zij zich één
voelden met de trekkersfamilie onder hen.
Om de feestavond een folkloristisch en echt Zwitsers tintje te geven,
had de feestcommissie besloten bij het bal geen slow- of swingfoxtrots, maar nationale walsen en polka’s te laten spelen. Hadden
eerst de Zwitsers met hun dartel jodelen de buitenlandse trekkers in
de sfeer van hun alpenland gebracht, nu namen de wals- en polkamelodieën deze taak van hen over. Het was even een kwestie van wen
nen, maar binnen een half uur draaiden en zwierden allen, de buiten
landers inbegrepen, de snelle driepassen der Zwitserse volksdansen of
er nooit een Ambrose, een Harry Roy of Benny Goodman had be
staan. In snelle werveling wentelden de dansparen op de maat van de
muziek over de gladde gebeitste vloer. En in de pauzes tussen de
walsen en polka’s werden er weer heel wat glaasjes van het edele
appelnat getapt en bereikten heel wat van de verrukkelijke appel-
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koekjes hun plaats van bestemming. Dan werden de glazen opge
heven en werd er geklonken op de internationale Vriendschap, die
tijdens dit jeugdfestijn hoogtij vierde.
Hier, in de Zermatter jeugdherberg, 1620 meter boven de zeespiegel,
beklonken jongens en meisjes van alle standen en uit alle landen de
Vriendschap. Met eigen middelen hadden zij zich een zuivere atmo
sfeer van sportiviteit en kameraadschap geschapen. Ze leefden hier hun
eigen leven volgens hun eigen, ongeschreven wetten en aan het resul
taat daarvan zouden heel wat volwassenen een voorbeeld kunnen
nemen. Deze gemeenschap van jongeren, — want dat was het wereld
je in de jeugdherberg eigenlijk — had geen ordebewaarders of
rechtbanken nodig, want meningsverschillen kwamen slechts spora
disch voor. Niemand hoefde of probeerde de baas te spelen, want dag
en nacht was ieder bereid zijn medetrekkers met raad en daad bij te
staan. Alles bleef binnen de grenzen, zodat ouders en opvoeders hun
kinderen met een gerust hart aan de gemeenschap der jongeren kon
den toevertrouwen. Zeker, de uiterlijke vormen waren daar vrijer, maar
dat leidde geenszins tot een „ontaarde jeugd”. In aller harten leefde
nog het jeugdige idealisme van „vrijheid, gelijkheid en broederschap”
en iedere trekker trachtte in de practijk daarop aan te sturen. En hoe
de Hobby Club zich hier voelde, kon worden uitgedrukt door één
kort woordje, dat in dit geval echter een ganse wereld van vreugde
en geluk omvatte: de Hobby Club voelde zich hier „thuis”! Thuis,
omdat de sfeer in de jeugdherberg zo vriendschappelijk, zo intiem en
vertrouwd was.
Tegen de met sterren bezaaide nachtelijke hemel rees een donkere,
driekantige schim. Nog bedekte het kleed der duisternis zijn ijs
kristallen tooi, maar weldra zou hij schitteren en fonkelen in het licht
van de dageraad. Nog stond daar de Matterhorn als een robuste
wachter-in-de-nacht, die waakte over sluimerende jongens en meisjes
op hun stroleger en in roerloze stilte wachtte . . . ook op hen.
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HOOFDSTUK VIII

De nieuwe dag werd geboren uit een chaos van nevels, die de gouden
zonnestralen beletten door te dringen tot in het diepst der alpendalen.
In een waaier van vlammen was de zon uit oostelijk gelegen berg
ruggen opgestegen en verguldde nu de sneeuwtoppen, die als eilanden
van suiker dreven in golvende massa’s luchtig schuim. Hoger en hoger
klom zij in haar hemelbaan en met toenemende kracht harer stralen be
gonnen de witte wolkenslierten zich geleidelijk op te lossen in het
azuren uitspansel.
Een nieuwe dag was begonnen en mens en dier verheerlijkten zijn
komst. Het angelus klepte zes heldere slagen, de slapers ontwaakten
en overal werden de luiken geopend om het licht van de dageraad
te laten binnenstromen. Op de boerenerven kraaiden de hanen en in
de bossen begroetten de vogels het nieuw ontloken licht met een
jubelend lied. Zij, die schuw waren voor het licht, de nachtvlinders,
de uilen en de vleermuizen, hadden zich teruggetrokken in hun
donkere schuilplaatsen. De andere gevleugelde woudbewoners, die
het licht wel lief hadden, de bonte vogels, de rijk gekleurde vlinders
en de ranke libellen, — zij fladderden op uit hun sluimering en vlogen
omhoog, de zon tegemoet.
Heel de alpennatuur bereidde zich voor op een stralende zomerdag.
De kelken der alpenbloemen ontvouwden zich en spreidden hun
mooiste tinten ten toon. Zilveren dauwdruppels wiesen het stof van de
groene bladeren, die fris en geurig uit het reinigend bad te voorschijn
kwamen. De vogels streken hun veren glad en sommige dompelden
zich in het kristal-heldere water der beekjes. IJit alles werd begeleid
door een zachte, sonore muziek, want het gegons van de naar honing
zoekende bijen mengde zich met het ruisen van een zoele wind door
de fijne, groene naalden der lorkenbomen en steeg op als een ijle
ochtendmelódie.
In het lager gelegen alpenbos was de zon nog niet doorgedrongen.
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Wel rezen de kaarsrechte stammen der trotse lariksen hoog op uit
de bemoste bodem, maar ze slaagden er niet in boven de grijze nevels
uit te komen. Nog had alles een tere aquareltint, tot plotseling een
schuchter zonnestraaltje langs de roodbruine stammen der bomen en
het zachte groen van jonge eikjes en sparretjes streek en het bospad
in een wondere wereld van licht en donker omtoverde. Naarmate
de vochtige dampen opstegen, nam het aantal der lichtstraaltjes toe
totdat felle en brede stralenbundels door de kruinen der woudreuzen
braken en alle tinten fel werden als van olieverfschilderingen. Heel
her bos was nu getooid met duizenden glinsterende en fonkelende
diamantjes, geregen aan ragfijne spindraadjes. Een bont patroon van
rode paddenstoelen met witte spikkels, van orchideeën, viooltjes, alpen
klokjes en lelietjes van dalen sierde het donkergroene mostapijt,
gouden zonnestralen trilden door het lover en briljante dauwdruppels
schitterden tegen de warme kleuren van mos en alpenbloemen: de
natuur was in gala-costuum alsof een koning op inspectie zou komen.
De koning van het woud was evenwel verhinderd en stuurde de
kroonprins. Hoog in de takken der bomen weerklonk een gekraak en
geritsel, vliegensvlug klauterde iets langs één der boomstamme^ om
laag en op het zonnige bospad verscheen een parmantige roest-bruine
eekhoorn. Met zijn sierlijke staart fier omhoog geheven — een teken
van zijn kroonprinselijke waardigheid — koesterde hij zich in de
warme stralen en hij begon bij wijze van ontbijt een lariksappeltje
op te peuzelen. Maar helaas, het petit déjeuner van Zijne Hoogheid
werd ontijdig afgebroken, omdat er . . .?
In de verte klonk een geluid, een geluid van voetstappen, van
mensen. Het kwam nader en nader, het kwam heel dichtbij en toen
werd in de bocht van het bospad een troepje mensen zichtbaar.
Naderbij gekomen bleken het jonge mensen te zijn, jongens en meisjes,
en zij waren even fris en stralend als de natuur, die hen omringde.
Van hun blozende gezichten viel niet alleen een stemming van gelukkig-zijn, vermengd met een tikje ontroering, maar ook een zekere
gespannen verwachting af te lezen. En geen wonder: het begin van
hun eerste bergtocht — een wandeling langs schilderachtige huisjes en
kapelletjes, langs bruisende riviertjes, met madeliefjes bespikkelde
alpenweiden en een idyllisch mooi bos — zou bekroond worden door
het grote gebeuren, waarop ze al wekenlang gevlast hadden. Dit,
toegevoegd aan de door het intense natuurgenot opgewekte emoties
deed aller harten sneller kloppen. De openbaring van het Wonder
was nabij en in stevige pas stapten zij voort langs het slingerende en
stijgende bospad.
De Hobby Club
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Op een open plek in het woud hielden ze halt en vlijden ze zich
neer in het nog wat vochtige gras. In westelijke richting werd het uit
zicht niet door bomen of struiken belemmerd en strekte het zich vrij
uit in de nevelige verten. De jongens en meisjes waren hier op twee
duizend meter hoogte en blikten neer op een groen en golvend heuvel
landschap, dat bezaaid was met fluwelige boompartijen. Rechts onder
hen breidde zich de Z’mutt-vallei uit en boven dat alles trilde een
warme lucht en zweefden de nevelmassa’s omhoog als werden zij aan
getrokken door de stralende zon.
In stilte genietend van het wijde vergezicht wachtten de jongens
en meisjes op hetgeen komen zou. Op het bosplateau heerste een
landelijke rust: het was windstil, uit een enkele tabakspijp rees een
dromerig rooksliertje omhoog, uit het dal stegen wat onbestemde ge
luiden op, maar verder zweeg heel de natuur als in eerbiedige af
wachting. Zo verliepen enkele minuten, zo verging een kwartier, een
half uur, zonder dat er iets gebeurde.
Daarna stak er een lichte bries op, het dartele spel der nevelsluiers
nam in snelheid toe en de wolken dwarrelden uiteen tot luchtige
witte vlokjes, die opstegen, verdampten en oplosten in de ijlere lucht
lagen. Aan de horizon in het zuid-oosten hing nog een ondoorzichtig
floers van ragfijne sluiers, maar de een na de ander vervluchtigde en
verdween.
Toen voltrok zich het wonder, dat geen der jongens en meisjes,
die daar als nietige mensjes in het gras bijeenzaten, ooit zou vergeten.
De laatste bedekkende sluiers reten vaneen, het waas scheurde open
en daaruit rees in overweldigende grootsheid de Matterhorn, als een
van vele facetten fonkelend kristal zwevend boven de aarde. Golvende
nevelmassa’s omhulden en verborgen zijn brede voet en maakten hem
zodoende los van de aardbodem.
Een fantastisch panorama weerspiegelde zich in de ogen der jongens
en meisjes van de Hobby Club. Uit het niets was een trotse majesteit
van graniet en ijs opgestegen en deze verhief zich nu vóór hen ten
hemel. In hun gevoelens en gedachten uitte zich onmiddellijk het twee
slachtige karakter van de reus. Eerst leek hij somber dreigend, leek
hij een spookachtig fantoom, dat opborrelde uit een kokende heksen
ketel van witte dampen. Dan weer leek hij een lieflijk-lokkende
Lorelei, die als een verstarde fontein omhoog schoot om de hemelen
te tarten, om met zinnen-bedwelmende schoonheid vermetele en op
avontuur beluste mannen tot zich te lokken en hen dan met knallende
bliksems en donderende lawines in het verderf te storten. Reeds
dadelijk ondergingen de jongens en meisjes ten volle de mysterieuze
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bekoring, die van de Cervino uitging. Tegelijkertijd begrepen ze wat
Edward Whymper uitgedaagd en bezield had tot zijn moedige en
volhardende strijd om de overwinning, wat duizenden alpinisten er
toe had bewogen zijn voetsporen te volgen. Ja, ze voelden zelfs met
ontstellende zekerheid, dat ook zij nu in de ban van de Matterhorn
waren geraakt, dat ook in hen de wens was geboren zijn geheim zo
dicht mogelijk te benaderen. En zij koesterden hun nieuwe ideaal aan
een hoopvol hart.
Zo aanschouwde en onderging de Hobby Club voor het eerst de
majesteit Matterhorn. De jongens en meisjes zagen hun stoutste ver
wachtingen overtroffen in een reeks van gewaarwordingen, die alles,
wat ze ooit hadden meegemaakt, in de schaduw stelden. Eerst de
stilte en de nevels, waaruit als bij een fata morgana een wonderlijke
berg was verrezen. Daarna de stroom van gevoelens, die op hen was
afgestormd: de verbijstering, een gevolg van de onmetelijke tegen
stellingen tussen menselijke nietigheid en monumentale natuurmacht;,
de vrees voor de sombere dreiging en tegelijkertijd het toegeven aan
de lokroep van de berg, de bewondering voor zijn bovenaardse pracht
en ten slotte een jubelend gevoel van spontane verering.
Het ontbindingsproces der laatste nevelmassa’s was gestadig voort
gegaan, langzaam maar zeker waren de contouren van zijn in sneeuw
en ijs gewortelde voet zichtbaar geworden en nu was de hele omgeving
van de Matterhorn vrij van waas en nevels. Nu zweefde de berg nier
langer, nu stond hij hecht en massief met zijn machtig-brede basis in
het centrum van een reusachtig amphitheater van gletschers en rots
formaties. Zo leek hij nog veel statiger, nog veel kolossaler, zo leek
hij een in forse lijnen oprijzende gothische kathedraal. De grote kunste
nares Natuur had in de Matterhorn haar meesterschap op ongewone
wijze tot uiting gebracht en lijn, vorm en kleur waren in volmaakte
harmonie op elkaar afgestemd. Nergens op aarde stond een berg, die
zo al het andere op de achtergrond drong, die zo fascinerend op de
beschouwer inwerkte als deze: de Matterhorn!
Welk een kleurenpracht spreidde hij ten toon! Alle tinten van het
palet der natuur, van rood tot violet, waren op zijn rotsen uitge
streken. In intens witte schittering flonkerden de kristallen der vers
gevallen „Neuschnee” op zijn, steile wanden. Zijn markante, koen
ten hemel gerichte top straalde in bronzen en zilveren glanzen tegen
het diepe blauw daarachter. Hoe sierlijk en tegelijkertijd vermetel
slingerden zijn scherpe rotsgraten zich in wilde curven omhoog, hoe
verrukkelijk, hoe opwindend moest het zijn daarlangs te klimmen naar
het dak der wereld, daarboven op de top je armen uit te strekken, mét
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je hoofd fier achterover diep adem te halen, een schreeuw van genot
te geven en in een extase van geluk neer te kijken op de wijde wereld
aan je voeten, te staren in de oneindige ruimte van het licht. . .
Het snorrend getik van een filmcamera bracht de Hobby Club terug
tot de nuchtere werkelijkheid.
„Was me dat een karwei!” zuchtte Fred even later. „Terwijl jullie
daar stilletjes zaten te genieten, heb ik wel een kwartier lang aan de
* handslinger van mijn camera gezwengeld om een opname te krijgen,
die in sterk versneld tempo het uit de nevels oprijzen van de Matterhorn weergeeft. Eén beeldje per seconde bij een kwartier lang op
nemen, dat is, laat ’s kijken, dat is 900 beelden en als je die normaal
afdraait, met 16 beelden per seconde, dan is dat bijna een minuut.
Kon niet mooier! Sorry, dat ik jullie met mijn gesnor uit je poëtische
- dromen deed opschrikken, maar, zie je, mijn pols werd zowat lam en
daarom draaide ik de berg, zoals je hem nu voor je ziet, met de motor,
die gelukkig opgewonden was. Als de opname goed gelukt is — en
daar twijfel ik niet aan — dan kunnen we thuis, in ons clublokaal,
dit wonderlijke spel tussen wolken en berg nog heel wat keertjes, zij
het dan in versneld tempo, genieten. Wat een bof anders, dat we
deze tweede dag al zoiets moois zien.”
„Ja, wat was het mooi,” zei Joosje, terwijl ze dromerig voor zich
uit staarde. „Ik zou het niet onder woorden kunnen brengen. Laat
Dick dat maar proberen, dat is zo’n litterair iemand.”
„Zeer vereerd!” zei Dick. „En bedankt voor de tip. D’r zit pracht
kopij in die Matterhorn en als mijn pen een beetje wil, zal ik de
jongens in Holland, onze lezers, het gebeurde van daarnet ook laten
meemaken. HOBBY CLUB krijgt de primeur. Wat denken de heren
van de foto-afdeling er van?”
„1/250 seconde bij lensopening 11 voor filmsnelheid 17/10° DIN,”
las Taco Speekhout, leider van de afdeling Fotografie, af van zijn
electrische belichtingsmeter, die hij op de Matterhorn gericht hield.
Verdraaid, ik heb 1/100 seconde bij F. 8 belicht, da’s dus 5 maal over
belicht! Stom, dat ik niet van tevoren de juiste belichtingstijd gecon
troleerd heb. Ik had domweg vergeten, dat hier in het hoog-gebergte
zon sterke ultra-violette straling is, dat je een veel kortere belichtings
tijd dan in Holland moet nemen . . . suffer dat ik ben!”
„Zijn nu al je opnamen naar de maan?” informeerde Dick met een
gezicht, alsof hij alle hoop op goede illustraties bij zijn artikelen
vervlogen zag.
„Welnee, geen sprake van!” stelde Taco hem gerust. „Ik weet nu,
dat ik met overbelichting rekening moet houden en als ik een ontwik-
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kelaar neem, die vertraagt en de snelheid van de film kleiner maakt,
dan komen die opnamen nog best terecht. Wat een bof, dat ik nog
geen kleurenfoto’s heb gemaakt! Die zouden door overbelichting hope
loos mislukt zijn.”
Nu de spanning van het natuurgebeuren door Fred verbroken was,
keerden de jongens van de Hobby Club langzaam terug tot de werkelijkheid, die voor sommigen in de eerste plaats uit het opsteken van
een sigaret bestond, een verse sigaret, waarvan de rook met diepe
halen naar binnen werd gezogen.
„Typisch verschijnsel toch,” merkte Lous op, „dat jullie, mannen,
na de een of andere grote gebeurtenis onmiddellijk naar een sigaret
grijpen. Jullie rooklust is een soort barometer voor je gemoeds
toestand.”
De tongen waren losgekomen, de spanning van het Matterhornevenement had zich ontladen en in enthousiaste bewoordingen wissel
den de jongens en meisjes van gedachten. Nu werden ook tal van
kiekjes gemaakt met de Matterhorn als dominerende figuur op de
achtergrond. En zo zou het tijdens het gehele vacantie-avontuur in
Zwitserland blijven, tot een ongewone samenloop van omstandigheden
de berg op de voorgrond zou plaatsen en met hem de Hobby Club.
Maar zover was het nog niet; de meisjes en jongens stonden nog maar
pas aan het begin van hun eerste bergwandeling, om van echte hooggebergtetochten niet eens te spreken. Hun liefde voor de bergen was
een liefde op het eerste gezicht, die echter aan diepte en hoogte zou
winnen naarmate ze meer met de bergen-zelf in contact zouden komen
door ze te beklimmen. Fred, die door zijn jarenlange bergervaring al
een aardig eind was doorgedrongen in de psychologie van het alpinis
me, begreep dit goed en trachtte door een goede voorlichting de eerste
stappen van zijn vrienden in de alpenwereld meteen in goede banen
te leiden. Hij wees hun bekende punten en toppen en noemde de
namen er van, wees hen op fouten, die ze onderweg gemaakt hadden
en vertelde welke de grondbeginselen voor een juiste beoefening van
de bergsport waren.
„Van de drie kammen van de Matterhorn, die we hier zien,” zo
vertelde Fred onder andere, „is de middelste de Zwitserse of NoordOost-Grat, waarlangs Whymper de eerste keer geklommen is. Links
daarvan is de Furggengrat en rechts de Z’mutt-Grat. We zien de
Matterhorn hier als een tamelijk regelmatige, vierzijdige pyramide,
die op vier-vijfde van zijn hoogte is afgeknot. Daarop staat in enigs
zins scheve stand een tweede pyramide, die de eigenlijke top vormt.
De grondvlakken daarvan en van de grote afgeknotte pyramide sluiten
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nier precies aan. De knik
ken daartussen worden
Furggenschulter
„Schulter”, schouder, ge
noemd. De knik in de
Z/y ft , i ƒ‘wWk jK.Zmuttg ra t
Furggen
Furggengrat heet FurgZ'mutt Zahne
Grat /
genschulter, die in de
Zwitserse Grat wordt ge
woon Schulter genoemd.
Bij de Z’mutt-Grat ligt de
knik wat lager en daar
hij meer op een neus dan
op een schouder lijkt,
wordt hij Z’mutt-Nase
® ScH’warzsee
Hotel
genoemd.
„De Graten zijn onge
veer 1200-1500 meter hoog, 1,5 tot 2 kilometer lang en hellen onge
veer 40°, zodat ze in werkelijkheid minder steil zijn dan van hieruit
lijkt. Ze worden allemaal beklommen; het meest de Zwitserse Grat,
het minst de uiterst moeilijke en steile Furggengrat. Op de Zwitserse
Grat liggen twee hutten: één aan de voet van de berg op 3300 meter,
de Hörnli-Hütte en één onder de Schulter op 4000 meter hoogte: de
Solvay-Hütte.”
„Solvay . . .,” mompelde Tjark. „Dat doet je denken aan het Solvayproces, dat we bij scheikunde gehad hebben, je weet wel, de omzetting
van keukenzout in soda, uitgevonden door Solvay. Zouden die twee
Solvays familie van elkaar zijn?”
„Familie,” antwoordde Fred, „meer dan dat! Het is een en dezelfde
man. Solvay heeft de wereld niet alleen een eenvoudige bereidings
methode voor soda geschonken, maar ook een berghut, die beroemd is
als weinig andere. Stel je voor, een compleet huisje, waarvan de
planken stuk voor stuk langs de moeilijke Zwitserse Grat naar 4000
meter hoogte vervoerd moesten worden. Dat huisje heeft tientallen
mensen het leven gered, want als alpinisten op de Matterhorn door
noodweer overvallen worden, dan is het of de wereld vergaat en
bestaat er soms maar één uitkomst: de Solvay-Hütte.
„Geen berg op de wereld,” vervolgde Fred, „heeft zo’n bewogen
geschiedenis als de Matterhorn en omdat we veel met hem te maken
zullen hebben, wou ik jullie er nog wat van vertellen. Aan de voet
van de berg zie je, als uitloper van de Zwitserse Grat, een rotsrug.
Deze voorpost van de echte berg is het Hörnli; morgen zullen we het
beklimmen. Daar zullen we met sterke kijkers naar boven kunnen
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kijken. Dan staan we vlak onder de Whymper-Treppe, een trap van
torenhoge rotsgevaarten tussen het Hörnli en de Schutter. Tussen de
top en de Schulter is de plek, waar Whympers metgezellen 1200
meter omlaag op de Matterhorngletscher zijn gestort. De wand, waar
langs Douglas, Hudson, Hadow en Croz gevallen zijn, is de Nordwand, die ondanks vele pogingen tot nog toe nog niet beklommen is.
,,De vierde Grat van de Matterhorn kunnen we hier niet zien. Het
is de Italiaanse Grat, waarlangs Carrel een paar dagen na Whymper
de Matterhorn beklom. De Italiaanse grens loopt over deze Grat en
de Furggen-Grat. Hoe vind je die scherpe tanden in het midden van
de Z’mutt-Grat? Dat zijn de Z’mutt-Zahne, die op 3900 meter hoogte
liggen. De top van de Matterhorn ligt, zoals je weet, 4505 meter
boven de zeespiegel. . .
,,Op onze tochten zullen we de Matterhorn van alle kanten zien
en dan zul je merken hoe veelzijdig zijn karakter is en hoe sterk hij
soms van de pyramidevorm afwijkt. Van Italië uit, waar wij ook nog
komen, herken je hem haast niet meer. En toch, nooit en nergens ver
liest hij zijn grootsheid, overal blijft hij even indrukwekkend. Onthoud
de namen, die ik noemde, want de Matterhorn is het Avontuur in
optima forma. Woorden als super-heterodyne, Heising-modulatie en
kathodestraalindicator zijn goed voor thuis, hier zijn onze technische
krachttermen woorden als „abseilen”, „sondieren”, „queren”, „Séracs”,
„Grat” en „Schulter” . . . Hé, Hans! Kalmpjes aan, drink je nu niet te
barsten, want dan verga je de hele verdere tocht van de dorst. Ja, be
halve dat heb ik nog wat meer op het hart, dat ik jullie zeggen
moet.
„In het begin van deze eerste bergtocht hebben jullie zwaar gezon
digd tegen verscheidene bergbeklimmersregels. Ik heb je stil je gang
laten gaan om je niet in je eerste kennismaking met de bergen te
storen; maar om te voorkomen, dat het een en ander je straks zuur
opbreekt, moet je je aan enkele algemeen-erkende regels houden. We
hebben een tocht van zeven uur lopen voor de boeg, waarbij we wel
1200 meter hoogteverschil moeten overwinnen. Door onze training in
Amsterdam, door onze wandeltochten en doordat we op gymnastiek
ijverig aan athletiek hebben gedaan, verkeren we allemaal in een
goede lichamelijke conditie. De bergen stellen evenwel nog andere
eisen, in de eerste plaats uithoudingsvermogen. Ons uithoudingsver
mogen is niet alleen afhankelijk van onze lichamelijke conditie, maar
ook nog v.ah enkele andere factoren. De ademhaling b.v. moet rustig
en regelmatig blijven. Je moet door je neus ademen en zo gauw je je
mond moet inschakelen, geeft je neus als een gevoelige milli-ampère-
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meter of afstemindicator te kennen, dat er iets mis is. Je hartslag o.a.
is dan in tempo te veel toegenomen en daarom moet je blijven staan
en uitrusten tor zowel ademhaling als hartslag weer normaal zijn.
Funest voor je ademhaling is spreken en daarom druk ik je op het
hart: praat zo min mogelijk, liefst helemaal niet als je klimt! Bewaar
je enthousiasme of vragen zo veel als je kunt tot we rust houden. Bij
echte bergtochten wordt door echte alpinisten ook bijna niet gesproken
zolang er geklommen wordt. Bij het afdalen daarentegen, wordt zo
weinig van hart en adem gevergd, dat je rustig kunt praten. Dat
praten was jullie grootste zonde vanmorgen.
„Dan het drinken,” ging Fred verder. „Wil je een goede bergbe
klimmer worden, dan moet je je aanwennen je eerste gevoel van dorst
te overwinnen. Hans had daarnet natuurlijk een reuzendorst en dus
dronk hij, zoveel hij kon. Heel begrijpelijk, maar op een bergtocht
verkeerd. Je overlaadt je maag en je lichaam stelt zich op een veel te
sterke transpiratie in, die snel weer nieuwe dorst opwekt. Dan moet
je snel weer drinken, steeds weer en steeds meer. Je veldfles raakt leeg
en wanneer je op de top komt, waar geen water is, heb je niets meer
om je dorst mee te lessen en dat is één van de akeligste dingen, die je
kunnen overkomen. Vermijd het drinken dus zoveel mogelijk, vooral
ook omdat het je erg afmat. En als je drinkt, doe het dan met heel
kleine, langzaam op elkaar volgende slokjes, hetgeen even goed helpt
tegen de dorst als bekers vol na elkaar. Wat vaak nog beter helpt tegen
de dorst dan drinken: je polsen in koud water houden, een probaat
middel!
„We zijn hier niet in training voor een Marathonloop en het tempo,
dat jullie af en toe aan de dag leggen, is te snel. Je moet maar eens
op echte alpinisten letten. Voor onze begrippen lopen die langzaam,
maar ze houden het dan ook makkelijk twaalf uur vol. Al weer een
kwestie van uithoudingsvermogen. Door je tempo kalm en vooral
regelmatig te nemen, dus niet als je iets moois ziet er op een holletje
naar toe te draven, spaar je je krachten tot de meestal zwaardere pas
sages onder de top. We zullen als regel nemen, dat we op elk uur
lopen tien minuten uitrusten, maar mocht iemand tussentijds te moe
worden, laat hij het dan zeggen. Als je je krachten forceert, kun je
de volgende tochten misschien niet meemaken.
„Niet alleen je tempo, maar ook je manier van lopen is van invloed
op je uithoudingsvermogen. Terwijl je je Echaam licht naar voren
buigt, moet je niet te hoge en vooral niet te lange passen nemen. Je
gang moet daarbij elastisch en evenwichtig zijn. Buig daarbij je knieën
en plaats je schoenzolen plat op de grond; in de bergen hoef je niet op
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je tenen te lopen. Vandaag gaat onze tocht over een gebaande weg,
maar over een paar dagen gaat het over gras, puin, rotsblokken,
sneeuw en ijs en die stellen nog heel andere eisen. Van je manier van
lopen van vandaag hangt het welslagen van onze verdere tochten af
en daarom: wen je een soepele en beheerste manier van lopen aan en
houd je lichaam rustig en in evenwicht.
„Gemiddeld stijg je bij bergtochten per uur 400 meter, ook over
zig-zag-paden. Sommigen stelden vanmorgen voor om die zig-zags
af te snijden en de kortste weg te nemen. Fout! Daar heb je niks aan,
integendeel, je verspilt energie, die je later oh zo hard nodig hebt en.
je raakt veel sneller vermoeid. Het is zelfs de vraag of je met afsnijden
eerder je doel bereikt. Wat dat betreft, heb ik zelf veel leergeld moeten
betalen.
„Weet je, de grote moeilijkheid is, dat wij bewoners van de Lage
Landen in enkele weken hetzelfde willen bereiken als de Zwitsers,
die de weekenden en al hun vacanties de bergen kunnen intrekken.
Toch kunnen wij in die paar weken heel wat bereiken, maar dat kan
alleen als we zo verstandig mogelijk trainen en onze tochten in een
systematische volgorde maken. Voor dat laatste is de omgeving van
Zermatt buitengewoon geschikt. De eerste week maken we weliswaar
tamelijk lange, maar toch betrekkelijk makkelijke tochten, waarbij
we wat ervaring zulfen opdoen in het overtrekken van gletschers en
in het klauteren langs steile rotsen, het kletteren. Daarna maken we
een week lang een grote voettocht door Italië en Wallis, waarbij we
een hoop uithoudingsvermogen zullen opdoen en dan gaan we over
tot moeilijker tochten, waaronder een stelletje vierduizenders. Over
morgen gaan we ons in enkele kleinere groepen splitsen. We krijgen
dan de medewerking van een paar Zwitsers, die ons het gebruik van
touwen en piekel en de grondbeginselen van het alpinisme zullen
leren. Vandaag hebben we onze piekels meegenomen om er vast aan
te wennen. Nu zijn ze nog niet nodig, maar binnenkort moet je je met
je piekel net zo één voelen als in de stad met je fiets. Als jullie nu
nog even op de kaart kijken, dan zal ik je wijzen waar we uit
hangen ...”
Dat Fred zich zo'n beetje aan het hoofd van de expeditie had ge
steld, nam niemand hem kwalijk. Hij had immers verreweg de meeste
ervaring en maakte geen misbruik van zijn positie. De baas over een
ander spelen, dat deed je niet in de Hobby Club. Toen de kaart op
geborgen was, adviseerde Fred een paar jongens en meisjes zich nog
eens extra dik met zonnebrandcrême in te smeren, omdat de felle
ultra-violette stralen van de hooggebergtezon anders wel eens voor
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een onaangename verrassing in de vorm van brandblaren konden
zorgen. Daarop werd de tocht voortgezet.
De Hobby Club keerde de Matterhorn de rug toe en vervolgde haar
tocht door het prachtige lariksbos. Kwam ze andere bergbeklimmers
tegen, dan weerklonk wederzijds een hartelijk, „Grüss Gott”, „Grüszi”
of „Grüszi wohl mit ’n aand”, waarbij „mit ’n aand” de Zwitserse ver
bastering van „mit einander” was. Al kende je elkaar niet, in de
bergen groette je elkaar, altijd en overal. De Hobby Club raakte al
aardig gewoon aan het zo smakelijk klinkende Zwitsers-Duits, al was
het lang niet gemakkelijk om het te verstaan. Grappig waren de
Zwitserse verkleinings-uitgangen. Een huisje was een „Hüsli”, een
kerkje een „Kirchli”, een bloempje een „Blümli” en een meisje een
„Mèdli”. De dialecten van de diverse kantons verschilden in sterke
mate van elkaar. Een inwoner van Bazel kon je direct herkennen aan
zijn zangerig en tevens ietwat eentonig „Basler Dütsch”, terwijl een ,
inwoner van Bern zwaar en enigszins omslachtig sprak. De algemene
indruk van de Hobby Club was, dat de Zwitsers op een zangerige
manier praatten, er een „g” op nahielden, die nog rauwer klonk dan
de Hollandse, dat ze allerlei klinkers van een Umlaut voorzagen of
in andere klinkers veranderden en dat ze om de haverklap een letter
greep inslikten.
De jongens en de meisjes hoopten zelf zo spoedig mogelijk ook
een beetje „Schwiezer-Dütsch” te kunnen babbelen, omdat het heel
wat sappiger en gezelliger klonk dan het stijve hoogduits van school.
Bovendien vormde het een pracht gelegenheid om de zo gevaarlijke
klippen van geslachtsuitgangen en meervoudsvorming te omzeilen.
Als je op school een Duitse thema maakte, had je de tijd om even
gauw één van die rijtjes als „die Angst, die Axt, die Ausflucht, die
Bank, die Braut, die Brust, die Faust, die Frucht, die Ganz ...” enzo
voorts uit je hoofd of van een spiekpapiertje na te gaan, maar in een
gesprek met trekkers, laat staan in een debat, had je daar geen tijd
voor. En of de „Mof”, zoals de Duitse leraar genoemd werd, na de
vacantie, als je Schillers „Maria Stuart” of Lessings „Minna von
Barnhelm” een gekruid „Schwiezer-Dütsch” liet spreken, van pure
nijd uit zijn vel sprong, daar bekommerde de Hobby Club zich niet
om, dat moest ieder voor zich weten.
School! Wie dacht er nu aan school? De meisjes en jongens van de
Hobby Club zeer zeker niet. Ze waren vele honderden kilometers
buiten het bereik van de spiedende blik en de strenge hand des leraars,
ze waren niet gebonden aan het van negen tot half twaalf en van
half twee tot vier, ze zaten niet gevangen in een net van huiswerk,
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lesroosters en proefwerken, neen, ze liepen frank en vrij in een
prachtig bergland en snoven met welbehagen de harsgeur der naaldbomen op.
Plotseling weerklonk in de verte een geraas, dat langzaam naderbij
kwam. Dat was een ongewoon geluid in het bos, maar in de bocht
van het pad ontpopte de lawaaimaker zich als een treintje, dat dwars
door het bos omhoogsukkelde. Het traject van de Zermatt-Gornergratbaan kruiste hier de route der voetgangers, vandaar de onverwachte
ontmoeting. De electrische locomotief had een zwaar karwei met het
omhoogslepen van de twee met reizigers gevulde wagens. De helling
van de tandradbaan was nogal steil en op een traject van 10 kilometer
steeg de trein ongeveer 1600 meter. De reizigers wuifden de Hobby
Club hartelijk toe.
„Met ze ruilen?” zei Leo naar aanleiding van een ietwat plagerige
vraag van Suze. „Voor geen geld! Je voor veel geld als een luiwammes
naar boven laten kruien? Mij niet gezien! Wat wij vanmorgen hebben
ondervonden en nog zullen ondervinden, dacht je, dat de mensen in
het treintje zoiets meemaken? Geen sprake van! Die zien het bergland
schap wel, maar ondergaan het niet. Daarvoor schokt het treintje te
veel en horen ze te veel lawaai. Wij genieten dit alles als een beloning
voor onze inspanning, zij ... als waar voor hun geld. Geef mij maar
het suizen van de wind en het zingen der vogels in plaats van het
getik en geknars van de tandraderen. Kijk die dikkerd voor het laatste
coupéraampje eens! Die moest eens te voet gaan; dat zou hem veel
meer pleizier verschaffen, zijn geld sparen en . . . dat zou hem van
heel wat pondjes overtollig vet ontdoen.”
De trein verdween in een tunnel en de Hobby Club vervolgde haar
tocht. Het bos werd dunner en in plaats van lariksbomen groeiden
hier arven. Welk een fantastische bomen waren dat, met hun
grillig gebogen stammen en takken! Fred vertelde dat dit bos
één van de mooiste arvenbossen van Europa was. Ze groeiden
hier vlak onder de boomgrens en dat sommige een zware strijd
om het bestaan hadden moeten voeren, bewezen de vele bomen, die
in storm en onweer opengespleten waren en in de wonderlijkste
vormen verder groeiden.
Na een kwartier kwamen wat kleine huisjes in zicht, hooischuren,
die het gehuchtje Augstkummen-Matt vormden. Nog een kwartier
later werd door een klein, steil arvenbos de 2227 meter hoog gelegen
Riffelalp bereikt, waar een groot en voornaam hotel, een kapel, wat
stenen gebouwtjes en enkele tennisbanen gelegen waren.
Hier werd tien minuten gerust en genoot de Hobby Club van een
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prachtig vergezicht, waarin de statige pyramide van de Matterhorn
overheerste. Het was verleidelijk hier nog wat langer te blijven, maar
de zon klom steeds hoger, het werd steeds warmer en dan: de Hobby
Club was nog niet eens op de helft van de tocht naar de Gornergrat.
Weldra stonden de jongens en meisjes aan de voet van de meer dan
300 meter hoge Riffelberg. Voor het eerst beklommen ze nu een echte
berghelling. Het was een tamelijk monotone klim, die heel wat zweet
droppeltjes kostte, te meer daar hier geen bomen met hun koele
schaduw stonden. Als een serpentine slingerde het pad zich omhoog
langs de gedeeltelijk rotsachtige en voor de rest met gras begroeide
helling. Een kudde vee bracht wat afwisseling. Vrolijk klingelden de
bronzen klokjes aan de halzen der zwaar-gebouwde, vaal-bruine
koeien, die sterk van hun Hollandse collega’s-melklcveranciers ver
schilden.
Langzaam maar zeker naderden de jongens en meisjes de top van de
Riffelberg en toen ze het aldaar gelegen hotel bereikten, waren ze op
2500 meter hoogte. Als er niet een ,,hoger” was geweest, hadden ze
het hier best een halve dag uitgehouden, zo prachtig was het uitzicht.
In de diepte, bijna duizend meter lager, lag Zermatt en tot 3000 meter
daarboven verhief zich een menigte gletschers, sneeuwtoppen en
rotspieken, die tot de steilste en moeilijkste van Zwitserland behoor
den. De jongens en meisjes, die zoiets nog nooit gezien hadden,
konden hun ogen niet geloven. Waren daaronder werkelijk toppen,
die ook de Hobby Club zou beklimmen? Welzeker, en Fred wees zijn
vrienden de plekjes daar tussen hemel en aarde, die door de club
bezocht zouden worden.
Ondanks het prachtige uitzicht hadden ze allen weinig geduld. Het
,,hoger-op”-gevoel zat hun al in het bloed en 600 meter boven hen
lag het einddoel: de top van de Gornergrat. Daar zou het uitzicht nog
veel en veel mooier zijn, daar moesten ze dus heen. En verder ging het,
omhoog door schraler wordende bergweiden, waar de kale rots steeds
meer de overhand kreeg. Twee maal kruiste hun weg de spoorbaan,
het laatst bij de halte Roten Boden op 2781 meter. Er wachtte hun
een nieuwe verrassing. Het geweldige bergmassief ten zuiden van
Zermatt was tor nog toe verborgen gebleven, maar hier opende zich
in één slag een indrukwekkend uitzicht op de gletschers en op één der
machtigste ijsreuzen van Europa: de 4200 meter hoge Breithorn met
zijn steile, 3 kilometer brede rotswand, die bijna geheel met gletschers
en sneeuwvelden bedekt was. Fred zei, dat de Hobby Club ook de
Breithorn ging beklimmen, maar dat kon niemand geloven. Zo’n steile
wand, daar kwamen ze immers nooit tegen op! Inderdaad, maar er
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was nog een andere kant, er was nog een andere route, langs de
achterzijde van de berg en die was tamelijk onschuldig. Rechts van de
Breithorn lag een grappig spits bergje, dat wat van de Matterhorn
weghad en daarom ,,Klein Matterhorn” of ,,Piccolo Cervino” ge
noemd werd. Tussen de kleine en de grote Matterhorn was het laagste
punt in de muur van bergen tussen Italië en Zermatt: de beroemde
Theodulpas, waar de club eveneens zou komen.
Rechts van Roten Boden lag een klein idyllisch meer, de Riffelsee.
Hier uitten de jongens en meisjes een juichkreet, want in het rimpel
loze water spiegelde zich de Matterhorn, die er nu heel anders uitzag
dan van het plateau in het bos. Maar nauwelijks waren ze bekomen
van deze fantastische aanblik, of Joosje vestigde de aandacht op iets
anders.
„Hé, jongens! Kijk ’s naar boven!” riep ze uit en wees daarbij naar
het bergje, dat aan de linker-oever van het meertje omhoogrees. Ieder
een tuurde in de aangewezen richting en waarachtig, daar zagen ze
iets, dat ze nog nooit hadden gezien: vliegen op een vensterruit, die
geen vliegen, maar . . . mensen waren!
De Riffelhorn, zo heette het bergje, had maar bescheiden af
metingen en was, van deze kant gezien, nauwelijks 150 meter hoog en
niet meer dan enkele honderden meters lang. Hij kon het best ver
geleken worden met een grote, gothische kathedraal van grauw-bruine
rots. De berg was zeer steil en op vele plaatsen zelfs loodrecht. De
donkere rotswanden vertoonden tal van diepe insnijdingen, groeven en
kloven.
„Mag ik jullie voorstellen,” zei Fred, „de Riffelhorn, het kletterblok van Zermatt, een berg in zakformaat, maar zo aantrekkelijk,
dat elke alpinist, die in Zermatt is geweest, hem een warm hart toe
draagt. Zoals de apen zich vermaken op de apenrots in Artis, zo levert
de Riffelhorn een belangrijk aandeel in het amusement van de
alpinisten van Zermatt. En hier is het, dat wij het kletteren,
het klauteren met handen en voeten, het „alpinisme a quatre
mains” zullen leren, want wat de Riffelhorn zo aantrekkelijk
maakt, is het feit dat hij op alle mogelijke manieren, in alle graden
van moei lij kheid beklommen kan worden. Dat daar, zoiets gaan wij
Dinsdag ook doen.”
En Fred wees in dezelfde richting als Joosje had gewezen. Daar,
op een loodrecht gedeelte onder de top, waren drie mensenfiguurtjes
te zien. Alleen de bovenste alpinist scheen in beweging te zijn en
werkte zich met uitgespreide armen langzaam omhoog. Greep voor
greep moest hij zoeken en steeds moest hij nagaan of de rots waaraan
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hij zich optrok, wel stevig genoeg was. Nu stond hij stil en posteerde
zich veilig op een vooruitspringend rotsknobbeltje. Daar de klimmers
licht-gekleurde windjacken aanhadden, waren zij, evenals het touw
dat hen verbond, duidelijk van de donker-grauwe rots te onder
scheiden. De middelste deelnemer kwam in beweging en volgde
nauwkeurig de route van zijn voorganger. De bovenste sjorde bij
iedere vordering van de klimmer onder hem het touw naar zich toe,
zodat dit steeds strak gespannen bleef. De onderste van het drietal
daarentegen liet het touw, dat hij opgerold had, bij iedere stijging
vieren, zodat de klimmer, de middelste, voortdurend aan twee kanten,
van boven en van beneden, aan het strak-gespannen touw vastzat.
Op gevaar af een stijve nek op te lopen keek de Hobby Club met
gespannen aandacht naar de drie klimmers, totdat iets anders hun
aandacht trok. Langs een ander loodrecht gedeelte van de Riffelhorn
werd een touw omlaag geworpen, een dubbel touw, dat van boven
waarschijnlijk om een rotsblok was heengeslagen. Daarboven, tegen
het blauw van de hemel, tekenden zich enkele mensen af. Eén daarvan
pakte het touw, sloeg het om zich heen en liet zich dood-kalmpjes 15
meter omlaag zakken, waar hij op een vooruitspringend rotsblok weer
vaste grond onder zijn voeten kreeg. Daarna volgde de tweede en toen
deze veilig en wel op het rotsblok „geland” was, werd het dubbele
touw aan één uiteinde aangetrokken, waardoor het losliet en naar
beneden gleed. Er was nog een derde partij klauteraars op de Riffel
horn. Deze bevond zich enkele tientallen meters lager en bewoog zich
niet in verticale, maar in horizontale richting voort, waarschijnlijk om
een op gelijke hoogte, maar verderop gelegen goot te bereiken, die
schuin in de richting van een topje liep en stellig goede steun- en aan
grijpingspunten zou bieden.
„Overmorgen!” zei Fred met een veelbetekenend gebaar.
Overmorgen, dat betekende, dat de jongens van de Hobby Club over
twee dagen ook zo zouden klauteren? Het lokte ze wel aan, hoewel...
het leek hun toch wel wat griezelig om zo aan een touw tussen hemel
en aarde te zweven. En toch, als ze zich even realiseerden, dat door
het toepassen van touwen en door de aanwezigheid van een ervaren
bergbeklimmer als gids het gevaar vrijwel nihil was, begonnen ze
er steeds meer voor te voelen. Een leuke en tegelijkertijd spannende,
ja zelfs sensationele sport moest het zijn je zo als een insect omhoog te
werken.
„Overmorgen,” zei Fred, „volgen wij onder leiding van een stel
Zwitsers de makkelijkste route, die iets onder de linker Grat loopt.
Gaat dat goed, dan kunnen we een iets moeilijker route nemen, b.v.
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de zg. Skyline, die voor het grootste deel over de linker kam, over de
westelijke Grat loopt. De hele dag zullen we daar rondklauteren om
de voornaamste technische grondslagen van het kletteren onder de knie
te krijgen en elke keer kunnen we een iets moeilijker weg kiezen.
Waar wij als beginners niet aan zullen toekomen, zijn de routes langs
de andere kant van de Riffelhorn, langs de zuidelijke wand er van,
die 400 meter hoog uit de gletschers oprijst. Daar heb je de Tunnel,
het Matterhorn-couloir, het Thermometer-couloir en andere routes,
waarvan sommige tot de zwaarste van de alpen behoren en vele uren
kosten.
„Hoe komen ze toch altijd aan al die namen?” vroeg Joosje. Die
naam „Thermometer-Couloir” maakt me bepaald nieuwsgierig. Lijkt
het soms op een thermometer?”
„Neen,” antwoordde Fred, „dat zit zo. Het Thermometer-Couloir
ligt onder de Skyline-route. Alpinisten, die de Skyline volgden, ver
loren nogal eens iets en de eerste beklimmers van het ThermometerCouloir vonden daarin onder meer een koortsthermometer. Vandaar
de naam. Grappig, hè? Je komt dergelijke grappige benamingen in
de bergen vaak tegen. Zo ontleent de beroemde „Vier-Esel”-Grat van
de Dent Blanche zijn naam aan het feit, dat de vier eerste beklimmers
er van zichzelf zo dom vonden, dat ze onder zulke slechte omstandig
heden zo’n moeilijke route hadden gevolgd, dat ze zichzelf „vier
ezels’’ noemden en daarmee meteen de Grat van een naam voorzagen.
Op de Matterhorn heb je de Col Félicité, een kloof, zo breed, dat het
eerste meisje, dat de Matterhorn opging, er wegens haar nauwe rokken
niet overheen kon komen. Het was een nichtje van de beroemde Carrel,
de concurrent van Whymper; ze heette Félicité. Tussen twee haakjes:
als extra attractie bij het kletteren begin ik overmorgen met een in
structieve film over dit onderwerp. Je kunt je niet voorstellen
hoe fijn ’t is, dat kletteren. Hè, ik zou zo wel naar boven willen, wat
jullie?”
De anderen dachten er al net zo over en konden eveneens hun
ongeduld nauwelijks bedwingen. Maar vandaag was hun einddoel
niet de top van de Riffelhorn, maar de Gornergrat, die nog als een
hoge rotsrug voor hen lag. Het was zo zoetjes aan al twaalf uur ge
worden en het werd tijd om dit laatste bolwerk te gaan veroveren. Er
werd een stevige pas ingezet en voorwaarts, hogerop ging het weer.
De Hobby Club kwam hier boven de plantengrens en de weg leidde
nu over met steen en puin bedekte rotshellingen. Het viel niet mee
in de warme middagzon, maar zo met het einddoel voor ogen kon je
niet anders dan doorzetten.
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Na een uur was de klassieke bergtocht volbracht, had de Hobby
Club de top van de Gornergrat bereikt en stonden de jongens en
meisjes op het beroemdste uitzichtspunt van Europa, dat niet voor niets
in de reisgids van Baedeker met twee sterretjes was aangeduid, een
ereteken, dat alleen aan de Gornergrat en de Rigi was toegekend.
De derde duizend-meter-grens was overschreden: ze waren 3136 meter
boven de zeespiegel. Als Amsterdam onder hen lag, ongeveer op zee
niveau zoals in werkelijkheid het geval was, zouden ze in één blik
de hele stad kunnen overzien. De Dam zou een dominosteen-dubbelblank lijken, de Amstel en het IJ smalle strookjes zilverpapier, het
Vondelpark een langwerpige graszode, de grachten concentrische
ringen van glanzend staal en het Olympisch Stadion een terrine met
groentesoep van een poppenhuis-servies. Ze zouden in het westen de
duinen en de Noordzee, in het oosten het IJselmeer en de kusten van
Overijssel en Friesland zien, naar het zuiden zouden de kerktorens
van Den Haag, Amersfoort, Utrecht en Rotterdam zichtbaar zijn, naar
het noorden de Wadden-eilanden. Zo hoog stonden ze, echter niet
in Amsterdam, maar in Zwitserland.

Riffelhorn
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HOOFDSTUK IX
Zwischun der Monte Rosa und dum Matterhora
ischt d machtigd
Gletscher, dem ind der
Eugschtalgletscher oder Theodülpass seit. Da
sih vor altd Zitd d scheni Stadt g’schtanria,
z’dera en der Ewig oder Leufand Jud cho sih.
Wihl aber die dasiga Licht na bchent heint, was
er fer Eind sih, so het na hei Mdnsch welld
übemachta inn discha Paradis uff Erd

In vroeger eeuwen werd ren zuiden van de Walliser Alpen van ge
slacht op geslacht de sage verbreid, dat bij de Monte Rosa een on
bekend dal was gelegen, waar het zo wonderlijk mooi moest zijn, dat
men het „Paradijs op aarde” noemde. Lang leefde deze legende in de
harten der bergbewoners, tot in 1778 zeven dappere gemsjagers uit
Gressony ten zuiden van de Monte Rosa besloten naar dit paradijs
te gaan zoeken. Een moeilijke, gevaarlijke tocht bracht hen op het
Lysjocb, een 4277 meter hoge bergpas tussen de Monte Rosa en
Lyskamm. Maar hoe de mannen ook keken, ze konden in het weidse
panorama het gezochte niet ontdekken en zagen slechts een barre
steen- en ijswoestenij, die hen deed huiveren. Teleurgesteld keerden ze
terug en ze konden slechts dromen van wat ze hadden gehoopt met
eigen ogen te aanschouwen. En toch hadden de gemsjagers uit Gres
sony het paradijs uit de sage gezien zonder zich daar echter bewust
van te zijn, want de tijd was nog niet rijp, de angst voor het onbekende
moest nog worden overwonnen om de verheven schoonheid van het
hooggebergte te kunnen zien. Het paradijs bestond, de mannen zagen
het, maar ze wisten het niet.
De Hobby Club stond er midden in, zag het, en wist het wel, voelde
dat dit inderdaad de witte sprookjeswereld was, waarnaar ze hadden
gezocht, waarvoor ze zo’n lange reis hadden gemaakt. Stil keken de
jongens en meisjes om zich heen en zagen . . .
De Hobby Club
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In de diepte machtige gletscherstromen van glinsterend blauw-wit
ijs, die zij aan zij, gescheiden door donker getinte strepen morenepuin, over een breed front dalwaarts vloeiden. Uit de starre ijsgolven
rezen in overweldigende grootsheid de bergreuzen Breithorn, Pollux,
Castor, Lyskamm en Monte Rosa, aaneengevroren tot een eeuwig fon
kelende witte grenskam tussen Italië en Zwitserland, een steil af
brokkelende muur van graniet, overdekt met smetteloos witte sneeuw
velden, bekroond door blanke ijskoepels en trotse rotstorens en over
spannen door de azuur-blauwe baldakijn van de wolkenloze hemel.
En toch was dit indrukwekkende schouwspel nog maar een be
scheiden fragment van het panorama van de Gornergrat, want waar de
jongens en meisjes van de Hobby Club ook keken en zover hun oog
reikte, overal, tot in de verste verten, slingerden zich ketenen van
blinkende sneeuwtoppen en brons-bruine rotspieken om de glanzend
zilveren gletschers en de mals-groene alpendalen. Dit was het rijk van
de eeuwige sneeuw, waarover in volle glorie de majestueuze Matterhorn, de koning der bergen, regeerde; dit was het sprookjesland en
zelfs meer dan dat: dit was het witte paradijs!
„Fantastisch, hè!” zei Fred. „Maar vergeet niet, dat je hier voor de
grootste opeenhoping van gletschers en de hoogste bergketens van
Europa staat. Als je rondkijkt, zul je begrijpen waarom Zermatt en
omgeving zo’n ideaal vacantie-oord vormen. Het dorp wordt omgeven
door een hoefijzer-vormige bergketen, die bijna alle wind tegen
houdt en het klimaat hier tot het beste van heel Zwitserland maakt.
Zermatt zelf ligt op een hoogte van 1620 meter, er omheen ligt een
terras met enkele toppen, waaronder de Gornergrat, dat 2400 tot 3400
meter hoog is en daar weer omheen is een krans van bergen, die 4000
tot 4600 meter hoog zijn.
„Hier onder je zie je een gletschergebied, dat wel tien kilometer
breed en twintig kilometer lang is, net als een reusachtige ijszee met,
kijk maar, bruine rotseilanden, die grappige namen als Triftje,
Schwarze, Ob See en Plattje hebben. Daarachter het bergmassief, dat
volgens de metingen van de geografen het hoogste van Europa is:
de Breithorn, de tweeling Pollux en Castor, de 4478 meter hoge
Lyskamm, die de „Menschenfresser” wordt genoemd, omdat er al zo
veel alpinisten op verongelukt zijn en dan via één van de beroemdste
bergpassen, het 4277 meter hoge Lysjoch, de berg, die na de Mont
Blanc de machtigste van de Alpen is: de Monte Rosa met zijn
vele toppen, w. o. de 4638 meter hoge Dufourspitze. De Monte Rosa
eindigt in een steile rotswand, die afdaalt naar de Alt Weisztor of
Fillar-pas. De daaropvolgende grote bergen zijn de 4191 meter hoge
162

Strahlhorn, de nog iets hogere Rimfischhorn met zijn scherpe tanden,
de koepelvormige Alphubel en dan, ineens een heel ander beeld:
de Mischabel-groep met de Taschhorn en de Dom. De Dom met zijn
gothische puntboog-vorm is met 4554 meter de hoogste berg, die
geheel op Zwitserse bodem staat. In scherpe zigzags gaat de horizon
omlaag naar het dal van de Visp, de enige plaats waar de krans van
bergen is onderbroken. Pal noordwaarts eindigt het dal in de Rhönevallei en daarboven blinken de zo ver van ons verwijderde sneeuw
toppen van het Berner Oberland.
„De horizon gaat aan de andere kant van het dal weer omhoog en
bereikt langs de wit-geribbelde rotsgrat van de Weiszhorn een hoogte
van 4512 meter. Heel steil gaat het daarna omlaag en weer om
hoog naar de spitse piek van de Zinal-Rothorn. In steeds grilliger
kartelingen zet de horizon zich voort en daar zie je de Trifthorn, de
Wellenkuppe, de Obergabelhorn en ten slotte de trotse Dent Blanche.
De keten wordt gesloten door de koning over deze kring van vierduizenders: de Matterhorn!”
De jongens en meisjes herinnerden zich de sensationele vergadering,
een maand voor het begin van de grote vacantie, toen Fred zijn
Zwitserland-film vertoonde en daarna in een gloedvolle toespraak het
Zwitserland-plan bekend had gemaakt. Wat ze toen op de graspareltjes
van het projectiescherm hadden gezien, dat zagen ze nu in werkelijk
heid. Toen — aan de vooravond van een zenuwslopende maand van
overgangsproefwerken — had Fred hun een verschiet geopend van
witte bergen, in welker midden zij zich nu bevonden. Toen — ge
durende die maand, had de gedachte aan de heerlijke, onbezorgde
vacantietijd, die Fred hun in het vooruitzicht had gesteld, hen door
de allermoeilijkste periode van het schooljaar heen geholpen. Toen —
het was na de overgang, was Fred naar hun ouders gegaan om per
soonlijk het prachtige plan toe te lichten, en hen over te halen hun
toestemming te verlenen. Toen — hun ouders hadden het goedge
vonden, had Fred alles tot in de puntjes voorbereid en georganiseerd,
had hij zich uitgesloofd om zijn club een onvergetelijke vacantie te
bezorgen. En nu, nu waren ze in Zwitserland, op de Gornergrat, te
midden van de witte bergen, dank zij hèm.
„Fred, bedankt dat je dat allemaal voor ons verzorgd hebt,” zei
Leo, terwijl hij Fred van pure dankbaarheid een mep op z’n schouder

gaf.
De anderen stemden daarmee ten volle in. Van hoeveel schoons had
deze eerste morgen, deze eerst bergtocht hen niet al doen genieten?
De vroege-ochtend-wandeling langs de schilderachtige huisjes en
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kapelletjes, langs bruisende beekjes en over geurige alpenweitjes; het
ontwaken der natuur in het larikswoud met zijn rechte, rood-bruine
stammen; de stilte op het kleine plateau in het bos, waar hun, toen
de nevels optrokken, als een fantastisch visioen de Matterhorn was
verschenen: dit alles had op de jongens en meisjes van de Hobby Club
een onvergetelijke indruk gemaakt. Maar hier op de Gornergrat, het
beroemdste uitzichtpunt van Zwitserland, 3136 meter boven de zee
spiegel, hier begon het grote Zwitserland-avontuur pas recht!
Dat hier het grote Avontuur werkelijk ging beginnen, voelden ze
met een zekerheid, die even onbegrijpelijk als opwindend was. Waar
om, op welke gronden, dat wisten ze niet, maar ze voelden het! En
inderdaad, na een kwartier diende het Avontuur zich in levenden lijve
bij hen aan en wel in de gedaante van een blonde jongeman met witte
kousen, licht-beige plusfours en een witte ijstrui, die met grote stappen
op Fred afstevende en enthousiast uitriep:
„Hallo!! Fred!!! Das ist ja eine Ueberraschung!”
De aangesprokene reageerde even geestdriftig op de onverwachte
ontmoeting, begroette zijn Zwitserse vrind met een mengelmoes van
hartelijke Zwitsers-Duitse begroetingswoorden en Hollandse verbazingstermen en stelde hem daarna voor aan zijn clubgenoten.
„Mag ik jullie voorstellen: Hans Mahli uit Bazel, twintig-jarig
student aan de Technische Hogeschool in Zürich, te herkennen aan
zijn voorliefde voor witte kousen en kleren. Ik heb Hans voor het
eerst ontmoet op mijn trektocht door Wallis van het vorige jaar. Dat
was op een regendag, toen we allebei lagen te luieren op een hoop
stro in de jeugdherberg in Les Haudères. Een week later ontmoetten
we elkaar weer in de jeugdherberg van Zermatt, in de MatterhornZimmer, dezelfde kamer waar wij nu slapen. Een week lang hebben
we samen bergtochten gemaakt. Hans bleek een hobby te hebben voor
alles wat met techniek te maken heeft en daarom, Hans,” — en
hierbij ging Fred van Hollands over in Zwitsers-Duits — „daarom
' Hans, vind ik het leuk jou de leden van de Hobby Club voor te
stellen, die er allemaal een hobby voor techniek, radio, electriciteit,
fotografie, filmen of scheikunde op nahouden. De vier meisjes van
onze club, daarvan hoef ik je niets te vertellen; je ziet op het eerste
gezicht, hoe we daarmee geboft hebben: Joosje Reindersschild, die ik
je later hoop voor te stellen als mevrouw Vermeer; Suze Campbell,
die ik in één adem noem met de voorzitter van de Hobby Club, Leo
van der Sluis; verder Dita van Bohemen, onze pianovirtuose, en Lous
de Haan. Wat de overige leden van de Hobby Club betreft, dat heer
schap is Tjark Veghel, een fanatiek beoefenaar der chemie; dat jong,
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dat z’n blocnote volkrabbelt, is de hoofdredacteur van ons clubblad,
dat tussen twee haakjes het meest gelezen jongensblad van Nederland
is, die knaap daar, die ons met zijn Leica probeert te vangen, is onze
hoffotograaf; deze krullebol is een man zonder voornaam, tenminste
bij ons, Poldervaart geheten, radioman en specialist in zendtechniek;
dit hier is . . .”
Zo stelde Fred alle clubgenoten aan Hans Mahli voor en toen deze
formaliteit voorbij was en de nodige vriendschapshanden waren ge
geven, vertelde Fred in het kort nog iets over de Hobby Club, waar
voor Hans een buitengewoon grote belangstelling toonde. De leden
van de club waren zeer in hun schik met deze ontmoeting. Hans leek
hun een bijzonder aardige, joviale kerel met een hartelijke eenvoud,
een type, dat precies paste bij hun club. Het feit, dat hij, evenals zij
zelf, gek was op techniek en dat Fred, die meestal de nuchterheid zelf
was, zo’n uitbundigheid aan de dag legde, bewees, dat die Hans Mahli
beslist iets zeer bijzonders moest zijn, hetgeen even later ook werkelijk
bleek.
Fred en Hans haalden herinneringen aan gemeenschappelijke bergtochten op.
,,Herinner je je nog,” zei Fred, „hoe we twee dagen in een sneeuw
storm op de Theodulpas zaten, terwijl we zo dolgraag de Breithorn
op wilden? Hoe we Chianti dronken en Italiaans probeerden te brab
belen, hoe we afdropen zonder op de Breithorn te zijn geweest, over
de Gornergletscher trokken en troost zochten in rondkletteren op de
Riffelhorn? Hoe potsierlijk ik er uitzag met die bontmuts van jou,
die van mijn hoofd woei en die we uit een gletscherspleet moesten
vissen? Hoe we aan de voet van de Matterhorn krabbelden zonder
veel hoger te komen? En dan ons avontuur op de Adlerpas met die
twee Deense onderwijzeresjes en het daaropvolgend feestdiner in de
keuken van hotel Allalin in Saas Fee? Tjonge, dat was me een lol!
Maar zeg, vertel ’s, hoe kom je hier zo op de Gornergrat verzeild?”
„Met het treintje,” antwoordde Hans. „Dat had je niet gedacht, hè,
dat ik, die het vorige jaar nog zo heerlijk kon afgeven op die luilakken,
die zich per spoor naar boven laten slepen, dat ik nu zelf aan dat
sullige gedoe meedoe?”
„Nee, alles behalve dat!” moest Fred ronduit bekennen.
„Welnu,” vervolgde Hans, „zo dadelijk zal ik je tekst en uitleg
geven, waarom ik hier rondneus. Drie redenen zijn er: een meisje,
een bergpas en een zweefvliegtuig. Snap je het verband?”
„Nee, alles behalve dat!” was weer het enige, dat Fred kon uit
brengen. „’t Is me een raadsel Hans, wat die drie, laat ik zeggen, zo
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verschillende hoedanigheden met elkaar re maken hebben. Als we ons
met de rest van de club eens afzonderden van dat drukke gedoe hier
en gingen zitten op het rotsplateautje daar onder de top, dan kun je
alles op je gemak vertellen.”
Inderdaad had de drukte op de Gorncrgrat door de aankomst van
een nieuwe trein Muntplein-achtige allures aangenomen, maar even
later zaten de jongens en meisjes van de Hobby Club gezellig om Hans
Mahli heengeschaard op een plekje, waar her rustig was. De jongens
stopren hun pijp, die ze altijd tussen de riem van hun broek of tussen
het elastiek van hun kousen staken en Fred bood zijn Zwitserse vriend
wat tabak aan uit het bekende rood-groen-gele blikje van Lieftinck.
„Nu, en wat graag!” accepteerde Hans het aanbod. „Jullie Hollan
ders weren wat tabak is. Die geurige Lieftincks aroma, die je me
het vorige jaar presenteerde, ligt me nog vers in het geheugen. Jammer,
dat die hier niet te krijgen is. Maar kom, ik zal eens van wal steken
met mijn verhaal, mits jullie me niet uitlachen, want alles bij elkaar
genomen is het een rare geschiedenis.
„Vlak voor Kerstmis was er in Zürich, waar ik college loop, een
studentenbal. Het was mijn eerste grote bal en daar ik niet alleen
een vrijgezel was, maar bovendien een echt groentje op het gebied
van meisjes, waren mijn verwachtingen, wat dat laatste betreft, hoog
gespannen. Onder de vele meisjesstudenten was er één, van wie ik,
om het nu maar eens ronduit te zeggen, hals-over-kop „weg” was.
Ze heette Liesl en werd gechaperonneerd door haar broer, een kennis
van me, die het echter zo druk had met zijn vele vriendinnen, dat hij
Liesl graag aan mij toevertrouwde. Ik in de wolken! Een prachtmeisje, in alle opzichten, knap van uiterlijk, charmant, reuze „bij”
en, zoals uit haar gesprekken bleek, buitengewoon sportief. Haar
grootste liefhebberij was bergbeklimmen en al spoedig bleek me, dat
ze een kei op dat gebied was. Matterhorn Z’mutt-Grat, Monte Rosa,
Dent Blanche, Finsteraarhorn, enfin, je begrijpt me wel. Daar kon ik
niet veel tegenover stellen, daarbij vergeleken waren onze tochten
van het vorige jaar maar kostschooluitstapjes. En dat was heel jammer,
want Liesl — dat bekende ze me eerlijk — wilde in dat opzicht graag
tegen me opzien.
„Na het bal had ik nog heel wat afspraakjes met haar, we gingen
vaak samen uit en gaandeweg werden mijn gevoelens beantwoord,
waarover ik erg blij was. Tussen de Kerst- en Paasvacantie zagen we
elkaar weinig, omdat zij in Genève letteren studeerde en voor een
moeilijk tentamen zat. Uit haar brieven bleek, dat ik me wat haar
betrof niet ongerust hoefde te maken, maar toch voelde ik, dat het
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haar nogal speet, dat ik op alpinistisch gebied zo weinig waard was.
Ik was destijds nogal bang en soms werd ik er gewoonweg naar van,
wanneer zij van haar tochten vertelde. Dat schreef ik haar ronduit en
altijd weer moest ze daarom lachen. Intussen zat dat me aardig dwars
en ik hoopte haar van de zomer te kunnen bewijzen, dat ik, als alpinist,
mijn leven gebeterd had.
„Met Pasen zagen we elkaar weer en op de laatste avond van ons
samenzijn waagde ik het te zinspelen op een verloving, die dan
volgens mijn idee plaats kon hebben, wanneer ik voor mijn tweede
tentamen geslaagd was. Liesl had, origineel genoeg, een ander voor
stel. Ze wildé zich graag verloven, maar niet ter gelegenheid van een
tentamen. Na een bergtocht van een bepaalde graad van moeilijkheid,
dat zou ze het liefste willen. Oorspronkelijk bedoelde ze dit als een
grapje, als een tegenwicht tegen de traditionele en bijna afgezaagde
verloving ter gelegenheid van een tentamen, maar ik ging er serieus
op in, had wel schik in haar voorstel en nam het met beide handen
aan. Een sportief voorstel, nietwaar, en als je Liesl zou kennen, zou je
begrijpen waarom ze de laatste prestatie boven de eerste verkoos. Ze
bood me haar hulp aan om een goed alpinist te worden, maar die
sloeg ik af. Het feit, dat ze nu eenmaal tegen mij op wilde zien wat
moed en durf betrof, maakte, dat ik alleen als gelijkwaardig partner
bergtochten met haar wilde maken. Ik vroeg haar dan ook, welke
bergtocht we zouden afspreken. Weer bleek haar originele geest, want
na enig nadenken antwoordde ze — en ik herhaal het hier letterlijk —:
„Hans, wenn du über das Lys-joch gehst, so wirst du dich nachher mit
deiner Liesl verloben!”
„Et voila mes amis: het verband tussen een meisje en een bergpas,
tussen Liesl en het Lys-joch. Daar zou ik een stevige kluif aan heb
ben, omdat het Lys-joch bekend staat als een tamelijk lastige en zware
pasovergang. Onze afspraak was, dat ik over het Lys-joch zou „gaan”.
Dit woordje is taalkundig een nogal rekbaar begrip, van welke elasticiteit ik gebruik zal moeten maken. Want wat dreigde een spaak in het
wiel te steken?
„Vlak na Pasen, dat dit jaar nogal vroeg viel, waren er wedstrijden
van de studenten-ski-club. Ik had hierop ingeschreven en hoopte een
goed figuur te slaan. In plaats daarvan zwikte ik om in een bocht en
brak mijn enkel. Mijn eerste gedachte na het ongeluk was: „Hoe kom
ik nou in ’s hemelsnaam over dat Lys-joch?” Ja, hoe, want al zou mijn
enkel vlot genezen, hetgeen inderdaad het geval bleek te zijn, dan zou
ik hem het eerste halfjaar toch moeten ontzien, zodat van een zware
bergtocht geen sprake kon zijn.
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„Liesl kwam me verscheidene malen uit Gencve opzoeken en uit
alles bleek, dat ze een engel van goedheid was. Zodra ik weer op de
been was, moesten we ons verloven, zo stelde ze voor. Door het
ongeluk met mijn enkel kon, volgens haar, onze overeenkomst niet
langer van kracht zijn. „Neen, Liesl, afspraak is afspraak!” antwoord
de ik en ik nam me heilig voor, hoe dan ook, de tocht over het Lys-joch
door te zetten. Daar moest Liesl zich bij neerleggen, al moest ik haar
beloven mijn been niet te forceren. Dat was ik ook niet van plan,
want de eerste weken, dat ik in bed moest liggen, had ik op andere
middelen gezonnen om het Lys-joch over te komen en had ik een op
lossing gevonden.
„Je moet dan weten, dat ik lid was van een studenten-zweefvliegclub. Mijn activiteit had zich die winter beperkt tot het bouwen van
een klein éénpersoons-toestel, dat bijna voltooid was. Zodra ik weer op
de been was, maakte ik het af en begon ik me ijverig op het zweef
vliegen toe te leggen, waarbij ik niet al te veel van mijn pas-genezen
enkel hoefde te vergen. Al mijn vrije tijd besteedde ik aan het maken
van zweefvluchten, aan het perfectionneren van mijn toestel, dat ik naar
de eerste beklimmer van de Matterhorn „Whymper” had genoemd en
aan het bestuderen van aërodynamica, meteorologie cn luchtvaarttechniek. Kortom, ik deed mijn uiterste best om een goed zweefvlieger te
worden. Want dat zweefvliegtuig, dat was mijn laatste troef om me
nog dit jaar te verloven. Aan jullie gezichten zie ik, dat je al verband
begint te zien tussen „een meisje, een bergpas en een zweefvliegtuig”.
„Het is dan ook mijn plan om met de „Whymper” over het Lysjoch te „gaan” met als startplaats de Theodulpas. Daar is een pracht
gelegenheid om de „Whymper”, waaronder een ski gemonteerd is,
te starten. Fred, zoals je je zult herinneren, is op de Theodulpas in de
richting van Italië een lange sneeuwhelling, waarvan ik gemakkelijk
kan loskomen. Ik moet dan ongeveer 12 kilometer oost-zuidoostwaarts
vliegen om ten zuiden van het Lys-joch te komen, om vandaar in
noordelijke richting het Lys-joch over re steken en dan te proberen via
een westelijke koers Zermatt te bereiken. Vanzelfsprekend moet ik een
geweldig eind stijgen om na een start van de Theodulpas op 3300
meter over het 4277 meter hoge Lys-joch te kunnen vliegen. Als ik
bij het laatste een speling van 300 meter wil hebben, dan moet ik van
3300 meter tot 4600 meter klimmen, hetgeen een stijging van 1300
meter betekent. Natuurlijk profiteer je als zweefvlieger van opstijgende
luchtstromen, omdat dit nu eenmaal de enige manier is om hoger te
komen. In mijn geval zijn er nu twee mogelijkheden om hoger te'
komen, die beide hun eigen gevaren met zich meebrengen.
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„In de eerste plaats door gebruik te maken van stijgwinden langs
de zuidelijke hellingen van Breithorn, Castor en Lyskamm. Je begrijpt,
dat een zuidelijke wind langs een zuidelijke helling van een berg
met die helling omhoogstijgt. Als je je door die luchtstromen laat
meevoeren, kom je zelf natuurlijk ook hoger. Wanneer ik me dus ten
slotte door de hellingsstijgwind ten zuiden van het Lys-joch laat mee
nemen, kom ik vanzelf boven die pas. Dan komt evenwel het gevaar
lijke moment. De opstijgende wind, die door de berghelling werd
afgeremd, komt boven de pas, kan alle kanten uit, kan zowel dalen als
stijgen, wordt niet langer afgeremd en krijgt een grotere snelheid. De
luchtafvoer wordt dan groter dan de luchttoevoer, waardoor boven de
pashoogte een tekort aan lucht, een drukvermindering dreigt te ont
staan. Dit heeft tot gevolg, dat de lucht daarboven het tekort aanvult
en er sterk dalende, ja, zelfs neerzuigende luchtstromen ontstaan, die
valwinden heten. En die kunnen het zweefvliegtuig natuurlijk nood
lottig worden, te meer daar je met zo’n hellingsstijgwind weinig
hoogte-overschot krijgt en je lang geen 300 meter boven de pashoogte
komt. De enige mogelijkheid is dan een aansluiting te zoeken op een
thermiekstroom, d.i. een opstijgende luchtstroom, die een gevolg is
van ongelijke verwarming van de lucht met daarmee gepaard gaande
inkrimping en uitzetting, respectievelijk drukvermeerdering en -ver
mindering. Dergelijke thermiekstromen krijg je in het hooggebergte
boven een rotseiland te midden van de gletschers, omdat daar de rots
veel warmer wordt dan het ijs er omheen. Ten zuiden van het Lys-joch
zijn enkele van zulke rotseilanden en in de thermiekstroom daarboven
zou ik misschien voldoende hoogte kunnen winnen om ca. 300 meter
boven de pas te komen. Er is echter, zoals ik al zei, nog een methode
om hoger te komen.
„Je kunt je namelijk door een stapelwolk omhoog laten voeren.
Daarin heb je sterke opstijgende luchtstromen en kun je prachtig om
hoog spiralen. Als ik nu boven de Theodulpas of eventueel wat verder
op tot een hoogte van 4500 tot 4800 meter zou kunnen stijgen door
gebruik te maken van één of meer van zulke cumuluswolken, dan kan
ik in zweefvlucht naar het Lys-joch vliegen en als ik er voor kan
zorgen weinig hoogte te verliezen, dan kan ik in noordelijke richting
naar Zermatt zweven. In dat geval blijf ik boven de hellingsstijgwind
en heb ik minder te duchten van de valwinden. Er zijn echter aan
cumuluswolken, vooral op grote hoogte, ernstige gevaren verbonden.
Binnen in de wolk vlieg je natuurlijk blind, hetgeen in de nabijheid
van bergwanden, ondanks de blindvlieg-instrumenten, grote risico’s
met zich meebrengt. Het grootste gevaar is evenwel de kans op ijs169
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vorming. Ook buiten de wolk wordt je uitzicht dan geheel belemmerd
door een ijslaag op je cockpit, terwijl het toestel koplastig kan worden,
er overbelasting van je vleugels met kans op breuk kan optreden en je
instrumenten onklaar kunnen raken. Dat alles kan je je toestel kosten
en, indien je er niet tijdig met je parachute uitspringt, zelfs je leven.
Nu moet je me niet voor een adspirant-zelfmoordenaar aanzien, omdat
ik jullie zulke gruwelverhalen vertel. Ik wil jullie alleen maar duidelijk
maken wat er aan zo’n vlucht vastzit en voor welke puzzles je gesteld
wordt. Puzzles zijn er om opgelost te worden en daartoe ben ik, voor- *
lopig zonder mijn „Whymper”, naar Zermatt getogen.
„Een week lang heb ik zo uitvoerig en diepgaand als mogelijk was
terrein en gemiddelde weersgesteldheid van het te vliegen traject be
studeerd. Ik kan weer behoorlijk lopen, al valt een zware bergtocht
buiten mijn bereik. Gornergrat, Theodulpas en de Cortlis-Alp ten
zuiden van het Lys-joch zijn mijn observatiepunten geweest. Met sterke
kijkers en aan de hand van kaarten en gidsen heb ik de gesteldheid
van het terrein zorgvuldig kunnen nagaan. Alpinisten hebben me ook
de nodige gegevens verstrekt en geleidelijk heb ik een plan in elkaar
kunnen zetten, dat alle kans op slagen heeft en niet zo heel erg riskant
is. Ik weet nu, dat bij goed weer op de Theodulpas bijna altijd een
zuid-westelijke wind waait, die prachtig is om te starten, die me ook
oostwaarts kan voeren en waarmee ik hoogte kan winnen.
„Verder kan ik ten zuiden van de Breithorn na tienen ’s morgens
vrijwel zeker zijn van lichte cumuluswolken. Dan heb ik kunnen
nagaan, waar ten zuiden van het Lys-joch naar alle waarschijnlijkheid
thermiekstromen optreden. Het zal me nu ook niet moeilijk vallen
me te oriënteren, daar ik een prachtige reliëfkaart van Zermatt en om
geving bezit. Er zijn tal van geschikte plaatsen om eventueel een nood
landing te maken en alles bij elkaar genomen zie ik de vlucht vol
optimisme tegemoet.
„Wat mijn ervaring met dergelijke zweefvluchten in het hoogge
bergte betreft, die heb ik vooral opgedaan in het zweefvliegkamp in
Samaden bij St. Moritz, waar ik onder ideale omstandigheden heb
kunnen trainen. Verder was ik in Juni in het zweefvliegkamp op het
Jungfrau-joch. De directie van de Jungfraubahn bracht onze toestellen
gratis per trein naar boven om daar met een attractie als zweefvliegen
de toeristen aan te lokken en een goed voorseizoen te krijgen. Ook
daar heb ik heel wat gevlogen en vooral veel routine opgedaan met
het vliegen op grote hoogte. Bij een prestatievlucht heb ik er een
hoogte van 4700 meter bereikt en heb ik urenlang rondgezweefd. De
„Whymper” voldeed uitstekend en werd algemeen geroemd wegens
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zijn goede vliegeigenschappen en zijn zuivere stroomlijnvorm. Omdat
mijn toekomstplannen in de vliegtuigbouw liggen, was ik natuurlijk
reuze in mijn nopjes met een dergelijk succes. Binnenkort zul je de
„Whymper” zien en kun je er zelf over oordelen.
„Ondanks de vele voorbereidingen weet Liesl nog niets van mijn
plan. De volgende week komt ze met haar ouders in hotel du Pare
in Zermatt logeren en op de een of andere manier, hoe, dat weet
ik nog niet, zal ik er voor zorgen, dat ze getuige wordt van de vlucht,
die tot het laatste ogenblik voor haar geheim zal worden gehouden.
Het moet een verrassing voor haar blijven, snap je? Morgen ga ik
naar Zürich om mijn „Whymper” te halen en Zondag keer ik naar
Zermatt terug. Ik moet dan zien van Zermatt naar de Theodulpas
te vliegen en als het weer goed is, ben ik van plan om de Dinsdag
of Woensdag daarop voor de vlucht over het Lys-joch te starten. Ik
sta echter nog voor twee moeilijkheden, die beslist opgelost moeten
worden. Uit Zürich neem ik, behalve de „Whymper”, een stel vrienden
mee, onder wie twee zweefvliegers en drie alpinisten. De zweefvliegers
helpen mij bij de start, die volgens de rubberkabel-methode wordt uit
gevoerd. Daarbij heb ik nog enkele handige en sterke luitjes nodig en
daarom doe ik een beroep op jullie. Zouden jullie mij willen helpen?”
Daarover hoefden de jongens van de Hobby Club niet lang na te
denken. Nou, en of! En wat graag zelfs! Was de Hobby Club niet op
avontuur in Zwitserland? Hier meldde avontuur nummero één zich
al bij hen aan. Een zweefvliegavontuur, een mengsel van sport, natuur,
techniek en . . . romantiek!
„De tweede moeilijkheid is heel wat lastiger op te lossen, ja, lijkt
me zelfs vrijwel onoplosbaar. Er bestaat alle kans, dat ik onderweg
op de gletschers een noodlanding moet maken. Daar ik alleen ben,
kan ik niet de gletschers met hun verraderlijke spleten overtrekken en
evenmin kan ik zonder hulp weer opstijgen. Op een centraal punt ten
noorden en één ten zuiden van mijn traject zullen mijn vrienden post
vatten om me, indien nodig, te hulp te komen. Ze nemen kijkers mee,
maar het is niet waarschijnlijk, dat ze me voortdurend met hun kijkers
kunnen volgen, vooral niet wanneer er wolken hangen. De vraag, die
me in verband daarmee voortdurend bezighoudt, is: hoe kunnen ze
me te hulp komen? Hoe weten ze waar ik ben in dat ijslabyrint? Hoe,
hoe, dat achtervolgt me al weken lang en dreigt al mijn plannen in
de war te sturen. Hoe, in ’s hemelsnaam kunnen ze me in die wirwar
van gletschers vinden?”
„Hoe?” herhaalde Leo. „Da’s heel eenvoudig: met onze vijf-meterzenders!”
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Op Maandagmiddag 24 Juli om twaalf uur stond de Hobby Club aan
de voet van de Matterhorn, 3300 meter boven de zeespiegel, 1200
meter onder de top . . .
Om hun einddoel vóór de middaghitte te bereiken, waren de jongens
en meisjes die morgen om half zes opgestaan. In snel tempo hadden
ze zich gewassen, hadden ze ontbeten en hun rugzakken gepakt, zodat
ze voor half zeven al onderweg waren.
Het was koud, maar prachtig weer. De bergruggen en -toppen glans
den in de morgenzon, het dal lag nog in de schaduw. Over de weg
langs de Visp bewogen zich tientallen bergbeklimmers, die, evenals
de Hobby Club, de betekenis van het spreekwoord „De morgenstond
heeft goud in de mond” naar waarde wisten te schatten. En inderdaad,
het was heerlijk buiten, zo in de vroege ochtenduren. Ieder voelde
zich fris en vol energie, de koude dwong tot een fikse lichaamsbe
weging, over gras en bloemen glinsterden de dauwdruppels en de
lucht was koel en geurig. Het gekras en getik van piekels en berg
schoenen tegen de keien van het pad klonk pittig en sportief tegen
het gebruis van de schuimende Visp.
Bij de brug over de Z’mutt-bach werd de Hobby Club verrast door
de zon, die plotseling haar stralen over de boomtoppen stuurde en het
dal weldra van een behaaglijke warmte vervulde. De lage zonnestand
gaf lange schaduwen langs de met naaldbomen begroeide berghelling
en verleende het landschap een ongewone plastiek.
Truien en pullovers konden weldra uitgetrokken worden en zo
luchtig mogelijk gekleed stapten de jongens en meisjes verder. Het pad
kronkelde zich omhoog door een woud, dat tegelijkertijd bos en
bloementuin was. Elke minuut zagen ze weer wat anders, dat hun oog
in verrukking bracht, zo mooi was alles. De klim was tamelijk steil,
maar doordat ze voortdurend geboeid werden door de schoonheid,
die hen omringde, vergaten ze eenvoudig moe te worden. En vóór ze

172

het wisten, bereikten ze dan ook om acht uur de eerste pleisterplaats,
Hermattje, een gehuchtje van hooischuren en Senn-Hütten op een met
gras en bloemen begroeid plateau. Hier was de boomgrens en nadat
ze een kwartiertje gerust hadden, ging het in regelmatige zigzags om
hoog in de richting van de Matterhorn.
In het begin leek het of er nooit een einde kwam aan de zigzags,
maar na een half uur ging het met een geweldige boog om een rotsrug
heen en geleidelijk stijgende naderde de Hobby Club „half-weg”Matterhorn, een groot hotel, dat in de nabijheid van een beroemd
meertje lag en daaraan zijn naam ontleende: Schwarzsee. Hier hadden,
ze een prachtig uitzicht, dat onder meer de Gornergrat en de Riffelhorn omvatte. Het Monte Rosa-massief leek van hier veel kleiner,
maar de Matterhorn daarentegen was sterk in grootte toegenomen.
Aan de oever van het meer nam de Hobby Club een half uurtje rust.
Een bijzonder schilderachtige aanblik bood een kleine kapel, „Maria
zum Schnee”, die zich spiegelde in het donkere water van de Schwarz
see. Het inwendige van dit kleine bedehuis toonde hoe nauw in deze
streken de godsdienst en de bergen met elkaar verbonden waren. Het
prachtig geschilderde altaar toonde een berggids met een piekel, die
zijn hand uitstrekte naar de door gouden stralenkransen omgeven
beeltenis van Maria. Maar niet alleen het altaar en de muurschilde
ringen gaven hier de sfeer, veel meer nog speelde de historische be
tekenis van de bescheiden kapel een rol. Hier was de gewijde plaats
voor de reizigers in vroeger eeuwen, die de passen naar Italië over
trokken, hier werd op Zaterdag na middernacht de mis gelezen en de
zegen uitgesproken over hen, die Zondags de Matterhorn gingen be
klimmen; hier herinnerden talrijke reliquieën aan de tragische onge
lukken, en geloftetafels aan de vele successen op de Matterhorn. Hier
kwamen de Zermatter meisjes, wier geliefde hun ontrouw was ge
worden, om te bidden voor zijn terugkeer . . . Hier — de Hobby Club
herinnerde zich dat van Leo’s verhaal in de trein — had Edward
Whymper zijn touwen, tent en instrumenten voor zijn beklimming
van de Matterhorn opgeborgen. Er was hier zelfs een sage-in-wording,
die komende geslachten zou vertellen, dat de Schwarzsee gevoed werd
door de tranen der nabestaanden van hen, die op de Matterhorn de
witte dood hadden gevonden.
De Matterhorn! Nog leek hij ver af, maar binnen enkele uren
zouden de jongens en meisjes van de Hobby Club met handen en voeten
zijn reuzen-body aanraken. Dat denkbeeld maakte hen wat ongedurig
tijdens de rust. Tussen hen en de Matterhorn lag het Hörnli als een
leeuw, die de heilige steenmassa’s daarachter moest bewaken. Het
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Hörnli had de vorm van een liggend, langgerekt driehoekig prisma
van rood-bruin graniet en zag er bijzonder aantrekkelijk uit.
Met frisse moed ging het los op het Hörnli, hetgeen het over
winnen van 300 meter hoogteverschil en het afleggen van een vier
kilometer lang rotspad betekende. Het was de Hobby Club wonderlijk
te moede, toen ze het voorportaal van de Matterhorn binnenging. Het
gras werd steeds dunner, rotsen en puin kwamen er voor in de plaats
en nu de planten en bloemen voorbij waren, was de natuur niet langer
liefelijk, doch alleen nog maar groots en indrukwekkend. De kale
rotsen maakten het landschap wat somber en toch was er de sfeer niet
somber, maar triomfantelijk omdat al deze indrukwekkende steen
massa’s voorboden waren van iets, dat grootser was dan alles wat
ze tot nog toe gezien hadden.
Zwijgend vervolgde de Hobby Club haar weg door het dodenrijk
der rotsen. Links onder haar glinsterde het ijs van de Furgg-gletscher
rechts verhief zich steil en massief een machtige muur van graniet.
Na een scherpe zigzag ging het schuin langs die muur omhoog, langs
een pad, dat met houwelen en dynamiet uit de rotsen was uitge
houwen.
Een interessante klimpartij door de steil af brokkelende rotsen bracht
hen op de rug van het Hörnli. Hier was het uitzicht nog veel mooier
dan van Schwarzsee, maar de grootste sensatie vormde toch wel een
sneeuwveld. Voor het eerst maakten de jongens en meisjes kennis met
d£ hooggebergtesneeuw, die geknipt was voor het maken van sneeuw
ballen. Sneeuwballen gooien in het hartje van de zomer, terwijl de
zon in je nek brandde, jongens wat een zaligheid! Terwijl Fred zijn
filmcamera in stelling bracht, begonnen de anderen elkaar te be
kogelen: de afdeling Radio tegen de rest van de Flobby Club. Wat
zat daar een actie in, in zo’n sneeuwgevecht! Beter kon je het voor een
filmopname niet wensen, vooral door de indrukwekkende achtergrond
van de Matterhorn. „Ga gerust je gang, Dick!” riep Fred, toen Dick
Joosje met sneeuw wilde inzepen en vooraf voor alle zekerheid even
tegen Fred knipoogde. Ook de andere meisjes werden met de Persil■witte sneeuw onderhanden genomen, maar hieraan kwam spoedig
een einde doordat Joosje, die zich aan de inzeping had weten te ont
trekken en op een hoog rotsblok was geklommen, onverwachts een •
spervuur van sneeuwballen op de jongens richtte. Van de verwarring,
die dit in de gelederen der jongens veroorzaakte, maakten Lous, Dita
en Suze gebruik door eveneens te ontsnappen en zich bij Joosje te
voegen. De strategische situatie had zich nu gewijzigd en wel in het
voordeel van de meisjes.
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De jongens probeerden het rotsbolwerk, dat door de meisjes was
bezet, te veroveren, maar dat was verre van eenvoudig. Om er tegenop
te klimmen, moesten ze beide handen gebruiken, zodat ze niet
tegelijkertijd konden gooien. De meisjes daarentegen stonden hoger,
waardoor ze het makkelijker hadden, terwijl ze zich achter enkele rots
blokken konden verschansen. Lous en Dita maakten in een razend tempo
sneeuwballen, die Joosje en Suze zo snel en zo raak ze konden naar
beneden gooiden. En keer op keer werd de aanval afgeslagen, moesten
de jongens, die zich op de rotswand waagden, tengevolge van het
hevige sneeuw-bombardement het onderspit delven. Cameraman Fred
maakte van de wijziging van de situatie een dankbaar gebruik door
de spannendste episoden van het gevecht te filmen. Toen de jongens
inzagen, dat ze er zo niet kwamen, besloten ze het goede voorbeeld
van de meisjes na te volgen door ook eerst hun hoofd en daarna hun
handen te gebruiken. Een tiental jongens staakte de strijd en begon
een massaproductie van sneeuwballen, die keurig op stapeltjes werden
gelegd. Zodra de voorraad groot genoeg was, stelden zich achter elk
stapeltje drie of vier jongens op en die wierpen in minder dan een
minuut vele honderden sneeuwballen naar de meisjes. Dezen werden
hierdoor volkomen buiten gevecht gesteld, konden geen enkele sneeuw
bal teruggooien en er bleef hun slechts over achter een rotsblok dek
king te zoeken. Terwijl de andere jongens bleven doorgooien, werk
ten zes jongens zich als katten tegen de rots omhoog, onder triom
fantelijke indianenkreten klommen ze over de rand en in weinige
seconden was het pleit beslecht, tenminste, dat dachten de jongens,
die nog beneden stonden.
Op de vraag ,,Geven jullie je over?” hadden de meisjes nl. niet met
„ja” geantwoord, maar met: „Ben je mal, waarom zouden we ons
overgeven? We stellen jullie voor met ons mee te vechten, dan duurt
de pret nog even voort!” En even later hagelde het weer sneeuwballen
op de jongens beneden, die eerst lelijk op hun neus keken, maar even
later de koppen bij elkaar staken — een prachtig doelwit, vond
Joosje — en daarna een nieuwe voorraad projectielen gingen fabri
ceren. Bij de volgende aanval slaagden slechts twee jongens er in
naar boven te komen en daarna werd aanval op aanval afgeslagen,
leek het door de sterke verdediging van het rotsbolwerk onmogelijk
er tegenop te komen. Tjark, die er per se op wilde, leende van één
van zijn vrienden een onbreekbare sneeuwbril, wikkelde enkele wollen
sjaals om zijn hoofd, trok twee jassen over elkaar aan en met deze
bescherming waagde hij het er op. Af en toe moest hij zich schrap
zetten tegen de kracht van de van beide kanten komende sneeuwballen,

175-

I

maar toch lukte het hem naar boven te komen, al leek hij meer op een
sneeuwpop dan op een mens, toen hij daar aankwam. Twee anderen
volgden met succes zijn voorbeeld, de rest moest zich na tal van mis
lukte pogingen gewonnen geven.
Iedereen was wit-bepoederd als een vers-besuikerd kerstbrood en
ijzig-kille straaltjes smeltwater, die van de haren dropen, sijpelden
langs de hals naar binnen, over de rug . . . brrr, wat was dat koud!
Lang duurde die huivering echter niet, want de zon stoofde die ruggen
in een minimum van tijd weer lekker warm. En toen de Hobby Club
zich weer kiplekker voelde, werd de tocht voortgezet.
De rotskam van het Hörnli zette zich over een lengte van bijna twee
kilometer en geleidelijk hellend in de richting van de Matterhorn
voort. De jongens en meisjes ondergingen hier voor ’t eerst de
bekoring van een Grat-wandeling. Ze liepen boven op de kam van het
Hörnli en hadden daardoor, zoals bij een tocht langs een Grat meestal
het geval is, naar beide kanten een vrij uitzicht. Aan beide kanten
van het pad stortten de rotswanden zich steil naar beneden, naar de
gedeeltelijk met morenenpuin bedekte Matterhorn- en Furgg-gletscher.
Links aan de horizon verrezen de Monte Rosa en zijn trawanten,
rechts verhief zich achter de Z’muttgletscher en de scherp-getande
Gabelhorngrat de trotse piek van de Dent Blanche. De Hobby Club
vermaakte zich met het idee, dat het Hörnli eigenlijk een soort van
stenen pier was, die de alpinisten veilig door een woelige branding
van ijsgolven naar het eiland Matterhorn voerde. Meer dan een half
uur klauterden de jongens en meisjes langs de Hörnli-Grat in de
richting van de Matterhorn, die nog maar weinige honderden meters
van hen verwijderd was. Hoezeer veranderde de koninklijke berg bij
deze nadering! Hij werd steeds groter, steeds machtiger, steeds kolos
saler. Zijn steilte nam af, hij werd minder slank, hij leek plomper en
massaler, hij vulde de ruimte steeds meer op. De hemel werd kleiner,
de Matterhorn groter, onbegrijpelijk groot ten slotte ...
„Neen,” zei Fred, „laten we dit nog maar niet tot de Matterhorn
rekenen. Voor ons is het een laatste vestingmuur, een tweede Hörnli
en pas over een minuut of veertig kun je de werkelijke Matterhorn
aanraken.”
De Hobby Club beklom een ongeveer 300 meter hoge pyramide,
die gedeeltelijk met de Matterhorn samenviel. De rotswanden daarvan
waren zeer steil, maar ook hier had men met dynamiet en houwelen
een prachtig pad in de rotsen uitgehakt, dat in tientallen scherpe zig
zags naar de top er van voerde. Net als op de echte Matterhorn ver
hieven zich hier tal van hoge, steile rotstorens/waar de weg zich op
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Al deze indrukwekkende steenmassa’ s waren voorboden van iets
dat grootser was dan alles wat ze tot nog toe hadden gezien
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een geraffineerde manier omheen slingerde. Voor het eerst beklommen
de jongens en meisjes hier een echte, steile berg, waarbij ze tijdens het
lopen goed moesten opletten omdat een misstap hier tot een gevaarlijke,
zo niet dodelijke val zou kunnen leiden. Halverwege de top kwamen
ze enkele muildieren tegen, die etensvoorraden en hout naar boven
hadden gebracht.
„Waarom lopen die dieren toch zo gevaarlijk langs het buitenste
randje van het pad?” vroeg Joosje.
„Dat zit zo,” antwoordde Fred. „Zoals je in Zermatt gezien hebt,
worden de zware kisten met inhoud, die de muildieren vervoeren, aan
beide kanten van hun rug opgeladen, zodat ze een flink eind uitsteken.
Dat dwingt de dieren aan de buitenkant van de weg te lopen, omdat
ze anders aan de andere kant met hun last tegen de rotsen stoten.
Ze raken daar zo aan gewend, dat ze ook zonder last op hun rug,
dus zonder uitstekende balen of kisten, aan de buitenkant gaan lopen.
Al was aan het buitenste randje van dit pad een bodemloze afgrond,
de muildieren zouden zich er niets van aantrekken en langs het uiterste
randje blijven lopen. Voor de toeristen van vroeger, die tochten als
deze meestal op de rug van een muildier maakten, was een ritje langs
zo’n pad als hier een angstig avontuur ...”
„Een oud-tante van mij,” zei Suze, „vond het een beetje te angstig
en ging liever lopen. Nog geen uur later stapte het muildier, waarop
ze gezeten had, op een losse steen en het viel, met de bagage, in de
diepte. Bijdehante tante heb ik, vind je niet?”
Op Maandagmiddag 24 Juli om twaalf uur stond de Hobby Club
aan de voet van de Matterhorn, 3300 meter boven de zeespiegel,
1-200 meter onder de top . . .
Waar op 13 Juli 1865 Edward Whymper, Hudson, Douglas, Hadow,
Croz en de Taugwalders hadden gestaan, stonden nu jonge mensen van
drie generaties later, anders gekleed, met moderne piekels en volgens
een nieuw principe genagelde schoenen, met rugzakken, voorzien van
draagstellen, met verstand van technische en wetenschappelijke
kwesties, die destijds nog onbekend waren, kinderen van de eeuw van
auto’s en vliegtuigen, van radio, film, televisie en atoomenergie. Veel
was sindsdien veranderd, behalve de Matterhorn en de bewondering
voor hem. Waar Whymper begon, eindigde de Hobby Club, ten
minste . . . voorlopig.
Op dit historisch stukje grond stond de Hörnli-Hütte van de S.A.C.;
de Schweizerische Alpen Club, die in het Frans C.A.S., Club Alpine
Suisse, heette. Vaak had de Hobby Club van berghutten gehoord,
maar hier zag ze er voor het eerst één in werkelijkheid en dan nog wel
De Hobby Club
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de hut, die als uitgangspunt van Matterhorn-beklimmingen dienst
deed. Even keken de jongens en meisjes naar binnen. Oh, wat
gezellig! Helemaal van hout, met tafels, banken en krukjes, met een
groot houtfornuis, potten en pannen, borden, kaarsen en een olielamp,
echt primitief en toch van alle gemakken voorzien. Vlak naast de
Hörnli-Hütte lag hotel Belvédère, dat eigendom van de gemeente
Zermatt was. Die naam Belvédère was goed gekozen, want het uitzicht
was fantastisch mooi, in vele opzichten nog veel interessanter dan van
de Gornergrat. Achter de hut konden de jongens en meisjes van de
Hobby Club nog wat hoger klimmen. Oppassen was hier de bood
schap, want steil in de diepte glinsterden aan beide zijden de
gletschers. Met handen en voeten werkten de jongens en meisjes zich
omhoog, volgden een spoor van voetstappen over een klein sneeuwveldje en strekten hun handen uit. . .
Hun vingertoppen raakten aan de rotsen, die elke alpinist heilig
waren, de rotsen van de berg der bergen. D i t was dus de Matterhorn! Konden ze niet nog wat hoger komen? Toch wel, maar niet meer dan enkele meters. Met vereende krachten slaagden ze er in enkele
steile, gladde rotsen te beklimmen, maar toen konden ze niet verder,
gebood een bijna loodrechte, huizenhoge rotswand hun een almachtig
„STOP! ! !” De Hobby Club klampte zich vast aan de rotsen en
keek naar boven. De aanblik omhoog was verpletterend.
Rotsen, rotsen, niets dan rotsen; rotsen in wilde opeenstapeling,
rotsen in de grilligste formaties, die steil omhoog rezen, hoger, steeds
hoger; rotsen in scherpe kammen, in wijde bochten, in hoeken en zig
zags; rotsen met hier en daar wat sneeuw of ijs; rotsen, een warrel
klomp van rotsen, gegroefd, verbrokkeld en verweerd; rotsen met steil
afhangende gletschers, rotsen die overhingen, die grauw en groen en
geel en bruin en rood en zwart van tint waren; rotsen, rotsen, rijzend
en klimmend tot de hemelhoge top; rotsen, rotsen en nog eens
rotsen, milliarden tonnen zwaar, die alle tezamen de Matterhorn
vormden.
De jongens en meisjes waren diep onder de indruk van deze
machtige aanblik. Om de reuzenberg beter te kunnen overzien, keerden
ze terug naar de Hörnli-Hütte. Daar vandaan was het verloop van de
Zwitserse Grat en van de Whymper-trap met zijn geweldige rots
torens duidelijk te volgen. Die reusachtige rotsmuur, die hun het
verder gaan belet had, was nog maar de drempel van de trap, die
naar de top leidde. Opzij was de aanblik al even overweldigend.
Duizelingwekkend steil stortte de oostelijke wand, die bijna geheel
met sneeuw en ijs bedekt was, zich omlaag op de gletschers. Bepaald
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afschrikwekkend was de Matterhorn-Nordwand met zijn sombere,
donkere rotsen en zijn fascinerende steilte.
Plotseling hoorden ze een dof gedreun boven zich. De jongens en
meisjes schrokken, maar Fred stelde hen gerust en zei, dat hier bij de
Hörnli-Hütte nooit sneeuw of stenen naar beneden kwamen. Daar
had je de geluidsbron: een partijtje rotsblokken, die hoog opspringend
langs de Ost-Wand omlaag kwamen, sneeuw en ijs met zich mee
sleepten en zich op de Furgg-gletscher stortten. Zo’n steenkanonnade
kwam wel meer voor. Door de verwering en door de spanningen en
barsten, die het beurtelings bevriezen en ontdooien veroorzaakten,
raakten er vaak stenen los en tegen het middaguur, als het ijs, waarin
de stenen vastgevroren waren, smolt, kwamen de stenen naar beneden.
Kleine stenen hoorde je vaak fluitend omlaag suizen.
Voor hotel Belvédère stond op een zwaar statief een bijna twee
meter lange Zeiss-kijker. Door in de gleuf van de automaat daarvan
een 10-Rappen-stuk te gooien, opende zich een sluiter voor de lens en
kon je een tijdje kijken. Onderdehand tikte dan een uurwerkje, dat na
zekere tijd de sluiter weer deed dichtklappen. Zo’n kijker was geweldig
sterk en haalde het beeld wel 20 keer dichterbij en de top van de
Matterhorn, die zich op ongeveer twee kilometer afstand bevond, zag
je met zo’n kijker op ongeveer 100 meter. De Hobby Club had er
graag wat geldstukjes voor over om de rehs eens „onder de loupe”
te kunnen nemen. Fred stelde in en kwam al gauw tot de ontdekking,
dat onder de Solvay-Hiitte, dus ongeveer op 3900 meter, twee partijen
aan het afdalen waren. Eén partij ging net over de zg. Moseleyplatte,
een steile gladde rotsplaat. De andere partij klom honderd meter
lager door een steil „Coulour”, een verticale inham in de rotsen.
Om de beurt keken ze, de jongens en meisjes, en waarachtig, wat
met het blote oog niet te zien was, zagen ze nu heel duidelijk: drie
alpinisten, enkele meters boven elkaar, onderling verbonden door een
touw. Wat was dat interessant om zo’n afdaling met de kijker te
volgen! Als het beeld goed scherp was — en dat liet nogal eens wat
te wensen, doordat de lucht boven de warme rotsen voortdurend
in onregelmatige beweging was — kon je duidelijk waarnemen hoe
ze moeilijke passages overwonnen, hoe voorzichtig ze steun- en aan
grijpingspunten voor handen en voeten zochten, hoe het touw „gesichert” werd, kortom, hoe het afdalend kletteren, dat ze morgen zelf
gingen beoefenen, in zijn werk ging. Het moest daarboven be
paald zeer steil zijn als je zag hoe behoedzaam de alpinisten
zich voortbewogen. Merkwaardig, dat rotsvlakken, die met het onge
wapend oog glad en regelmatig leken, door de kijker ingegroefde,
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verbrokkelde en gespleten rotsen met grillige uitsteeksels bleken te zijn.
Toen Hans van Zuilen aan de beurt was en de kijker wat hoger
richtte, uitte hij een kreet: tegen de sneeuw van de top zag hij vier
silhouetten van mensen. Dat was leuk! De jongens en meisjes ver
drongen zich achter de kijker om die gelukkigen daar op de top, die
ze hevig benijdden, te zien. Ze zagen, hoe de vier, onder wie één
vrouw of meisje, elkaar de hand drukten, hoe één zich naar de bergbeklimster boog, waarschijnlijk om haar een zoen te geven en hoe
daarna iets uit de rugzak werd gehaald, dat er uitzag als een fles. Twee
gidsen en een jong-getrouwd paar, luidde het oordeel van de Hobby
Club, die het grappig vond het gezelschap daar 1200 meter boven hun
hoofd te bespieden. Plotseling barstte Joosje, die op dat moment
door de kijker keek, in lachen uit en zei:
„Dat was bepaald een fles champagne op de succesvolle beklim
ming en op de goede afloop. Aan de reacties van het viertal kon je
merken, dat er, na enig gepruts aan de hals van de fles, een kurk om
hoog schoor. Nou, als ik nog eens op de top van de Matterhorn kom,
tracteer ik ook op champie. Kijk, nu schenken ze hun kroezen vol en
klinken ze! Enig gedoe, daarboven ... nu gaan ze een broodje zitten
eten.”
„Ze mogen wel voortmaken,” zei Fred, terwijl hij op zijn horloge
keek. „Het is al over half één en dat is rijkelijk laat voor een
Matterhorn-beklimming, veel te laat zelfs. Om negen uur op de top,
dat is een goede tijd. Gelukkig dat er niet zo veel sneeuw op de
Matterhorn ligt, anders zouden ze hun genoegen wel op kunnen bij
een afdaling na de middag. Toch, het is en blijft gevaarlijk. De
sneeuw wordt papperig en de steenslag wordt, naarmate het later
wordt, steeds erger.”
„Zouden wij het ook nog eens zo ver brengen?” vroeg Leo aan
Fred.
„Als we genoeg geld hadden, vast wel!” luidde het antwoord. „Niet
allemaal natuurlijk, maar de beste klimmers onder ons kunnen het
best als ze een goede gids hebben. Jammer, dat het zo hopeloos veel
geld kost: 130 francs per gids. Dat is niks te duur als je bedenkt hoe
veel verantwoording zo’n gids heeft en dat één stommiteit van de
toerist hem zijn leven kan kosten, maar voor ons blijft het voorlopig
onbetaalbaar. Jammer, ontzettend jammer, want. . . oh, luitjes, je kunt
je niet voorstellen hoe graag ik diQ Matterhorn wil beklimmen. Soms
is dat „ding” daarboven gewoon een obsessie voor me, dan denk ik
de hele dag aan hem, dan droom ik ’s nachts van hem en zie ik hem
vertwijfeld glad en steil tegen een zwarte hemel oprijzen. En hoe meer
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ik er aan denk of van droom, des te groter wordt mijn verlangen om
hem te beklimmen. Ik beschouw mezelf meestal als een nogal nuchter
iemand, maar die daar, de Matterhorn, daar dweep ik mee. Je mag
me een idioot vinden, maar werkelijk, het is één van mijn grootste
idealen om hem te beklimmen. En dat is het altijd geweest, van het
eerste moment af, dat ik hem zag.”
„Dus een liefde op het eerste gezicht!” plaagde Joosje.
„Word jij nu maar niet jaloers,” zei Fred ad rem. „Jij bjijft de
Matterhorn toch nog één punt voor, want jij was een liefde op het
nul-de gezicht. Oh, kijk eens, daar komen twee mensen de Matterhorn
af, neen, niet zo hoog kijken, daar, links van die rotstoren, nog geen
honderd meter boven ons.”
Toen de twee alpinisten beneden waren, ging de Hobby Club hun
tegemoet. Het waren een gids en een Zwitserse toerist.
„Wie war es oben?” vroeg Fred.
„Herrlich, aber luftig!” luidde het antwoord van de toerist, die eerst
even rustig moest gaan zitten voor hij de Hobby Club van zijn tocht
kon verrellen. Daarbij hingen Fred, Leo, Dick en Joosje, die het ergste
aan de Matterhorn-ziekte leden, aan zijn lippen en ook de andere volg
den met gespannen aandacht zijn verslag van de tocht, waarbij hij in
allerlei interessante details trad en in levendige gebaren het over
winnen van de moeilijkste passages demonstreerde. De Zwitser was
zeer enthousiast over de beklimming en zijn „luftig”, in het Hollands
„luchtig” sloeg op de afdaling. Bij het stijgen kletterde je met handen
en voeten en met je gezicht naar de berg omhoog en daarbij zag je
weinig van de diepe afgronden aan weerszijden van de Grat. Tijdens
de afdaling daarentegen voelde je je als iemand aan een trapeze: om
je heen lucht en onder je weinig rots, veel lucht en een oneindige
diepte, vandaar die uitdrukking „luftig”. Je bewoog je dan voort
op een kam, waarvan de bovenkant zo steil als een trap omlaag ging.
Je kon het je voorstellen als*een stenen trap met verbrokkelde treden,
een trap zonder leuning, die 1200 meter omlaag ging en waarbij de
treden af en toe werden afgewisseld door steile sneeuwhellingen,
gladde rotsplaten, ijs, rotstorens, goten, couloirs, kloven en andere
rotsformaties in meer of minder solide uitvoering, alles even steil om
laag. „Luftig”, de jongens en meisjes geloofden het graag.
Hoe lang beklimming en afdaling duurden en wat je onderweg zo
al tegenkwam? Van hier via de Solvay-Hütte naar de Schulter onge
veer vier uur en vandaar tot de top anderhalf uur, in totaal bijna 6 uur.
De afdaling duurde ongeveer vijf uur. ’s 'Nachts om 2 uur waren de
toerist en zijn gids gestart en nog voor achten hadden ze de top bereikt.
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Bepaald griezelig was het begin geweest. Tot half vier was het
donker, zodat ze voor die tijd op het zwakke, flakkerende licht van
een kaarslantaarn aangewezen waren. Het kletteren begon onmiddellijk
voorbij de plaats waar ze nu stonden. In het begin ging je direct over
de Grat, waarbij je om enkele hoge rotstorens heen klom en je je
door twee steile couloirs omhoog moest werken; dan was het op
passen voor „Steinschlag”. Na vijf kwartier klimmen kruiste je dan het
uiteinde van de lange sneeuwband, die schuin over het onderste gedeel
te van de oostelijke wand liep. Een kwartier later kwam je via een
steil couloir aan de ruïne van de oude hut, die aan de voet van hoge,
vooruitspringende rotsen gelegen was. Daarna werd het kletteren
moeilijker en de rots minder solide. Weer ging je naar links, de
oostelijke wand in en vervolgens kwam een tamelijk lastige passage,
de Moseleyplatte, waarboven op 4000 meter hoogte de Solvay-Hütte
gelegen was.
„Hoe komen ze toch ook weer aan die naam Moseleyplatte? ” vroeg
Fred. „Ik herinner me iets van een Amerikaan, maar wat het precies
was, weet ik niet meer.”
„In 1879,” antwoordde de Zwitserse gids, „beklom de eerste klas
alpinist Moseley uit Boston met twee gidsen de Matterhorn. Op de
terugweg wilde Moseley zich onder de Schutter losmaken van het
touw, omdat volgens hem de gevaarlijke passages voorbij waren en
hij het touw eerder hinderlijk dan handig vond. De gidsen waren er
tegen, maar konden Moseley er niet van weerhouden zijn touw los
te maken. De gids, die vooruit ging, wilde Moseley bij een steile en
vooral gladde passage helpen, maar Moseley weigerde. Even later
gleed hij uit, verloor zijn piekel, viel omlaag op een sneeuwveldje,
gleed op zijn rug langs de rotsen verder omlaag, probeerde zich vast
te grijpen, maar de rotsen waren verijst, het ijs was te hard en hij
stortte nog dieper. Hij wist blijkbaar goed wat er met hem gebeurde,
want met een geweldige krachtsinspanning slaagde hij er in zich om
te draaien om zich, op zijn borst liggend, aan iets te kunnen vast
klampen, maar zijn snelheid was te groot en met toenemende vaart
viel hij van de ene rots op de andere, tot hij in de diepte verdween.
Pas drie dagen later slaagde men er in zijn lijk te vinden. Hij ligt
begraven op het kerkhof in Zermatt. Het ongeluk kwam niet alleen
door de onvoorzichtigheid van Moseley, die heus wel wist wat hij
waard was, maar vooral doordat hij niet gemerkt had, dat er bijna
geen spijkers meer onder de neus van zijn bergschoenen zaten. Het
steile en gladde rotsoppervlak, waarop hij verongelukt is, wordt sinds
dien de Moseleyplatte genoemd.”

182

S&'
—__

„Na de Solvay-Hütte,” hernam de Zwitserse toerist, „klim je in een
half uur naar het kleine sneeuwveld, dat je op de Schulter brengt.
Dit sneeuwweldje is meestal het griezeligste van de hele beklimming.
Het is steil, glad en dan, zoals je ziet, het grenst aan de rechterkant
aan een afgrond van duizend meter diepte. Het sneeuwveldje op de
Schulter heeft een geweldige indruk op me gemaakt door de duizeling
wekkende aanblik omlaag. Na de Schulter komt het steilste en het
vermoeiendste gedeelte van de Matterhorn-beklimming. Hier begint
de top van de Matterhorn, waarvan je de vorm vergelijken kunt met
een huis. Bij de Schulter begint het loodrechte gedeelte van het huis
en daar klim je dan ook 150 meter bijna loodrecht omhoog. Gelukkig
hangen hier touwen, zo dik als een pols, aan Mauerhaken, die in de
rots zijn vastgemetseld. Daarlangs werk je je omhoog tot een hoogte,
twee maal zo hoog als een kerktoren: ongelofelijk interessant en sen
sationeel, maar tevens nogal vermoeiend, vooral voor je armen. Dan
bereik je de plaats, waar het „dak” van het huis begint en klim je
langs een matig steile sneeuwhelling naar de top.”
„Hoe ziet die er uit?” vroeg Joosje. „Is hij werkelijk zo spits en
scherp als hij lijkt?”
„Neen, hij is helemaal niet spits en scherp. Het is een honderd
meter lange met sneeuw en ijs bedekte Grat met als twee hoogste
punten de Zwitserse en de Italiaanse top. Tussen de twee toppen staat
op de Grat een groot ijzeren kruis. Het uitzicht... ik kan niet in
woorden weergeven hoe mooi dat is. Naar het zuiden de Po-vlakte in
Italië, naar het westen het Wallis, naar het noorden Berner Ober
land . . . jullie moeten zelf maar eens gaan kijken!”
Nu, dat wilde de Hobby Club maar al te graag. Met gloeiende
wangen en tintelende ogen hadden de jongens en meisjes het interes
sante relaas gevolgd. Onderdehand had zich achter de verteller als een
machtig décor de monumentale Matterhorn verheven. Zijn uiterlijk
wijzigde zich nu voortdurend, doordat langs de Grat en de wanden
allerlei wolkenslierten zweefden, die als door een herfstwind meege
voerde bladeren opdwarrelden en een luchtig en dartel spel langs de
rotsen speelden. Aan de top zweefde nu de befaamde „rookpluim”
van de Matterhorn, de meestal tegen de middag optredende wolken
sliert aan de top. Zo leek hij een vulkaan, waarvan je ieder ogenblik
kon verwachten, dat hij gloeiende lavamassa’s zou uitbraken. Gloeien
de lavastromen over een gletscher: dat zou me een gesis geven!
De jongens en meisjes bedankten hun vriendelijke verteller en
zochten een rustig plekje om daar hun brood te eten. Hete koffie,
knappend vers brood, dik boter, worst en kaas: ze lieten het zich
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goed smaken. Een paar appels als dessert, nog een kroes dampende
koffie, een geurige sigaret, knus bijeengezeten op een klein plateau,
aan de voet van de grote Matterhorn, omringd door de mooiste bergen
en gletschers, gekoesterd door een warme zon: mijn liefje, wat wil
je nog meer!
Toen eindelijk de terugtocht werd aanvaard, hadden de jongens en
meisjes overvloedig genoten van het uitzicht op de Matterhorn, van
het zonnebaden, het luieren en van het natuurschoon om hen heen.
Ze besloten een andere route dan bij de heenweg te nemen, maar
eerst wilden zij de top van het Hörnli beklimmen. Wat ging het af
dalen snel vergeleken bij het naar boven klimmen! Wel twee maal zo
vlug als je jong was en soepele gewrichten en sterke benen had. Na in
race-tempo een weg van twee kilometer afgelegd te hebben en bijna
400 meter gedaald te zijn, klommen de jongens en meisjes langs de
grillige rotskam van het Hörnli naar de top er van. Het Hörnli had
een gezellig klein topje, dat als een eigenwijze en ietwat spitse wip
neus boven zijn omgeving uitstak. Ook hier zag de Hobby Club hoe
verschillend het karakter van de Matterhorn kon zijn. Het onderste
gedeelte van de berg was nu in nevels gehuld en daardoor leek het
of het bovenste deel in de lucht zweefde en alleen met de aarde ver
bonden was door een smalle rots-Grat, hetgeen een fantastisch schouw
spel opleverde.
Vormde een bijna loodrechte rotswand de zuidelijke begrenzing van
het Hörnli, naar het noorden daalde het af in een weliswaar vrij
steile, maar lang-gerekte helling, die Schwarz Tschuggen heette en die
met milliarden kleine platte steentjes, met puin bedekt was. Daar
doorheen leidde een zigzagspoor, dat nauwelijks pad genoemd kon
worden. Was de zigzagvorm bij het naar boven klimmen een uit
komst, bij het afdalen vond de Hobby Club dat eeuwige naar links en
dan weer naar rechts en dan weer naar links gaan een gruwel en dus
besloten de jongens en meisjes een andere methode te volgen, te meer,
daar de helling 400 meter omlaag ging. Ze hielden stevig hun piekel
vast, Fred ging voorop en met sprongen gingen ze recht omlaag. Dit
had verrassende gevolgen. De steentjes en het puin begonnen te ver
schuiven, gleden mee naar beneden en weldra schoot de Hobby Club
de diepte in, niet op het vliegend tapijt van de duizend-en-één-nachtsprookjes, maar op een tapijt van omlaag glijdende steentjes. Soms
konden ze gewoon gaan zitten en deed hun „glijdend tapijt” de rest,
maar meestal moesten ze, net als bij een autoped, met hun benen
blijven afzetten. Het ging gesmeerd!
De duizenden over elkaar schuivende stenen maakten natuurlijk
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veel lawaai, maar plotseling hoorde de Hobby Club een overeen
komstig geraas achter hen. Wat was dat nu? Even keken de jongens
en meisjes om en daar zagen zij hoe, een ware steenlawine met zich
meevoerend, een lange toerist met heftige been- en armbewegingen
achter hen aan kwam om zich bij de Hobby Club te voegen. Even
later schoot hij midden tussen hen in. Gelegenheid om even stil te
staan en elkaar te begroeten was er niet en in toenemende vaart ging
het de diepte in. De vreemdeling zei niets, de jongens riepen „Geht
gut, nichtwahr?”, kregen geen antwoord. Ze probeerden het met „Qi
va bien, n’est ce pas?” en nog enkele andere uitroepen, herhaalden hun
pogingen nog enkele keren maar de vreemdeling bleef zwijgen. Het
was een vreemde vertoning zoals ze daar met de geheimzinnige toerist
in hun midden de helling af suisden.
Na een kwartier nam de vaart af en kwam de vliegende alpinisten
colonne tot stilstand. „I’m so sorry” zei de vreemdeling, toen ze weer
vaste grond onder hun voeten hadden, „but I am English and couldn’t
onderstand you. I was afraid you couldn’t understand me. Do —
you — understand — me?”
Tegen vieren bereikten ze de op 2208 meter hoogte gelegen Staffel
alp: één van de merkwaardigste plekjes in de omgeving van Zermatt.
De Staffelalp lag op de uiterste grens tussen het leven en de dood,
tussen een rijk van bossen, weiden, planten, dieren en bloemen, en
een barre woestenij van naakte rotsen, kale gletschers en doodse puin
morenen. Daar stond een kleine, eenzame herberg als enig spoor van
mensen in dit verlaten oord. De jongens en meisjes ondergingen ten
volle de wonderlijke bekoring, die van de Staffelalp uitging, van de
bloeiende bomen met hun rode stammen enerzijds en de doodse ijs- en
steenvlakten anderzijds.
Over de sneeuwvlakten en de gletschers gleed geluidloos een diep
blauwe schaduw op de Hobby Club af. Het was de enorme schaduwkegel van de Matterhorn, die er het zijne toe bij droeg om hen te doen
huiveren. Welk een somber dreigend beeld was de Matterhorn, gezien
van de Staffelalp: een zwart monster met een bochel, een wangedrocht
dat zo sterk overhelde alsof het elk ogenblik in elkaar zou storten;
een bijna onherkenbare Matterhorn met een afschrikwekkende Nordwand, die zo steil en verweerd was, dat hij elke poging tot bestijging
afwees. Zou er ooit iemand komen, die zich daaraan waagt? vroegen
de jonge mensen zich af, terwijl hen een kil, naargeestig gevoel van
angst bekroop. Hoe weinig konden ze vermoeden, dat juist deze
Matterhornwand door een spannend avontuur de kroon op hun
vacantie zou zetten. Nu huiverden ze alleen al bij het gezicht op deze
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afschuwelijke steilte, waarop niets kon blijven liggen, waarlangs alles
omlaagstortte, lawines, rotsblokken en destijds ook de lichamen van
Douglas, Hudson, Hadow en Croz. Ergens, daarboven, moesten in
een rotsspleet de uitgebleekte beenderen van de jonge Lord Douglas
rusten, ergens, waar wist niemand, dat wisten misschien de luid
krassende kraaien, die op de Matterhorn huisden, ergens, in de schoot
van de berg, die Douglas’ noodlot was geworden.
Door de lugubere sfeer van de Staffelalp konden de jongens en
meisjes ten volle de tragedie van het Matterhorn-drama aanvoelen.
Daarbij overzagen zij de duizend meter diepe wand, waarlangs de ongelukkigen gevallen waren.
„Kort na de ramp van 14 Juli 1865,” vertelde Fred, „ontmoette de
beroemde natuurkundige, professor Tyndall, die als eerste de Pic
Tyndall op de Italiaanse Grat van de Matterhorn beklom, op weg
naar Zermatt een paar arbeiders. Dezen vertelden hem, dat professor
Tyndall, die hij misschien wel kende, tijdens de afdaling na Whympers
overwinning op de Matterhorn verongelukt was. Dat ze zijn lijk, maar
niet dat van Lord Douglas hadden gevonden. Tyndall keek raar op
bij het aanhoren van zijn eigen doodsbericht, maar schrok ontzettend
van de mededeling, dat Douglas, met wie hij zeer bevriend was, on
vindbaar was. Hij nam zich onmiddellijk voor te gaan zoeken. Het
was zijn plan zich met een lang touw van de plaats des onheils langs
de Nordwand van de Matterhorn naar beneden te laten zakken. Op
die manier kon hij het hele traject van de val nagaan en moest hij
slagen. Uit Genève liet Tyndall duizend meter touw komen, hij nam
arbeiders aan om op de plaats van het ongeluk een zware ijzeren ring
aan de berg vast te metselen, hij bestelde een tent en alle mogelijke
gereedschappen en materialen en borg alles, de touwen incluis, op in
de kapel Maria zum Schnee bij de Schwarzsee, waar we vanmorgen ge
weest zijn. Tyndall wachtte op geschikt weer voor de moeilijke onder
neming. Maar jammer genoeg, stormde het twintig dagen lang en
moest hij onverrichterzake terugreizen. Francis Douglas werd nooit
gevonden. Misschien is het maar goed, dat Tyndall het nimmer ge
probeerd heeft, want dat had hem waarschijnlijk zijn leven gekost.
Langs de Nordwand vallen voortdurend stenen en lawines en een
touw van 1000 meter lengte, dat langs de rotsen schuurt, verergert
dat nog.”
„Wat typisch toch,” zei Tjark, „dat zoveel „mannen van de weten
schap” zoveel met de Matterhorn hebben opgehad. Solvay en nu weer
Tyndall, de ontdekker van het Tyndall-effect. Herinner je je nog van
school wat dat is? Om je geheugen even op te frissen: ’t Tyndall-effect
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is de verstrooiing van licht door microscopisch niet-zichtbare deeltjes
in een richting, loodrecht op de invallende straal, waardoor die uiterst
kleine deeltjes, zoals je b.v. in colloïdale oplossingen aantreft, in de
ultra-microscoop zichtbaar worden.”
Een uur later waren alle sombere gevoelens weggevaagd. De Hobby
Club was op weg naar huis en ging door het liefelijke en romantische
Z’mutt-dal, waar een prachtig woud van trotse sparren met rijzig rode
stammen een welkome idylle na de sinistere Matterhorn-Nordwand
vormde. De jongens en meisjes waren in een vrolijke stemming en be
spraken vol enthousiasme de plannen voor de komende dagen. De
volgende dag zouden ze zich in twee groepen splitsen en voor het
eerst hun zenders meenemen om daarmee te experimenteren en te
trachten met elkaar in contact te blijven. De eerste groep ging onder
leiding van een stel Zwitsers op de Riffelhorn leren kletteren, de
andere groep zou de 3410 meter hoge Mettelhorn beklimmen. Fred
zou beginnen met zijn instructieve film over kletteren. De dag daarop
zou hetzelfde programma met verwisselde groepen worden afgewerkt.
Toen de jongens en meisjes om zes uur in Zermatt terugkeerden,
waren ze bijna twaalf uur onderweg geweest. In het dorp kochten ze
wat verse kroppen sla en enige flessen yoghurt; ze verheugden zich met
hun hongerige magen op het avondeten. Ze werden niet teleurgesteld,
want ze kregen een heerlijk maaltje van sla met verrukkelijke goud
bruine spekpannekoeken en yoghurt met Corn-flakes, maïsvlokken en
aardbeienjam. Er werd buiten gegeten en na afloop genoten ze een
welverdiende rust. Later op de avond maakten ze het gebruikelijke
avondwandelingetje in het zo gezellige dorp en daarna zaten ze op
de banken voor de jeugdherberg nog wat te schemeren en te keuvelen
met andere trekkers. De bergen zonken weg in een diepe duisternis en
uit een met flonkerende sterren bezaaide hemel daalde over het dal
de nacht. Gedempt gepraat met af en toe een lach, rosé schijnsels
van pijpen en sigaretten: zo eindigde de derde dag van het verblijf
van de Hobby Club in Zermatt.
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Inderdaad, de Apenrots van Artis was er niks bij! Fred stond op een
vooruitspringende rotspunt van de Riffelhorn door de zoeker van zijn
Cine-Kodak-Special-filmcamera te loeren en trachtte met de 4^-inchtelelens zowel de majestueuze Matterhorn-pyramide als de steile, ge
groefde rotstop van de Riffelhorn in zijn beeldveld te krijgen. Dat
viel niet mee! Hoe hij ook aan de handle van de panoramakop, waar
mee zijn camera op het statief gemonteerd was, draaide, het lukte
hem maar niet het tweetal in één beeld te combineren. Dan straks
maar een ander standpunt zoeken en nu de gewone 1-inch-lens ge
bruiken, hetgeen door een enkele handbeweging aan de glad-Iopende
revolverkop in een ommezien gebeurd was. Nu nog even het masker
tje voor de doorzichtzoeker wegklappen en . . . Ha! Zo was het prach
tig, net zoals hij het hebben wilde.
Door de lensjes van de zoeker zag Fred de Matterhorn met in
de diepte de gletschers met hun blauwe spleten en rechts daarvan
de Riffelhorn: de apenrots met de apen. De apen waren de
leden van de Hobby Club, die al twee uur lang werden onderwezen
in de edele kunst van het met handen en voeten klauteren, het
„kletteren”. Als leraar fungeerden vier Zwitserse trekkers uit de jeugd
herberg: Paul, Gustave, Peter en Emil. Vier groepen, elk van drie
man, leken op alle mogelijke manieren tegen de steile rotsen aange
plakt te zijn. Op de top stonden Leo en Dick bij de 5-meter-zendontvanger met de koptelefoon om hun hoofd te proberen of er van
de negen kilometer van hen verwijderde Mettelhorn al enig draad
loos teken van leven kwam. Blijkbaar was dat nog niet het geval, want
Fred kon duidelijk zien dat-er nog geen gebruik werd gemaakt van de
microfoon en er dus nog niet werd uitgezonden. Het was dan ook
nog rijkelijk vroeg en naar alle waarschijnlijkheid had het groepje
van veertien de 3410 meter hoge top nog niet bereikt. Over drie
kwartier, om één uur precies, zou volgens de afspraak in ieder geval,
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top of geen top, getracht worden een draadloos contact tussen de twee
helften van de Hobby Club tot stand te brengen. Toch maar goed,
dat Leo en Dick het vast probeerden, want daardoor werd Fred in
staat gesteld geschikte begin-opnamen voor zijn instructieve film
„kletteren” te draaien.
Fred wond het veerwerk van de motor op, controleerde of de vlinder
op zijn volle opening en de motorsnelheid op 16 beelden per seconde
stonden afgesteld, zette een rood-filter op zijn opnamelens om een
sterk contrast in de rots en tussen blauw en wit te krijgen, diafragmeerde tot f. 8, bracht zijn oog achter de doorzichtzoeker, pakte de
handle van zijn panoramakop en drukte op de knop: zacht snorrend
deed de motor zijn werk, accuraat en feilloos grepen de tanden van de
grijper in de perforatie van de film, de transporttrommel voerde de
film langs het beeldvenster en de open sector van de roterende vlinder
belichtte beeldje na beeldje. Stop! De eerste totaal-opname was klaar.
Nu een close-up! Daar moest de 4^-inch-lens aan te pas komen.
Fred diafragmeerde tot f. 5.6 en stelde zorgvuldig scherp met de
reflexzoeker. Door het verschuiven van een knopje werd de reflexzoeker geopend en een spiegeltje onder een hoek van 45° achter de
telelens gebracht. Via deze lens, de spiegel, een prisma, de zoekerlens
en een ingebouwd vergrootglas zag Fred een vele keren naderbij ge
trokken beeld van de rotswand, zag hij een sportief gekleed meisjes
figuurtje zich vastklemmen aan een strak gespannen touw en een spleet
in de rotswand, zag hij Joosje, zijn eigen lieve meiske, nu heel dichtbij.
Inderdaad, de apenrots van Artis is er niks bij; heerlijk en avon
tuurlijk is dat kletteren toch! dacht Joosje, terwijl ze zich behoedzaam
omhoog werkte en met handen en voeten naar geschikte steun- en aan
grijpingspunten zocht. Enkele meters boven haar stond Paul Bürkli,
soldaat-met-verlof van de Zwitserse bergtroepen, en als zódanig bij
uitstek bevoegd om jonge meisjes zonder risico de kunst van het
kletteren bij te brengen. Hij had zich stevig in een nis geposteerd en
haalde het strak gespannen touw, dat hem met Joosje en daaronder
met Taco verbond, achter een rotspunt langs omhoog. Met rustige
stem gaf hij instructies, die aan duidelijkheid niets te wensen lieten.
„Jetzt mit den Füssen nach links, Griff rechts!” klonk het van boven.
Steunende op haar voeten en linker hand tastte Joosje met haar rechter
naar de „Griff”, gedachtig aan de zo juist geleerde regel, dat ze drie
steunpunten, in dit geval twee voeten en de linker hand, moest hebben
voor ze met de vrij zijnde hand naar een vierde mocht zoeken.
Daar had ze beet! Haar hand greep vast om een rand in de rots.
Nu moest ze proberen of dat wel safe was! Ja, de rand was zo solide
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als De Nederlandse Bank. Nu het volgende punt. Waarmee zou ze
beginnen, met haar linker voet of linker hand? Eerst de voer maar
en Joosje strekte haar been naar links. Onmiddellijk klonk van boven:
,,'Nicht den Fusz, zuerst die linkse Hand!” Oei, dat was dus mis,
maar gelukkig lette Paul op al haar bewegingen. Haar voeten bleven
dus staan, haar rechter hand bleef eveneens op dezelfde plaats en met
de linker zocht en vond ze een volgende goede greep. Stevig genoeg?
Ja. Dan maar naar links met het linker been en daarna het rechter.
„Jetzt gerade empor!” riep Paul. Recht naar boven, vertaalde Joosje.
Dat was gemakkelijker gezegd dan ged . . . wacht eens, daar zat een
stel prachtige treedjes en handgrepen, daar moest ze gebruik van
maken! Hè, ging dat even fijn! Zonder enig zoeken en zonder moeite
kwam Joosje in korte tijd drie meter hoger, vlak onder Paul.
Geleidelijk, dus zonder rukken, had Taco, die zich een meter of acht
lager bevond, het touw tussen hem en Joosje laten vieren. Al zou
Joosje uitglijden of van schrik loslaten, dan zou haar niets gebeuren,
dan zou ze niet vallen, dan zou Paul het touw met al zijn kracht
tegenhouden en zou ze keurig blijven hangen. Maar Joosje was aller
minst van plan uit te glijden of te schrikken. Met rustige zelfverzekerd
heid, vertrouwend op haar krachten, het touw en Paul, kletterde ze
verder tot ze na een laatste krachtsinspanning twee ver uit elkaar
gelegen steunpunten overbrugde en bij Paul belandde. ,,Bravo, schön
gekletterd”, klonk het welgemeende en evenzeer verdiende compli
ment van Paul, die Joosje instrueerde hoe zij zelf het touw om de rots
punt moest „sichern”, terwijl hij omhoog klom. Niet dat hij zou
vallen, maar ze moest leren de voorman te „sichern”. Terwijl Joosje
het touw, dat op de grond lag, zoetjes-aan liet vieren, voelde ze als
door telepathie, dat er een blik op haar gevestigd was. „Freddie!”,
juichte het in haar. Waar zou hij zitten?
Toen Joosje omlaag keek, ontstelde ze even van de diepte. Ge
lukkig had ze geen last van hoogtevrees, zodat er geen duizeligheid
bij haar opkwam. Toch moest ze even wennen aan het idee van af een
klein rorsbalconnetje zonder balustrade langs een betrekkelijk steile
wand omlaag, twee of drie op elkaar gestapelde stadshuizen diep, te
kijken. Freddie! Daar ontdekte ze hem achter zijn filmcamera, zoals
ze hem het liefste zag: één met zijn hobby! „Freddie!!!!” riep Joosje,
terwijl ze enthousiast in zijn richting wuifde. Waarom wuifde hij nu
niet terug? Zou hij haar niet gehoord hebben? Toch wel! Als een zwak
kreetje was het geroep van Joosje tot Fred doorgedrongen, maar hij
was juist zo ingespannen aan het filmen, dat hij haar groet niet on
middellijk kon beantwoorden. Nu zwaaide hij met verwoede arm192
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bewegingen terug, alsof hij zeggen wou: „Hallo, Joosje, heb je einde
lijk ontdekt, dat ik je met de telelens gevolgd heb en nog meer dan
dat: dat ik je bij je kletter-oefeningen gefilmd heb en dat die harte
lijke, spontane armzwaai een prachtige, ongekunstelde afsluiting van
deze scène vormde? Kranig gedaan, meid, ik ben trots op je!”
„Seil nachgeben!” commandeerde Paul, en Joosje beijverde zich het
touw, dat ze heel even had ingehouden, weer te laten vieren. Foei, dat
ze voor Fred de zorg van het touw een ogenblikje verwaarloosd had!
Dat was eens, maar nooit weer. In het vervolg zou ze beter opletten.
Toen Paul een geschikte standplaats had gevonden, riep hij „Taco
nachkommen!”, hetgeen Joosje voor alle zekerheid nog even herhaalde.
Taco riep daarop omhoog, zoals het hem geleerd was „Seil ein!”, het
geen voor Joosje beduidde, dat ze het touw moest op- en .aantrekken.
Ten overvloede riep hij nog „Ich komme” en daarop kwam hij naar
boven geklauterd. Bij Joosje gekomen, nam hij haar standplaats en
mogelijkheid om te „sichern” over en werkte Joosje zich weer naar
boven.
Volgens dit kletterschema kwamen ze al hoger en hoger. De Riffelsee kwam steeds dieper onder hen te liggen, evenals de Gornergletscher. De helling, die tot nog toe niet meer dan een halve rechte
hoek had bedragen, werd geleidelijk steiler. Een vijftiental meters
onder de top was zelfs een loodrechte passage, maar door de bij
zondere aard daarvan leverde die geen onoverkomelijke moeilijkheden
op.
Joosje, Paul en Taco stonden vóór, juister gezegd ónder, nog juister
gezegd aan de ingang van een „Kamin”. De Hollandse vertaling
daarvan, „Schoorsteen”, zou doen denken aan een rechthoekige, lood
recht stijgende tunnel, dus een schoorsteen in de rots. Daar had het
Kamin ook wel wat van weg, alleen grensde het aan de loodrechte
wand van de berg, zodat in het Kamin drie opstaande zijwanden in
plaats van vier waren. Eigenlijk was een Kamin niet anders dan een
sterk vergrote verticale reet in de rots, die zo breed was, dat er wel
drie mensen in konden staan.
Zo stond het drietal op de bodem van het Kamin, dat bijna twee
meter diep en nog geen anderhalve meter breed was. Er waren zo
weinig geschikte steun- en aangrijpingspunten op de twee vrijwel even
wijdige wanden er van, dat Paul besloot zijn leerlingen de zg.
„Stemm”-techniek bij te brengen. Joosje en Taco snapten niet hoe ze
het Kamin, dat bijna tien meter hoog was, zouden kunnen „durchklettern”, tenzij Paul hen als een zak meel zou ophijsen. „Ganz einfach”, zei Paul en hij deed hun voor hoe je door middel van „stemDe Hobby Club
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men”, in het Hollands
„drukken” of „schrap zet
ten”, je in een Kamin om
hoogwerkte.
Paul drukte zijn rug tegen
de ene en zijn voetzolen te
gen de andere wand van het
Kamin, terwijl hij zijn han
den tegen de eerste wand ter
weerszijden van zijn zitvlak
plaatste. „Kletteren door
wrijving!” Paul zat daar zo
gemakkelijk alsof hij onder
zich in plaats van lucht de
zacht-verende kussens van
een comfortabele fauteuil
had en in plaats van tegen
een rotswand tegen een even
eens zacht-verende rugleu
ning leunde. Daar ging hij.
Hij perste zijn handen tegen
de wand, boog zijn rug wat
naar voren, zodat deze niet
meer tegen de wand rustte
en duwde zich een stukje
omhoog, waarbij zijn voeten
op dezelfde plaats bleven. Vervolgens drukte hij zijn rug weer tegen
de wand en schoof eerst zijn éne en daarna zijn andere voet omhoog.
Dit spelletje herhaalde hij net zo lang, tot hij geheel boven in het
Kamin was beland. Daarbij maakte hij natuurlijk gebruik van de
steunpunten en oneffenheden in de wanden, die weliswaar niet voor
gewoon klauteren geschikt waren, maar die toch voldoende steun
boden om voeten, handen en rug de nodige houvast te geven. Onderdehand keken Joosje en Taco stomverbaasd toe, hoe soepel Paul „al
zittende” hoger en hoger kwam. Direct zouden ze zelf aan de beurt
komen. Ze hadden goed opgelet hoe het „stemmen”, het je tegen
beide wanden drukkend omhoog werken, moest gebeuren. Paul was nu
niet meer zichtbaar en zocht waarschijnlijk naar een geschikte manier
om zijn touw te „sichern”. Daar verscheen zijn glundere, bruin-gebrande kop boven de uitmonding van het Kamin tegen het blauw van
de hemel. „Nachkommen!” klonk het.
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„Daar ga je, Joosje! Houd je taai!!” zei Taco, die benieuwd was hoe
Joosje het er af zou brengen. Het meisje nam de „Stemm”-houding
aan en drukte haar schoenzolen, handen en rug tegen de wanden van
het Kamin. Oei, dat viel niet mee, je werd helemaal samengeperst!
Ze moest nu omhoog, maar ze weifelde. „Nur keine Angst, ich halte
dich!” riep Paul geruststellend van boven en voegde er aan toe, dat
ze niet zo hard moest drukken omdat dit veel te vermoeiend was.
Joosje vermande zich, klemde haar tanden op elkaar, verplaatste haar
rug, verschoof één voor één haar voeten en . . . waarachtig, het lukte:
ze kwam omhoog! Het ging langzaam maar zeker en ze vorderde ge
stadig tot ze op halve hoogte van het Kamin even uitrustte en omlaag
keek. Dat was even een onaangename gewaarwording zo in de diepe
schoorsteen te kijken, op de bodem waarvan Taco stond en met zijn
Leica een hoogst ongewone opname van haar maakte. Wat zouden
paps en mams er wel van zeggen als ze haar zo op een foto zouden
zien? „Kindlief, hoe héb je ’t gedurfd?” hoorde ze moeders stem al
zeggen. Nu, mams kon gerust zijn, haar Joosje zou zich niet in ge
vaar begeven, maar alleen onder vertrouwde, deskundige leiding
klimmen. Op school, op gymnastiek moest je vaak toeren doen, die
heel wat meer risico opleverden. Ringzwaaien bijvoorbeeld, en dan
achteroverduikelen en je in die houding omlaag laten vallen. Zo aan
het strak-gespannen touw in een rotsspleet voelde ze zich heel wat
geruster. Kom-aan, nu moest ze weer verder!
Een kwartier later zat het drietal schrijlings op de rots-Grat, die
tot dicht onder de top leidde. Daar de Grat ter plaatse zeer smal
was, waren Joosje en Taco in navolging van Paul als ruiters te paard
gaan zitten, waarbij ze zich met hun handen verplaatsten. Deze
methode gaf, ondanks de aan weerszijden steil afdalende wanden een
groot gevoel van veiligheid, zodat het touw niet eens „gesichert” hoef
de te worden. Lang duurde dat paardje rijden niet, want, als laatste
hindernis voor de top, verhief zich voor hen een vijf meter hoge,
overhangende rotswand, waar ze met geen mogelijkheid tegenop
zouden kunnen klimmen. Wat nu?
„Quergang! Wir traversieren die Wand!” zei Paul en hij legde uit,
wat hij daarmee bedoelde. Omdat recht-omhoog klimmen onmogelijk
was, moesten ze in horizontale richting een omtrekkende beweging
maken, totdat ze een meer toegankelijke rotsformatie tegenkwamen.
„Quer” en „traverse” betekenden „dwars” en dat deze uitdrukkingen
op hun zijdelings verdergaan sloegen, was duidelijk. Paul zei, dat
dit een werkelijk moeilijke, maar daarom juist zo aantrekkelijke pas
sage was, die Joosje en Taco overigens best „aan” konden. Hier
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konden ze tevens leren hoe je op gevaarlijke plaatsen de klimmer, die
vooraan ging, kon „sichern”. Paul liet Taco zien hoe ze het touw om
een vooruitspringende rots moesten leggen. Neen, niet zo zonder meer
over die scherpe rotswand! Eerst een stuk papier er onder. En dan,
om het „sichernde” touw vast te houden, eerst wijdbeens een stevige
stand zoeken en dan met gespreide armen het touw vasthouden. Hij,
Paul, zou voorgaan en dus was er practisch geen kans, dat hij zou
vallen of uitglijden, maar waar het hem om ging was Joosje en Taco
de techniek van het „sichern” te leren. Joosje deed wat haar gezegd
was, sloeg het touw om de rots, spreidde haar armen en benen en
daar ging Paul zijdelings de wand in en daarna, letterlijk, het hoekje
om. Even later klonk zijn stem: „Joosje nachkommen! Ich sichere
schon. Taco auch sichern, gut sichern! Keine Angst, Joosje, es kann
dir nichts passieren!”
Voor mensen met hoogtevrees zou deze „Quergang” hoogst be
denkelijk zijn, want de wand had de diepte en de steilte van een hoge
kerktoren. Joosje had gelukkig geen last van hoogtevrees en bang was
ze evenmin. Alleen moest ze even wennen aan deze ietwat ongewone
manier van zich voort te bewegen. Lopen kon ze niet, kruipen even
min, hangen ook al niet en toch, ze moest naar Paul toe, hoe dan
ook. Kletteren deed je eerst met je verstand, dan met je lichaam. Onder
de overhangende rotswand was een diepe, bijna horizontale spleet in
de rots, die in de richting van de berg naar beneden gericht was.
Daarin moest je je vingers klemmen, zodat je met je armen een groot
deel van je gewicht kon dragen. De rots daaronder had tal van on
effenheden, zoals vooruitspringende knobbeltjes en ondiepe spleetjes.
Daarop moest ze met de neus van haar schoenen steunen en dat kon
best als haar banden voldoende houvast hadden en haar armen haar
gewicht droegen. Konden ze dat? Joosje probeerde even. Ja, dat
konden ze, al was het vermoeiend. „Seil cin!” riep ze nog voor alle
zekerheid naar Paul en daar ging ze. Oei, wat klemde ze haar handen
krampachtig! Toch blijkbaar angst! Paul had gezegd, dat je bij klette
ren nooit krampachtige houdingen moest aannemen. Je moest op de
kracht van je armen vertrouwen en niets forceren. Rustig Joosje! zei ze
tegen zichzelf, er gebeurt je niets, je hangt tussen twee strak gespannen
touwen, je bent even veilig als je als kind was op moeders schoot. Dat
hielp.
Rustig en zelfverzekerd verplaatste Joosje één voor één haar
handen en haar voeten. Het ging uitstekend, maar ze moest dood
voorzichtig te werk gaan, omdat de steunpunten voor haar voeten
oh zo klein waren. Ze was al aan de bocht toe; zou ze Paul al
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kunnen zien? Even rekte ze zich uit om te kijken. Toen gebeurde het.
Doordat ze zich uitrekte, drukten haar knieën, die, zonder dat ze dat
had geweten, al tegen de rotswand persten, haar voeten van de steun
punten af, zakte ze met een ruk omlaag en hing ze alleen nog maar
aan de uiterste kootjes van haar vingers. Hoe haar benen ook tegen
de rots krabbelden, ze vonden geen houvast; haar armen waren bijna
gestrekt en optrekken kon ze zich niet. Daarbij kwam dat haar vingers
hevig door het grote gewicht begonnen te trillen en Joosje voelde, dat
ze dit nog maar even kon volhouden, dat haar vingers zouden loslaten,
dat ze zou vallen . . . Het angstzweet brak haar uit, maar voor er iets
gebeurde, voelde ze hoe het bovenste touw strakker en strakker trok,
hoe het haar omhoog trok, hoe beide touwen haar in evenwicht hiel
den, zodat ze eerst de positie van haar handen kon herstellen en
daarna voorzichtig naar onderen kon kijken, waar ze een prima steun
punt voor haar voeten zag. Met nieuwe moed klom ze verder.
„Ha, Joosje! Welkom hierboven!” begroette Leo het blozende
meisjeskopje, dat tegen één uur boven de rand van de top verscheen.
„Neen, maar, wat is het hier gezellig!” zei Joosje, terwijl ze zich
met een laatste krachtsinspanning op het kleine rotsplateau, dat de
top vormde, hees. „Dag Leo! Dag Dick, dag jongens!! Oh, wat is het
hier fijn!” riep ze verrukt uit, terwijl ze om zich heen keek. De situatie
was inderdaad zo attractief als Joosje zich maar wensen kon. Een klein
rotsterras, niet groter dan een ruime kamer met daarop Leo, Dick
en enkele anderen, die om de 5-meter-zendontvanger geschaard ston
den. Het was drie minuten voor één en zo dadelijk zou de practijk
uitwijzen in hoeverre het resultaat van wekenlang knutselen en experi
menteren aan de gestelde verwachtingen zou voldoen.
Het plateautje vormde de top van een steile rotspiek, de Riffelhorn
en aan alle kanten daalden de rotsen steil omlaag, meer dan honderd
meter diep, aan de kant van de gletschers zelfs drie honderd meter.
Juist die afgronden rondom gaven het samenzijn op de top zo’n gezel
lig, besloten karakter. Knus bij elkaar op luttele vierkante meters rots,
om je heen ruimte, één en al ruimte, overspannen door het onmetelijk
hemelgewelf; onder je gletschers, rotsen en alpenweiden en daarom
heen een decoratief gevulde horizon van hoge bergen. Ditmaal was
het niet koning Matterhorn, die in het brandpunt der belangstelling
stond, dit keer verplaatsten de gedachten van de jongens en meisjes
zich ver over de Zermatter vallei naar een uit het groen oprijzende
bruine rotspyramide, de Mettelhorn, op welker spits-uitlopende, wit-gevlekte top zich de rest van de Hobby Club moest bevinden.
Twee minuten voor énen. Nog was het afgesproken tijdstip niet aan-
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gebroken, nog stonden de jongens en meisjes in geestdriftige bewoor
dingen hun kletterervaringen uit te wisselen. Gedachtig aan de alpinistische traditie drukten Joosje, Paul en Taco elkaar de hand: de be
klimming van de Riffelhorn was volbracht en niet eens langs de ge
makkelijkste weg! De leden van de Hobby Club hadden in vier
groepen geklommen. Om het gevaar voor „Steinschlag”, door vallende
stenen, die de voeten der klimmers losmaakten, uit te schakelen,
hadden de groepen niet achter en onder elkaar geklommen. De eerste
groep, die om tien uur onder leiding van Gustave gestart was, had de
gemakkelijkste weg gevolgd. De tweede groep, aangevoerd door Peter,
had dezelfde route als Joosje, Paul en Taco gevolgd, de „Skyline”
met enkele variaties daarop. Om half twaalf waren de derde en vierde
groep, onder leiding van Emil en Paul, de beklimming begonnen.
Alleen Fred was met Tjark achtergebleven om te filmen en was nu
onderweg. De rest was boven en Fred en Tjark, die een kwartier te
voren halverwege de gemakkelijkste route gesignaleerd waren, konden
elk ogenblik verwacht worden.
Eén minuut voor énen. Over zestig seconden zouden de eerste radio
golven in de Zwitserse aether geslingerd worden. Tot de uitrusting
van elk lid van de Hobby Club behoorde een uiterst lichte, enkelvou
dige koptelefoon. Alleen Leo, Dick en Poldervaart hadden een
dubbele koptelefoon, daar zij de zenders moesten bedienen. Eigenlijk
waren alleen Leo en Poldervaart daartoe gerechtigd, omdat alleen zij
met succes het zend-examen hadden afgelegd en dus gelicenseerde
zendamateurs waren, maar hier in Zwitserland hoefden ze niet zo
nauw te kijken. Leo had de roepletters PAoHA, Poldervaart PAoHB
en de Hobby Club in haar geheel de combinatie PAoHC, waarbij HC
als afkorting van Hobby Club was bedoeld. Daaraan werd nog de
letter X toegevoegd, die aangaf dat de zender niet van zijn normale
basis uit opereerde, maar uithuizig was.
Ieder zette de koptelefoon op zijn oor en sloot haar aan op de zendontvanger. Daar de banaanstekkers doorboord waren en tevens als
contra-stekker dienst konden doen, kostte het niet de minste moeite
om acht of desnoods nog meer koptelefoons in serie- of parallelschake
ling op de ontvanger aan te sluiten.
Eén uur: aller aandacht was nu gericht op het glanzende zwarte
apparaat met zijn rood-koperen antenne, zijn vele draai- en schakelknopjes, zijn milli-ampère-meter en zijn gecompliceerde inwendige
constructie. De zend-ontvang-schakelaar stond op „zenden”, de ge
ijkte afstemknop was op een golflengte van 5.12 meter ingesteld en
de naald van de mA-meter wees een antennestroom van 26 milli-
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ampère aan. Taco stond, met zijn wijsvinger op de sluiter, gereed om
met zijn Leica het historisch ogenblik fotografisch vast te leggen. In
zijn zoekerbeeld zag hij de 5-meter-zend-ontvanger, Leo met de kristalmicrofoon voor zijn mond, daaromheen de leden van de Hobby Club,
op de achtergrond de Mettelhorn. „Klik!” zei de sluiter.
„Hallo cq, hallo cq! Hallo XPAoHB, hallo XPAoHB! Hier roept
XPAoHC, hier roept XPAoHC van de top van de Riffelhorn. Hallo,
Poldervaart, hallo HB, hier is Leo, hier is HC met een cq in de 5meter-band. Hallo XPAoHB, hier roept XPAoHC, die thans overgaat
op ontvangst. Over! Dadidaahü”
Na dit korte „cq”, na deze korte algemene oproep, schakelde Leo
over op ontvangst en luisterde, evenals de anderen, met gespannen
aandacht of zijn oproep beantwoord werd. Er klonk een zacht ruisen
in de koptelefoon, een gevolg van de super-regeneratieve schakeling
van de ontvanger, waardoor plotseling een vage, nauwelijks verstaan
bare stem brak. Snel en handig manoeuvreerde Leo met de afstemknop
om haarfijn te kunnen afstemmen. De stem verdween, het ruisen trad
weer op, nam even later in sterkte af, de stem werd weer hoorbaar,
zwol aan, flitste weer weg en was plotseling kei hard, glashelder en
volmaakt duidelijk: Leo had het gevoeligste punt, het putje in de top
van de tong-vormige afstemcurve, te pakken. Het was een ontroerend
ogenblik, toen de jongens en meisjes van de Hobby Club de hun zo
bekende stem van Poldervaart hoorden, die daar van verre, over
sneeuwvelden, naaldbossen, dalen, riviertjes en alpenweiden door de
aether naar hen toe zweefde:
„Hallo, XPAoHC, hallo XPAoHC! Hier is XPAoHB, hier ant
woordt XPAoHB op je cq. Hallo Leo, hallo Joosje, hallo Fred, hallo
Taco, hallo Paul, Emil, Gustave en Peter, hallo allemaal! Hier zijn
Poldervaart en de anderen na een prachtig geslaagde tocht boven op
de top van de Mettelhorn, 3410 meter hoog. Luitjes, wat een feest,
dat bergenklimmen! We hebben een denderende tocht achter de rug
en we zijn reuzebenieuwd naar jullie ondervindingen. Fijn geklettert?
We branden van nieuwsgierigheid, omdat we morgen zelf op het
hellend vlak onder het mes gaan. Jullie staat morgen anders ook het
een en ander te wachten! Moorddadig, die Mettelhorn en een uit
zicht!!! Zo dadelijk zullen we vertellen, wat we zo allemaal onderweg
beleefd hebben, maar eerst ga ik nog even over op ontvangst om te
horen of alles oké is en of jullie ons goed ontvangt. Enig, hè, zo’n
draadloos babbeltje! Jullie komt hier knalhard door, sterkte R 9, fb
hoor! En nu: hallo XPAoHC, hier XPAoHB, die overgaat op ont
vangst. Over! Dadidaahü”
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Voor de zoveelste maal werden de jongens en meisjes van de
Hobby Club overrompeld door het mysterie der draadloze. Ze zagen,
heel in de verte, de top van de Mettelhorn, wisten dat daar hun
vrinden zaten en hoorden hen; ze kenden de principes van radio-overdracht op hun duimpje, waren precies op de hoogte van alle schake
lingen en onderdelen van de zendontvangers, en niettemin voelden ze
zich hier tegenover een Wonder geplaatst, tegenover een ondoorgronde
lijk geheim der natuurkrachten. Als ze dichters waren geweest, hadden
ze er in de hoogste inspiratie een hymne ,,Radio, oh wonder...” aan
gewijd. Ze waren echter doodgewone jongens met een hobby voor
techniek en daarom ‘grepen ze hun logboek, waarin ze, zoals door de
wet was voorgeschreven, allerlei gegevens van hun QSO, hun draad
loze verbinding, noteerden. Leo had inmiddels weer op ,,zenden” in
geschakeld en was bezig Poldervaart van het kletteren te vertellen:
„We hadden dan ook al gauw de smaak er van te pakken. Straks
zal Paul ons een korte samenvatting van de grondregels van het
kletteren geven, waarnaar jullie eventueel via de zender ook kunt
luisteren. Zeg Pollie, als je even in de richting van de Matterhorn
kijkt, dan zie je halverwege de Unter Gabelhorn. Dat is een bijna 3400
meter hoge kletterberg, die we aanstaande Zaterdag wel eens konden
beklimmen. Volgens Paul kun je daar ideaal kletteren en al is de
Unter Gabelhorn niet zo’n reus als zijn grotere broer, de meer dan
4000 meter hoge Ober Gabelhorn, hij is toch heel wat groter dan ons
Riffelhörnli. Overigens niets dan goeds van ons kletterbergje. We zijn
er allemaal wild op en zouden hem best mee naar Holland willen
nemen, maar je weet het. . . die invoerrechten! Hé, daar zie ik de
vlasharen van Fred uit de diepte omhoogrijzen. Hallo Fred, er is een
vriendje van je aan de telefoon, hoor maar!”
Fred en Tjark, die even later verscheen, maakten zich los van hun
touw en voegden zich bij het kringetje om de zend-ontvanger. Het
gesprek, dat zich ontspon, werd uitgezonden en nadat ieder wat van
zijn ervaringen verteld had, werd weer op „ontvangen”, op Poldervaart
overgeschakeld.
„Wat onze tocht betreft,” klonk Poldervaarts stem in de koptele
foon, „we begonnen met het Triftdal, dat heel smal en geweldig steil
is, met reusachtige watervallen, met loodrechte rotswanden en paadjes,
die als een wenteltrap omhoog gaan: iets fantastisch! Je kunt je geen
voorstelling maken van de sfeer in dat dal; we vonden het een sensatie
gewoonweg. Van weilandjes valt niets te bespeuren; er is nauwelijks
ruimte voor een smal pad. Die Triftbach is een onstuimig heer: met
donderend geweld slaan zijn watermassa’s door de rotsen omlaag.
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Op sommige plaatsen dreunt en trilt de rotsbodem, valt er een regen
van water, dat op de rots tot fijne druppeltjes uiteen is geslagen, en
moet je schreeuwen om je verstaanbaar te maken. Iets ongelofelijks!
Bijna twee uur lang trek je door dit slagveld van rots en water om
hoog en dan bereik je het kleine Trift-hotel, dat heel merkwaardig
gelegen is. Het is daarboven, wat je noemt, een bende, links en rechts
zwerven rotsblokken, waarvan sommige zo groot als een huis zijn.
Bomen zijn er niet, wel puin, schrale grasveldjes en beekjes. We
gingen eerst de kant van de Zinal-Rothorn op en daar begon een lange
en tamelijk vermoeiende klimpartij door een uiterst somber landschap,
dat hier en daar nogal moerassig was. Eindelijk kwamen we aan het
eerste sneeuwveld, waar een grote kudde schapen ijsjes zat te likken.
Geweldige hoeveelheden puin, interessante rotspartijen en sneeuwveldjes wisselden elkaar af. Ondanks die afwisseling was het enigs
zins eentonig, doordat je je einddoel helemaal niet zag. Van deze tocht
van vijf uur zie je alleen het laatste half uur de Mettelhorn voor je.
Het was dan ook een opluchting voor ons, toen we na een steil en
tamelijk moeilijk begaanbaar sneeuwveld een pas van groene rots be
reikten, vanwaar we achter een kleine gletscher de top van de Mettel
horn zagen liggen, niet meer de bijna 2000 meter hoge pyramide, die
je van Zermatt ziet, maar een kleine, verweerde rotstop van nog geen
honderd meter hoogte. Het was niet nodig om aan touwen te gaan
en in snel tempo trokken we over de gletscher. Nog een kwartier lang
klommen we heel steil omhoog, de laatste meters kropen we op
handen en voeten en juichend hesen we ons op de top, die klein, maar
gezellig is. Het uitzicht is onbeschrijfelijk mooi, afgezien van de
gletschers veel imposanter dan het uitzicht van de Gornergrat. Je kijkt
hier 1800 meter steil omlaag en daar heel in de diepte zie je piete
peuterig kleine huisjes: Zermatt in vogelvlucht. Recht daarachter zien
we een bruin knobbeltje: de apenrots met de Hobby-Club-vlooien.
Maar voor ik jullie nog meer ga beledigen: hier is Lous, die in het
kwartiertje voor de huisvrouw een lezing gaat houden over het onder
werp: „De invloed van het hooggebergte op de psyche van het jonge
meisje..
Hoewel officieel alleen de gelicenseerde zendamateurs voor de
microfoon mochten spreken, waagden de anderen het er ook maar op.
Ten gevolge van de beperkte werkingssfeer van de 5-meter-zenders was
er maar weinig kans, dat de Zwitserse P.T.T. het gesprek zou af
luisteren, te meer daar de 5-meter-band zich nog altijd min of meer in
een experimenteel stadium bevond. Bovendien was kans op storing
van andere zenders op deze hoge frequentie vrijwel uitgesloten, zodat
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niemand van de uitzending van de Hobby Club enige last zou onder
vinden. Alle leden van de Hobby Club konden dan ook aan het ge
sprek deelnemen en door snel en handig overschakelen werd een vlotte
conversatie tussen de zo ver van elkaar verwijderde leden van de
Hobby Club mogelijk.
Om de anodebatterij niet al te zwaar te belasten, werd om half
twee het QSO gesloten. Het was trouwens tijd om een hapje te gaan
eten en een half uurtje in de zon te gaan liggen luieren. Om twee uur
namen Leo en Dick wat proeven met de zend-ontvanger. Terwijl
Poldervaart op de Mettelhorn met ingedrukte seinsleutel een ononder
broken telegrafiesignaal, dat als een fluittoon hoorbaar werd, uitzond,
peilden Leo en Dick met de draaibare raamantenne de richting van.
de zender. Ze draaiden het antenneraam tot de fluittoon op zijn
zachtst was en zetten op de kaart, die met behulp van een kompas
precies noord-zuid was gelegd, een lijn af, die door de top van de
Riffelhorn ging en loodrecht stond op de richting van het antenne
raam bij minimale ontvangststerkte. Dat noord-zuid-leggen van de
kaart was een secuur werkje, dat geschiedde met behulp van één
van de drie Bézardkompassen van de Hobby Club, die met hun
draaibare, in 360° verdeelde roos en hun vizier een nauwkeurige be
paling van de richting mogelijk maakten. Waar de Hobby Club reke
ning mee moest houden, was de magnetische declinatie, de afwijking
van de magneetnaald van de geografisch zuivere noordrichting,
doordat de magnetische en geografische noordpool niet samen
vielen.
Als de peiling zuiver was, moest de lijn, die de jongens op de kaart
trokken, door de top van de Mettelhorn gaan en dat kwam vrij goed
uit. Na een reeks van peilingen bleek, dat het mogelijk was met een
nauwkeurigheid van ongeveer vijf graden de juiste richting te be
palen. Dat was geen slecht resultaat en op de afstand van de Mettel
horn, acht kilometer, kwam dat overeen met een speling van nog geen
vijfhonderd meter. Daar de zenders aan de bergtoppen waren vastge
kluisterd, konden de jongens geen kruispeiling doen, hetgeen heel
jammer was omdat alleen met een kruispeiling de plaats, dus niet
alleen de richting, van de zender bepaald kon worden. Maar Leo en
Poldervaart spraken met elkaar af, dat Leo om vier uur een ononder
broken telegrafiesignaal zou uitzenden; tegen die tijd had Poldervaart
zich ten minste over vijf kilometer verplaatst, zodat hij dan een tweede
peiling op de Riffelhorn kon nemen. Ook nu al zond Leo een tele
grafiesignaal uit om Poldervaart in de gelegenheid te stellen een
peiling van de Mettelhorn te nemen. Door beide peilingen op de kaart
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af te zetten, moest Poldervaart twee lijnen krijgen, waarvan het snij
punt samenviel met de top van de Riffelhorn.
Peilen met telefonie, in dit geval met „spraak”, was moeilijker,
doordat bij telefonie de geluidssterkte voortdurend en onregelmatig
veranderde. Het duurde dan ook langer, voordat de jongens een
minimum vonden en dat was minder scherp dan bij een telegrafiesignaal, zodat de peiling minder zuiver was.
De andere proeven met de 5-meter-zend-ontvangers moesten ant
woord geven op de vraag tot hoeveel watts de zendenergie verlaagd
kon worden om nog net een verstaanbaar telefoniegesprek of een
nog net neembaar telegrafiesignaal te ontvangen. Met een potentiometer kon de anodestroom van de zendlamp gewijzigd worden. De
naald van de milli-ampère-meter kroop bij verlaging van de anode
stroom langzaam terug langs de schaal: 26 mA ... 25 mA ... 24 mA
en daarbij gaf Leo voor de microfoon de stand van de mA-meter aan:
„vijf en twintig, vijf en twintig, vijf en twintig . . . vier en twintig,
vier en twintig, vier en twintig . . . drie en twintig ...” en zo ging hij
voort tot 15 mA. Daarna ging hij over op ontvangst.
„Hallo XPAoHC, hallo Leo. Bij 19 milli’s kon ik je niet meer ver
staan en bij 22 begon ’t me al moeite te kosten. Bij 23 was de ont
vangst merkwaardig genoeg nog uitstekend. Ik zal nu hetzelfde grapje
uithalen, dan kunnen we nagaan in hoeverre de twee gelijke zendontvangers ook gelijke zend- en ontvangstreSultaten geven. Let je op?
Daar gaat-ie! Vijf en twintig, vijf en twintig ...”
Nadat gebleken was, dat de ontvangst op de Mettelhorn iets
krachtiger was dan op de Riffelhorn — misschien een gevolg van de
grotere hoogte of van verschillende bodemgesteldheid, óf van een
verschil tussen beide zend-ontvangers, hetgeen latere experimenten
moesten uitwijzen — gingen Leo en Poldervaart over op telegrafie
. en herhaalden zij hun proefnemingen. Zoals te verwachten, bleef
communicatie met telegrafie bij een veel kleinere zendenergie mogelijk
dan met telefonie. Bij een antennestroom van 6 milli-ampère, 23%
van de oorspronkelijke, waren de morsesignalen nog net neembaar.
Terwijl Leo rustig zat te sleutelen, filmde. Fred hem bij deze onge
wone wijze van converseren. Fred was in zijn nopjes over de prachtige
actie-opnamen, die hij bij het kletteren had kunnen draaien. De
klauterende jongens en meisjes met op de achtergrond een over
weldigend panorama van bergen: daar zat beweging, daar zat actie,
daar zat leven in, dat was film op haar best! Dit heerlijke, uitbundige
spel tegen de grauwe en steile rotswanden, deze sportieve strijd tegen
de zwaartekracht, het tasten naar steunpunten, het grijpen van de
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handen en het afzetten van de voeten, het uitstrekken van de armen,
het zich buigen en omhoogwerken van de lenige, jonge lichamen, het
inhalen, laten vieren en oprollen van de touwen, het „stemmen” en het
„abseilen”, dat alles moest je zien door de zoeker van je snorrende
filmcamera en dan in het besef, dat je later door een knip aan een
schakelaar van je projector heel dit avontuurlijke gedoe opnieuw
kon laten leven en in wonderlijke herinneringsbeelden op het witte
doek weer te voorschijn kon toveren!
Tot slot van de QSO namen Leo en Poldervaart nog wat proeven
met telefonie en wel met meer of minder diep moduleren, waarna
ze het draadloos babbeltje afbraken, omdat Poldervaart en zijn met
gezellen de terugtocht moesten aanvaarden. Leo schakelde de zendontvanger uit en klauterde met Fred tot enkele meters onder de top,
waar de anderen plat op hun buik over de rand van de zuid-westelijke
wand lagen te kijken. Er moest bepaald iets bijzonders aan de hand
zijn, maar wat?
Leo‘en Fred bogen zich over de rand. Pfffff dat was nog eens
steil!!! „Luftig!”, nu voelden ze wat die uitdrukking van de Matterhornbeklimmer betekende. Voor alle zekerheid gingen ze ook maar
plat liggen, dat gaf een heel wat veiliger gevoel. Nu konden ze met
een gerust hart kijken. Ze blikten langs dat gedeelte van de Riffelhorn-ZW-Wand, dat door kenners het allermoeilijkste gedeelte werd
genoemd. Glad om er een nachtmerrie van te krijgen, steil „zo steil
als steil zijn kon”, driehonderd meter diep, eindigend in het kwaad
aardig glinsterend ijs van de Bodengletscher, in één woord: huivering
wekkend. Wat je bij een filmvertoning aan trucage zou doen denken,
was hier werkelijkheid: tegen dit summum van gladheid, steilheid
enzovoorts klommen twee mannen omhoog. Ademloos aanschouwde
de Hobby Club deze „hogeschool” van het alpinisme, in angstige
spanning elke beweging en elke vordering van het tweetal volgend.
Rechts onder de mannen gaapte een reusachtige gletscherspleet als de
muil van een bloeddorstig monster, dat op de loer lag om elk slacht
offer van een misstap met huid en haar te verslinden.
Twintig meter onder de Hobby Club klemden twee alpinisten zich
vast aan de Riffelhorn-wand, elk knobbeltje en spleetje in de rots uit
buitend om houvast te vinden. De palmen van hun handen waren
tegen de rots geperst, hun vingers kromden zich om de rotsbobbeltjes
en hun nagels grepen in ragfijne spleetjes. Uiterst behoedzaam, centi
meter voor centimeter verschoof de bovenste zijn lichaam langs de
ruwe rots, terwijl de punt van zijn voeten zich tegen kleine oneffen
heden afzette. Eindelijk had hij een punt bereikt, waar hij wat meer
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houvast had, een verticale spleet, waarin hij met zijn houten kletterhamer een zg. Mauerhaken, een smeedijzeren pen met een oog, sloeg.
In dat oog bevestigde hij een „Karabiner”, een ijzeren ring, die open
geklapt kon worden, en waardoor hij het touw haalde. Hiermee
„sicherde” hij zichzelf en daarmee zijn metgezel. Laatstgenoemde kon
nu volgen en inderdaad hoorde de Hobby Club even later „nachkommen!” uitroepen.
Bliksemsnel had Fred zijn Cine Kodak Special in stelling gebracht
en nu richtte hij zijn lichtkanon, de lange 4|^-inch-telelens, op de
alpinisten onder hem. Hij schoot raak en kreeg het tweetal precies in
zijn beeldveld. Toch bevredigden de opnamen van dit standpunt
hem niet, omdat hij boven op de alpinisten en vlak langs de wand keek
en daardoor een sterk verkort en weinig suggestief beeld kreeg, dat
de duizelingwekkende steilte in ’t geheel niet tot uitdrukking zou
brengen. Hij wees op een kleine vooruitspringende rotspunt, een
meter of twaalf onder hem, enkele meters boven de alpinisten. Als hij
daar zou kunnen filmen, dan zag hij de wand en het kletteren van
opzij tegen een witte achtergrond van sneeuwvelden en gletschers,
dan kreeg hij misschien de Matterhorn in zijn beeldveld, dan waren
de zonnestand en de belichting ideaal, dan kon hij een pracht serie
in hoge mate sensationele opnamen maken. Als . . . als . . . maar hij kon
daar onmogelijk komen, doordat de rotswand tussen hem en de voor
uitspringende punt hopeloos glad en steil was. Jammer toch, deze
filmische lekkernij zou aan zijn mond voorbijgaan, of . . .?
„Abseilen!” luidde de toverformule, die Paul uitsprak. Of hij dat
zou durven? Eigenlijk niet, maar als het om een filmopname ging,
dan kende Fred geen vrees, dan bezielde hem slechts één gedachte:
filmen! Paul stelde hem gerust: het „abseilen” mocht aanvankelijk een
wat griezelige gewaarwording zijn, gevaar was er absoluut niet aan
verbonden. Toen Fred dat hoorde, was hij onmiddellijk bereid zich
aan een touw omlaag te laten zakken. Hij had onder de titel
„Avonturen van een cameraman” een serie reportagefilms gezien en
die hadden hem er van doordrongen, dat de echte filmreporters, de
mannen van het vak, bij hun jacht naar nieuws vaak allerlei waag
halzerijen moesten uithalen. Als cameraman het wereldgebeuren mee
maken, als beroep te hebben „the most fascinating job of the world”,
zoals Truman Talley, de leider van Fox Movietone News, het uitdruk
te: dat was Freds grootste ideaal en daarom mocht hij nu niet
aarzelen.
Paul legde om een enkele decimeters hoge rotskop een zg. Abseilschlinge, een ring van touw, waarvan de uiteinden aaneengeknoopt
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waren. Om de Abseilschlinge zat een ijzeren ring en daardoorheen
haalde hij één van de dertig meter lange en twaalf mm dikke touwen,
waarmee de Hobby Club gekletterd had. Nadat de helft van het touw,
waarvan het midden door een rode draad was aangegeven, door de
ring was gehaald, nam hij het touw dubbel, knoopte de uiteinden aan
elkaar en wierp het dubbele touw in de diepte, zodat het langs de
wand bleef hangen. Het uiteinde van een tweede touw van dertig
meter lengte werd om Freds middel geknoopt ten einde hem te
„sichern”. Fred trok zijn handschoenen aan en bevestigde aan zijn
filmcamera een riem, die hij om zijn hals kon slaan, zodat hij op zijn
beurt de kostbare Cine Kodak Special tegen een eventuele val kon
behoeden. Daarna stopte hij zijn camera met toebehoren in zijn
cameratas: hij was gereed voor de afdaling. Voor Fred „over boord”
stapte, raadde Paul hem aan de alpinisten te vragen of ze wilden
„pendeln”. Wat dat woord, dat wel wat van „pendule” weghad, be
tekende, wist Fred niet, maar
volgens Paul zou dat hem
een magnifieke actie-opname
verschaffen. Nu was er ech
ter nog geen sprake van
„pendeln”, nu was „abseilen” aan de orde!
Weldra zweefde Fred bo
ven de afgrond. De kraag
van zijn windjack had hij op
gezet, niet omdat het zo
koud was, maar om het niet
te warm te krijgen, om geen
brandwonden in zijn hals
door wrijving van het touw
op te lopen. Het dubbele
touw liep namelijk van bo
ven tussen zijn dijen door,
om zijn linker dijbeen heen,
om zijn zitvlak via zijn borst
om zijn nek en vandaar over
zijn rechter schouder naar be
neden. Volgens de Dülfermethode „zat” hij in het
touw en als een losse katrol
gleed hij langs de touwen
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omlaag. Met zijn rechterhand, waarmee hij de van boven komende
touwen vast had, kon hij, al naar gelang dat nodig was, zijn afdaling
afremmen of versnellen. Zijn linkerhand omklemde het touw, dat om
laag ging en zonder handschoenen zou hij stellig zijn handen verbrand
hebben, zoveel hitte veroorzaakte de wrijving. Ook aan zijn hals en
zijn zitvlak voelde hij deze wrijvingswarmte.
De jongens en meisjes van de Hobby Club lagen met hun hoofd
over de rand en volgden de afdaling met gespannen aandacht. Taco
was bezig met zijn Leica Fred te fotograferen om in HOBBY CLUB
een foto-reporrage onder de titel „Avonturen van een cameraman”
te kunnen geven. Paul liet het touw, waaraan Fred vastzat, lang
zaam achter een rotsblok langs vieren, zodat Fred volkomen „safe”
was.
Naarmate Fred lager kwam, begon het touw steeds meer te slinge
ren en soms bengelde hij enkele meters heen en weer. Meestal kon
hij hieraan een eind maken door zijn benen zo ver mogelijk te sprei
den en lukte dat niet, dan trok Paul het touw zo strak mogelijk aan.
Joosje keek vol bewondering naar Freds acrobatische toeren en was
vastbesloten om, zo gauw ze de kans kreeg, ook eens „abzuseilen”.
Eindelijk bengelde Fred boven zijn doelwit: de vooruitspringende
rotspunt. Hij remde en probeerde vaste grond onder zijn voeten te
krijgen. Door de slingering van het touw viel dat echter niet mee,
maar na enig gekrabbel met zijn benen lukte het hem een veilige
drie-punts-landing uit te voeren. Deze drie punten waren zijn twee
benen en zijn corpus aposteriorus, dat niet bepaald zacht tegen de
rots aanbotste. Even trok hij een pijnlijk gezicht, maar toen bedacht
hij, dat hij zoiets voor een unieke filmopname als deze wel over mocht
hebben. Uit zijn zak haalde hij een Karabiner-ring, die hij openklapte
en om het dubbele touw, dat van boven kwam en de twee touwen, die
naar beneden gingen, bevestigde. Zo zat hij stevig aan drie touwen
en kon hij rustig rondkijken. De rotspunt, waarop hij zat, was niet
gek, wat klein, maar net voldoende. Eigenlijk had hij hier best zijn
statief kunnen gebruiken. Doordat de Cine Kodak Special loodzwaar
was, viel uit de hand filmen niet mee en met statief en vooral met
de draaibare panoramakop/zou het filmen veel beter gaan. Jammer,
dat hij zijn statief niet had meegenomen. Teruggaan om het te halen?
Geen sprake van, maar dat was ook niet nodig, want wat was er een
voudiger dan even naar boven te roepen: „Hééééé!!! Kunnen jullie
aan een touw mijn statief even laten zakken????”
Even later kwam het, ingepakt in een regenjas om het tijdens de
reis langs de scherpe rotsen tegen beschadiging te beschermen. Zo
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goed en zo kwaad als het ging begon Fred zijn statief op te stellen.
De poten er van hoefden niet uitgetrokken te worden, anders kwam
het te hoog. Nu de camera er op. Geelfilter op de lens, even de be
lichtingstijd aflezen op de electrische belichtingsmeter . . . Het viel
toch niet mee om in zo’n benarde positie te filmen. Fred moest sterk
naar links overhellen om door zijn zoeker te kunnen kijken. De alpi
nisten waren nog geen vijftien meter van Fred verwijderd en daar
door kon deze een juiste indruk krijgen van de ontzaglijke moeilijk
heden, die het tweetal moest overwinnen. Na enkele long-shots ge
draaid te hebben, draaide Fred de telelens voor om in een serie closeups de gecompliceerde klauterbewegingen in al hun détails te kunnen
vastleggen. Dit was* eerste klas dramatische stof om te filmen: de
verbeten, vastberaden gezichten der mannen, het zweet dat van hun
voorhoofd parelde, de katachtige bewegingen van hun lichamen om
voldoende wrijving tegen de rots te vinden, het meesterlijk hanteren
der touwen, het inhameren van Mauerhaken, de weloverwogen uitbalancering om het evenwicht te behouden, de langzaam verlopende,
maar daardoor juist zo spannende actie, dat alles werd door Fred op
de voor licht gevoelige emulsie van de film vastgelegd.
Toen de klauteraars een ogenblik uitrustten, ontspon zich langs de
wand een gesprek en vroeg Fred of het tweetal wilde „pendeln” omdat
dit de grootste sensatie van zijn film over kletteren kon worden. „Met
alle plezier” luidde het antwoord van de alpinisten, die het wel leuk
vonden voor filmacteur te spelen. Er was echter één „maar” aan ver
bonden: Fred kon dan niet op de vooruitspringende rotspunt blijven
zitten, maar moest enkele meters naar achteren gaan. Fred dacht, dat
dit niet kon, dat een „Quergang”, een zich in horizontale richting
langs de wand verplaatsen, niet mogelijk was, maar Paul riep hem
toe, dat het weliswaar moeilijk, maar toch mogelijk was en wel dank
zij de drie touwen, waaraan hij hing. Fred pakte zijn camera weer in,
bond het statief aan de riem van zijn broek, maakte de Karabiner los.
pakte de touwen en terwijl Paul het „Sicherungs”touw zoveel mogelijk
naar rechts trok, verplaatste hij zich met uitgespreide benen in horizon
tale richting langs de wand. Vooruitspringende rotspunten waren er
niet en er zat niets anders op dan dat Fred, hangende in de drie
touwen en met zijn voeten in een rotsrichel, ging filmen. Zijn pos’tie
was hachelijk, maar hij zette zijn tanden op elkaar. Deze opname
móést lukken, hoe dan ook. Nu rustig zijn en niet heen en weer
wiebelen. Fred probeerde ’t, maar het lukte niet. Zo zou hij nooit
kunnen filmen, de camera moest absoluut stil staan. Onder normale
omstandigheden pakte je je statief, maar hier . . . Wacht ’s. misschien
De Hobby Club
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was er toch wel een mogelijkheid om het statief te gebruiken, al
moest het zich dan, evenals hij zelf, aanpassen aan de ongewone
situatie. Het touw, waarmee het statief naar beneden was gekomen,
had Fred bij zijn „Quergang” meegenomen. Op de vooruitspringende
rotspunt was hij onvoorzichtig geweest en had hij het statief los in
zijn handen gehad, maar nu bond hij het vast aan het touw, dat van
boven zacht werd aangetrokken. Twee benen van het statief trok hij
geheel uit, het derde maar gedeeltelijk. Het statief kwam even scheef
tegen de rotsmuur als hij zelf, maar dat hinderde niet, het gaf steun,
dat voelde hij! Nu zijn camera op de panoramakop. Eerst met een
riem om zijn hals, zodat hij zelf, het statief en de camera alle „gesichert” waren en er niets kon gebeuren. Krankzinnige toestand toch
eigenlijk, zoals hij met inbegrip van statief en camera daar in vier
touwen boven een duizelingwekkende afgrond hing. Maar zolang hij
nog hing en niet bengelde, ging het.
De twee alpinisten bereidden zich voor op de pendel-manoeuvre,
die ze zonder Pauls tip en zonder Freds verzoek waarschijnlijk toch
wel gekozen hadden. Een andere methode om naar de top te komen
was er namelijk niet. Fred begreep al gauw wat „pendeln” was. Het
was inderdaad verwant met ,,pendule”, een vreemd woord voor het
Nederlandse „slingerklok”. „Pendeln” betekende dan ook „slingeren”
en dat de twee alpinisten zich als menselijke slingerapen, als navolgers
van Tarzan, langs de rotswand zouden slingeren, begreep Fred, toen
hij de situatie overzag.
Het tweetal was op gelijke hoogte als hijzelf en op een afstand van
ongeveer vijftien meter. Recht boven de alpinisten was de rotswand
zo glad en steil, dat het onmogelijk was er tegen op te komen. „Quer
gang”, dus een zich in horizontale richting verplaatsen, was eveneens
zeer moeilijk, zo niet uitgesloten.
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Schuin naar boven, in de richting van Fred, leidde van af het
tweetal een diepe spleet in de rots en daarlangs werkte één van de
alpinisten zich omhoog. Verder dan een meter of zes leidde die spleet
niet, maar dat was voldoende. In het bovenste uiteinde er van sloeg
de alpinist twee Mauerhaken met een ring, twee om bij eventueel
afbreken van één ongelukken te voorkomen. Door de ringen haalde
hij een touw. Nadat hij dit gedaan had, klom hij weer omlaag, het
dubbele touw bij zich houdend. De andere alpinist wikkelde twaalf
meter van het „Sicherungs”touw af, sloeg een Mauerhaken in de
rots, sicherde daarmee dat touw en wachtte af. Zijn metgezel stond
op het punt de grote sprong te wagen. Nu moest Fred bliksems-goed
opletten!
„Jetzt geht’s los!!!!” riep de alpinist en met een geweldige zwaai
stootte hij zich af. Als de slinger van een klok, maar dan veel sneller,
slingerde hij suizend door de lucht, in de richting van Fred, trappelend
en zich afzettend tegen de rotswand. Welk een sensationeel gezicht
deze menselijke slinger met een vervaarlijke snelheid langs de wand
te zien schieten, sneller, steeds sneller en voorbij het laagste punt ge
leidelijk vaart verminderend. Nu kwam het kritieke moment! Nu
kwam het op tegenwoordigheid van geest en snel handelen aan! Nu
moest hij er voor zorgen na het ogenblik van stilstand en omkeren
van de slingerrichting niet terug te zwaaien. Gelukkig ging het goed:
de alpinist pikte op het juiste moment de kleine, vooruitspringende
rotspunt, klauwde er zijn beide benen omheen, liet zich snel zakken,
klampte zich met zijn armen vast aan de rots, hijgde nog even na en
lachte toen. Van boven.klonk een daverend gejuich: de Hobby Club,
het dankbare publiek. Ook Fred juichte: de spannendste opname van
zijn film-carrière! Het was anders een toer geweest om die snel naar
hem toezwaaiende menselijke slinger in het beeldveld te houden, te
meer daar deze een wijde boog beschreef. De afstandsinstelling had
Fred geen moeilijkheden opgeleverd, omdat hij bij het sterke zonlicht
tot f. 16 had kunnen diafragmeren, waarbij hij een dieptescherpte
van drie meter tot oneindig kreeg.
Ha, de tweede alpinist maakte aanstalten om de luchtreis te aan
vaarden. Daar deze door zijn voorganger kon worden aangetrokken,
hoefde hij zich niet zo krachtig af te zetten en zweefde hij rustig aan
het rouw hangend naar zijn metgezel, die het „Sicherungs”touw snel
naar zich toe haalde. Het tweetal zat nu vlak bij Fred en begon een
praatje.
Nadat Fred, van onderen schuin naar boven filmend, nog enkele
opnamen van het klimmen langs de zigzag van spleetjes en rotsknob-
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bekjes had gedraaid, borg hij zijn camera op, riep, dat hij naar boven
kwam, en vroeg zijn vrinden het statief op te hijsen. Gelukkig had
Fred nogal zware biceps en kon hij goed touwklimmen, want nu
moest hij zich meer dan tien meter langs het touw omhoog werken
en dat was door de loodzware Cine Kodak Special verre van een
voudig. Het ,,Sicherungs”touw werd van boven met kracht aange
trokken en dat maakte de klimpartij wat lichter. Boven gekomen werd
de koene cameraman van de Hobby Club met een hoera’tje ontvangen.
Terwijl Fred van de ongewone inspanning zat uit te blazen, gaf
Paul de leden van de Hobby Club een kort overzicht van de voor
naamste grondbeginselen van het kletteren.
,,Kletteren,” zo sprak hij, „is een combinatie van natuurgenot, sport
en techniek. Mits je je niet blind staart op de techniek, komt het natuur
genot vanzelf en het oplossen van technische problemen geeft je auto
matisch het sportieve element. Eerst kijken, dan pas kletteren! Het
gaat dus niet alleen om armen, benen, voeten en handen, maar vooral
ook om je ogen. We kletteren dus niet maar zo in het wilde weg,
maar nemen allereerst de passage, die we willen beklimmen, in ogen
schouw. We speuren naar de mogelijkheden, die de gesteldheid van
de rots ons biedt en letten op reten, spleten, goten, vooruitspringende
rotspunten, kaminen en andere onregelmatigheden in de rots, die ons
als steun- en aangrijpingspunten kunnen dienen. Na dit globale over
zicht beraadslagen we over de geschiktste route en „seilen” we aan.
Jullie hebt vanmorgen geleerd hoe en met welke veiligheidsknopen je
je aan het touw vastmaakt. Twee man aan één touw is in rots
de beste combinatie. Drie man geeft soms betere mogelijkheden om
te „sichern”, maar werkt omslachtig en tijdrovend. Van nu af aan
kletteren we daarom niet meer met zijn drieën aan één touw maar
met twee.
„Omhoog gaat de beste en de ervarenste vooraan, als eerste dus;
omlaag daarentegen gaat hij achter, als laatste. Hij fungeert als gids
en verkent het terrein. Op hèm rust de voornaamste taak van het
„sichern”. Jullie weet nu wat „sichern” is: het beveiligen van je met
gezel door het verbindende touw om een rotspunt te slaan, het zo vast
te houden dat je de ander bij een val of uitglijden kunt houden, door
een Mauerhaken of op één van de andere manieren, die we van
morgen geleerd hebben. Maar ook die andere moet zijn gids, als
deze vooruitklimt, door „Sicherung” beveiligen. Daarom voortdurend
opletten, nimmer het touw veronachtzamen, steeds op alles voorbereid
zijn en stipt alle commando’s opvolgen! Bij het geven van commando’s
geen ellenlange verhalen, die alleen maar verwarring stichten, maar
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korte uitroepen als „Wieviel Seil?”, „Noch vier Meter”, ,,N ach kom
men!” enz.
„Steeds er voor zorgen, dat je drie steunpunten hebt, twee voeten
en één hand of twee handen en één voet, vóór je naar een vierde,
volgend steunpunt tast! Daarbij je lichaam zo min mogelijk bewegen
en eventueel tegen de rots drukken. Zuinig zijn met je lichaamsenergie,
geen krachten verspillen! Meer door druk stijgen, dan door trekken,
hetgeen zeggen wil, dat je je niet in hoofdzaak met je armen omhoog
moet trekken, maar dat je je zoveel mogelijk met je benen omhoog
moet werken. Je armen raken eerder vermoeid dan je benen en dienen
vooral om je evenwicht te bewaren. Gespreide benen geven het meeste
houvast. Niet naar te hoge steunpunten zoeken. Aangrijpingspunten
op schouderhoogte zijn het beste. Steeds bij een nieuw steunpunt pro
beren of het wel solide en stevig genoeg is. Beschouw het touw als
een beveiliging en niet als een middel om je aan omhoog te trekken.
Wie zich letterlijk omhoog laat „hijsen”, wordt nooit een goede
klauteraar. Zonder gebruik van touwen ter „Sicherung” zou het meeste
kletteren eenvoudig waanzin, poging tot zelfmoord zijn, maar dat
houdt niet in, dat je het touw mag misbruiken door het als een soort
touwladder te beschouwen.
„Veroorzaak geen of zo min mogelijk „Steinschlag”! Klim dus zo
voorzichtig, dat je geen stenen losmaakt. Omlaagstortende stenen zijn
levensgevaarlijk voor de klimmers onder je en kunnen grote stenen en
zelfs rotsblokken tot vallen brengen. Klim daarom nooit recht onder
een andere partij en indien je toch stenen losmaakt, roep dan on
middellijk „Achtung! Steinschlag!!” naar beneden. Hoor je fluiten of
suizen van omlaag vallende stenen, zoek dan terstond dekking door
je, liefst onder een afdakje, plat tegen de wand te drukken.
„Kletteren berust vooral op wrijving; hoe meer, hoe beter. Hoe
groter oppervlak van handen, voeten en lichaam tegen de rots ru§t,
des te meer wrijving is er. Draai, om meer wrijving te vinden zo nodig
je voeten naar buiten. Nogmaals: je moet meer door druk klimmen
dan door trekken: de wrijving is dan groter en je belast de rots minder.
Er mag altijd maar één deelnemer in beweging zijn, de andere moet
„sichem”!
„Voor de afdaling geldt: onder gemakkelijke omstandigheden met
je rug naar de wand gekeerd, in zwaar terrein met je gezicht naar de
rots. In het eerste geval moet je zo mogelijk trapje voor trapje
omlaag gaan. Daarbij niet achterover liggen of leunen, maar zo
veel mogelijk recht-op blijven om bij uitglijden onmiddellijk met
handen en voeten te kunnen remmen, hetgeen in liggende, uitgestrekte
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houding niet mogelijk is. Dalen is meestal moeilijker dan stijgen,
dalen is griezeliger, omdat je daarbij steeds de afgrond onder je ziet.
Vertrouw echter op je gids; in onze handen, van Emil, Gustave, Peter
en mij zal je niets overkomen. Jullie kunt wat dat betreft volkomen
gerust zijn.
„En nu, mijn Hollandse vrinden, gaan we weer met frisse moed
kletteren. We gaan „abseilen” en andere manoeuvres leren, we oefenen
ons nu en de volgende dagen tot jullie het kletteren zo ver onder de
knie hebt, dat jullie naar hoger doelen kunt grijpen. Want rots is
niet ons einddoel. Zien jullie rondom en boven ons dat schitterende
wit? Daar lokt het blanke ijs, die mysterieuze bevroren materie, die
duizendvoudig het zonlicht weerkaatst. Daar flonkeren de sneeuw
kristallen in verblindende pracht en roepen majestueuze hooggebergtetoppen ons op tot het Avontuur der Avonturen!”
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HOOFDSTUK XII

Toen de jongens en meisjes van de Hobby Club op Woensdagavond
van hun tochten naar de Mettelhorn en Riffelhorn terugkeerden,
wachtte hun in de jeugdherberg een verrassing. De post had behalve
een aantal brieven en enkele kranten uit Holland ook twee brieven
en een verzegeld postpakket uit Indië gebracht. Eén brief was natuur
lijk van de ouders van Suze en Rudolf zoals trouwens aan het post
stempel „Semarang” te zien was, maar de andere brief en het post
pakket, waarop met rode letters „BREEKBAAR-FRAGILE” stond,
kwam uit Soekaboemi. Het raadsel werd gauw genoeg opgelost.
Rudolf verbrak de lakstempels van het postpakket en knoopte de touw
tjes los, terwijl Suze de brief openmaakte en voorlas.
„Waarde Neef en Nicht, ontving via uw ouders het S.O.S. uit
Holland. Deed beroep op de stamgasten van de soos met als resultaat
bijgaand pakje. U gelieve er voorzichtig mee te zijn en het na uw
vacantie te retourneren. Maakt gij het goed en amuseert gij u? Be
dankt voor het regelmatig toezenden van uw zo fraaie tijdschrift. U
allen, de leden van de Hobby Club incluis, een aangenaam verblijf
in Zwitserland toewensend, eindig ik met familiare groeten, uw oom
Wessel.”
„Oom Wes, die goeie oom Wes!” riep Rudolf uit. „Kortaf, zoals
altijd, in telegramstijl alsof elk woord een tientje kost, wat ouderwets
met zijn ge-uw, maar met een hart van goud. Stuurde hij de Hobby
Club indertijd die prachtige Kodak Special, ditmaal verrast hij ons . . .
kijk zelf maar!”
De leden van de Hobby Club, brandend van nieuwsgierigheid, zagen
twee ovale bruin-leren tassen. Nu ging hun een licht op. Bij het ver
zorgen van de technische uitrusting van de Zwitserland-expeditie
hadden ze één ding, ondanks alle moeite, die ze bij kennissen en vrien
den hadden gedaan, niet kunnen krijgen. Suze had daarover naar
Indië geschreven en dat „S.O.S.” had oom Wes bereikt. Deze had een
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beroep gedaan op zijn bekenden in de sociëteit en nu stuurde hij de
Hobby Club . . . Rudolf maakte één tas open en twee glazen ogen
staarden naar buiten: een prisma-kijker, een prachtige Zeiss-prismakijker, die het beeld niet minder dan achtmaal dichterbij haalde! In
de tweede tas zat nog zo’n kijker, die van aluminium was gemaakt en
daardoor uiterst licht was. De andere was wat zwaarder, waarschijnlijk
een wat oudere uitvoering, maar beide kijkers waren bijzonder helder
en uiterst lichtsterk. Nu, daar zou de Hobby Club veel pleizier van
hebben! „Leve oom Wes!” riep Leo uit en de hele club stemde in
met een geestdriftig „Hiephiephoeraaaahü”
Het hele stel ging naar boven, naar de Matterhorn-Zimmer om de
kijkers in te wijden met een blik op koning Matterhorn. De onder
gaande zon wierp een warm-rode gloed over de besneeuwde wanden
en door de kijker leek het of de stenen kolos in vuur en vlam stond.
De Hobby Club genoot van het sterk stereoscopische beeld, dat de
prismakijkers, waarvan de objectieven immers veel verder van elkaar
afstonden dan mensenogen, te zien gaven.
Na het eten werd de avond op gezellige wijze gevuld met het voor
lezen van de brieven. Veel succes oogstte de onderhoudende en interes
sante brief uit Indië van Suze’s ouders. Daarna las Dick een brief voor
van zijn vader, de heer de Vries van het Algemeen Handelsblad, die
in een vlotte, de ras-journalist verradende stijl was gesteld. Mijnheer
de Vries schreef o.m., dat het artikel van Dick over de Schweizerische
Landesausstellung te Zürich in het Handelsblad zou worden opge
nomen. Dick was daarmee zeer in zijn nopjes. Leo, Poldervaart en
Taco hadden ook meegedongen door een artikel over dit onderwerp
in te zenden, maar gunden Dick dit succes van harte. Verder bleek uit
de brief, dat mijnheer de Vries, die tijdelijk de functie van hoofd
redacteur van HOBBY CLUB had overgenomen, zijn taak op uit
nemende wijze vervulde. Alles liep op rolletjes en de club zou weldra
het Augustus-nummer van HOBBY CLUB ontvangen. De artikelen
over de Landesausstellung van Leo, Dick, Fred, Taco en Tjark, die elk
over de onderwerpen geschreven hadden, welke hun het meest ver
trouwd waren, had mijnheer de Vries nog juist op tijd ontvangen voor
dat nummer. Ze waren al gezet en lagen klaar om afgedrukt te
worden. In een aparte envelop zat een aantal briefjes van abonnés
voor de vragenrubriek van HOBBY CLUB, die zo gauw mogelijk be
antwoord moesten worden. In de brief van mijnheer de Vries zat een
knipsel uit het Handelsblad met een recensie van de sprookjesfilm,
die door de Hobby Club was opgenomen en nu in de Cinéac gedraaid
werd. De recensie, die jammer genoeg nogal kort was, sprak van „een
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opmerkelijke prestatie voor dilettanten en amateurs , van ,,boeiend
en suggestief” en van „een filmisch debuut, dat verwachtingen wekt”,
al met al dus een groot succes voor de Hobby Club.
Ook was er een brief van enkele leden van de Hobby Club, die in
Holland waren achtergebleven en die zo veel mogelijk het uithuizige
bestuur van de Hobby Club vervingen. Zij rapporteerden, dat na de
radiorede van Leo uit alle delen van het land brieven binnenkwamen
en dat alleen al in Amsterdam honderden jongens lid wilden worden.
Dat was een prachtig begin van de uitbreiding van de Hobby Club,
maar zolang de kern van de club zich in Zwitserland bevond, kon op
al deze brieven en verzoeken om lid te mogen worden nog niet worden
ingegaan. Pas in September kon met de uitbreiding worden begonnen.
Er hadden zich ook tal van nieuwe abonnés op HOBBY CLUB aan
gemeld, eveneens een gevolg van Leo’s radiorede. Dit kon wel on
middellijk worden afgehandeld. Verder bevatte de brief van de club
leden in Holland een verantwoording van ontvangsten en uitgaven.
De afwezigheid van het bestuur had tot nog toe geen moeilijkheden
veroorzaakt.
De andere brieven waren van ouders, vrienden en kennissen in
Holland. De meeste brieven werden nog diezelfde avond beantwoord.
De ene helft van de Hobby Club, waartoe Joosje, Suze, Leo, Dick,
Fred, Taco, Paul, Gustave, Emil en Peter behoorden, die Dinsdags
de Riffelhorn en Woensdags de Mettelhorn had beklommen, maakte
de volgende dag weer een tocht naar de Riffelhorn. De andere groep,
die vergezeld werd door een drietal Hongaarse studenten, prima berg
beklimmers, zou die dag de Ober Rothorn, een 3418 meter hoge rots
berg vijf kilometer ten noord-oosten van de Gornergrat, beklimmen.
In de namiddag, tegen vijf uur, zouden beide groepen elkaar volgens
afspraak ontmoeten bij het idyllische bergmeertje aan het einde van
de Findelen-gletscher, de Grünsee. Vrijdags zou hetzelfde programma,
maar met verwisselde groepen, worden afgewerkt.
Fred had oorspronkelijk voorgesteld in het begin om de andere
dag een rustdag in te schakelen, maar eenstemmig hadden de leden
van de Hobby Club dit van de hand gewezen. Nu, zolang ze zich niet
overmatig vermoeiden, had Fred daar vrede mee: hij maakte ook liever
elke dag een flinke tocht. Het uithoudingsvermogen van de jongens
en meisjes was overigens sterk toegenomen en tochten van twaalf
uur met acht a negen uur klimmen en dalen en voor de rest rusten
matten hen niet zo af, dat ze hun gebruikelijke avondwandelingetje
in het dorp daardoor moesten laten vervallen. Integendeel, de heerlijke
alpennatuur en de zuivere berglucht stimuleerden in zo sterke mate
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hun ondernemingsgeest en energie, dat het woordje „moe” voorlopig
uit hun vocabularium was geschrapt.
Fred had zich expert getoond in het uitdenken van attractieve
tochten. Ook voor deze dag had hij weer een prachtig programma
opgesteld. Om op de Riffelhorn, waar ze weer zouden gaan kletteren,
te komen, had hij een hoogst interessante route op de kaart uitgestip
peld, die weliswaar een omweg vormde, maar een omweg, die alles
zins de moeite waard was. Om zes uur ’s morgens was de eerste groep
gewapend met piekels en gletschertouwen op weg gegaan: eerst om
hoog door weiden en bossen naar Hermattje, dezelfde route als ze op
hun tocht naar Schwarzsee en de Matterhorn gevolgd hadden, en van
daar langs de flanken van de Schafberg naar de Furggbach, die zich
in donderende watervallen steil omlaag stortte. De jongens en meisjes
staken het riviertje over en vervolgden hun weg door puinvelden en
rotsmassa’s. Onder de rook van de Matterhorn klommen ze langs
grillige zigzagpaadjes in pal zuidelijke richting. De rotsen stapelden
zich meer en meer op en gingen over in een langgerekt rotsbolwerk,
dat met zijn steile kanten als een massief granieten pier door de ijsstromen van de Boden-, Gorner-, Untere en Obere Theodülgletscher
heenbrak en de eigenaardige naam van Leichenbretter, letterlijk ver
taald „lijkenplanken”, droeg.
„Griezelige naam, hè?” zei Fred. „Volgens de oude sagen hebben
de inwoners van Wallis en van het Italiaanse Piemonte op deze rotsen
een bloedige veldslag geleverd. Er waren zoveel doden, dat men ze
niet allemaal kon begraven. Ze bleven dan ook op de rotsen liggen en
vandaar de benaming „lijkenplanken” oftewel „Leichenbretter”. Het
zijn de wonderlijkste rotsen, die ik ooit gezien heb. Kijk ’s hoe bol
en glad ze zijn. Er is hier vast in vroeger tijden een gletscher overheen
geschuurd. En dan die kleuren, oranje, groen, blauw, bruin.. .
prachtig!”
Tegen tienen was de Hobby Club na een stevige klim op 3000
meter hoogte gekomen en naderde ze de puntige uitloper van de
Leichenbretter, die geleidelijk in de gletscher overging. Op 3031 meter
hoogte stond daar een eenzame, stenen berghut, de Gandegghütte en
in de nabijheid daarvan rustte de Hobby Club een half uur uit.
Het hoogste punt van het honderden hectaren grote rotsbolwerk, de
uitzichttoren van de granieten vesting Leichenbretter was bereikt. Het
uitzicht omvatte weer de hele keten van de Zermatter vierduizenders:
het dichtst bij troonde in zware ijsmassa’s de reusachtige Breithorn met
daarnaast de koene spits van de Klein Matterhorn, de Piccolo Cervino.
Het uiterlijk van de echte Matterhorn had zich sterk gewijzigd; zijn
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rechter profiel werd nu gevormd door de Zwitserse Grat. De andere
bergen, zoals de Lyskam en Monte Rosa, begrensden een uitgestrekte
wirwar van gletschers, die de Leichenbretter aan drie zijden omring
den. Op twee kilometer afstand van de Hobby Club lag de Theodulpas: de startplaats voor de aanstaande zweefvlucht van Hans Mahli.
„Zien jullie dat bruine topje op die lange rotswal?” vroeg Fred,
in noord-oostelijke richting wijzend. „Dat is onze apenrots, de Riffelhorn, en daarnaast is de Gornergrat. En die enkele kilometers brede
ijswoestenij, dat blauw-witte gletscherlabyrint, daar trekken we straks
dwars doorheen. Maar voor we naar de gletschers afdalen, wilde Paul
ons nog wat van de gletschers vertellen, zou hij ons, als jullie daar
geen bezwaar tegen hebt, een beknopte les in glaciologie willen
geven.”
„Nu we hier midden tussen een opeenhoping van gletschers zitten,”
zo begon Paul, „en jullie zo dadelijk je eerste gletschertocht gaat
maken, het volgende. In de bergen ontstaan gletschers op plaatsen,
waar meer sneeuw valt dan door smelten of verdampen verdwijnt;
dus boven de sneeuwgrens. Deze sneeuw blijft liggen, smelt niet door
dat de lucht daarvoor te koud is en als er meer sneeuw bovenop valt,
wordt de sneeuwmassa ineengedrukt. Wanneer je een klomp sneeuw
in je hand neemt en die samenperst, dan krijg je een ijsachtige sneeuw
bal. Het neerdrukken van die grote sneeuwmassa nu is net als het
persen van een bal in je hand. De persing, de druk, maakt de sneeuw
warmer, waardoor ze eerst gedeeltelijk smelt en dan weer langzamer
hand tot ijs bevriest. De sneeuw hoopt zich in de loop der jaren op
in bekkens of hoogtedalen en verandert dus eerst door een herhaald
bevriezings- en ontdooiïngsproces en tevens door de toenemende druk
van de zich op elkaar stapelende sneeuwlagen in grove korrels „firnsneeuw” of „firn” en daarna gaat ze over in hard, blauw ijs. Er is
dan een gletscher ontstaan en deze gletscher glijdt onder invloed van
de zwaartekracht van de meestal bredere firnbekkens door de smallere
hoogtedalen omlaag. Op die manier worden geweldige massa’s sneeuw
en ijs van boven de sneeuwgrens getransporteerd naar lager gelegen
en dus warmere streken, waar steeds meer sneeuw en ijs smelten. Op
de plaats, waar aanvoer door de gletscher en afvoer door smelting
elkaar precies in evenwicht houden, eindigt de gletscher in de zg.
gletschertong.
„De snelheid, waarmee de gletscher omlaag kruipt, is heel klein,
van enkele centimeters tot enkele decimeters per dag, gemiddeld
zo ongeveer de snelheid van de uurwijzer van een horloge. Een sneeuw
vlok, die op de Breithorn of Monte Rosa neervalt, doet er wel 100
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jaar over voor hij de gletschertong bereikt. Er is eens een lijk van een
bergbewoner gevonden, die 70 jaar tevoren in het firngebied veronge
lukt was. De gletscher had hem ingesloten en meegevoerd en 70 jaar
later werd hij, goed geconserveerd door het ijs, aan het einde van de
gletscher teruggevonden. Het lijk werd door een heel oud vrouwtje
herkend. In 1820 verongelukten enkele gidsen op de Mont Blanc. Een
geleerde, die de snelheid van de gletschers van de Mont Blanc be
rekend had, voorspelde, dat de lijken veertig jaar later gevonden
zouden worden. Hij had gelijk, want in 1861 gaf het ijs zijn doden
terug. Dergelijke gevallen zijn niet zeldzaam en vaak worden de be
zittingen van de verongelukten in stukjes en beetjes door de gletschers
teruggegeven. Dat lichamen in het ijs goed behouden kunnen blijven,
blijkt uit het feit, dat men in Siberië een mammouth heeft gevonden,
die na 8000 jaar nog zo „vers” was, dat men er biefstuk van heeft
kunnen eten.
.
. .
„De hoeveelheid ijs en firn, die een gletscher bevat, is enorm. De
vijf gletschers hier voor je zouden genoeg materiaal kunnen leveren
voor een ringvormige muur om de aarde met een dikte van tien en
een hoogte van dertig meter. Het bovenste deel van een gletscher is
dan ook wel honderd meter dik. Daar er iedere winter opnieuw een
dikke laag sneeuw valt, is de gletscher gelaagd. Nu is de bodem van

221

I
het firnbekken of van het hoogtedal, waardoor de gletscher zich om
laag beweegt, niet vlak en glad, maar oneffen, met hoogten en laag
ten. Bovendien vernauwt of verbreedt het dal zich en is het dus niet
overal even breed. Toch moeten de ijsmassa’s door dat dal omlaag en
door de oneffenheden, door de vaak steile helling en door vernau
wingen of verwijdingen ontstaan geweldige spanningen in het ijs, die
de gletscher zijn eigenaardige structuur geven. Onder een druk, waar
van wij ons absoluut geen voorstelling kunnen maken en die in geen
enkel laboratorium kan worden nagebootst, wordt het ijs verbogen,
zodat de ijslagen geplooid worden. Wordt de spanning bij dat plooien
zo groot, dat ’t ijs het niet kan houden, dan scheurt het in verticale
spleten, die de gletscherspleten vormen. Straks zul je ze zien, de spleten
die vele meters breed en tientallen meters diep kunnen zijn. Die
spleten vormen het gevaar van tochten over gletschers en daarom is
het van belang, dat jullie ongeveer weet waar en in welke richting ze
optreden.
„Er zijn vier soorten spleten,” vervolgde Paul, terwijl hij met de
punt van zijn piekel op de grond een schematische tekening van een
gletscher kraste. „Er zijn lengtespleten, dwarsspleten, randspleten en
randkloven. De lengtespleten lopen in de stroomrichting, in de lengte
van de gletscher en ontstaan door een verbreding van het dal. De
dwarsspleten, loodrecht op de stroomrichting, ontstaan door een steil
omlaag gaan van de bodem van het dal. Waar het firnbekken, het
voedingsgebied, overgaat in een „stromende gletscher”, treedt langs
de rand een diepe kloof op: de randkloof.
„Een gletscher stroomt in vele opzichten als een rivier; zo is de
stroomsnelheid in het midden groter dan aan de kanten. Men kan
dat allemaal nauwkeurig nagaan door op de gletscher in rechte lijnen
stokken of gekleurde stenen te plaatsen en dan jarenlang regelmatig
te meten hoever stokken of stenen zich verplaatst hebben. De rand
spleten nu zijn een gevolg van buiging van het ijs door verschil in
stroomsnelheid russen de kanten en het midden.
„Het grote gevaar voor de alpinisten is de omstandigheid, dat door
sneeuwval de spleten worden afgedekt met een laag sneeuw, waar
door ze onzichtbaar worden en verraderlijke „valkuilen voor mensen”
gaan vormen. Nu je dit weet, kun je begrijpen waarom hooggebergtetochten ’s nachts of ’s morgens vroeg worden gemaakt: dan immers
zijn de sneeuwbruggen hard bevroren en zak je er minder gauw door.
Ook zal het je nu duidelijk zijn waarom we „angeseilt”, aan touwen,
over de gletschers trekken. Zakt één van de deelnemers door een
sneeuwbrug in een spleet, dan kunnen zijn metgezellen hem door
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middel van het touw tegen omlaag storten behoeden. Je mag nooit
zonder touwen over een gletscher trekken, ook al ziet deze er nog
zo onschuldig uit. Als je, zonder dat je aan een touw vastzit, in een
spleet valt, is er maar weinig kans dat je het er levend afbrengt. Of
je breekt je nek bij de val, die tientallen meters diep kan zijn, óf je
bevriest daar in de diepte, waar het ontzettend koud is en je krachten
en uithoudingsvermogen snel uitgeput raken. Je op eigen krachten er
uit werken is vrijwel uitgesloten. Dat'kan alleen met behulp van
anderen, waarbij dan meestal de zg. „stijgbeugel”-techniek wordt
toegepast.
,,Door verwering storten van de bergwanden puin en rotsblokken
op het ijs in de firnbekkens, die door de gletscher worden meegevoerd.
Ze vormen langgerekte wallen van morenepuin, die zich bij voorkeur
langs de rand van de gletscher ophopen. Stromen twee of meer
gletschers naast elkaar dalwaarts, dan treden langs de raakvlakken zg.
middenmorenes op. Ons uitzichtpunt hier is wat dat betreft het
gunstigste van heel Europa, want hier zie je een heel stel gletschers
met daartussen zeven middenmorenes, die kilometers lange zwarte
strepen daarginds. Aan het uiteinde van de gletschers is meestal een
uitgestrekt moreneveld, de eindmorene, waardoor een stroom van
smeltwater, de gletscherbeek vloeit, dat door een of meer gletscherpoorten, grote holen in het ijs, de gletscher verlaat.
„De wijze, waarop de gletscher zich voortbeweegt, is een probleem,
waarover de gletscherdeskundigen, de glaciologen, zich nog altijd
het hoofd breken. Er zijn twee theorieën: de stromingstheorie, die
de gletscher vergelijkt met een langzaam stromende rivier en het ijs
beschouwt als een plastisch-taaie vloeistof, die door de enorme persing
van de firnsneeuw dalwaarts wordt gestuwd; en de verschuivingstheorie, die aanneemt, dat de ijslagen langs glijvlakken verschuiven
en iedere hogere laag een grotere snelheid heeft dan die daar onder.
Volgens de nieuwste inzichten bewegen de gletschers zich voort
volgens een combinatie van beide theorieën, dus zowel door stroming
als door verschuiving.”
„Wat je daarnet vertelde over het transport van rotsblokken door
de gletscher,” zei Fred tegen Paul, „in Nederland zijn in de ijstijden
ook gletschers geweest en alle grote keien, die je in ons land in de
natuur vindt, zijn zwerfstenen, afkomstig van gletschers. De vroegere
bewoners van het oosten van ons land bouwden er hun grafmonu
menten van, die we hunebedden noemen. Maar laat ik je interessante
verhaal niet onderbreken ... ga verder!”
„Een uitgebreid onderzoek en een nauwkeurige opmeting met be-
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hulp van stenen en stokken hebben aangetoond, dat de bewegingssnelheid van de gletschers vrijwel constant is en dat door daling van
de gemiddelde jaartemperatuur de gletschers langer en door stijging
korter worden. Een lange eindmorene geeft aan, dat de gletscher zich
in sterke mate heeft teruggetrokken. Deze inkrimping en lengtetoeneming vertoont een periode van ongeveer vijf-en-dertig jaar. Over de
hele aarde is vastgesteld, dat vrijwel alle gletschers, evenals het
klimaat, aan deze periodieke schommeling deelnemen. Verder wordt
aangenomen, dat deze schommelingen deel uitmaken van een periode,
die zich over vele duizenden jaren uitstrekt en dat om de zoveel
duizend jaar de gletschers zo in grootte en aantal toenemen, dat een
ijstijdperk ontstaat, waarbij misschien ook een land als Nederland
gedeeltelijk door ijs overdekt wordt. Men zoekt naar een verband
tussen dit verschijnsel en een periodieke vermindering en toeneming
van de zonnestraling. Ook is gebleken, dat een daling van slechts
enkele graden van de gemiddelde jaartemperatuur een ijstijdperk kan
veroorzaken.
„De gletschers vormen voor de wetenschap een uiterst belang
wekkend studie-object en één van de grote en nog niet opgeloste
problemen is de vraag of de bergdalen behalve door water ook door
gletschers uitgeslepen kunnen zijn. Ik heb al die natuurkundige pro
blemen even aangestipt, omdat jullie zoveel interesse hebt in techniek
en natuurwetenschap. Er valt nog veel meer te vertellen over glet
schers: over de merkwaardige ijsformaties, zoals gletschertafels, gletschermolens, séracs, ijsbruggen en blauwe banden, over de nuances
in sneeuwstructuur, kleur, schaduw en helling, waaruit de aanwezig
heid van spleten en de breedte en richting van door sneeuw overdekte
spleten kan worden vastgesteld, over zoveel meer zou ik jullie nog
kunnen vertellen, maar ik zie dat je er naar snakt de practijk van de
gletschers mee te maken. Laten we ons daarom „anseilen” en afdalen
naar de gletscher. Denk er om: sneeuwbrillen op, want het ijs reflec
teert het zonlicht in zo sterke mate, dat je met onbeschermde ogen een
pijnlijke ontsteking van het bindvlies van je oog, zg. sneeuwblindheid,
zou kunnen oplopen.”
De jongens en meisjes wikkelden de rollen touw af en knoopten
zich vast, ’s Avonds in de jeugdherberg hadden ze zich ijverig ge
oefend in het leggen van de diverse knopen en daarin hadden ze zoveel
handigheid verkregen, dat de Zwitsers alleen nog maar hun contro
lerende . medewerking hoefden te verlenen. Van deze knopen hing in
geval van nood hun leven af en ze hadden zich zolang geoefend
tot ze zelfs in het donker, zoals in de practijk van het alpinisme
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vaak voorkwam, een absoluut betrouwbare knoop konden leggen.
De afdaling naar de gletscher verliep niet zonder moeite. Over een
diepte van meer dan vijftig meter hingen steile en scherp-uitstekende
rotsen boven het ijs en deze vereisten een gecombineerde „abseil”- en
klettertechniek. Maar de vier ervaren Zwitsers wisten wel raad met
deze rotsen en zij voerden de Hobby Club veilig langs de wilde rots
massa’s omlaag. Sommige passages waren ideaal voor „abseilen” en
dank zij de kletterlessen voelde iedereen zich safe bij de steile af
daling. Om elf uur stond de Hobby Club op het blanke, harde ijs van
de Untere Theodulgletscher.
Met voorbedachten rade hadden Fred en Paul deze gletscher voor de
eerste ijstocht uitgezocht. De Theodulgletscher was hier nl. „aper”
hetgeen zeggen wilde, dat de spleten hier nergens door sneeuw waren
afgedekt en het ijsoppervlak kaal was. De spleten waren dus zichtbaar,
zodat er in het geheel geen gevaar voor onaangename verrassingen
bestond. Toch bleven er voldoende gevaren over om touwen nood
zakelijk te maken.
Voor de zoveelste maal op hun Zwitserse reis keken de leden van
de Hobby Club hun ogen uit. Zover ze konden zien, strekte zich voor
hen een ijswoestenij uit, waarvan het oppervlak in grillige vormen
doorkloofd was. Na enig speuren bleek er systeem in de wirwar van
spleten te zitten en waren de randspleten duidelijk van de dwarsspleten te onderscheiden. Vlak voor hen liep in de lengterichting van
de gletscher en evenwijdig aan de Leichenbretter een enkele meters
brede wal van morenepuin en rond-gepolijste rotsblokken. Daar klom
men ze voorzichtig overheen en toen begon de tocht over de
gletschers.
De groep Paul-Leo-Suze-Taco ging vooraan als „padvinder”. Was
in de rotsen een groep van twee het beste, op gletschers was een com
binatie van drie of vier het gunstigste. Op de gletscher was het, on
danks de zware bespijkering van de schoenen, vrij glad en de jongens
en meisjes moesten voorzichtig lopen om niet uit te glijden. De piekel
met zijn scherpe punt was daarbij een welkome steun. Ze hadden in
het touw vóór hen een lus gemaakt en daarmee trokken ze het strak,,
zodat het niet slap hing of over het ijs sleepte. De voornaamste voor
zorgsmaatregel bij gletschertochten was het strak hangen van her
touw. Viel één deelnemer omlaag en hing het slap, dan kon de ruk
van het touw niet onmiddellijk opgevangen worden, kwam de ruk
later en met grotere kracht, waardoor het touw op een scherpe ijsrand
kon afbreken, de andere deelnemers omver kon trekken en viel het
slachtoffer zo diep, dat de redding veel moeilijker werd. De wiskunde-,
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natuurkunde- of mechanicaleraar zou hierbij opmerken, dat de kracht
van de ruk evenredig was met de tijdsduur van de val.
Het was een vreemde gewaarwording voor de jongens en meisjes
om in het hartje van de zomer een uitgestrekte ijsvlakte over te trek
ken. Naarmate ze verder in het witte rijk doordrongen, nam het aan
tal gletscherspleten toe. De meeste er van waren nauwelijks een meter
breed en hadden onderlinge afstanden van twee tot drie meter. Toen
de leden van de Hobby Club een spleet van bijna drie meter breedte
tegenkwamen, moesten ze een omtrekkende beweging maken om bij
een vernauwing er overheen te trekken. Even stonden ze stil om een
blik in de diepte te werpen. Behoedzaam bogen ze zich over de.
rand . . .
Ze keken in een peilloze diepte tussen steil afdalende ijswanden,.
die van groenig blauw naar onderen toe steeds donkerder werden en
zich tenslotte oplosten in een ondoordringbaar zwart. En uit dat
duistere binnenste van de gletscher steeg een mysterieus gemurmel en
geborrel op. Daar, tientallen meters diep, zochten honderden straaltjes
en stroompjes van smeltwater hun weg, kolkten door trechters in
het ijs omlaag, vormden watervalletjes, spritsten tegen ijspegels,
klaterden, bruisten, spetterden en murmelden als stemmen uit een
geheimzinnige onderwereld. Hoe zou het er daar beneden uitzien?
vroegen de jongens en meisjes zich af. Dat Fred hun daarop later een
antwoord zou geven door met zijn filmcamera diep in de gletscher
af te dalen, wisten ze toen nog niet.
„Springen!” klonk het commando. Een kleine afzet en Leo sprong
over de spleet, die niet veel breder dan een meter was. Suze, die moest
volgen, aarzelde, hetgeen niet te verwonderen was omdat glad ijs en
een sprong over de weliswaar niet brede, maar toch zeer diepe af
grond niet tot haar dagelijkse bezigheden behoorden. Toen ze echter
zag, hoe bemoedigend Paul en Leo haar toeknikten en beiden met
de touwen haar sprong beveiligden, waagde ze het er maar op en
lachte, omdat ze zo tegen dat peuleschilletje had opgezien.
Een eind verder stelde de gletscher de jongens en meisjes voor eent
nieuw probleem in de vorm van een enkele meters hoge ijsbarrière,.
waar ze beslist overheen moesten. Was het rots geweest, dan hadden
ze er zo overheen kunnen klimmen, maar nu het glad ijs was, kon
daarvan geen sprake zijn. Paul wist er echter wel raad mee: hij hief
zijn piekel omhoog, liet hem met kracht op het ijs neersuizen en
begon ijverig treedjes te hakken. Hier was hij in zijn element: treedjes
hakken, daar kreeg je zware biceps van! Keer op keer suisde de piekel
door de lucht en hakte de bijl er van in het harde, doorschijnende ijs;
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keer op keer spatten fel schitterende ijsschilfers en -splinters in het
rond, die rinkelend en kletterend op de gletscher neervielen. Paul was
een meester in het vak: iedere slag van de piekel kwam feilloos zuiver
aan en elke trede was volmaakt van vorm.
Langs de in het ijs uitgehouwen trap beklom de Hobby Club de ijsbarrière, die gevolgd werd door een tweede, nog hogere. Een nieuwe
serie treedjes was noodzakelijk en bij het hakken daarvan mocht Leo
helpen, hetgeen voor Fred een dankbaar filmobject vormde en Leozelf weer een stapje nader bracht tot de hogeschool van het alpinisme.
Toen de tweede ijswal beklommen was, ondervonden de jongens en
meisjes voor de zoveelste maal, dat de een of andere sensatie in de
bergen plotseling door een tweede verre overtroffen kon worden. Had
het eerste gedeelte van de gletschertocht met de wirwar van spleten
al een diepe indruk op hen gemaakt, vergeleken met wat ze nu voor
zich zagen, was dat slechts kinderspel geweest. Tot nog toe was de
gletscher geleidelijk, heel geleidelijk gedaald, maar nu stonden ze
voor een „gletscherbruch” met een hoogteverschil van 250 meter over
een afstand van 400 meter. De dalbodem daalde hier in zo sterke mate,
dat de meebuigende gletscher niet gekloofd, maar tot „séracs” uiteen
gebarsten was!
Séracs: honderden bizarre ijstorens, die nauw samengedrongen met
elkaar wedijverden in steilte, scherpte en hoogte; honderden grillige
ijsgevaarten, die spottend met alle wetten van de zwaartekracht in
allerlei gevaarlijke standen overhelden; honderden fantastisch ge
vormde reuzen-ijskristallen, waarin het zonlicht felle reflexen toverde:
een verblindend witte sprookjeswereld van overweldigende schoon
heid. En zou daar de Hobby Club doorheen trekken?
Neen, dat kon niet. Daarvoor zouden hun bergschoenen voorzien
moeten zijn van stijgijzers, een samenstel van scherpe smeedijzeren
tanden met riemen, die onder de schoenen werden vastgemaakt. De
aanschaffing daarvan had Bruintje van de Hobby Club niet kunnen
trekken. En zo moesten ze dan ook een <om trekken de beweging maken
om verder te komen. Meer naar links waren de séracs minder wild
en daar was een doortocht zonder gevaar en zonder stijgijzers mogelijk.
Het werd een weergaloos spannend avontuur van over kloven
springen, onder tot enorme zuilen uitgegroeide ijskegels door, langs
diepe, donkere kloven, over smalle ijsbruggen, omlaag langs lange
series treden in steile ijswanden, een tocht door een waar doolhof van
ijsformaties. Zonder hulp waren de jongens en meisjes er nooit door
heen gekomen, maar Paul leidde hen zonder enig aarzelen. Bij de vaak
moeilijke afdaling weerde de Hobby Club zich geducht. Ze verwierf
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dan ook menig pluimpje van de Zwitsers, die nooit hadden gedacht,
dat bewoners van de Lage Landen het er 20 goed zouden afbrengen.
Naarmate ze lager kwamen en de midden-morene naderden, hernam
de gletscher zijn gewone uiterlijk. Geleidelijk veranderde de richting
der spleten, hetgeen er op wees, dat de gletscher afboog en een
tweede gletscher in aantocht was. Op ruim twee-en-halve kilometer
afstand van de Gandegg-Hütte bereikte de Hobby Club de middenmorene. Het was een tientallen meters brede wal van morenepuin en
rotsblokken, die zich vele kilometers ver in zuid-oostelijke en noord
westelijke richting uitstrekte en de Untere Theodulgletscher van de
Gornergletscher scheidde. Hier waren ze halverwege de gletscherovergang van de Gandegg-Hütte naar de Riffelhorn, een uitgezóchte plaats
om een poosje te rusten en wat te eten, want het was al half één.
Enkele vlakke rotsplaten deden dienst als tafel en daarop werden
brood, kaas, worst en andere etenswaren uitgestald. Fruit, koffie en
sigaretten maakten de picknick op de gletscher compleet.
De situatie was ideaal om met de prismakijkers de omgeving te ver
kennen en van die omstandigheid werd dan ook een druk gebruik ge
maakt. Leo ontdekte in de richting van de Monte Rosa twee zwarte
figuurtjes op het ijs, die zich twintig minuten later ontpopten als twee
alpinisten. Zij kwamen recht op het gezelschap af. Het waren een
vader en zoon, die van de vijf kilometer verderop gelegen BétempsHütte kwamen en de Dufour-Spitze van de Monte Rosa over de
Cresta Rey beklommen hadden. De Hobby Club zou de Hobby Club
niet geweest zijn als ze zich niet haarfijn alles had laten vertellen van
deze zware tocht, die bekend stond als één der koudste van heel
Zwitserland. Brood en hete koffie werden aangeboden en in dank
daarvoor kregen de jongens en meisjes een boeiend verslag van de
beklimming. Het werd ééq van die vele gezellige ontmoetingen in
de bergen, vol van wederzijds begrip, wederzijdse hartelijkheid en snel
gesloten vriendschap. Monte Rosa! dacht optimist Fred, jou krijg ik
ook nog wel. Eerst de Matterhorn! Het zou evenwel anders lopen dan
hij dacht.
Naar de nationaliteit van het tweetal vroeg de Hobby Club maar
niet. Het gesprek, dat van haar kant in school-Duits werd gevoerd,
werd beantwoord in een duidelijk en beschaafd Zwitsers-Duits. Twijfel
was niet mogelijk. Daarom was de verbazing des te groter, toen het
tweetal, na een joviaal afscheid, uit de verte riep: „Atjuussies Hobby
Club! Tot kijk in Mokum! Tot ziens in Amsterdam. Neem ons dit
grapje maar niet kwalijk! Veel pleizier en prettige tochten!!”
De aanvankelijk beteuterde gezichten van de jongens en meisjes
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ontspanden zich al gauw tot een gulle lach, die voortschaterde over
de ijsvlakten en echo-de tegen de Leichenbretter. Haha, hadden ze
zich even laten beetnemen! Onvervalste Amsterdammers waren her,
die zich natuurlijk kostelijk geamuseerd hadden met de vele taal
kundige blunders van de Hobby Club en hun eigen zo goed gespeelde
rol van Zwitser. Hun accent was echter zo volmaakt geweest, dat zelfs
Paul, Gustave, Peter en Emil geen argwaan hadden gekregen. Flinke
Amsterdammers anders, zo’n Monte-Rosa-beklimming was geen kwajongenswerk! De jongens en meisjes namen zich voor hun ZwitsersDuits eveneens zo te perfectionneren, dat zij op hun beurt ook een
paar landgenoten konden bedotten.
De interessantste ontdekkingen op de tweede helft van de gletschertocht waren een gletschertafel en een menigte gletschervlooien, loten
van eenzelfde stam, maar van geheel verschillende aard. Voorbij de
tweede middenmorene passeerde de Hobby Club een groot, plat rots
blok, dat op een voetstuk, op een zuil van ijs rustte. Deze gril der
natuur, die de veelzeggende naam van gletschertafel droeg, dankte
haar ontstaan aan de bescherming, die de platte steen tegen de zonne
stralen bood, waardoor de laag ijs, die de steen oorspronkelijk had om
geven, wèl en de kolom ijs er onder niet gesmolten was. De gletscher
vlooien werden opgemerkt door Suze, toen ze op een uiterst glad ijsoppervlak uitgleed en met haar gezicht vlak bij de grond door haar
handen de val wist te breken. Op het ijs ontwaarde ze tientallen kleine
zwarte stipjes, die schoksgewijze vooruitkwamen. Wat het waren?
„Gletschervlooien!” zei Fred. Zodra ze dat hoorde, krabbelde Suze snel
overeind, maar Fred stelde haar gerust met de garantie, dat ze ab
soluut onschadelijk waren en niets met hun stekende en bloedzuigende
collega-springers uit de stad gemeen hadden. De kleine gletscherbewoners, die door de zoölogen met de naam „desoria saltans” vereerd
werden, bewogen zich voort door middel van een soort veer onder hun
buik, waarmee ze zichzelf als het ware wegschoten. Hun voedsel
bestond uit algen in een sausje van smeltwater. Taco had een
vergrootglas bij zich en daarmee werden de gletschervlooien be
keken.
De vuurtoren van de ijszee, die de Hobby Club omringde, was de
Riffelhorn en deze deed dan ook dienst als vast oriëntatiepunt, als
baken bij deze gletschertocht.. Naar links daalde de reusachtige tong
van de Bodengletscher af naar de vallei van Zermatt, rechts kwamen
van heel hoog, van de Monte Rosa, Lyskamm, Castor, Pollux en
Breithorn machtige gletschers aangegolfd. Recht vooruit lag de veilige
haven. Loods Paul schipperde handig tussen de vele dwarsspleten door
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en bracht hen veilig aan land: de inzinking tussen Gornergrat en
Riffelhorn.
’s Middags werd er heerlijk „geklettert” op de Riffelhorn en om
vier uur spoedde de ene helft van de Hobby Club zich langs steile
rotspaadjes naar het Findelendal. Op enkele honderden meters af
stand van de Findelengletscher stond de andere helft al op de uitkijk.
„Hoe hebben jullie het vandaag gehad?” „Oh man, denderend ge
woonweg!” En dergelijke vragen en antwoorden waren de inleiding
tot een gezellige uitwisseling van ervaringen.
Aan de oevers van de schilderachtige Grünsee gebruikte de gehele
ploeg haar „five o’clock tea” met in plaats van thee verrukkelijke
frambozenlimonade, die aangelengd werd met fris en helder bron
water. Wat koekjes, chocola, zonneschijn en jolijt: na de lange tochten
nam de Hobby Club het er maar weer eens van.
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Met uitzondering van enkele regenbuitjes had het weer zich die eerste
week in Zermatt goed gehouden. De hooggebergtezon had haar uit
werking niet gemist en de leden van de Hobby Club vergeleken iedere
dag hun steeds bruiner en roder gebrande gezichten en armen. Hun
stadskleurtjes waren vervangen door een brons-bruine tint en daar
waren ze niet weinig trots op. Bovendien kleurde het zo goed op de
Kodachrome-kleurenfilms. Bij sommigen hing het er, ondanks de
dikke smeersels van 'Nivea-Ultra-Crême en zonnebrand-olie, „aan
vellen” bij, hetgeen aa nleiding gaf tot zorgvuldige „vilpartijen”,
waarna een nieuw, zacht-rose babyhuidje zichtbaar werd.
Op Zaterdagmorgen was de lucht tot ieders teleurstelling egaalgrijs. Voor die dag had de Hobby Club, als waardig besluit van de
eerste week, waarin ze al zoveel uitstapjes had gemaakt, een bijzonder
interessante bergtocht op haar programma staan. Het plan was, dat
de hele club gezamenlijk de 3398 meter hoge Unter Gabelhorn zou
beklimmen en daar het een sensationele tocht beloofde te worden,
waarbij de klauteroefeningen van de apenrots Riffelhorn op een
„echte” berg in de practijk konden worden gebracht, zou het jammer
zijn als de beklimming niet kon doorgaan. Met ernstige gezichten
stonden ze ’s morgens vroeg te vergaderen, de jongens en meisjes en
hun Zwitserse vrienden. Er zat regen in de lucht, maar of die zou
vallen? Fred, die niet van eindeloos gedelibereer hield, hakte de knoop
door en zei:
„Wagen we het er op? Vóór-stemmers vingers omhoog. Meeste
stemmen gelden.”
Ze waagden het er op en het zou van het verdere gedrag van het •
weer afhangen, of ze tot de top van de Unter Gabelhorn konden
komen, of halverwege rechtsomkeert zouden moeten maken. Polder
vaart, die onder zijn voeten pijnlijke blaren had, moest tot zijn spijt een
dagje rust houden. Daardoor had de Hobby Club een prachtige ge-
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legenheid om proeven te nemen tussen één van de draagbare zenders
en het grote zendapparaat, dat op de Matterhornzimmer van de jeugd
herberg stond opgesteld. Poldervaart werd in een geïmproviseerde lig
stoel op de Matterhornzimmer geïnstalleerd en moest zich maar zoet
houden met naar radiomuziek te luisteren en te trachten met zijn
vrienden onderweg in draadloos contact te komen.
Om acht uur marcheerden ze door Zermatt. Weldra lagen de hotelpaleizen achter hen en klommen de jongens en meisjes door de Triftvallei omhoog. Toen na een uur hotel Edelweiss bereikt werd, moesten
ze beslissen welke route ze zouden nemen. Er werd besloten, dat de
zes beste klimmers, Fred, Joosje, Leo, Dick, Taco en Tjark, onder
leiding van hun Zwitserse vrienden, Paul, Gustave en Emil de Unter
Gabelhorn langs zijn tamelijk moeilijke, maar buitengewoon interes
sante Ost-Grat zouden beklimmen en de rest van de Hobby Club met
Peter de gewone, gemakkelijker route langs de zuidelijke helling zou
volgen. Onder de top zouden ze elkaar ontmoeten om gezamenlijk het
laatste en hoogste rotsbolwerk te veroveren.
Hun wegen scheidden zich en weldra hadden beide groepen elkaar
uit het oog verloren. De eerste groep klom verder door het Triftdal,
de andere ging links af en steeg langs een steil pad door bossen en
alpenweiden omhoog naar de Höhbalm. Hier, op 2620 meter aange
komen, rustten de jongens en meisjes een poosje uit van de meer dan
twee uur lange tocht, die hen al duizend meter’hoger had gebracht,
en observeerden ze de Matterhorn, die zich afschrikwekkender dan
ooit verhief tegen de as-grauwe lucht.
Met flinke, de alpinist kenmerkende passen, marcheerde de eerste
groep door de Triftvallei met haar donderende watervallen en haar
steile rotswanden. Om half elf werd het Trifthotel bereikt, waar het
dal via een uitgestrekte helling van morenepuin in de Gabelhorngletscher overging en door samenvloeiing van een groot aantal snel
stromende gletscherbeken de jonge, onstuimige Triftbeek ontstond.
Meermalen moesten de jonge mensen van steen tot steen springen om
over de beken te komen om zich dan weer door moeizaam klauteren
een weg te banen door de geweldige woestenij van rotsblokken en
morenepuin. Tot bijna duizend meter boven hen strekte de Unter
Gabelhorn zijn scherpe rotsgraten omhoog en de berg zag er zo moei
lijk en zo gevaarlijk uit, dat het zestal van de Hobby Club het hart in
de schoenen zonk. Ze zagen er tegen op, goed, maar ze hadden deze
moeilijke tocht zelf gekozen, ze hadden prima gidsen, ze waren jong
en sterk en daarom zetten ze de tanden op elkaar.
Aanvankelijk viel het mee. Toen ze dichterbij waren gekomen,
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bleek de helling minder steil te zijn dan ze gedacht hadden. Het ge
steente was hecht en solide, trapjes, reten, steunpunten en handgrepen
waren er in overvloed. Na zich „angeseilt” te hebben, klauterden ze
met hoog opgetrokken knieën en wijd uitgestrekte armen tegen de
grauw-bruine rotsen omhoog. Daar het touw nog niet uit veiligheids
overwegingen „gesichert” behoefde te worden, vorderden ze snel en
kwamen in twintig minuten ruim honderd meter hoger. Maar naarmate
de gletschers dieper onder hen wegzonken, nam de steilte toe tot een
gemiddelde van zowat veertig graden. „Gemiddeld”, zodat er passages
waren van twintig graden en van zestig graden! En veertig graden
was steiler dan je zou denken, even steil zelfs als de gemiddelde hel
ling van de Matterhorn-Graten! Er wachtte hun zware kletter-arbeid.
Hoe nu? Hun ogen zochten tevergeefs naar een mogelijkheid om
een gladde wand van zestig graden te beklimmen. Dat was onmogelijk,
maar wat dan? Indien ze meer aandacht geschonken hadden aan de
rotsen vlak voor hen, hadden ze zich niet met een vragende blik naar
Paul behoeven te wenden. „Wir traversieren diese Stelle!” „Quergang”
dus. Maar alles goed en wel, dat kon toch niet? Naar rechts leidde
inderdaad een horizontale goot door de wand, maar onmiddellijk
daarboven helden de rotsen zo sterk over, dat rechtop gaan onmogelijk
was. Een tweede vragende blik naar Paul. „Kriechband!” O-zo-Koos,
nu snapten ze het en kropen ze als hagedissen door de goot, totdat
deze enkele tientallen meters verder eindigde in een monumentale rotstrap met treden van meer dan een meter hoogte. Daar rende je niet,
zoals thuis, met twee of drie treden tegelijk tegen op, maar daar glib
berde je ook niet af als er per ongeluk enkele roeden van de loper
waren losgeraakt. Hier moest je alleen oppassen, dat je knieën niet
tegen je kin stootten.
De trap zette zich een heel eind voort. De treden werden echter
hoger, tot manshoogte toe. Waren het eerst de benen en vooral de
knieën, die het zware werk opknapten, nu kwam het op de kracht der
armspieren aan. Door hun onderarm plat op de trede te drukken,
hesen ze zich omhoog, tree na tree. Enkele nog hogere treden, twee
meter of meer, werden beklommen door van een menselijke trapleer
gebruik te maken. Als echte jongens wisten ze wat het betekende
elkaar een „gatje” te geven. Was die methode niet toereikend, dan
dienden twee armen met in elkaar gestrengelde handen als stijgbeugel
en de schouders als tweede afzet. Paul stelde zelfs zijn hoofd als
zodanig beschikbaar en vertelde, dat hij al heel wat keren een
zeventig a tachtig kilo via een modderige en zwaarbespijkerde berg
schoen op zijn hoofd had gehad.
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Na de reuzentrap konden de jongemensen weer een kwartiertje ge
woon kletteren door gebruik te maken van prachtige aangrijpings- en
steunpunten. Toen kwam er weer een uiterst steile en betrekkelijk
gladde wand in zicht, die ze echter niet door „Quergang” konden ont
lopen. Dan maar d’r in, recht omhoog. Gelukkig hadden voorgangers
Mauerhaken in dit gedeelte van de wand achtergelaten, die, nadat Paul
hun stevigheid had gekeurd, dienst deden bij het „sichern” van de
touwen. De jongens en meisjes herinnerden zich plotseling een plaat
van de lagere school, die het plukken van vogelnestjes voorstelde.
Destijds hadden ze gegriezeld bij het zien van de steile rotskust van
Zuid-Java, waarin de inlanders zich waagden om de door de Chinezen
zo geliefde lekkernij van gedroogd vogelspeeksel te bemachtigen.
Vogelnestjes waren hier niet, onder hen sloeg geen branding van de
Indische Oceaan wolken vlokkig schuim tegen de rotsen, maar rustten
roerloos de verstarde ijsgolven van de Gabelhorn-gletscher. Verder was
de situatie hetzelfde. Als ze last van hoogtevrees hadden . . .
Een blik in de afgrond was dan voldoende om een complex van de
aller-onaangenaamste gewaarwordingen teweeg te brengen: het landschap begon steeds meer in de diepte te zinken . . . het golfde en
draaide, het trok met onweerstaanbare kracht de blik omlaag.. . een
wee gevoel van misselijkheid en oorsuizingen trad op . . . het angst
zweet brak uit alle poriën, de huid werd klam, het lichaam beurtelings
heet en koud ... de ledematen begonnen te trillen, de handen trachtten
zich nog krampachtig aan de rots vast te klemmen . . . angst, angst,
steeds toenemende angst. . . duizeligheid tot dol-wordens toe . . . on
macht om aan de magnetische aantrekking van de diepte te ont
komen ... de rotsmassa’s, de wereld, alles scheen te kantelen, te
wentelen als in een carrousel . . . waggelend, tollend was geen houvast
meer mogelijk ... de vingers lieten los, het lichaam gleed weg . . . een
gil, een vergeefs tasten, een val . . . suizend als een steen door de
ruimte . . . flarden voorbij vliedende gedachten . . . afnemende angst. . .
toenemende versuffing . . . ’n snakken naar adem . . . donkerder wor
den . .. wegdoezelend in het niets . . . leegte........... .enendan, ineens,
een schok, een bijkomen, een smartelijke pijn ... en een zacht wegzinken in een . . . eeuwige . . . droomloze . . . slaap . . .
Rustig en zelfverzekerd zochten en vonden Joosje en de jongens hun
weg door de rotswand. Het touw was uitmuntend „gesichert”, de
Mauerhaken zaten stevig vast, Paul had de leiding: er kon hun niets
overkomen. Een blik omlaag toonde aan, dat ze goede vorderingen
maakten. Nog enkele minuten zware arbeid en ook deze moeilijke pas
sage behoorde tot het verleden. Nu moesten ze weer „traversieren”
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toe ze een tweede trap bereikten, die weliswaar niet zo regelmatig
was als de vorige, maar minder steil en gemakkelijker te beklimmen.
Een kwartier later bracht de klettertocht-vol-afwisseling hen onder
in een Kamin, een schoorsteen, breed genoeg om te ,,stemmen”. Het
verliep niet loodrecht, maar schuin omhoog en halverwege zat iets, dat
even lastig was als een vuiltje in het oog, maar war grotere afmetingen
had. Her was een rotsblok, dat in het Kamin gestort was en zich
tijdens een luchtreis halverwege het Kamin had vastgeklemd. Het ver
sperde de doorgang en beloofde een geduchte hindernis te worden.
Enfin, het moest nu eenmaal. Paul ging als eerste omhoog, werkte zich
met handen, rug en voeten naar boven en probeerde om het blok heen
te komen. Boven hun hoofd hoorden Joosje en de jongens hem mom
pelen, alsof hij tegen de onvermurwbare rots of het stijfhoofdige blok
sprak, afgewisseld door enkele termen, die, op zijn zachtst uitgedrukt,
vloeken leken. Af en toe vielen stenen omlaag, maar daar de Hobby
Club buiten het Kamin op nadere orders wachtte, leverden die geen
gevaar op. Eindelijk hield het kabaal boven hun hoofd op en galmde
door het Kamin „Leo nachkommen!”
Het feit, dat Paul daarboven zo’n moeite had gehad, werkte niet be
paald bemoedigend op Leo. Toch „stemmde” hij omhoog zonder te
aarzelen en vlak onder het blok voelde hij de handen van Paul, die
hem met ijzeren greep bij de schouders pakten en hem door een nauw
gat tussen de Kaminwand en het blok omhoogtrokken. Met eigen
krachten kon hij zich toen verder door de knellende rotsen wurmen en
persen en even later zat hij naast Paul op het rotsblok. Gelukkig dat
niemand van het gezelschap dik was, want dan was er geen doorkomen
aan geweest. De anderen volgden door het nauwe gat en bij die
krachttoer vergeleken was de rest van het Kamin een kleinigheid. Het
mondde uit in een klein terras, dat ideaal was om een poosje uit te
rusten.
Paul vertelde, dat het rotsblok eigenlijk niet op het programma
stond en als toegift moest worden beschouwd. Het was er blijkbaar
kortgeleden ingevallen en het had hem ontzaglijke moeite gekost er
langs te komen. De reden, dat hij zijn metgezellen buiten het Kamin
had laten wachten, was het gevaar, dat het zware blok door zijn
gewicht omlaag zou storten en dan was voor de anderen de ramp
niet te overzien geweest. Hijzelf had zich „gesichert” en net zolang
stenen en gruis weggebroken tot een gat was ontstaan, groot genoeg
om er doorheen te kruipen. De jonge mensen aten, rookten en praatten
wat en zetten toen de tocht voort.
Na anderhalf uur afwisselend zware en lichtere klauterarbeid werd
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de bovenkant van de bergrug bereikt. Sensatie numero zoveel: een
400 meter lange Grat strekte zich als een stuk van de Chinese muur
uit naar de top. Op die duizend meter hoge muur troonden fantas
tische rotsgevaarten alsof uit de gehele wereld torens van paleizen,
moskeeën, vestingen, kerken, kastelen en tempels van hun fundamen
ten waren gelicht en naar Zermatt waren gebracht. Een rij van rots
zuilen met scherpe spitsen, van slanke minaretten, gespleten obelisken,
Gothische pijlers, ronde uitkijktorens, kantelen van oude vestingmuren
en vierkante rotsbolwerken leidde in grillige reuzentreden naar de
top. De rotsnaalden helden soms in de vervaarlijkste standen over en
deden denken aan een versteende formatie van séracs. Het geheel was
een wonderlijk voorbeeld van alpine architectuur.
Hoe nietig, hoe klein voelden ze zich hier en toch, hoe ver ging
hun kunnen, hoe groot was hun kracht, dat zij er in slaagden over die
trap tot onder de top te komen. Ze trokken om de meeste torens heen,
een enkele werd beklommen. En tijdens de avontuurlijke klauterpartijen genoten ze van een prachtig uitzicht: achter het golvend pro
fiel der donkere rotssilhouetten straalden in witte glans de Zermatter
ijsreuzen, zoals de Monte Rosa en Lyskamm en hun gletschers, waar
van zich duidelijk de sierlijke gebogen lijnen der middenmorenes
af tekenden. Rechts onder de Monte Rosa wekte de kleine rotskop
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van de RiffelLorn herinneringen op aan prettige kletteroefeningen.
Paul, die boven op een rotstoren stond, bracht zijn hand aan zijn
mond en brulde, zo hard hij kon, een „Jauchzer”, een langgerekte,
gejodelde kreet, een Zwitserse kruising tussen het krijgsgehuil der In
dianen en de kreet van Tarzan van de apen, die schallend en echoënd
wegstierf in de richting van de top van de Unter Gabelhorn. Hij
zwaaide met zijn arm en luisterde. En waarlijk, zijn roep werd beantwoord, want heel uit de verte klonk een tweede „Jauchzer”, een
groet van de rest van de Hobby Club, die nu ijverig met de kijker aan
het speuren was om hen te ontdekken. Een derde ,Jauchzer” werd
uit volle borst door een gemengd koor geuit en daverde door de lucht
alsof de rotszuilen in orgelpijpen waren veranderd. Het acoustisch
contact was tot stand gekomen, een tijd later konden de jongens en
meisjes elkaar toewuiven en eindelijk . . .
„Dag Suze,” begroette Leo zijn meiske. „Houd je handen eens voor
je ogen en . . . neen, geen mondje open, dat hoeft niet. Zo, nu mag
je weer kijken.”
„Oh, Leo, wat fijn, wat mooi, dank je, dank je wel! Waar heb
je die geplukt?”
Op de revers van Suze’s windjack prijkte een boeketje edelweisz,
die kleine koningin der alpenbloemen met haar sierlijke, zilverwit
behaarde blaadjes. Leo en ook de anderen hadden het tamelijk zeld
zame plantje geplukt op de steile rotshellingen, waarvan de beklim
ming hun zoveel moeite had gekost. Alle meisjes kregen er een paar
en hoewel ze er op één plek heel wat hadden zien groeien, hadden ze
er toch maar weinige geplukt, omdat de edelweisz door de wet be
schermd wordt en alleen het plukken van enkele exemplaren was toe
gestaan. Het plantje groeide in het algemeen op zo steile, ontoeganke
lijke rotsen, dat het plukken er van vaak levensgevaar betekende en
zelfs meermalen mensenlevens had gekost.
„HALLO CQ! HALLO CQ, HALLO XPAoHA, HIER IS XPAoHC.
Hallo Pollie, hier is Leo, die de mike van Dick heeft overgenomen.
Hoe gaat het met je pootje, ouwe jongen? Zijn de blaartjes al rijp om
doorgeprikt te worden? Hier zijn Joosje, Fred, Taco en nog enkele
anderen, die de aan het ziekbed gekluisterde jongeling een draadloos
woord van vertroosting willen brengen. Tussen twee haakjes: Pollie,
heb je op de radio nog de weersverwachting voor Zuid-Zwitserland
gehoord? In verband met Hans’ zweefvlucht, snap je? De lucht hier
voorspelt niet veel goeds. De Matterhorn bv. heeft een bontjas van
wolken aangetrokken. Joosje beweert, dat ze in d’r wenkbrauwen voelt,
dat er sneeuw komt, mal hè? Hier is ze zelf...”
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Na het korte radiogesprek met Poldervaart spanden 'de Zwitsers
lange touwen naar de vijftig meter hoger gelegen top van de Unter
Gabelhorn. Dit laatste stuk was vrij steil en moeilijk en daar niet alle
leden van de Hobby Club even bedreven waren in het „kletteren”,
was een lang touw, met Mauerhaken stevig bevestigd, de beste op
lossing om iedereen op de top te kunnen brengen. Zij, die de meeste
moeite hadden met klauteren, gingen tussen twee Zwitsers „angeseilt”
naar boven. Was de top bereikt, dan keerden de Zwitsers terug om
een nieuwe zending te halen. Ten slotte volgden de beste klimmers in
partijen van drie man.
Het was half twee. In vijf uur waren ze 1800 meter gestegen, een
goede prestatie onder dergelijke moeilijke terreinsomstandigheden. De
steile, 1000 meter hoge rotstoren Unter Gabelhorn lag onder hen. Een
hoger was er niet. Wat motorengeronk en ze konden zich verbeelden
in een vliegmachine te zitten.
De ruimte op de top was beperkt en werd bijna geheel gevuld door
de Hobby Club. Bijna, want er waren nog meer alpinisten hierboven,
twee meisjes, die bezig waren zich „anzuseilen” om de terugtocht te
aanvaarden. Ze spraken Engels en schenen haast te hebben.
„It’s terrible! I’m so sorry, Joan! But what can we do?” hoorden de
leden van de Hobby Club het kleinste van de twee meisjes zeggen.
Ze sprak die woorden met zulk een vuur, met zulk een hartstocht, dar
ieder onmiddellijk dacht „konden we haar maar helpen”. Een interes
sant pittig type was dat kleintje, heel anders dan haar vriendin Joan,
die lang en koel, een echt Angelsaksisch type, was. Jammer, dat die
twee net op het punt stonden weg te gaan.
„Let’s go down as quickly as possible and try to reach Zermatt
before 4 o’clock! If we succeed, we still have a chance”, zei Joan met
een wanhopig gebaar.
In twee-en-half uur naar Zermatt, dat haalden ze toch nooit! De
Hobby Club begreep, dat het tweetal om de een of andere gewichtige
reden vóór een bepaald tijdstip in Zermatt moest zijn. Een dringende
aangelegenheid, iets dat ze niet mochten verzuimen, maar wat? En.
zouden zij-zelf niet kunnen helpen? De meisjes hadden haastig „bye!”
geroepen en begonnen bliksemsnel af te dalen. Geweldig snel déden
ze dat, hoe was ’t mogelijk. Zouden ze zelf. . .
„Hallo, één minuut!” riep Leo in het Engels omlaag. „Kunnen
wij u misschien helpen?”
„Uitgesloten, absoluut onmogelijk!” klonk het antwoord. „We
moeten voor vieren telefoneren met Ziirich, anders ... enfin, misschien
halen we het!”
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Telefoneren met Zürich, anders . . . Zender, Poldervaart, schoot de
Hobby Club door het hoofd. Natuurlijk konden ze helpen.
„We’re sure we can help you!” schreeuwde Leo naar beneden. „Kom
terug en vertrouw op onze hulp! Heus, wij kunnen u helpen!”
Als katten klommen de meisjes weer omhoog, zo behendig en snel,
als ze nooit van meisjes hadden verwacht. Boven gekomen, gaf het
kleine kittige bergbeklimstertje kort en bondig tekst en uitleg:
„Vanmorgen haalden we post af en lazen die pas, toen we hier
boven waren. In een brief van mijn broer zat een brief ingesloten van
professor Pfann uit Zürich, die mij aanbood hem als assistente te ver
gezellen op een korte studiereis naar kanton Graubünden, waar hij,
als specialist in phonetiek, geluidsdiagrammen wil maken van een oude
taal, die daar nog gesproken wordt, het Rhaeto-Romaans. Dat is een
kolfje naar mijn hand, omdat ik voor mijn doctoraal — ik studeer nl.
letteren — een proefschrift over dit onderwerp wil maken. Er waren
echter nog meer liefhebbers voor dat assistentschap en de senaat van
de universiteit, die hierover moest beslissen, stelde vanmiddag om
vier uur als uiterste termijn, waarop ik bericht kon sturen. Professor
Pfann heeft een week geleden die brief verzonden, maar door een on
gelukkige samenloop van omstandigheden heeft die mij pas vanmorgen
bereikt en, alsof het noodlot er mee speelt, heb ik hem daarnet pas
gelezen. Maar hoe zou u nou bericht kunnen sturen? Dat kan toch
niet, tenzij u van telepathie of radio gebruik maakt. Kan het
werkelijk?”
„Zeker,” antwoordde Leo. „Als u ons de tekst van het telegram op
geeft, zullen wij er voor zorgen, dat het binnen een kwartier op het
postkantoor ter verzending wordt aangeboden.”
Het meisje pakte uit haar rugzak een portefeuille, faalde daar een
naamkaartje uit, krabbelde daarop enige woorden en overhandigde
het aan Leo.
„Ik begrijp het wel niet helemaal, maar ik vertrouw ten volle op
u. Hier is de tekst van het telegram op de achterkant, en mijn naam
en hoteladres op de voorkant van het kaartje. Wilt u op de juiste
spelling letten? Er hangt voor mij veel van af, van dit telegram, en
u bent de enige, die uitkomst kan brengen, want ik geloof niet, dat
we binnen twee-en-half uur Zermatt gehaald hadden. Tot mijn spijt
moeten we nu toch afdalen, omdat, naar mijn broer schreef, mijn
ouders om half zes per trein aankomen en wij ze willen afhalen. Mag
ik u nu hartelijk bedanken en u voor één van de volgende middagen
of avonden in ons hotel uitnodigen voor een aangekleed kopje thee,
dan kan ik u meteen de kosten van het telegram vergoeden. Misschien
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kunt u dan van tevoren even bericht sturen. U logeert toch ook in
Zermatt, naar ik hoop?”
„Inderdaad,” antwoordde Leo. „Wij zijn Hollanders en komen uit
Amsterdam. Wij houden verblijf in de jeugdherberg in Zermatt. Het
komt goed uit, dat u nu de terugtocht aanvaardt, dan kunnen wij „op
onze manier” — geheimzinnig klinkt dat — uw telegram verzenden.
U kunt gerust zijn, het komt in orde, direct! Een prettige tocht verder,
and hope to see you again! Cheerio and so long!”
Zodra de meisjes door de afgrond waren opgeslokt, pakte Leo de
5-meter-zend-ontvanger uit, schakelde het apparaat op „Zenden” en
„Telegrafie”, nam de seinsleutel en seinde twee minuten lang „CQ
(oproep) CQ DE (van) XPAoHC (roepletters zender) CQ CQ DE
XPAoHC CQ CQ DE XPAoHC HALLO XPAoHA XPAoHA
XPAoHA HERE CQ DE XPAoHC CQ CQ CQ ... In krachtige
telegrafiesignalen richtte Leo zich tot de radiopost Zermatt, die
zich kort daarop meldde met de telefonie en weer op ontvangst
overging.
„Hallo Pollie, hallo XPAoHA, hier is XPAoHC, hier is Leo. Wil
jij de volgende boodschap schriftelijk opnemen en door één van de
jongens in de jeugdherberg als telegram laten verzenden? Straks zal
ik je de zaak uitleggen, nu is daar geen tijd voor. Het geval is
dringend. Hier is de tekst, de eigennamen spel ik.
„Prof. Pfann, Universitat Ramistrasze, Zürich. Anstellung akzeptiert.
E. Boecklin. stop! Pfann gespeld: Pieter Ferdinand Anna tweemaal
Nico; Rami gespeld: Rudolf Anna met Umlaut Marie Isaac; Boecklin
gespeld: Bernard Otto Eduard Cornelis Karei Lodewijk Isaac Nico.
Ik herhaal langzaam de gehele tekst. . .”
Na de herhaling gaf Leo Poldervaart nog enkele instructies, drukte
hem op het hart snel te handelen en liet hem daarna, ter controle,
de tekst oplezen. Vijf minuten later meldde Poldervaart, dat één van
de trekkers per fiets op weg was naar het postkantoor. Binnen een
kwartier — de meisjes konden tevreden zijn. Leo vertelde nu via de
microfoon, hoe de zaak in elkaar zat, deed daarna uitvoerig verslag
van hun kletter tocht en gaf de microfoon over aan de anderen, 'die
Poldervaart aldus lieten delen in hun verblijf op de bergtop.
Terwijl de jongens en meisjes rustig zaten te eten en te keuvelen,
drong Paul, hun Zwitserse gids, er op aan, dat ze zouden voortmaken,
omdat het weer slechter dreigde te worden. Het was inderdaad aan
merkelijk kouder geworden en de jongens en meisjes pakten hun truien
uit de rugzakken. Waar eerst de vierduizenders hun trotse sneeuwkoepels en rotstorens hadden getoond, dreven nu zware grijze wolkenDe Hobby Club
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massa’s, die samenbalden en in snelle vaart kwamen aanzweven. Het
uitzicht op de bergwereld was geheel verdwenen. Af en toe dook
als een geestesverschijning tussen de voortjagende wolken een schim
van een bergtop op om even later weer te verdwijnen. Alleen de kleine
rotstop bond de Hobby Club nog aan de aarde, verder scheen ze te
verkeren in een ruimte van louter nevels en wolken.
Snel werd er „angeseilt”, met een ernstig gezicht maande Paul tot
uiterste spoed aan en toen de eersten de afdaling begonnen, streek
een ijzige kille wolk over de Unter Gabelhorn. Daarna begon het
plotseling te sneeuwen. Drommen witte vlokken dwarrelden n.eer uit
de grauwe hemel en deze werden voortgezwiept door een storm, die
zijn komst loeiend had aangekondigd. In enkele minuten was het weer
volledig omgeslagen en dat maakte de steile afdaling uiterst moeilijk.
Met reservetouwen nam Paul alle mogelijke veiligheidsmaatregelen en
in korte, vastberaden commando’s, die hij moest uitschreeuwen om
boven het gehuil van de wind uit te komen, gaf hij zijn instructies.
Boven op de top was de wind zo in kracht toegenomen, dat rechtop
staan bijna onmogelijk was. Maar in de rotswand, die uit de wind
lag, was het rustiger, al wervelden de sneeuwmassa’s in ziedende draai
kolken rondom de jongens en meisjes, die zich krampachtig aan de
touwen vastklemden. Van boven door Paul „gesichert” lieten ze zich
langs de touwen omlaag zakken tot dertig meter onder de top. Zo
moeilijk hadden ze het in de bergen nog niet gehad, want hun ogen
werden verblind door de sneeuw, hun handen werden stijf van de
kou, het touw werd nat en de rots glibberig. Maar al klopten hun
harten soms van angst, toch genoten ze van dit spannende avontuur.
En of het nu sneeuwde of stormde, ze lieten er zich niet door van de
wijs brengen. Fred zag zelfs nog kans om filmopnamen te maken,
terwijl ze „gesichert” door een diep, met sneeuw en gruis gevuld
couloir, een brede kloof, afdaalden.
Vier uur lang worstelden ze tegen het noodweer, maar gelukkig
werd na twee uren zware arbeid de terreinsgesteldheid steeds beter.
Het landschap was door het sneeuwdek en door het ontbreken van
enig uitzicht niet te herkennen en dat maakte het moeilijk de juiste
terugweg te vinden. Radiopeiling en gebruik van de hoogtemeter was
echter niet nodig; met kaart, kompas en het wonderlijk sterk ont
wikkeld oriëntatievermogen van Paul kwamen ze behouden in Zermatt
terug, tamelijk afgemat, hongerig en tot op hun huid nat, maar on
gedeerd en vol enthousiasme over hun tocht
Tjark scheidde zich in het dorp van de groep af. Hij moest enkele
inkopen doen, chemicaliën, om, zoals hij met een geheimzinnige uit-
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drukking op zijn gezicht vertelde, niet alleen de Hobby Club, maar alle
inwoners en hotelgasten van Zermatt te verrassen. Verder wilde hij
zich niet over zijn geheim uitlaten, maar hij prikkelde de nieuwsgierig
heid in hoge mate door in één adem te informeren of die twee
Tsjechische studenten bij dit weer morgen nog op weg zouden gaan
voor een Matterhornbeklimming over de Zwitserse Grat. Paul ant
woordde, dat het weer waarschijnlijk zou opklaren en voor de rest,
tja, dat wist hij natuurlijk niet. Waarom Tjark dat wilde weten?
Tjark gaf een ontwijkend antwoord en verklaarde, dat hij zich die
avond enkele uurtjes zou afzonderen, niet om over zijn zonden
na te denken,'maar om zijn scheikunde-hobby weer eens te kunnen
beoefenen.
Terwijl de anderen bij hun terugkomst in de jeugdherberg de natte
windjacken, jassen en kousen uittrokken, rende Fred naar boven om
in de Matterhornzimmer zijn Kodak Special-filmcamera, die nat was
geworden, af te drogen. Poldervaart lag in zijn luie stoel van een uit
zending van de Ramblers te genieten en toen Fred hem nog eens naar
het telegram vroeg, antwoordde hij:
„Over telegrammen gesproken, er is zojuist een telegram gekomen,
hier is ’t, lees maar en val niet achterover van verbazing!”
Haastig vouwde Fred het telegram open, zijn ogen vlogen langs de
met potlood geschreven regels en hij las hardop:
„HOBBY CLUB JUGENDHERBERGE ZERMATT STOP ANKUNFT MAEHLI WHYMPER SONNTAG 10.24 V.M. STOP
LYSJOCH MONTAG STOP ADR . . . verdraaid! Neen maar! En
toch had ik daar een vermoeden, een voorgevoel van. Tjark doet ge
heimzinnig, wij ook!”
En hij haalde een vlakelastiek uit zijn zak en begon ijverig te
vlakken.
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HOOFDSTUK XIV
Zermatt, Sonntag 31. Juli.
Gnadiges Fraulein,
In opdracht van Hans Mahli hebben wij het genoegen U uit te
nodigen voor een tocht naar de Gornergrat, die bij goede weersom
standigheden Maandagmorgen a.s. zal worden ondernomen. Hoewel
wij niet in détails mogen treden, kunnen wij U meedelen, dat Uw aan
wezigheid op de Gornergrat dringend gewenst is, opdat U persoonlijk
getuige kunt zijn van iets, dat in nauw verband staat met een overeen
komst tussen U en Hans Mahli in het voorjaar aangegaan.
Zonder tegenbericht Uwerzijds, zullen wij zo vrij zijn U Maandag
morgen om 5 uur van Uw hotel te komen ajhalen.
Inmiddels verblijven wij,
hochachtungsvoll
,,De jongens van de Hobby Club”
Adresse: Jugendherberge, Zermatt.

Zo luidde de inhoud van het ietwat vormelijk gestelde briefje, dat
Fred en Joosje namens de Hobby Club en volgens afspraak met Hans
Mahli Zondagmorgen aan de portier van hotel du Pare hadden af
gegeven. En nu het Maandag was met een vrijwel onbewolkte blauwe
hemel, zonder tegenbericht van Liesl en met een draadloos overge
brachte boodschap van Hans, dat hij die dag het waagstuk zou onder
nemen, was een gedeelte van de Hobby Club tegen vijven present
om Liesl af te halen. Na Hans’ verhalen waren de jongens en meisjes
zeer benieuwd hoe Liesl zou zijn en hoe ze er uit zou zien. Zo stonden
ze dan, verlangend naar haar komst, te wachten voor het bordes van
hotel du Pare. Leo, die naar binnen was gegaan, zou weldra met haar
verschijnen. Kijk, daar kwam al beweging in de draaideur. Het was
nog wat schemerig en onwillekeurig rekten ze hun halzen om goed
te kunnen zien. Daar waren ze! Maar héééé! Wat was dat nou!
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Kreten van verwondering stegen op in de ochtendstilte. De jongens
en meisjes konden hun ogen niet geloven, wisten niet hoe ze het
hadden, maar begrepen weldra, dat iemand hen op een kostelijke
manier had beetgenomen. Het meisje, dat naast Leo de treden van
het bordes afdaalde, het meisje, dat Hans tot zijn fantastisch en stout
moedig plan had geïnspireerd, dat Liesl heette en dat zij zich — waar
om, dat wisten ze niet — groot en sterk hadden voorgesteld,
dat meisje ontpopte zich als het kleine, pittige bergbeklimstertje, dat ze op de Unter Gabelhorn hadden ontmoet, het meisje,
voor wie ze het telegram aan professor Pfann in Zürich hadden ver
zonden. Dat studentje en Liesl waren één en hetzelfde persoontje, wat
een verrassing! Liesl, die van pure verbazing van haar kant even op
de trap was blijven stilstaan, huppelde nu uitbundig lachend de laatste
treedjes af en hernieuwde de kennismaking met een joviale handdruk
en hartelijke woorden van begroeting. Zij toonde zich even blij verrast
als de leden van de club en dat schiep al dadelijk een atmosfeer van
vriendschap en goede verstandhouding. Liesl was heel anders dan ze
zich hadden voorgesteld, maar desondanks, wat was ze leuk, wat zag
ze er vlot uit in haar sportieve alpinisten-kledij van bruine waterdichte
peau de suède, wat een pracht-type om te filmen met haar guitig ge
zichtje, haar intelligente grijze ogen, haar schalks lachje en haar wilde
lichtbruine haardos. Hans toonde een goede smaak te hebben door
zijn hart aan zulk een aardig, lief meiske te verliezen.
„Piekel en stijgijzers heb ik maar meegenomen,” zei ze, „want al
heb ik geen notie van wat er gaat gebeuren, ik zou ze nodig kunnen
hebben. Mag ik jullie nog hartelijk bedanken voor het verzenden van
mijn telegram. Ik zat die middag danig in de rats, zodat jullie me een
grote dienst hebt bewezen. „De jongens van de Hobby Club”, hoe
had ik ooit kunnen denken dat die, als schrijvers van het briefje, als
vrienden van Hans, tevens als redders in de nood waren opgetreden
toen ik, eerlijk gezegd, geen uitweg meer zag om professor Pfann bij
tijds bericht te sturen. Maar wat een geheimzinnigheid allemaal! Het
éne is nog raadsel achtiger dan het andere. Hoofdzaak is echter Hans.
Weer zo’n puzzle! Hans, die lieve Hans, wat voert hij in zijn schild?
Toe licht eens een tipje op van de sluier, die al dit mysterieuze gedoe
omgeeft. Ik ben zo benieuwd . . .”
Hoe charmant Liesl ook mocht zijn, hoe ^smekend de uitdrukking
van haar ogen ook was, hoe graag de jongens haar hadden ingelicht,
zij waren gebonden aan hun afspraak met Hans en mochten haar nog
niets vertellen. Liesl, sportief als zij was, legde zich hier bij neer en
stelde voor om op te stappen. Het was tien over vijf en vóór tienen
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moesten ze op de Gornergrat zijn. Een stevig tempo was daarom nood
zakelijk, maar dat was geen bezwaar omdat ieder volkomen fris en
monter was. Voor het zwaardere klimmen begon en de weg door de
bossen en lagere alpenweiden voerde, ontspon zich een geanimeerd
gesprek tussen Liesl en de leden van de Hobby Club. Liesl was een
onderhoudend vertelster, die met verhalen over haar studie en Hans
haar toehoorders wist te boeien. De jongens en meisjes lieten zich ook
niet onbetuigd en Leo lichtte Liesl in over de Hobby Club, ontstaan,
doel, groei, krant, toekomstplannen enz. en vertelde ook van de kennis
making met Hans op de Gornergrat, waarbij hij goed op zijn woorden
moest passen om niet uit de school te klappen.
„Wat de onverwachte en wederzijdse verrassing van vanmorgen be
treft,” verklaarde Leo, „hebben Fred en Poldervaart ons waarschijnlijk
op de volgende manier voor het lapje gehouden. Wij kenden allen
de naam E. Boecklin. Welnu, die „E” heeft ons, als beginletter van
Elisabeth, op een dwaalspoor gebracht, evenals het feit, dat Liesl met
haar Engelse vriendin Engels sprak. Was het „L” geweest, dan hadden
wij misschien wat vermoed, maar goed, thuisgekomen van de tocht
naar de Unter Gabelhorn las Fred, die als eerste naar boven is gegaan,
het telegram met het adres van E. Boecklin en begreep natuurlijk
dadelijk, hoe de vork in de steel zat. Om ons voor de gek te houden,
laten we zeggen, om ons te verrassen, heeft hij de met potlood in
gevulde naam uitgevlakt en vervangen door L. Staebli, waarbij hij het
schrift van de telegraafbeambte meesterlijk heeft nagebootst. Zondag,
gisteren, heeft hij in zijn functie van secretaris de brief aan Liesl ge
schreven met op de envelop L. Staebli. ’s Morgens heeft hij met Joosje,
die hij stellig niet in het complot tussen hem en Poldervaart heeft ge
kend, de brief gepost en ik vermoed dat hij in het geheim de oor
spronkelijke envelop vernietigd en door een andere met „E. Boecklin”
heeft vervangen. Kun je je nu mijn verbouwereerdheid voorstellen, toen
ik Liesl daarstraks tegemoet kwam met „Fraulein Staebli, nichtwahr?”
en vrijwel tegelijkertijd ontdekte, dat ik met Fraulein Boecklin van de
Unter Gabelhorn te doen had? Het feit, dat Liesl even verrast was
over dit onverwachte weerzien als ikzelf, redde echter de situatie voor
mij. Jullie verbaasde gezichten even later waren evenwel de kroon op
het succes van Freds voor-de-gek-houderij. Om je de waarheid te
zeggen, ik had nooit geweten, dat jullie zulke uilskuikenachtig stomme
gezichten kon trekken, tot ik'met Liesl het bordes afkwam.
„Maar weet je wat grappig is? Dat ons allen de nodige verrassingen
wachten. Liesl weet niet wat Hans en wij in ons schild voeren, de andere
clubleden staan nog voor de ontknoping van het dubbelleven Staebli-
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Boecklin van Liesl, geen van ons weet hoe het avontuur van Hans
afloopt en dan, Tjark heeft ook nog wat voor ons in petto! Neen,
Tjark, probeer me maar niet de mond te snoeren, ik weet niets en ik
zal niets verklappen. Maar toen ik gisteren op de slaapzaal kwam,
zag ik Tjark in druk gesprek met die twee Tsjechische studenten, die
vandaag de Matterhorn zouden beklimmen. Het opmerkelijke was nu,
dat de conversatie bij mijn binnenkomst onmiddellijk werd stopgezet
en Tjark haastig iets wegstopte. ‘Na zijn geheimzinnige scheikundeexperimenten van Zaterdagavond geeft zoiets te denken, vind jullie
ook niet?”
In stralende kleurenpracht kwam het daglicht: het zwartblauw van
de hemel vervloeide tot rosé en azuren tinten, de sterren verbleekten,
aan de zuidoostelijke horizon groeide een rood-oranje gloed, die uit
vlamde tot een gouden vuur, waaruit weldra de wit-ziedende zonnebol
opsteeg. Met de komst van de zon begon het leven in de bergwereld:
donkere schaduwen schoven over de witte schittering van sneeuw en
ijs, plant en dier in het bos ontwaakten en de ochtendkilte ging over in
milde warmte. Het troepje jonge mensen was goed gevorderd en
bevond zich reeds halverwege Riffelalp. Daar het bospad nu steil
omhoog voerde, was het gesprek verstomd en konden de jongens en
meisjes ten volle van het landschap genieten. Maar die morgen waren
ze weinig ontvankelijk voor het natuurschoon, zo hielden hun gedach
ten zich bezig met het grote avontuur. Door hun hersens kronkelde
zich een vraagteken: hoe zou dat alles aflopen? Van één ding waren
ze zeker, op zichzelf al een verheugend feit: Liesl wist niets, maar
dan ook niets van dé* aanstaande zweefvlucht en ging in volmaakte
onwetendheid aan hun zijde naar de Gornergrat. Na zijn start zou
Hans haar vanuit de lucht per radio vertellen wat hij ging doen, zodat
Liesl hem er niet meer van zou kunnen weerhouden. Wat moest er
op het ogenblik niet allemaal omgaan in dat aantrekkelijke meisjes
kopje? Zou zij, het heldhaftig bergbeklimstertje, die de zwaarste ber
gen als Dent Blanche en Matterhorn-Z’muttgrat had aangedurfd, zich
angstig voelen nu het om haar Hans ging? Haar gelaatsuitdrukking
verried niets, maar stellig dacht zij voortdurend in de geest van
„Ich weisz nicht was soll es bedeutén”. De leden van de Hobby Club
wisten het drommels goed, hadden het gehele fantastische plan met
alle détails van de grootscheepse technische organisatie in hun hoofd,
herinnerden zich alle voorbereidingen, herinnerden zich alles van de
eerste ontmoeting met Hans tot de radioboodschap van ’s morgens
vroeg, herinnerden zich . . .
Nog geheel vervuld van de indrukwekkende majesteit Matterhorn
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en het grootse uitzicht op de Gornergrat hadden ze een week geleden
de Zwitserse vrind van Fred, Hans Mahli ontmoet. „Een meisje, een
bergpas en een zweefvliegtuig”, ze hoorden het hem nog zeggen. Dat
was het mysterieuze begin geweest. Hoe hun eerst het verband tussen
Liesl en Lysjoch duidelijk was geworden, en toen via de weddenschap,
de verstuikte enkel, de zweefvlieg-hobby en enkele interessante lucht
vaarttechnische beschouwingen, de samenhang LiesLLysjoch-Whymper,
eindigend in de wanhopig gestelde vraag: Hoe, in ’s hemelsnaam,
kunnen ze me in die wirwar van gletschers vinden?”
Dat was het ogenblik geweest, dat de Hobby Club haar intrede
in het plan had gedaan. Het antwoord van Leo: „Da’s heel eenvoudig:
met onze vijf-meter-zenders!” Hans, bevrijd van een loodzware druk,
had vol dankbaarheid Leo’s hand gegrepen: „Als dat eens kon, dan
zou ik kunnen slagen! De laatste ontbrekende schakel . . . zenders . . .
maar hoe?”
Leo, die flair had in snel en gedetailleerd ontwerpen van plannen,
dacht even na, overzag de situatie, combineerde het plan van Hans
met het zijne en antwoordde:
„De Hobby Club heeft drie gecombineerde zend-ontvangers, waar
van twee draagbaar zijn en ongeveer zeven kilo wegen. De golflengte
is vijf meter, de afmetingen er van zijn zo klein, dat je zo’n zend
apparaat gemakkelijk in je „Whymper” kunt meenemen, de bediening
is eenvoudig. De reikwijdte met telefonie is voor jouw doel ruim
schoots voldoende, luchtstoringen treden bij 5mieter ontvangst haast
niet op. Een uitschuifbare antenne is ingebouwd, aarde is niet nodig.
Met een draaibaar antenneraam is richtingpeiling mogelijk. Alsof dit
voor jouw zweefvlucht gemaakt is, wil je zeggen. Je zou het bijna den
ken. Nu stel ik voor de zaak als volgt in te richten. De Hobby Club
wordt gesplitst in de groepen A, B en C. Op de dag, die aan die van
jouw zweefvlucht voorafgaat, blijft groep A met de grote, niet draag
bare zend-ontvanger in Zermatt; de groepen B en C gaan met de twee
draagbare zenders naar de Theodulpas, waar ze jou met je „Whymper”
treffen. Groep B overnacht met jou in de Theodulhütte, groep C gaat
bijtijds door naar de Quintino Sella-hut in Italië en vormt de zuidelijke
uitkijk-radiopost van je vliegroute. Met de zender van groep B kunnen
de andere twee groepen vernemen of de vlucht doorgaat. Tussen alle
drie de posten is wederzijds radioverkeer mogelijk, hoewel groep A en
C misschien via groep B moeten opereren. De volgende morgen gaat
groep A in Zermatt, nadat het „Ja-woord” van jou, Hans, van af
de startplaats op de Theodulpas is binnengekomen, naar de Gornergrat
en neemt Liesl mee. De grote zend-ontvanger, benevens de versterker
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en gramofoonopname-installatie verzenden we per trein naar de
Gornergrat, waar een lichtnet is en de installatie kan worden opgesteld.
Daar wordt de centrale radiopost ingericht, omdat we daar — ik
kan beter zeggen „hier”, omdat ik bijna zou vergeten, dat we boven
op de Gornergrat zitten — een geheel vrij uitzicht op je route
van het Lysjoch af hebben.
, Je neemt een stel vrienden mee, vertelde je, twee zweefvliegers en
drie alpinisten. Als je nu met elke groep één alpinist laat meegaan en
groep B en C bovendien laat vergezellen door een zweefvlieger, dan
krijg je, als één zweefvlieger bij de start voldoende is, de volgende
situatie. Groep B, die bij de start behulpzaam is, trekt een kwartier na
de start zo snel mogelijk over de gletschers naar de Gornergrat, zodat
de groepen A en B daar gecombineerd worden. Jij hebt in je „Whymper” de draagbare zender van groep B aan boord en blijft gedurende
het begin van je vlucht in contact met groep C op uitkijk-radio-post
Quintino Sella. Bij een noodlanding vóór het Lysjoch kunnen zij je,
mits daar nog enkele goede alpinisten zijn en eventueel via radiopeiling, vinden. We zullen zorgen, dat er met groep C een radio-expert
meegaat. Voorbij het Lysjoch treed je met groep A op de Gornergrat
in contact en die radioverbinding wordt pas verbroken, nadat je geland
bent. Met kijkers zullen de groepen je misschien kunnen volgen, met
de raamantenne eventueel kan je richting gepeild worden. Groep A
neemt tijdens je vlucht gramofoonplaten op, als je tenminste zo goed
wilt zijn van je zweefvliegtuig uit in hoger sferen een radioreportage
te geven. Wil je dat voor ons doen en wat denk je van mijn plan
in zijn geheel?”
Hans was in de wolken geweest over Leo’s plan, dat natuurlijk nog
uitgewerkt moest worden, maar dat in principe uitstekend was. Het
werd die middag een openbare vergadering van de Hobby
Club, waarbij Hans, Leo, Fred en alle andere technische adviseurs een
tot in alle details uitgewerkt plan ontwierpen, dat niet alleen de
namen van de deelnemers van de drie groepen met tijden van aan
komst en vertrek inhield, een volledig technisch schema omvatte, op
papier alle voorzieningen trof in geval van noodlandingen of onge
vallen, het systeem van radiocommunicatie, peiling en meteorologische
berichtgeving aangaf, in de hele gang van zaken van af Hans’ aan
komst in Zermatt tot zijn daling na de zweefvlucht voorzag, op de
kaarten de routes der groepen en het vermoedelijke traject van het
zweefvliegtuig uitstippelde en een volledige en doeltreffende samen
werking tussen de drie groepen waarborgde, maar tevens de Hobby
Club in staat zou stellen door middel van film, fotografie, radio en
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gramofoonplatenopname alle fases van het waagstuk in beeld en ge
luid vast te leggen. De Hobby Club zou drie copieën van het schrifte
lijke plan met kaarten maken en elke groep en ook Hans zou een
exemplaar krijgen. Verheugd over het resultaat, dat zijn ontmoeting
met de Hobby Club had opgeleverd, was Hans de volgende dag naar
Zürich teruggekeerd om daar de laatste voorbereidingen te treffen.
Zaterdagavond was het telegram van Hans gekomen en Zondag
morgen, de volgende dag, had de Hobby Club Hans afgehaald van
het station in Zermatt. Wat waren ze toen nieuwsgierig naar het
zweefvliegtuig! De trein was over tijd geweest en de jongens en
meisjes hadden lang moeten wachten. Eindelijk, daar kwam de trein!
Van Hans, die uit het coupéraampje zou hangen, was echter geen spoor
te bekennen. Hemeltje, Hans was er niet! De trein was leeggestroomd,
overal liepen reizigers met koffers en rugzakken, maar Hans was er
niet bij, hoe ze ook speurden. Wat een teleurstelling! De volgende
trein kwam pas om half vier, te laat om voor de start van morgen
klaar te komen. Het hele plan in duigen, en dat met zulk ideaal weer!
Afspraak met Liesl: kon niet doorgaan. Wat een strop allemaal!
Toen tikte iemand op Freds schouder. Het was een man met een
snor, een slappe, grijs-vilten alpenhoed en een bril, iemand, die ze niet
kenden. ,,Hallo, Fred, hallo Hobby Club, wie geht’s?” Het was Hans
Mahli, vermomd om tijdens zijn oponthoud in Zermatt niet toevalliger
wijze door Liesl herkend te worden, waardoor elk element van ver
rassing verspeeld zou zijn. Hij stelde zijn vijf metgezellen voor aan
de Hobby Club en begaf zich toen naar de goederenwagen om zelf de
nogal kwetsbare „Whymper” te helpen uitladen. Het zweefvliegtuig,
waarvan ze zich zoveel hadden voorgesteld, waarnaar ze zo benieuwd
waren geweest, was helaas evenals Hans onherkenbaar vermomd: een
langgerekt gevaarte met gedemonteerde vleugels, omhuld door een
waterdichte hoes van groen zeildoek, dat behoedzaam op een van
buizen vervaardigd onderstel met wieltjes getild en vastgebonden werd.
Deze tweede vermomming was echter niet tegen Liesl gericht, maar
had ten doel het toestel tijdens het vervoer tegen beschadiging en regen
te beschermen.
Nu Hans was aangekomen, konden de groepen B en C van de
Hobby Club op weg gaan naar Italië. Groep C bestond uit een Zermatter berggids, uit Poldervaart, Hans van Zuilen en Max Veerman
en één van de metgezellen van Hans Mahli, die een ervaren alpinist
en een expert op het gebied van zweefvliegen was. Zij hadden de
langste tocht voor de boeg: van Zermatt via de Theodulpas naar Fièry
in Italië, een afstand van 25 kilometer over twee bergpassen van meer
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dan 3000 meter hoogte, ongeveer 11 uur gaans. Groep C was volledig
voor de lange, zware tocht uitgerust en had onder andere een 5-meterzend-ontvanger, drie 30-meter-touwen, reserve-onderdelen voor de zen
der, verbandmiddelen, gereedschap, proviand voor drie dagen en een
zware rubberkabel voor een eventuele start bij zich.
Bij groep B, die op de Theodulpas het zweefvliegtuig zou starten,
waren van de Hobby Club ingedeeld: Fred als filmreporter, Joosje als
Freds onafscheidelijke metgezel, Dick als radio-expert en als verslag
gever van HOBBY CLUB, Taco als persfotograaf en nog zes andere
leden, die bij het starten als trekkers zouden fungeren. Ook zij waren
met alles uitgerust: de tweede 5-meter-zend-ontvanger, film- en foto
apparaten, een flinke voorraad levensmiddelen en films, een gedeelte
van Hans’ bagage, reserve-radio-onderdelen, gereedschap, het startapparaat, de rubberkabel, een prismakijker, verbandmiddelen, zes
30-meter-touwen en piekels. Verder behoorden tot groep B nog twee
vrienden van Hans, beiden experts op het gebied van zweefvliegen.
Tot de Theodulpas gingen de groepen B en C tezamen. Nadat zij
van Hans verschillende instructies hadden ontvangen en met dé over
blijvende groep A van de Hobby Club de nodige afspraken in zake de
radioverbindingen hadden gemaakt, vertrokken ze. Nu moesten de
achtergeblevenen maken, dat ze snel uit Zermatt met Liesl en zijn
nieuwsgierige mensenmenigte wegkwamen. Tegenover het gewone
station lag het stationnetje van de Gornergrat-Bahn en daar werd het
zweefvliegtuig voorzichtig naar toe gereden. Hans had van te voren
voldoende plaatsruimte in de goederenwagon besteld. Voorzichtig en
met vereende krachten werd de „Whymper” in de geheel open
goederenwagon getild. Hans vroeg of hij met de 10 jongens, die hem
naar de startplaats zouden vergezellen, bij het zweefvliegtuig mocht
blijven. Dat was veiliger voor het toestel en onthief de GornergratBahn van de verantwoordelijkheid. De spoorwegbeambte had daar
geen bezwaar tegen en Hans, twee van zijn metgezellen, Leo, Tjark
en zes andere leden van de Hobby Club namen plaats in de ruime
goederenwagon, die laag genoeg was om hun het uitzicht niet te be
lemmeren.
Het treintje vertrok om 11 uur en tegen twaalven bereikte het de
op 2584 meter hoogte gelegen Riffelberg. Hier werd de „Whymper”
uitgeladen en trokken de jongens het zweefvliegtuig op zijn onderstel
met wieltjes naar de startplaats voor de vlucht naar de Theodulpas.
Het was een kleine, effen vlakte, die langzaam en gelijkmatig over
ging in een 500 meter diepe helling. Alle omstandigheden waren
gunstig: de startplaats was voor het doel groot genoeg, er woei een
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matige westelijke wind en boven het dal dreven verscheidene laag
hangende cumuluswolken. Hans’ vliegroute was: starten in noord
westelijke richting, in een boog over het dal, in zuidelijke richting
over de Leichenbretter, waar sterke thermlekstromen verwacht konden
worden, proberen zoveel mogelijk hoogte te winnen om dan over de
Obere Theodulgletscher naar de Theodulpas te zweven.
Binnen twintig minuten had Hans zijn „Whymper” uitgepakt en
startklaar gemaakt door de vleugels te monteren en de instrumenten
van het dashboard en de bedieningsorganen van rol-, hoogte- en rich
tingsroeren te controleren. Wat was het een verrassende aanblik ge
weest, toen Hans het toestel van het beschermend omhulsel had ont
daan, de vleugels aan de romp had bevestigd en het resultaat van zijn
hobby-in-groot-formaat op het grasveld prijkte! Beter dan de hand
tekeningen in het tentamenboekje van Hans Mahli, derdejaars student
aan de technische hogeschool in Zürich, bewees de „Whymper”, dat
in Hans, als bouwer en ontwerper er van, een groot talent school. De
prachtige, gladde lijnen, de zuivere, volgens de nieuwste aërodynami
sche inzichten ontworpen romp, de volmaakte harmonie tussen de af
metingen van romp, vleugels en stuurvlakken, het attractieve, sierlijke
en snelle uiterlijk van het geheel, de gave afwerking en de glanzende
roomkleurige lak: mooier uiting van een hobby hadden de jongens
en meisjes nimmer gezien.
De ,,Whymper” was een wonder, maar er was, jammer genoeg,
geen tijd voor lang verwonderen en bewonderen. Nadat nog van aller
lei was afgesproken, kroop Hans, nu zonder snor, bril en hoed, in
de cockpit, installeerde zich daar achter zijn stuurorganen en instru
mentenbord, sloot de stroomlijnkap boven zijn hoofd en wachtte, met
zijn voet op het voetstuur, zijn hand aan de stuurknuppel op de start,
klaar om door snel handelen en handig manoeuvreren zo veel mogelijk
profijt van de grote beginsnelheid te trekken.
De start! Het „Vóór vrij?. . . Contact!” van de motorvliegerij bleek
bij de zweefvluchten vervangen te zijn door „Ausziehen, laufen . . .
los!!” De „Whymper” stond met zijn neus in de wind en werd door
vier jongens aan de staart vastgehouden. Aan de sleephaak zat de lus
van de vijftig meter lange rubber kabel, welke door zes jongens werd
gehanteerd. Bij „Ausziehen” liepen dezen de helling af, bij „Laufen”,
uitgeroepen toen de kabel bijna gespannen was, versnelden de „trek
kers” hun passen, holden vooruit, de zware elastische kabel spande
zich meer en meer, het „Los!!!” weerklonk, de vier jongens lieten ge
lijktijdig de staart los, een hevige siddering voer door het toestel. Hans
werd met geweld achterover gedrukt in zijn cockpit, de enorme
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hoeveelheid in de kabel opgehoopte veerkracht trok met grote ver
snelling de „Whymper” over de grashelling, het zweefvliegtuig schoot
vooruit, een hevige tegenwind blies tegen de vleugels, de opwaartse
druk hiertegen won ’t van de zwaartekracht, het gleed niet langer,
maar maakte zich los van de grond en de ,,Whymper” verhief zich van
het aardoppervlak, zweefde vrij in de lucht, eerst met toenemende
vaart omlaag en daarna, zich oprichtend, geleidelijk stijgend omhoog.
Het was een majestueus gezicht de „Whymper” als een blanke,
slanke vogel, geluidloos drijvend op zijn lange, gespreide wieken, te
zien zweven door het wijde luchtruim, hoog boven het groene dal,
duidelijk afstekend tegen de bruine rotsen daarachter. Hans had geluk,
er dreven cumuluswolken en hij zette koers naar de dichtstbijzijnde
daarvan, die als een reusachtige bloemkool boven het dal hing. Daar
kroop hij in de witte wolkenmassa en cirkelde, aan het oog onttrokken,
in wijde spiralen met de opstijgende warme lucht omhoog. Enkele
honderden meters hoger gekomen, dook hij er weer uit, zweefde
verder, liet zich nogmaals door de thermische luchtstromen van een
cumuluswolk omhoog voeren en had toen voldoende hoogte ge
wonnen om veilig over de Leichenbretter naar de Obere Theodulgletscher te zweven.
’s Avonds laat had zich een angstige spanning van de naar Zermatt
teruggekeerde groep A meester gemaakt. Volgens afspraak zou groep
C zich om 8 uur en groep B zich om 9 uur per radio aan hoofdkwartier.
A melden. Tegen achten zaten de leden van groep A om de grote zendontvanger in de Matterhornzimmer van de jeugdherberg in Zermatt
geschaard. Toen de grote wijzer .van de klok over de XII schoof, had
groep C zich prompt van Italië uit gemeld. Poldervaart, de radiotelegrafist van die groep, vertelde, dat zij al zes kilometer ten zuiden
van de Italiaanse grens op de Colli delle Cime Bianche waren. Van
groep B wist groep C niets. Fred wilde onderweg wat filmopnamen
maken en groep C, die geen minuut kon verliezen, had halverwege
de Leichenbretter Fred met groep B achter zich moeten laten. De
vlucht van de „Whymper” hadden ze prachtig kunnen volgen. Hans
was veilig op de Theodulpas geland en had het weten klaar te spelen
precies op die plek van de Val Tournanche-gletscher te dalen, vanwaar
hij de volgende morgen zou starten, hetgeen groep B een lange sleeppartij zou besparen. Hans had hen op de pashoogte opgewacht, een
kwartiertje met hen gebabbeld en daarna hadden ze hun lange gletschertocht in snel tempo voortgezet. Het terrein was zwaar en steil,
maar dank zij het geringe aantal en de goede lichamelijke conditie
van de deelnemers waren ze uitstekend opgeschoten en ze hoopten
=3-

254

: 11

■

I

<

tegen tienen Fièry te bereiken. Spoedig zou het donker zijn, maar de
gids kende de weg op zijn duimpje en ze hadden bovendien lantaarns
bij zich. Het was wassende maan en een klein maansikkeltje zou hen
misschien wat bijlichten. Het* weer was goed, wel koud, maar met
weinig wind en een wolkenloze hemel. In Fièry gingen ze tot drie uur
’s nachts slapen, om half vier zouden ze vertrekken naar de Quintino
Sella-hut om daar tegen half elf ’s morgens aan te komen. Er wachtte
groep C nog zware klimarbeid, maar ze voelden zich best en zouden
stellig in hun onderneming slagen.
Dat waren de gunstige berichten van de groep, die her het zwaarste
te verduren zou hebben. Zeventien uur klimmen over moeilijk terrein
met gletschers, séracs en steile hellingen binnen een tijdsbestek van
drie-en-twintig uren met slechts vijf uur slaap, van 1620 meter, via
twee passen van resp. 3322 en 2980 meter naar 1878 meter en van
daar naar de Quintino Sella-hut op 3620 meter hoogte! Dat was nog
eens een kracht-prestatie! Nu de radioverbinding, nu het QSO voorbij
was, klauterde groep C al weer verder door het woeste, Italiaanse berg
land. En zij zelf zaten daar rustigjes in hun radiocabine. Groep B, hoe
zou het daarmee zijn? Groep C was haar ver vooruit gekomen en had
niets naders kunnen berichten, maar om negen uur zouden ze in ieder
geval met groep B in draadloos contact komen.
Negen uur! De zend-ontvanger werd op „ontvangen” ingeschakeld
en op de grootste gevoeligheid en geluidssterkte ingesteld. Leo luister
de met koptelefoon, klaar om op luidspreker-ontvangst of zenden over
te gaan. Maar hoe hij ook luisterde, geen menselijke stem, geen morsesignaal brak door het gelijkmatig zachte ruisen van de super-regeneratieve ontvanger. Af en toe een zwak gekraak, atmosferische storing,
een gevolg van een ver verwijderd onweer en verder niets. Ieder hield
zich muisstil, opdat Leo zelfs het zachtste sein niet zou missen. Maar
er kwam niets. Dat was een slecht teken, want groep B moest allang de
Theodulpas bereikt hebben. Langzaam kroop de grote wijzer van de
klok over I naar II, naar de III, naar de IV zonder dat er enig levens
teken van de Italiaanse grens kwam. De drie groepen hadden afge
sproken om het half uur te proberen een QSO tot stand te brengen,
indien vorige pogingen waren mislukt. Alle hoop was dus op half tien
gevestigd. Half tien: niets! Groep A begon zich ongerust te maken. De
tocht naar de Theodulpas was weliswaar niet bijzonder zwaar, maar
voerde toch over een gletscher met verraderlijk afgedekte spleten,,
vooral nu er de vorige dag verse sneeuw was gevallen.
Als er onderweg maar geen ongeluk was gebeurd! Joosje, Fred,
Taco, Dick en alle anderen, oh, als er maar niks was gebeurd! Een
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breuk in een sneeuwbrug, het touw, dat tegen de scherpe kanten van
het ijs stuk reet, een val ... ze mochten er niet aan denken. Natuurlijk
was het ook mogelijk, dat de zender kapot was, een kleine kans wel
iswaar, maar toch denkbaar. Een lamp was het zeker niet, die hadden
ze gauw genoeg verwisseld voor een nieuwe. De zender kapot! Ver
beeld je, dat ze de fout niet konden vinden, dan zou de tocht ook niet
kunnen doorgaan. Het viel toch niet mee, de moeilijkheden waren
groter dan ze verwacht hadden, en dan die onzekerheid, ’s Morgens
op het station de angst, dat Hans niet zou komen en nu dat weer!
Het liep al tegen tienen, en nog geen bericht. Die gletscherspleten, het
liet ze niet los . . . als, als er maar niets ernstigs gebeurd was!
De klok sloeg tien en bracht nieuwe hoop. Zouden ze misschien .. .?
Maar neen, de minuten gingen voorbij, zonder dat de ontvanger op
enig draadloos signaal reageerde. Een naargeestig gevoel van angst
kwam over het groepje, dat zwijgend om de radio-apparaten zat ge
schaard. Van naar bed gaan was geen sprake, eerst moesten ze zeker
heid hebben, moesten ze van die ellendige spanning verlost zijn. Leo’s
aandacht verslapte geen ogenblik, al hoorde hij al meer dan een uur
niets anders dan ruisen en zacht gekraak. Soms meende hij een ander
geluid te bespeuren, maar elke keer was dat loos alarm. De anderen
letten scherp op Leo’s sombere gezicht, keken hem met grote vragende
ogen aan, wachtten, net als hij. Plotseling verhelderde zijn gelaatsuit
drukking, een kort „sssstüü”, Leo greep potlood en papier en begon
met schokjes te schrijven. De anderen bogen zich over hem heen.
Nauwelijks waarneembaar boven het ruis-niveau hoorde Leo een
uiterst zwak „Tuutet-tuutet ruuruutetuu”, — . — .--------. — CQ, CQ
CQ, vele malen herhaald. De zo lang verbeide stem van verre, maar zo
zacht, dat hij zich tot het uiterste moest inspannen om hem te kunnen
„nemen”. Daar hield het ge-„tuutetruutet-tuutuurtuu”, het „CQ’seinen op en ging over in andere morsetekens. Leo noteerde, terwijl
zijn hart bonsde in zijn keel: CQ
DE
XPAoH .. C
XPAoHC. Wat!!?? XPAoHC, maar dat was Poldervaart, dat was
groep C! Dat was niet groep B! Wat een teleurstelling!! In de kop
telefoon tjilpten de morseseinen als kleine, angstige vogeltjes. CQ
DE XPAoHC, HALLO XPAoHA, HALLO LEO, HIER IS POLLIE,
WAAR IS XPAoHB? WAAR IS GROEP B? MAKEN ONS ON
GERUST HIER, HEBBEN NIETS VAN HEN GEHOORD. JULLIE
WEL? PSE (PLEASE) MELD ONS ONTVANGST. HIER XPAoHC,
GAAT OVER OP XPAoHA, DADIDA.
Leo schakelde over op „zenden”, drukte de seinsleutel in en begon
te sleutelen, deelde Poldervaart in strepen en punten mee, dat ook
256

Hoog boven de gletschers kwam de „Wbympef’ aangezweefd,
stil en majestueus
(pag. 290).

zij nog niets van groep B hadden vernomen en zich ernstig ongerust
maakten. Zij, die de morsecode kenden, waren in staat het rhythme
van het geklepper der seinsleutel-contacten te volgen en konden be
grijpen, wat Leo aan Poldervaart vertelde, de anderen zaten stil en
met strakke gezichten voor zich uit te kijken. Toen hij op ontvangst
was overgegaan, vernam Leo, dat groep C veilig in Fièry was aan
gekomen en Poldervaarts metgezellen in de hooiberg, waar ze hun
intrek hadden genomen, rustig lagen te slapen. Pollie-zelf had de
slaap niet kunnen vatten, had getracht met groep B in telefonie-contact
te komen, hetgeen mislukt was en had zich ten slotte per telegrafie tot
groep A gewend. Na het probleem van diverse kanten te hebben be
licht, staakten Leo en Poldervaart hun QSO en gingen beiden over
op ontvangst, opdat eventuele signalen van groep B niet door henzelf
gestoord zouden worden.
Het werd elf uur, half twaalf, kwart vóór, het werd middernacht en
kwart over twaalf, uren verliepen, uren van angstige spanning, van
tergend lang wachten, uren van zorgen en sombere bespiegelingen:
één voortdurende marteling. De rest van de jeugdherberg was al in
diepe rust, alleen in de Matterhornzimmer brandde nog licht. Aan
slapen viel onder deze omstandigheden niet te denken, al moesten ze
om half vier ’s morgens al weer op. Sloom tikte de klok, er hing een
dichte blauwe rook, de asbak lag vol platgedrukte sigarettenpeukjes,
allen zwegen en wachtten, dachten aan hun vrienden, die misschien
in nood verkeerden, dachten aan een reddings-expeditie, wisten niet
wat te doen. En Leo, hij luisterde en hoorde niets anders dan het
monotone geruis, dat hij al uren lang hoorde. Joosje, het zonnetje van
de Hobby Club . . . Eensklaps scheen het ruisen te veranderen, aan
merkelijk zwakker te worden. Leo schoot overeind, meende een klik
te horen, drukte met beide handen de koptelefoon tegen zijn oren,
luisterde scherp, uitte een juichkreet, schakelde bliksemsnel over op
de luidspreker:
>
„Hallo, hallo Hobby Club! Hier is groep B, veilig en wel op de
Theodulpas!” klonk het keihard en glashelder uit de luidspreker.
vHallo XPAoHA, hier roept XPAoHB, hallo Leo, Suze, Lous, Dita
en alle anderen, hier is Dick, wel wat laat, maar behouden en wel.”
Een stem in de nacht had de stilte en angst verbroken. Allen waren
opgesprongen van vreugde en drukten elkaar van pure blijdschap de
hand: groep B was veilig! En Leo, met tranen in zijn ogen, schakelde
de zender in, beantwoordde de roep van groep B in warme, hartelijke
bewoordingen, vertelde hoe ongerust ze waren geweest, vroeg, waarom
ze zo laat waren en schakelde weer over op ontvangst.
De Hobby Club
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„Arme luitjes,” klonk uit de luidspreker, „dat jullie zo over ons
in de rats hebt gezeten. Maar heus, wij konden er niets aan doen. De
Italiaanse douane, die is de schuld van alles. Wij zelf hebben ’m ook
de hele avond reuze zitten knijpen. Dadelijk zal ik jullie tekst en uit
leg geven, hier zijn eerst Hans, Joosje, Fred en Taco, die jullie willen
groeten.”
Uitingen van sympathie reisden door de aether over en weer, van
zender tot zender, van Hobby Club tot Hobby Club. De nare, gedrukte
stemming was ineens omgeslagen. Ieder was weer vrolijk en lachte,
vooral toen Dick van het incident met de douane vertelde.
„Hans stond ons al op te wachten,” klonk uit de luidspreker, „toen
we na een hoogst interessante tocht om zeven uur de Theodulpas be
reikten. We ging met z’n allen de grote Italiaanse berghut, de Rifugio
Alberto Principe de Piemonte binnen, waar Hans een slaapzaal met
twaalf bedden gehuurd had. In de gezellig ingerichte recreatiezaal
„soupeerden” we: soep, spaghetti met tomaten en kaas, aangevuld
door sappige olijven en brood en besproeid met een heerlijk Italiaans
wijntje. Écht klinkt dat, hè? Maar we waren gasten van Hans, snap je,
en dat glaasje bloedrode Chianti diende om op het welslagen van zijn
tocht te drinken. Terwijl nu de anderen om over achten naar de
„Whymper” gingen kijken, klom ik naar ons slaapvertrek om de
zend-ontvanger in gereedheid te brengen voor de uitzending van negen
uur. Terwijl ik daar doodrustigjes aan een tafel de zender zat te con
troleren, hoorde ik de trap kraken alsof er iemand naar boven sloop,
waaraan ik verder echter geen aandacht schonk tot plotseling met
een ruk de deur achter mij werd geopend, ik een gekletter van
zware laarzen hoorde en een barse stem „Mani in alto, spionne”
uitriep.
„Spionne! Onthutst sprong ik op, draaide me om en schrok me toen
helemaal een beroerte. Lach niet en schrik niet, maar drie, zegge en
schrijve drie glinsterende geweerlopen staarden me aan, gehanteerd
door drie mannen in uniform, die met hun geweer in aanslag, hun
wijsvinger aan de trekker, een zondvloed van onverstaanbaar Italiaans
over mijn onschuldig hoofd uitstortten. Van zo nabij had ik nog
nooit een geweer gezien, laat staan drie, en dan, als Amsterdamse
jongen van zeventien jaar heb je niet de ervaring van een „gangster”
in Chicago. De drie briesende en dreigende vogelverschrikkers met hun
dood-van-Pierlala-allures, dat gewriemel aan de trekkers van die
proppenschieters, dat ging me niet in mijn koude kleren zitten. „Mant
in alto,” instinctief begreep ik wat het betekende: hands up! Dat was
wat voor Taco als fotograaf, of Fred als filmreporter geweest, zoals
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ik daar voor het vuurpeloton stond met m’n armen hulpeloos omhoog
gestrekt. Eén van die harlekijnen haalde iets uit zijn zak, een.kettinkje,
pakte me hardhandig beet bij mijn polsen, legde de ketting er omheen
en klik: ik was van spion gepromoveerd tot boeienkoning. Staats
vijand numero één, lid van de Hobby Club, was onschadelijk gemaakt.
Ik verzette me niet, want ik was doodsbang, dat één van die halve
garen per ongeluk een blauwe boon in mijn corpus zou jagen. Daar
stond ik nu met mijn goede gedrag, geboeid en wel, streng bewaakt
en scherp in het oog gehouden.
„Had ik me aanvankelijk laten imponeren door het „wild-west”gedoe van die heren, toen de storm van dreigementen wat geluwd
was, kreeg ik mijn zelfbeheersing terug en zag ik het belachelijke van
de situatie in. Die knapen hadden natuurlijk op de een of andere
manier, hoe weet ik niet, lucht gekregen van onze trouwe zendontvanger en zagen hun vaderland bedreigd door spionnage-affaires
in de romanschrijversgeest van Philips Oppenheim. Zuidelijk bloed
heeft een laag kookpunt, met andere woorden, de Italianen raken
gauw boven hun theewater. Weet ik wat die kerels allemaal door het
hoofd spookte: „Geheime zender”, „spionnage”, „staatsgevaarlijk”,
dat alles was meer dan voldoende om die Italianen, dol .op gewichtig
doenerij, machtsvertoon en drukte, het hoofd op hol te brengen. Bijna
had ik het uitgeschaterd van het lachen, maar plotseling werd ik me
er van bewust, dat deze trouwe staatsbeambten wel eens op een lelijke
manier roet in het eten zouden kunnen gooien. Eén van de heren
pakte namelijk de zend-ontvanger en verdween daarmee naar beneden.
Ik sleepte er al mijn school-Frans bij om hem daarvan te weerhouden
en het stel er van te overtuigen, dat ik een onschuldig en vreedzaam
toerist was. Maar hun Frans was al even slecht als het mijne, we ver
stonden en begrepen elkaar niet en het eind van het liedje was, dat ik
geboeid en geëscorteerd door die twee gewapende snuiters naar be
neden werd gebracht.
„Er speelden mij drie gedachten door het hoofd. Ten eerste kon
ik om negen uur niet uitzenden, hetgeen jullie hevig ongerust zou
maken. In de tweede plaats zou ik vervoerd worden naar Breuil of
Valtournanche, waar stellig een politie- of legerpost was gevestigd.
Ten derde zou Hans morgen geen zender tot zijn beschikking hebben
en zou het hele plan in duigen vallen. Dat waren geen prettige ge
dachten, te meer daar we geen zendvergunning voor Italië hadden
aangevraagd, wetende hoelang dat zou duren en er op vertrouwend,
dat toch niemand het zou merken. Ik zou stellig vrijkomen, daar
twijfelde ik niet aan, maar wanneer? De Zwitserse zendvergunning

259

B

had ik al aan Hans gegeven. Zouden ze me opsluiten? Dan kreeg ik
geen kans met de anderen in contact te komen. Het was een wan
hopige toestand!
„Toen kwam ik beneden de anderen tegen, die niet wisten wat ze
zagen. Eén van Hans’ Zwitserse vrienden, Walther, kent Italiaans en
was, wat je noemt, „niet op zijn mondje gevallen”. En die heeft me
die Italianen toch van katoen gegeven! Dat was geweldig zeg! Als die
kerels maar flink worden afgesnauwd, dan trekken ze wel bij. Toch
wilden ze me niet vrijlaten, het begrip „spion” liet hen niet los. {
Eindelijk, na meer dan een half uur kletsen en overreden als een in
vuur geraakte handelsreiziger, nadat paspoorten, zweefvliegtuig,
Nederlanderschap, Zwitserse zendvergunning, jeugdherbergkaart enz.
er waren bijgehaald, kwam er een sleuteltje voor de dag en werd ik
van mijn boeien bevrijd. Ziezo, dat was voor mekaar, nu nog de
zender terug, en gauw alsjeblieft! Geen sprake van! Die kerels hadden
de smoor in, omdat ze een flater hadden geslagen en ze wilden de
zender pas teruggeven zodra wij het Italiaanse grondgebied hadden
verlaten. Ze hadden officieel het recht daartoe, ofschoon het een fraai
staaltje van dienstklopperij vormde. De meest overtuigende argumenten
konden de douanen niet vermurwen. Nu hadden wij op onze beurt de
smoor in! Jullie in ongerustheid, Hans’ zweefvlucht in de war gestuurd,
we moesten ons, hoe dan ook, er uit zien te kletsen. Zelfs al kregen we
de zender terug, dan zouden we nog niet mogen uitzenden. Een hope
loos vooruitzicht!
„Toen veranderde Walther van tactiek en toonde zich een geboren
diplomaat. Hij liet wijn en sigaren aanrukken om onder het genot
daarvan de zaak eens rustig te bespreken. De douanen zeiden, dat ze
niet voor omkoperij vatbaar waren, maar, nou ja, een goed wijntje en
een dito sigaar sloegen ze niet af. In de recreatiezaal zat een heel stel
Italiaanse studenten, die Walther in de kring uitnodigde en een rondje
wijn offreerde. Met hen, als landgenoten van de douanen, wilde hij
zijn doel bereiken. Hoewel wij allen op springen zaten, werd het een
gezellige sociëteit. Walther vertelde in het Italiaans met veel enthou
siasme van Hans’ aanstaande zweefvlucht, wees er op, dat het ont
breken van de zender een „levensgevaarlijke situatie” zou scheppen en
zei, als grap, dat de douanen toch niet graag de dood van Hans op
hun geweten zouden willen hebben. De douanen behielden, ondanks
Walthers betoog en de nogal koppige wijn, hun stijfhoofdigheid en
wilden niet toegeven. Maar de studenten, die in vervoering waren
geraakt over Hans’ prachtige plan, steunden onze kant en dat hielp.
Eén van hen was de zoon van een postdirecteur in Aosta en zei, dat
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hij zijn vader zou opbellen. Opbellen? We hadden niet geweten, dat
in deze verlatenheid de telefoon was doorgedrongen.
„Het duurde drie kwartier voor die student aansluiting had gekregen
met zijn vader, die nota bene al in bed lag. Hij zette de gehele situatie
duidelijk uiteen en ging zo overredend te werk, dat de postdirecteur
beloofde alles in het werk te stellen „en die stoutmoedige Zwitsers”
te helpen. Hij moest daarvoor Turijn opbellen, om te trachten daar
toestemming te krijgen. Zo kregen we weer hoop. Als het verlossende
bericht nu maar snel kwam! Het was al bij elven en jullie verkeerden
natuurlijk in hevige ongerustheid. Zo zaten we te wachten, terwijl
de telefoontjes door Noord-Italië vlogen. En eindelijk, om twaalf uur,
rinkelde de bel: Turijn. Een der douanen werd aan de telefoon ge
roepen. Wat was het een grappige gewaarwording te zien, hoe die
druktemaker aan de telefoon in een nederig ambtenaartje veranderde,
die gehoorzaam aan de bevelen van zijn superieuren gevolg moest
geven. Het eind van het liedje was, dat de douane ons de zender moest
teruggeven, geen boete mocht eisen, een zendvergunning voor één dag
moest uitschrijven en ons alle mogelijke medewerking moest verlenen.
Clandestien zenden was echter streng verboden (net of we dat niet
wisten) en indien we na morgen nog in Italië met de zender zouden
willen werken, moesten we eerst schriftelijk vergunning aanvragen. In
verband met onze aanstaande reis door Italië zullen we daar direct
werk van maken. Morgenochtend gaat een brief met de nodige ge
gevens naar Turijn. Omdat er drie dagen overheen gaan, zal ik de zend
vergunning naar Saas Fee laten sturen. Overmorgen gaan we immers op
stap en keren dan voorlopig niet in Zermatt terug. Dat vinden jullie
wel goed, hè? En voor de rest, na enkele hoeraatjes zijn we met de
zender naar boven gerend, hebben de zaak ingeschakeld en: here we
are! Hier is XPAoHB, die overschakelt op ontvangst, die thans over
gaat op XPAoHA. Over! Dadidaah!”
In een lumineuze stemming waren de jongens en meisjes van de
Hobby Club om één uur gaan slapen. Het was een Zondag vol van
emoties geweest, maar gelukkig, alles was op zijn pootjes terecht
gekomen en als het weer zich goed hield, zou de volgende dag hun
het zo lang verbeide zweefvliegavontuur brengen. Hun nachtrust was
maar kort geweest en om half vier waren ze opgestaan. Zou van
daag . . . ? Een blik naar buiten had hen gerustgesteld: aan de nachte
lijke hemel flonkerden de sterren in stille pracht en geen wolkje ver
stoorde die diamanten schittering. De jongens en meisjes keken nog
wat slaperig, maar ook dat verdween als bij toverslag, toen om vier
uur zender XPAoHB in de lucht kwam en meldde, dat Hans tussen
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half elf en elf uur zou opstijgen. Dat was een prachtig bericht, nu
kon het raderwerk beginnen te draaien. Snel waren de radio-apparaten
van de Matterhornzimmer in koffers gepakt, was de laatste hand ge
legd aan de technische uitrusting, proviand, rugzakken, touwen en
piekels, om half vijf waren ze op weg naar het station om daar de
koffers ter verzending naar de Gornergrat af te geven en nog vóór
vijven . . .
Hier hielden hun herinneringen op; ze waren in het heden terug
gekeerd, de nacht was voorbij, de zon stond al hoog aan de blauwe
hemel, ze waren op weg naar de Gornergrat, Liesl was bij hen, over
twee uur zou Hans als een vogel door het luchtruim zweven. De Riffelhorn waren ze al voorbij, de laatste zigzags tot hun einddoel be
klommen ze in snelle pas.
Het was half tien, toen groep A van de Hobby Club de hall van
hotel Gornergrat binnentrad. De koffers waren al bezorgd en de chef
de réception bracht de jongens naar de kamer, die Hans voor hen
besteld had. Het bleek een ruim vertrek op de tweede verdieping te
zijn, met licht behang en grote ramen op het zuiden. Er stonden drie
grote tafels en een hele partij stoelen. Onmiddellijk togen allen aan
het werk om in een recordtijd startklaar te zijn. De technische staf
was druk bezig de vele apparaten uit te pakken en te installeren,
terwijl de overigen alle mogelijke andere werkjes opknapten. Zodra
dit alles ver genoeg was gevorderd om het zonder hem te stellen, ging
Leo naar beneden, eerst naar het terras om de meisjes, die daar waren
achtergebleven, te vertellen hoe goed ze het met hun kamer getroffen
hadden en vervolgens naar de directeur van het hotel, wie hij nog iets
belangrijks moest vragen.
Liesl had buiten moeten wachten, omdat zelfs nu nog de gang van
zaken geheim voor haar moest blijven. Pas nadat Hans gestart was en
haar van uit de lucht zou toespreken, zou Leo haar naar boven halen.
Maar Suze, Lous en Dita hielden haar gezelschap en dat kortte de
tijd, totdat het gewichtige ogenblik zou zijn aangebroken, waarop ze
het heiligdom van de Hobby Club zou mogen betreden.
Toen Leo, voldaan over het resultaat van zijn gesprek met de
directeur, weer bij zijn vrienden terugkeerde, wachtte hem een ver
rassende aanblik. In het stafkwartier van de zweefvliegonderneming,
zetel van groep A, waren alle voorbereidende werkzaamheden voltooid,
zodat-centrale radiopost Gornergrat, volledig uitgerust om aan alle
gebeurtenissen het hoofd te bieden, in werking kon treden. Geheel
rechts voor de ramen stond een indrukwekkende radio-installatie op
gesteld, die bestond uit een uitgebreide zend- en ontvang-apparatuur
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en een van talrijke hulpmiddelen voorziene inrichting om gramofoonplaten op te nemen. Leo ging op de voor hem bestemde stoel zitten
om na te gaan, of alles binnen zijn bereik stond. De op een tafelstandaard gemonteerde kristalmicrofoon was ter hoogte van zijn mond,
dat klopte precies, maar de seinsleutel moest iets naar rechts, zodat
zijn blocnote met potlood om seinen op te nemen tussen microfoon
en seinsleutel een plaats vond. Aan een haakje hing zijn koptelefoon,
prachtig! Nu de zend-ontvanger, die moest nog wat naar voren worden
geschoven, anders kon hij het antenneraam er boven-op niet ver
draaien, hetgeen de richtingpeiling zou bemoeilijken. De vele knoppen
en schakelaars lagen binnen zijn bereik en ook de milli-ampèremeter
en het kathodestraalbuis-afstemoog waren duidelijk zichtbaar. De
snoeren zaten goed vast en waren op de juiste wijze verbonden.
Rechts van Leo zat Tjark, wiens handen door het fijne, subtiele
werk van het scheikundig laboratorium over zulk een vaardigheid be
schikten, dat de Hobby Club hem de verantwoordelijke taak van
gramofoonplaten-snijden had toevertrouwd. Tjark inspecteerde het
opname-apparaat en rangschikte de daarbij behorende materialen en
gereedschappen. Voor hem lagen een koptelefoon, een kwastje om de
spaan weg te vegen, een blik met platen, een flesje met formaline en
spiritus en één met in tetra opgeloste vaseline om de platen na op
name te harden, een droogrekje, een loupe om de amplitudo van de
groeven te controleren, watten en een stopwatch. Hij stelde Leo voor
even proef te stomen. Leo haalde enkele schakelaars over, Tjark gaf
een ruk aan het plateau van het opname-apparaat, waarop zacht zoe
mend de zware Saja-synchroonmotor begon te draaien; zodra de gloeikathodes der radiolampen van kersrood tot hel-oranje in temperatuur
waren gestegen, begon de luidspreker te ruisen, hetgeen op ontvangst
duidde. Vervolgens schakelde Leo op „zenden” over, het groene
signaallampje doofde uit, een rood gloeide aan, de naald van de milliampèremeter wipte langs de schaalverdeling omhoog en schommelde
bij op- en neerdrukken van de seinsleutel om zijn uiterste stand. Weer
werd er overgeschakeld, nu op „microfoon” en „opnemen”. Een geel
lampje vlamde aan, Leo trommelde tegen de microfoon en Tjark, die
de top van zijn wijsvinger tegen de naald van de snijpick-up drukte,
voelde deze trillen. Alles was oké.
Op de linker tafel waren de 1 : 50.000-kaarten uitgespreid en met
punaises vastgeprikt. Met behulp van een kompas waren ze zo gelegd,
dat de lijnen der lengtedraden precies noord-zuid lagen. Om peilingen
te verrichten en koerslijnen uit te zetten, had de Hobby Club wat teken
gereedschap meegebracht: passers, potloden, vlakelastiek, gradenbogen,

263

linialen en driehoeken. Hier zouden in samenwerking met de radioafdeling de gegevens worden verzameld, die tezamen met de aanteke
ningen in Hans’ logboek en de waarnemingen van groep C een waarde
vol document over zweefvliegen in het hooggebergte zouden vormen,
waaruit zowel de club als Hans feitenmateriaal voor tijdschriftartikelen
zou kunnen putten.
Toen Leo na nog enkele controles de radio-installatie uitschakelde,
werd er op de deur geklopt. Italiaanse douanen konden het niet zijn,
zodat ze met een gerust hart „Herein!” konden roepen. De deur werd
geopend en twee mannen traden binnen, die op hun schouder een
reusachtige witte buis torsten. Wat was dat nou? Weer werd er ge
klopt. „Herein!” Een piccolo sjouwde een massief koperen staaf de
kamer in. Toen begreep iedereen, waarom Leo de directeur van het
hotel had moeten spreken. Nu was hun toch al bijna volmaakte in
richting compleet, want wat monteerden de mannen op het zware
voetstuk? Een echte Zeiss-telescoop, een verrekijker van formidabele
afmetingen, bijna twee meter lang, met een objectief-lens zo groot als
een ontbijtbordje, die wel twintig maal dichterbij haalde. Misschien
zouden ze daarmee de „Whymper” kunnen zien, wanneer deze over
het Lysjoch vloog. Het Lysjoch, daarop moesten ze de kijker
richten. Het prachtige, optische instrument werd vlak voor een van de
wijd-open ramen geplaatst. Zo bestreek het een groot deel van de
horizon, van Matterhorn tot Monte Rosa, van Theodulpas tot Lysjoch.
Waar waren ze? Als ze rondkeken en de groots opgezette technische
installatie van radiozender- en ontvanger, opname-apparaat, microfoon,
seinsleutel en naast die blinkende technische spullen de kaartentafel
met de lange, witte telescoop en door de ramen de schittering van de
zilverwitte sneeuw en ijswereld zagen, konden ze zich van alles voor
stellen. Waar waren ze? In een sterrenwacht met een reuzentelescoop,
in een radiozender, in de controlekamer van een omroepstudio met die
vele draaiknopjes, schakelaars, milli-ampères en signaallampjes, op
de commandobrug van een schip in een poolzee met de verzameling
van kaarten, in een reportagewagen met het gramofoonopnameapparaat, in een tekenatelier met al dat tekengereedschap of in een
meteorologisch observatorium op één der hoogste bergtoppen?
Ze waren echter op de Gornergrat en het was half elf.

264

Uil

HOOFDSTUK XV

Half elf’ Met een snelle handbeweging haalde Leo de schakelaars
„gloeistroom”, „ontvangst” en „hoogspanning” over, het groene signaallampje flitste aan, de kathodestraalindicator begon te fluoresceren
en daar klonk uit de luidspreker de bekende stem van Dick:
,,Hallo, hallo' Hier radio Theodulpas! Hier is groep B, XPAoHB,
hier is Dick om de groepen A en C mee te delen, dat Hans Mahli
over een half uur zal starten voor zijn zweefvlucht over het Lysjoch.
Voor ik een korte reportage zal geven van de laatste voorbereidingen
tot de start, verzoek ik beide groepen zich4 als volgt te melden. Groep
A op de Gornergrat zendt gedurende twee minuten uit met telefonie.
Groepen B en C luisteren dan. Vervolgens zendt groep C in de Quintino Sella-hut en luisteren de groepen A en B. Tenslotte zendt groep
B, zend ik uit, terwijl A en C luisteren. Te beginnen om twee minuten
over half elf zenden achtereenvolgens de groepen A, C en B elk ge
durende twee minuten met telefonie uit. Geef daarbij rapport over de
sterkte en kwaliteit van de ontvangst en vertel tevens, hoe het er mee
staat: of alle voorbereidingen voltooid zijn, hoe het weer, zicht, be
wolking, windrichting en -sterkte is. De groepen vormen een driehoek
met de hoekpunten A, B en C. Op zes manieren is dus radioverkeer
mogelijk: A-B, A-C, B-A, B-C, C-A en C-B. Indien met telefonie het
tot stand komen van één van deze mogelijkheden niet lukt, moet ge
tracht worden met telegrafie een QSO tot stand te brengen. Hier is
XPAoHB, die de microfoon overgeeft aan groep A. Over! Dadidaah!”
Nadat elk van de drie groepen gedurende twee maal twee minuten
telefonie had uitgezonden, bleek, dat op vijf van de zes manieren
telefonie-communicatie mogelijk was. Uitzondering was de verbinding
van groep C als zender met groep A als ontvanger. Terwijl namelijk
groep C in de Quintino Sellahut duidelijk verstaanbaar de telefoniesignalen van groep A op de Gornergrat had kunnen horen, was groep
A er niet in geslaagd de uitzending van groep C te ontvangen. Dat
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was heel goed te verklaren, daar de grote zend-ontvanger van groep A
met driemaal zoveel antenne-energie uitzond als de kleine draagbare
zender van groep C. Volgens de afspraak zond groep C toen met
telegrafie uit en ditmaal werden haar signalen weliswaar vrij zacht,
maar toch duidelijk waarneembaar op de Gornergrat ontvangen.
Nadat Leo deze ontvangst bevestigd had, schakelde hij weer over
op ontvangst om Dicks reportage op te nemen. Zender XPAoHB was
al weer in de lucht en Dick zei, dat hij tot tien zou tellen en dan zijn
ooggetuigeverslag zou geven. „Een . . . twee ... drie . . .” klonk het,
het gele lampje vlamde aan, „vier . . . vijf”. Tjark startte de Saja-motor,
plaatste bij „ . . . zeven ...” de snij-pick-up, die door een draaiende
schroefstang langs een gietijz'eren brug geleidelijk naar het midden
van de plaat werd getransporteerd, met zijn scherpe stalen beitel in
de nog volmaakt gladde gelatinelaag van de Simplex-plaat en veegde
met een zacht-harig kwastje de spaan weg. „ . . . acht. . . negen...
tien!” Leo draaide de sterkteregelaar naar rechts, richtte zijn ogen op
de wijzer van de amplitudo-meter en zorgde er door zorgvuldig bij
regelen van de geluidssterkte voor, dat de wijzer onder het rode
streepje en de sterkte constant bleef. Dick sprak, de opname was be
gonnen en de beitel van de opname-pick-up schreef in een fonografisch
geheimschrift van gecompliceerd kronkelende groefjes in de zwarte
gelatine het volgende relaas:
„Het is Maandag, de eerste Augustus, het is Bundesfeier, de grote
nationale feestdag. Terwijl in heel Zwitserland ter herdenking van de
Rütli-Schwur de kerkklokken beieren en in feestdos gestoken mensen
menigten de straten en pleinen der steden vullen, zijn wij verre ver
wijderd van het feestelijke rumoer, zijn wij op een stille bergpas te
midden van wijduitgestrekte gletschers en besneeuwde bergtoppen,
zijn wij in afwachting van een groots gebeuren.
„Hallo, jongens van de Hobby Club! Uit vorige reportages weet
jullie, waarom het gaat! Hans Miihli, de stoutmoedige Zwitserse stu
dent, zal in verband met de jullie welbekende weddenschap met Liesl
Boecklin trachten van af de Theodulpas per zweefvliegtuig over het
4277 meter hoge Lysjoch te vliegen. Welnu, wij staan met onze micro
foon op de 3303 meter hoge Theodulpas, vóór ons staat het zweef
vliegtuig „Whymper”, het is kwart voor elf, over een kwartier zal
Hans starten.
„Hoe het er hier uitziet? Luister, ik zal het je vertellen. Geef je
ogen goed de kost, want cameraman Fred Vermeer staat naast mij
en zal het beeld met zijn filmcamera voor jullie vastleggen. Wit, bruin
en blauw; sneeuw, rots en hemel omringen ons. Wij staan op een
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met sneeuw bedekte gletscher, die zich geleidelijk omlaag-hellend vele
kilometers noord- en zuidwaarts uitstrekt. De sneeuw is door de felle
zon verblindend wit, de zonnestraling brandt op onze huid. Ter weers
zijden van de pas strekt zich een ruw-verweerde rotsrug uit. Daarop
staat een stenen gebouwtje, de Theodulhut, waar we, zoals je weet,
al de nodige avonturen beleefd hebben. Majesteit Matterhorn trekt
als een reuzen-magneet alle aandacht tot zich. Wij zien hier nu ook
zijn indrukwekkende zuidelijke wand met links de voor het eerst door
Carrel beklommen zuid-oostelijke of Italiaanse Grat. De horizontale
passage op driekwart van de hoogte is de beroemde Tyndall-Grat. Ik
vertel jullie deze bijzonderheden, omdat in ons geheim dossier plannen
zitten, die daarmee in verband staan. Daar hoor je nog wel van. Het
rechter profiel is de Zwitserse of noordoost-Grat, de weg waarlangs
Edward Whymper in 1865 zijn tragische overwinning behaalde. De
„Whymper” van driekwart eeuw later is van andere makelij, is niet
van vlees en beenderen, maar van hout en stalen buizen. Maar beide
Whympers getuigen van dezelfde pioniersgeest, beiden kunnen zij
klimmen, de één tegen de Matterhorn, de ander in cumuluswolken en
thermische luchtstromen.
„Het uitzicht hier omvat naar het noorden de Zermattervallei met
tal van trotse vierduizenders daaromheen geschaard, in zuidelijke
richting strekken zich de groene vlakte van Breuil en het dal van
Valtournanche uit. Wij staan hier op Italiaanse bodem en blikken tien
tallen kilometers diep het woeste, Italiaanse bergland in. Boven dit
grootse landschap welft zich een diepblauwe hemel, waarin hier en
daar witte stapelwolken ontstaan. Dat zijn de cumuluswolken, waarop
Hans gewacht heeft.
„Is het in de verte de Matterhorn, die alle aandacht tot zich trekt,
in onze nabijheid concentreert alles zich op de „Whymper”. Het is
dan ook lang geen alledaags gezicht zo’n sierlijk gestroomlijnde vogel,
die met zijn ski op de besneeuwde gletscher is neergestreken. De
„Whymper” is hier echter niet de enige op ski’s. Het is Augustus,
midden zomer met brandend hete zonneschijn, maar hier wordt geskied
alsof het midwinter was. Anderhalve maand geleden zijn er zelfs grote
wedstrijden gehouden met de Theodulpas als startplaats en hotel
Schwarzsee als eindpunt, een traject van zeven kilometer over een
sneeuwvlakte van vele honderden hectaren. Maar vandaag laten de
skiërs het starten aan Hans over en in afwachting daarvan zwermen
ze, snel voortglijdend op de lange, aan de punt gebogen latten van
Hickory-hout, rondom het vliegtuig. Dat is een vrolijk gezicht en
Fred heeft al een prachtige serie ski-opnamen gedraaid. De skiërs,
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meest Italiaanse studenten, kunnen er maar niet genoeg van krijgen
de „Whymper” van alle kanten te bekijken. Of ze gelijk hebben! Dat
moesten wij ook doen! Fred, zullen we een close-up maken van de
,,Whymper”? Jij met je camera, ik met mijn microfoon? En
jullie, jongens van de Hobby Club, gaan jullie mee? Kom maar!
. . . ssssstopü”
Bij „ . . .sss” had Leo resoluut de snij-pick-up uitgeschakeld. Dick,
die met een stopwatch de tijdsduur van zijn reportage had gecontro
leerd, had „stop” gezegd, omdat hij wist dat de opnameplaat „vol”
was. Tjark legde een nieuwe plaat op het plateau en verwisselde de
beitel. Alle aanwezigen vonden, dat Dick goed op dreef was. Met hem
als reporter en Fred als cameraman zouden de toekomstige leden van
de Hobby Club, de duizenden en tienduizenden technisch-knutselende
jongens in Nederland, de avonturen in Zwitserland op clubavonden
kunnen meemaken, alsof ze „er bij” waren geweest. De reportagestaf
van de radio-afdeling en filmreporter Fred werkten zó samen, dat de
gramofoonopnamen op de filmbeelden en de films op de opnamen
waren ingesteld. Na terugkeer in Holland zouden de reportages-in-blik
worden gecopieerd, vermengd en afgewisseld met passende muziek en
gesynchroniseerd met de tegen die tijd gemonteerde film. Ontbrekende
passages zouden dan door hoorspelletjes worden aangevuld en het
eindresultaat zou een sprekende film zijn, die voldeed aan de hoogste
eisen. De volgende dag bijvoorbeeld, zo had de Hobby Club zich
voorgenomen, zouden ze het gesprek op de Gornergrat na de eerste
ontmoeting met Hans nog eens herhalen, waarbij Hans dan de oor
spronkelijke geschiedenis van de weddenschap moest vertellen. De
chronologische volgorde van beeld- en geluidopnamen deed er nu
niet toe; dat kwam bij het monteren in Holland wel in orde. Dick was
inmiddels al weer bezig tot tien te tellen. Volgende plaat:
„Zo van nabij blijkt de „Whymper” toch heel wat groter te zijn
dan we gedacht hadden, hè? In de grootse alpennatuur lijkt al het
werk van mensenhanden klein, tenzij je er met je neus op kruipt, zoals
wij nu doen. De vleugels hebben — om enkele getallen te noemen —
een spanwijdte van 16,2 meter en een oppervlakte van 14,4 m2. De
lengte van de romp is 7,1 meter, de hoogte van landingsski tot boven
kant cockpit bedraagt 1,4 meter. Het leeggewicht is 160 kilo, het
vlieggewicht 250 kilo. Daar Hans 62 kilo weegt, blijft er 28 kilo over
voor bagage. De „Whymper” is een vrijdragende middendekker.
De romp 'bestaat uit een constructie van gelaste, holle stalen buizen
en is bekleed met triplex. De vleugels, die afneembaar zijn gemaakt,
zijn elk met twee bouten aan de romp bevestigd. De romp is onder
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de cockpit van een dubbele bodem voorzien, waardoor de stuurkabels
leidingen en ontkoppelkabel naar de staart lopen. Bij een voorwaartse
snelheid van 53 km/uur daalt het toestel 64 cm/seconde. De maxi
maal toelaatbare snelheid bedraagt 200 km/uur, hetgeen tevens de
grootste snelheid is bij een duik met uitgeklapte remkleppen. Hans
heeft het toestel ontworpen in samenwerking met enkele vliegexperts
van de Technische Hogeschool in Zürich; de bouw er van heeft hij
kunnen combineren met de door de Universiteit verplicht gestelde
practische werkzaamheden. Vinden jullie de lijnen er van niet prachtig?
Zij geven een idee van snelheid en grote wendbaarheid, hetgeen vooral
gesuggereerd wordt door de ver doorgevoerde stroom 1 ijnvorm, het
slanke profiel van de romp en de vorm van de neus. De afwerking is
in één woord schitterend en de met roomkleurige celluloselak be
spoten romp en vleugels zijn zo volmaakt glad van oppervlak, dat je
je er in kunt spiegelen.
„De stroomlijnkap, die omhoog is geklapt, stelt ons in staat een
blik te werpen in de model-ingerichte cockpit. Het doorzichtige ge
deelte van die kap bestaat uit twee gebogen ruiten van onbreekbaar
plexi-glas, die samen een halve cylinder vormen. Dit is zeer practisch,
want daardoor kunnen de ruitjes gedeeltelijk langs elkaar openge
schoven worden, hetgeen voor de Hobby Club, zoals je dadelijk zult
merken, van veel belang is. De cockpit is ruimer dan je gedacht had,
hè? Het is wonderbaarlijk, hoeveel meetinstrumenten en smurorganen
in deze kleine ruimte zijn samengeperst, zonder dat zij de piloot
hinderen.
,,Zoals je weet, heeft een vliegtuig drie soorten roeren: richtingsroer
en hoogteroer in de staart, ailerons of rolroeren in de vleugels. Van
de drie stuurorganen zijn er twee, voor hoogteroer en ailerons, gecom
bineerd in de stuurknuppel, die je in het midden van de cockpit ziet.
Deze kan naar alle kanten bewogen worden, waardoor ailerons en
hoogteroer via stuurkabels, die over met kogels gelagerde katrollen
lopen, omhoog of omlaag draaien. Het richtingsroer wordt bediend
door het voetenstuur, dat je op de bodem van de cockpit ziet. Verder
is er nog een hefboompje voor de remkleppen en een handgreepje voor
de trimmers. Die laatste benaming doet ons enigszins denken aan de
trimmers in de radiotechniek: je weet wel, die kleine verstelbare con
densatoren, die dienen om kleine capaciteitsverschillen tussen op één
as gekoppelde afstemkringen te vereffenen. In de luchtvaarttechniek
zijn trimmers kleine vakjes, die zó ingesteld kunnen worden, dat
variërende belasting van het toestel en de daarmee gepaard gaande
verplaatsing van het zwaartepunt geen invloed hebben op de stabiliteit,
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bestuurbaarheid en vliegeigenschappen van het toestel. Hier is het
hoogteroer er van voorzien, omdat de belasting van de cockpit door
verschillend gewicht van piloot en uitrusting nogal eens verandert,
Vandaag zal Hans, — en dat is de schuld van de Hobby Club — de
trimvakjes een aardig eindje moeten verdraaien!
„Snap je waarom? „Zender” hoor ik je zeggen. Heel juist, onze
draagbare zender gaat mee de lucht in, ja, er gaat zelfs nog meer mee
en dat kun je niet raden! Dank zij die opschuifbare ruitjes! Hans heeft
het goedgevonden een filmcamera en een fototoestel van ons mee te
nemen. Onder het rechterraampje hebben we twee klemmen gemon
teerd. In één daarvan zit Fred’s 8-mm Cine-Kodak-filmcamera vast
geklemd. Als Hans daar ergens tussen de gletschers en de stratosfeer
iets ziet, dat de moeite waard is om te filmen, dan heeft hij niets
anders te doen dan het raampje een halve decimeter op te schuiven,
op een knop te drukken en meer niet! Alles is zó afgesteld, dat de
opname altijd „raak” is. Af en toe moet Hans het veerwerk van de
motor opdraaien, maar dat is weinig bezwaarlijk. In de tweede klem
is een kleinbeeldcamera Kodak 35 met f. 5.6 gemonteerd, ingesteld
op „oneindig”, 1/100 seconde en f. 16. Een draai aan de filmtransportkop, een druk op de ontspanner en de opname is gemaakt. Kan niet
missen! Op die manier krijgen we voor ons archief, voor ons blad
HOBBY CLUB en voor onze filmvertoningen hoogst exclusieve op
namen, uit het zweefvliegtuig-zelf gemaakt. Een goed idee, vind je
niet? ... ssssstop!”
Fluks werd een nieuwe plaat opgelegd, naald verwisseld, . . .„acht
. . . negen . . . tien!” Daar gaat ie weer.
„Verreweg het interessantste in de cockpit is het Askania-instrumentenbord. Dank zij de vernuftig geconstrueerde meetinstrumenten is
tijdelijk blindvliegen, vliegen zonder zicht ter oriëntering, mogelijk.
Het instrumentenbord bevat zeven ronde wijzerplaten, die electrisch
verlicht kunnen worden. Geheel bovenaan zien we een klokje, geheel
onderaan in het midden is de bochtaanwijzer. Deze is uitgerust met
een gyroscoop, die volgens het principe van de gyroscopiscpe tol werkt,
welke jullie je nog wel uit je kinderjaren herinnert: een samenstel van
ringen met daarin een snel ronddraaiend vliegwieltje, dat tijdens het
draaien niet omvalt, maar altijd in dezelfde stand blijft. Het vlieg
wieltje, dat bij een speelgoedtol door een snel uittrekken van een om
de as gewikkeld touwtje aan het draaien wordt gebracht, wordt in
de bochtaanwijzer aangedreven door een sterke luchtstroom, die tegen
schoepen langs de omtrek van het vliegwieltje blaast. Evenals bij een
watermolen of stoomturbine gaat de zaak dan draaien. De luchtstroom
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ontstaat door de tegenwind tijdens het vliegen en komt via de zg.
venturi-buis in het toestel.
„De wijzer van de snelheidsmeter reageert op de doorbuigingen van
een membraam van een soort manometer, die door middel van een zg.
pitot-buis de druk van de tegenwind aangeeft, welke evenredig is met
de snelheid. De stijgsnelheidsmeter of variometer functionneert volgens
hetzelfde systeem, dat echter niet horizontaal maar verticaal werkt.
Geheel links is het kompas, dat, opgehangen in een samenstel van cardanusringen, direct afleesbaar de richting van het vliegtuig aangeeft.
Daarboven zit de hoogtemeter, die als metaal-barometer met een ver
stelbare meter-schaal de hoogte van het vliegtuig boven zeeniveau aan
wijst. Geheel rechts zie jè een thermiekmeter, een nieuwe uitvinding,
welke bestaat uit een zeer gevoelige micro-ampèremeter in het in
strumentenbord en twee thermo-elementen in de vleugeltippen. Warme
luchtstromen veroorzaken thermo-electrische stroompjes, waardoor de
wijzer van de thermiekmeter uitslag vertoont. De gevoeligheid is zo
groot, dat als ik tegen de vleugeltippen adem, de wijzer uitslaat. Is
dat niet merkwaardig?
„Achter de naar voren geklapte rugleuning van het comfortabele
zitbankje is een kleine zuurstofcylinder gemonteerd. Hij ziet er interes
sant uit met zijn manometer en zijn koperen kraan. Het doel van deze
stalen cylinder, waarin onder een druk van tientallen atmosferen zuur
stof is geperst, is duidelijk. Hans hoopt vandaag zo hoog te komenx
dat hij voor zijn ademhaling een extra rantsoen zuurstof nodig heeft.
Via éen buis met een tweede kraan en een rubberslang gaat de zuur
stof straks naar Hans’ mond. Aan weerszijden van het zitbankje zijn
kleine bergruimten, die gevuld zijn met een noodvoorraad proviand,
chocola, suiker, biscuits, gedroogde vruchten, corned beef, kaas, ge
condenseerde melk en sigaretten en verder o.a. een Meta-brander, een
kaarslantaarn, een warme, waterdichte slaapzak, een kleine tent,
enkele vuurpijlen en een signaalfluit. Je ziet, Hans heeft met alles
rekening gehouden en kan noodseinen geven, kan op de gletschers
overnachten, hoeft niet van honger om te komen en kan in de hoogste
nood uit zijn toestel springen. Water behoeft hij niet in grote voorraad
mee te nemen, — er staat hier een veldfles met % liter —, omdat er
overal sneeuw ligt, die eventueel met de Meta-brander gesmolten kan
worden. De nooduitrusting is in twee gordeltassen ondergebracht, die
Hans door één handgreep om zijn middel kan meenemen. Er is in de
kleine cockpit nog veel dat ons opvalt, maar het leukste is een prachtfoto’tje van Liesl, het meisje, dat Hans tot dit alles geïnspireerd heeft.
„Onder het linker ruitje hebben we een rekje gemaakt, waarop zo
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dadelijk de draagbare zend-ontvanger, die ik nu in mijn rugzak draag,
wordt bevestigd. De microfoon komt dan in een beugel aan Hans’
borst te hangen. Het toestel wordt op zijn kant gelegd, zodat de lange
staafantenne door een gat in de wand van het vliegtuig naar buiten
steekt. Daar Hans maar één hand aan de stuurknuppel hoeft te houden,
heeft hij zijn andere hand vrij voor het bedienen van de camera’s of
zend-ontvanger.
„Daar komt Hans, die het startapparaat nog even geïnspecteerd
heeft, naar ons toe. Hij is, ondanks de bijna tropische hitte hier, ge
kleed in een dikke ijstrui en een windjack. Verder draagt hij een
wit-leren vliegerskap met stofbril op zijn hoofd en dikke hand
schoenen aan zijn handen. Daar boven 4000 meter kan een noordpooltemperatuur heersen en als Hans onderweg bevriest, verliest hij zijn
weddenschap. Fred, filmen man! Hans haalt nl. uit de cockpit zijn
parachute en gespt die als een rugzak op zijn rug. Verdraaid, dat ziet
er echt uit, zo’n vliegerstenue! Het is niet vanwege dat mooie pakje,
maar toen ik Hans gisteren boven de Zermatter-vallei zag zweven, be
kroop me ook de lust om te gaan zweefvliegen en ik was niet de enige,
die dat gevoel over zich kreeg. Zo geluidloos door de ruimte te zweven,
hoog boven de velden en de bossen; je door wind en wolken mee om
hoog laten voeren, de zon tegemoet; als een vogel zo vrij op te stijgen
van het aardse en je te laten drijven in hoger sferen, wiegelend in de
ijle lucht; wat moet dat heerlijk, wat moet dat verrukkelijk zijn! Bij
de uitbreiding van de Hobby Club moet er ook een afdeling „zweef
vliegen” komen, dat staat vast. Eerlijkheidshalve moet ik echter be
kennen, dat ik niet geloof dat ik ooit de moed zou hebben om een
vlucht als die van Hans te ondernemen. Eén van zijn zweefvliegvrienden vertrouwde me vanmorgen toe, dat een vlucht als deze nog
nimmer gemaakt is, dat de moeilijkheden en gevaren ongewoon groot
zijn en dat een welslagen in de wereld der zweefvliegers groot opzien
zal baren. Maar tevens verzekerde mijn zegsman mij, dat Hans een
zweefvlieger „par excellence” is en de „Whymper” tot het beste be
hoort, dat er bestaat, sssss . . . top! . . . Eén . . . twee........... tien!
„Voor ik mijn reportage besluit, wil ik nog enkele woorden wijden
aan het startapparaat, een ingenieuze vinding van Hans, die een door
en door veilige start verzekert. Tot bijna een meter diep in het ijs zit
een samenstel van puntige ijzeren stangen, die bovengronds naar
elkaar toe buigen en eindigen in een ijzeren bol met een gat er in.
Door dit gat loopt een metalen ring, die het vaste uiteinde vormt van
een zeer zwaar uitgevoerde veerbalans. Hierin zit een krachtige stalen
veer, die door uittrekken een schuifvormig wijzertje langs een lang-

272

werpige schaalverdeling beweegt. Aan de staart van het zweefvliegtuig
is een 5 mm. dik gevlochten staalkabeltje bevestigd, dat eindigt in een
glad gepolijste stalen ring. In deze ring grijpt een eveneens glad ge
polijste haak van het zg. ontkoppel-apparaat, dat als het ware een
schakel vormt tussen die stalen ring en het andere, verende uiteinde
van de veerbalans. Bij de start, die over drie minuten plaats zal vinden,
gebeurt nu het volgende: de aan de neus van het zweefvliegtuig be
vestigde rubberkabel wordt als bij een normale start gespannen door
een twaalftal „trekkers”, de veer van de veerbalans wordt daardoor uit
gerekt, de wijzer schuift langs de schaalverdeling, bereikt bij een be
paalde trek- en veerkracht een op de schaalverdeling aangebrachte rode
streep en op dat ogenblik drukt de „starter” met zijn voet de pedaal
in, de ontkoppelinrichting treedt in werking, de haak klapt omhoog,
de stalen ring aan het toestel glijdt van die haak af, het zweefvlieg
tuig wordt niet langer van achter vastgehouden en schiet met grote
snelheid vooruit. Dank zij deze eenvoudige methode en de duidelijk
afleesbare schaalverdeling is te vroeg of te laat starten, dat levensge
vaarlijk kan zijn, uitgesloten.
„Het grote ogenblik is aangebroken! Hans, in het brandpunt der
belangstelling, klimt, met een celluloid étui met kaarten in de hand,
in de cockpit. Terwijl hij de veiligheidsriemen dichtgespt en zich in
stalleert, zijn de glazen ogen van vele film- en fotocamera’s op hem
gericht. Zo moet op zijn minst het vertrek van een beroemd oceaanvlieger zijn: een sfeer van hoogspanning, geklik van sluiters van foto
toestellen, gesnor van filmcamera’s, de pers, in dit geval vertegen
woordigd door mij-zelf als verslaggever van HOBBY CLUB en Alge
meen Handelsblad en door Walther, die de Zwitserse bladen zal in
lichten, druk schrijvend in kleine blocnotes, een cordon van nieuws
gierigen, hier enkele tientallen skiërs, die in een halve boog achter het
toestel staan, een staf van technisch personeel, de twaalf „trekkers” in
een lange rij aan de rubber startkabel, en de „starter” op zijn post bij
het ontkoppelapparaat. De gletscher vóór ons, in de richting van
Italië, is nu geheel vrij van mensen, de zon, die even achter een wolk
was schuilgegaan, breekt door, in het Italiaans, Frans, Duits, Engels,
Zwitsers en Hollands klinken hartelijke woorden van afscheid en wel
gemeende wensen voor succes. Hans drukt tientallen handen en lacht,
gelukkig in het bewustzijn door zo vele vrienden omringd te zijn. Nu
kan hij Liesl tonen wat hij waard is, nu kan hij de wereld laten zien,
waartoe de zweefvliegerij in staat is. En ook dat stemt hem blij en
moedig.
„De tocht naar het onbekende gaat beginnen. Nog weinige seconden
De Hobby Club
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en de ranke vogel kiest het luchtruim. Als laatste vrachtje zullen we nu
nog onze zend-ontvanger, voorzien van verse batterijen, in de cockpit
laden. Hans, wij, de jongens van de Hobby Club, zullen je in gedach
ten op het grote avontuur vergezellen. Dank zij de radio mogen we
met je meeleven tijdens je luchtreis. We hopen onder alle omstandig
heden het contact met je te blijven behouden. In geval van nood kun
je vast op ons rekenen. Hans, we wensen je een goede reis en veel
succes, een goede start, een goede wind, goede wolken en thermiekstromen en een spoedige verloving met Liesl! Tot ziens, good luck
en ... a happy landing! Ssssss . . . top!”
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De klok sloeg elf slagen en nog vóór die waren uitgegalmd, klonk het:
,,Hallo, hallo’ Hier ruft Hans Mahli am Bord des Segelflugzeuges
„Whymper”. Ich bin fertig. Achtung! . . . Ausziehen'.! . . . Laufenü! . . .”
In ademloze spanning zaten de jongens van de Hobby Club, gestationneerd op de Gornergrat, te luisteren. Hans’ stem zweeg nu; op
enkele onbestemde geluiden na heerste een doodse stilte in de kop
telefoon. In hun verbeelding zagen ze het voor zich: de starter, zijn
voet op het pedaal, zijn ogen gericht op de wijzer van de veerbalans
en de rode streep van de schaalverdeling; het zweefvliegtuig, stil en
onbeweeglijk, nog gekluisterd aan de aarde; Hans, zich schrap zettend,
klaar om de schok op te vangen, met geconcentreerde aandacht achter
de stuurknuppel; en de over de sneeuw voorthollende „trekkers” met
de zich steeds strakker spannende rubberkabel. Toen werd plotseling
de bijna angstige stilte verbroken door een knal, die onmiddellijk over
ging in een scherp, snijdend gieren. Wat had dat te betekenen? Niets,
de knal was veroorzaakt door het ontkoppelingsapparaat, het gieren
was een gevolg van de wind en werd na enkele seconden overstemd
door Hans Mahli:
„Dichte wolken sneeuw opspuitend schiet de „Whymper” met razen
de vaart over de gletscher. Een felle luchtstroom suist en fluit tegen het
toestel: dat klinkt als muziek in mijn oren. Het gaat goed, ik voel het,
de „Whymper” wil los. Voorzichtig haal ik de stuurknuppel wat naar
me toe, geef dus iets meer hoogteroer, het sneeuw-spuiten houdt op,
ja, ik ben los, ik voel het aan de bewegingen van mijn toestel. Een
blik naar buiten: de gletscher zakt snel onder me weg, de „Whymper”
klimt, achter me hoor ik een gejuich en geroep opstijgen. Ik draai een
grote linkerbocht
ai!! . . . Dat was even een angstig moment:
een rukwind drukte mijn linkervleugel omlaag, zodat de tip er van
bijna het ijs of de rotsen raakte. Dat had brokken kunnen geven, maar
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met een snelle tegenmanoeuvre redde ik me uit de hachelijke situatie.
Het scheelde anders niet veel!
„Nu ligt het toestel weer nagenoeg vlak en klimt het, terende op de
grote beginsnelheid, nog iets hoger. In versteende onbewogenheid
staart de Matterhorn mij na, ik voel de aanwezigheid van zijn reusach
tige rotsmassa achter mij. Rechts onder me zie ik, op een kleine rots
punt, vier mensen figuurtjes met iets blinkends. Dat zullen Fred, Dick,
Taco en Joosje van de Hobby Club zijn met hun foto- en filmcamera’s.
Die hebben een goed plaatsje uitgezocht, vanwaar ze een prachtig
overzicht van mijn start gehad zullen hebben! Wat ben ik benieuwd
naar hun opnamen! Dank zij hun sterke lenzen zullen ze duidelijke,
vele malen vergrote opnamen van de over de gletscher voortschietende
„Whymper” hebben kunnen maken. Ik zal wuiven, misschien leggen
de telelenzen dat op de film vast. Over film en filmen gesproken: ik
heb gedaan wat jullie me gezegd hebben. Enkele seconden voor de
start heb ik de belichtingsknop van de Ciné Kodak-8 ingedrukt, zodat
hij vast bleef staan. Het veerwerk draaide twintig seconden lang tot
het was afgelopen en daardoor is de gehele start, inclusief het los
komen en de duikeling naar links, op de film gekomen. Wat zal dat
een suggestief gezicht zijn: de hoog opspuitende sneeuwwolken en daar
doorheen het snel voorbijtrekkende en later wegzinkende landschap.
Misschien staan Fred, Dick, Joosje en Taco er ook wel op. Ik zal het
veerwerk weer opwinden voor een volgende opname. Leuk vooruit
zicht me-zelf met de „Whymper” later op de film te zien. Fred ver
staat zijn vak wel!
„De rubber startkabel is vlot van de haak afgegleden. Wat hebben
ze gehold de jongens! Voorzover de opspuitende sneeuw het uitzicht
niet belemmerde, heb ik ze tot enkele seconden na het loskomen
kunnen zien. Links van me strekt zich in pal zuidelijke richting een
hoge wal van sneeuw, ijs en rots uit, waarmee ik voorlopig evenwijdig
blijf. De wind is vanmorgen wat gedraaid en komt nu uit het zuid
westen. Dat is nog beter dan een geheel zuidelijke wind, omdat ik mijn
koers, die nu pal zuidwaarts is, straks naar het oosten en later zelfs
noord-oostwaarts zal verleggen. Nu heb ik de wind schuin tegen, het
geen niet gunstig is, maar daar er een hellingsstijgwind tegen genoem
de sneeuwwal waait, hoop ik zonder hoogteverlies naar enkele rots
eilanden in de gletscher, bijna twee kilometer hier vandaan, te zweven.
Daar, verwacht ik thermiekstromen en zie ik stapelwolkjes opstijgen,
daar hoop ik voldoende hoogte te winnen om veilig in oostelijke rich
ting de Ventina-gletscher over te kunnen vliegen.
„De hoogtemeter, die ik bij mijn vertrek op 3300 meter heb in276
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gesteld, wijst 3400 meter aan, de snelheidsmeter 55 km/uur. Veel
speling heb ik niet: volgens de hoogtelijnen op de kaart is de gletscher
ca. zestig meter onder me. „Zonder hoogteverlies”, zei ik zojuist. Mijn
stijgsnelheidsmeter wijst —% meter per seconde aan, dus daal ik. Dat
wordt oppassen, anders strand ik nog in het zicht van mijn uitgangs
punt. —y2 ni/sec. . . . —y4 m/sec. ... 0 . . . +% ... 0 . .,
.
0 . . . —y4\ Verduiveld nog aan toe, ik kan dat vervloekte ding niet
boven de nul houden, het naaldje schommelt tussen nul en —
tussen nul en —y2 zelfs! En als de gletscher nu maar meedaalde! Kun
je denken! Twee honderd meter voor me uit zet hij een hoge rug op,
die minstens dertig meter hoog is en scherpe rotsblokken draagt. Het
zal er de komende minuten om spannen, luitjes! Want nog steeds daalt
het toestel, hoe ik ook manoeuvreer. Ik wist wel, dat de eerste
minuten moeilijk zouden zijn. Het gaat er om die rotseilanden te be
reiken, omdat ik daar, volgens mijn waarnemingen en berekeningen,
hoogte kan winnen. Oh, wat ben ik laag boven de gletscher! En de
sneeuwrug nadert vervaarlijk snel!
„Rakelings scheert de „Whymper” over de rotsen. Het scheelde een
haar, maar ik ben er veilig over heen. Bijna was het toestel te pletter
geslagen. Een zwakke opstijgende luchtstroom heeft me gered. Maar
nog zijn de moeilijkheden niet voorbij. Ik zweef dertig a veertig meter
boven de gletscher en de stijgsnelheid wijst —y2 m/sec. aan. Als het
zo doorgaat, haal ik de rotseilanden niet. Ik ben er nog een kilometer
vandaan, ruim één minuut nog. Weer welft de gletscher wat omhoog,
een meter of twintig. Sneeuw en ijs is heel mooi, maax van uit een
zweefvliegtuig moet je ze niet te dichtbij zien. Eén onregelmatige
windstoot en ik zit aan de grond. En nog altijd zak ik, staat de „daal”snelheidsmeter onder nul. Nu is het ijs tien meter onder me. Dat gaat
mis. Neen, toch niet, een stel rotsen, waarvan de sneeuw is afge
smolten, geeft me een duwtje in de vorm van een zwakke opstijgende
thermiekstroom. Ik nader het rotseiland. Nog enkele honderden
meters. Zou ik het halen? Ik kan natuurlijk naar rechts afzwaaien, daar
daalt de gletscher honderden meters, maar dan is alle kans op slagen
verkekén. Daar kan ik veilige landen. Maar ik wil over het Lysjoch
en daarom vlieg ik recht op de vervaarlijke rotsmassa’s af, zonder
risico bereik je niets. Twintig meter onder me schittert het ijs. Hoe
hoog zouden die rotsen zijn? Ik ben er vlak bij, maar kan het niet
juist schatten. Volgens de kaart is het hoogste punt 3406 meter. Mijn
hoogtemeter staat onder 3400 meter, en nog daal ik. Nu zijn de
rotsen vlak bij, ze stormen op me af, ze zijn hóger dan ik! Ik kan ze
niet meer ontwijken! Ze zullen me verpletteren, daar ga. . .
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„Een dreunende slag? Neen. In hevige rukken zuigt een thermiekstroom me met onweerstaanbare kracht omhoog. De rukken bewijzen,
hoe sterk de stijgwinden hier zijn. Die zijn mijn redding geweest!
Het was anders een benauwd ogenblik! Ik heb een rechterbocht ingezet
om me in een spiraalvormige baan mee omhoog te laten voeren. Dat
lukt prachtig, boven verwachting zelfs. Verdraaid, wat gaat dat ge
smeerd! Her naaldje van de variometer kruipt naar rechts, wijst een
stijgsnelheid aan van twee, neen, drie meter per seconde. Als door een
wervelwind word ik omhoog gezogen, sneller, steeds sneller, hoger,
steeds hoger! De naakte, bruine steenmassa’s zakken dieper en dieper
onder me weg, hoog boven me hangt een cumuluswolk. Daar klim ik
naar toe, de hoogtemeter loopt snel op!
„Begrijp je het verband tussen de rotseilanden, de thermiekstromen,
de stijgwinden en de cumulus? De lucht wordt meer verwarmd door
geleiding dan door straling. Terwijl de lucht boven ijs en sneeuw koel
blijft, wordt ze boven de door de zon bestoofde rotsen warmer, zet
uit en stijgt als een reusachtige bel warme lucht omhoog, gelijk een
heteluchtballon dat doet. De opstijgende thermiekstromen vormen
stijgwinden. Hoger gekomen, koelt de lucht af, de waterdamp er in
condenseert tot waterdruppeltjes, waardoor een cumuluswolk ontstaat.
Zoals je weet, moet je aan water warmte toevoeren om het in damp
te laten overgaan. Omgekeerd komt er warmte vrij bij condensatie. Bij
de cumulusvorming ontstaan er enorme hoeveelheden warmte, die op
hun beurt de luchtmassa’s verwarmen, zodat deze weer lichter worden
en verder opstijgen. Dit proces herhaalt zich verscheidene malen en
kan zich tot grote hoogte doen gelden.
„Binnen zo’n gigantische, opstijgende luchtbel spiraal ik nu omhoog
en dat gaat zo vlot en soepel, dat ik mijn stuurknuppel zowat kan
loslaten. In een razende vaart, — de snelheidsmeter staat op niet
minder dan 110 km/uur, — schiet ik door de nauwe bochten. Mijn
kist hangt zo schuin, dat het naaldje van dé bochtaanwijzer bijna in
zijn uiterste stand staat. Het wordt kouder en kouder, maar dat hindert
niet: ik stijg, ik klim omhoog, drie meter per seconde, dat is de hoofd
zaak. De wind giert om het toestel, verrukkelijk gehoor is dat onder
deze omstandigheden. Dat moest je kunnen zien, hoe ik daar, vliegens
vlug, omhoog kronkel! Da’s nog eens wat anders dan in een sukkelgangetje over de gletscher te zweven, in duizend en één angsten om
'een metertje hoogte te verliezen! Jammer, dat Fred dit in het ronde
racen, dit sensationele bochtenwerk, niet kan filmen! Ik zal de Ciné
Kodak-8 even in werking stellen, dan kunnen jullie later zien hoe heel
het alpenpanorama in duizelingwekkende wenteling om me heen tolt!
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Waarachtig, een stoomcarrousel op de kermis is er niets bij! Het
klassieke draai-orgel is hier vervangen door een compleet orkest van
bazuinen, hoorns, trompetten, hobo’s, clarinerten, fluiten en bas-tuba’s,
aangeblazen door de wind zelve.
„Ik nader de cumuluswolk. Boven mijn hoofd breidt hij zich meer
en meer uit tegen het diepe blauw van de hemel. De ruitjes van de
cockpit beslaan. Ik veeg ze af, smeer ze nog eens in met glycerinezeep,
en zie hoe het uitzicht vermindert, hoe rondom een waas hangt, die,
naarmate ik verder stijg, dikker en dikker wordt. Nu zijn de nevels
zo dicht, dat er in het geheel geen uitzicht meer is. Ik ben binnen in
de wolk, ik vlieg blind en stuur op de aanwijzingen van mijn in
strumenten.
„Het lijkt of ik verzwolgen ben door een oceaan van melk, zo egaal
wit is alles buiten de cockpit. Het is alsof de ruiten van opaalglas zijn,
hoewel, ik kan mijn thermometertje onder het raampje nog zien.
En dat is maar goed ook, omdat het kwikzuiltje daarvan me waar
schuwt, wanneer er gevaar dreigt. Het wordt nl. steeds kouder, zodat
ik moet oppassen voor ijsafzetting op mijn vleugels. Drie graden
Celsius wijst het kwikzuiltje aan. Dan kan ik voorlopig rustig mijn
spiraalvlucht voortzetten. Toch moet ik gedurig het kwik in de gaten
houden, daar het ijsmonster je te pakken heeft voor je het weet. En
om dan aan zijn ijzige greep te ontkomen, da’s een heksentoer! Zo
cirkel ik dan in den blinde omhoog, mijn instrumenten vertellen me
wat mijn ogen niet meer kunnen waarnemen. Ik ben te midden van
een in zonnestralen badende sprookjeswereld van sneeuw en ijs en
ik zie daar hoegenaamd niets van. Zonder stijgsnelheidsmeter, hoogte
meter en snelheidsmeter zou ik niet weten of ik stijg of daal. Ik merk
alleen aan de middelpuntvliedende kracht, dat ik spiralen beschrijf,
omdat er buiten de cockpit niets verandert, niets te zien is dan een
ijle, vormloze, bewegingloze witte massa.
„Naarmate de hoogte-aanwijzing stijgt, daalt het kwikzuiltje. Het
wijst nu 1^° Celsius aan. Zodra het de nulstreep passeert, zeg ik
de cumulus vaarwel en dank ik hem voor bewezen diensten. Ik hoop
echter zo lang mogelijk in deze wolk te blijven, omdat ze mij zoveel
hoger-op brengt en dat heb ik hard nodig! Als je even een blik op de
kaart wilt werpen, zul je begrijpen waarom. Ik zit schuin boven de
bewuste rotseilanden, ten noord-oosten van hen. Eenmaal uit de wolk
gekropen zet ik koers naar de drie kilometer oostwaarts gelegen berg
keten Gobba di Rollin, welke ongeveer 3900 meter hoog is. De tussen
liggende Ventina-gletscher, drie kilometer breed, is nagenoeg vlak en
geheel met ijs bedekt, zodat ik er geen hellingsstijgwind of thermiek-
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stromingen zal aantreffen. Met een vaartje van 60 km/uur vlieg ik
daar drie minuten over, waarbij ik met een daalsnelheid van 70 cm/sec.
ruim 120 meter daal. Theoretisch is dat mooi berekend, in de practijk
zal het wel 200, misschien wel 300 meter zijn. 3900 meter plus 300
meter is 4200 meter. Indien ik dus met 300 meter speling de Gobba
di Rollin-bergketen wil kruisen, moet ik nu stijgen tot 4500 meter.
Dat haal ik op geen stukken na! Je zult je afvragen, waarom ik niet
van de hellingsstijgwind, die prachtig samenvalt met de zuid-westelijke
wind gebruik maak. Wel, de structuur van de bergketen leent zich daar
weinig toe. Zeer steile rotsformaties, scherpe pieken en waarschijnlijk
sterke valwinden en als zodanig weinig geschikt om vanaf de voet
er van langs de wanden omhoog te stijgen. Maak je echter maar niet
bezorgd, die bergketen haal ik gemakkelijk en eventueel zie ik onder
weg nog wel kans in een cumulus te kruipen, daar er op een hoogte
van ca. 3700 meter verscheidene ronddrijven.
„De thermometer staat nog nèt boven nul, een halve graad Celsius.
Lang zal dit rond-spiralen dus niet meer duren. Nog steeds stijg ik,
de laatste twee minuten, met een gemiddelde van twee meter per
seconde. Ik heb wat last van oorsuizingen en lichte doofheid, een
gevolg van de snelle stijging en de daarmee gepaard gaande drukvermindering. Ik zal eens een paar malen slikken, misschien geeft het
wat. . . Hè ja, dat helpt. Alleen voel ik me nog wat suffig en daarom
zou ’t misschien niet kwaad zijn als ik een beetje van de zuurstof
snoepte. Even ’t kraantje opendraaien. Veel smaak heeft mijn snoep
goed niet, maar dat hindert niet: als ’t maar helpt! Nog altijd waar ik
als een vliegende geestverschijning rond in een witte oneindigheid.
Het is maar goed, dat de dichtstbijzijnde bergtoppen hier de nodige
kilometertjes vandaan zijn, daar ik tijdens het blindvliegen niet kan
nagaan, hoe snel en over welke afstand de cumuluswolk zich ver
plaatst. Botsing is echter uitgesloten. De „Whymper” bevalt het hier
best, mij wat minder omdat ik graag weer de zon, wat hemel en een
stukje berglandschap zou zien. Hij is een echt ras-paardje, mijn zweefkist. Hij heeft een grote stabiliteit, reageert snel en accuraat, is zeer
wendbaar en ligt prettig in de hand.
„Het kwik is tot nul gezakt. Ik knijp d’r tussen uit, niet omdat ik
. zo’n koudkleum ben, maar vanwege de ijsafzetting. Ik haal mijn
toestel uit de rechterbocht en druk de stuurknuppel naar voren om
de cumulus te verlaten. Bedankt voor het gastvrije onderdak, mijnheer
Cumulus, ik ben zeer voldaan over uw prima functionnerende expresselift. De nevelmassa’s rondom worden steeds feller wit en als een pas
geboren kind, dat volgens de traditie uit de kool kruipt, schiet ik uit
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de bloemkoolwolk naar buiten en aanschouw het levenslicht: de zon!
„En werkelijk, het is als een wedergeboorte, deze overgang van de
kille ondoorzichtige dampmassa’s naar de warme zonneschijn, deze
terugkeer van het rijk der blinden in de verblindende pracht van het
alpenlandschap. Ik ben zo hoog gestegen, dat het azuur van de hemel
zich heeft verdiept tot kobalt-blauw. Daardoor lijkt het, of de bevroren
wereld onder mij zelf een intens wit licht uitstraalt. Als ik onder me
kijk, diep, heel diep, liggen daar, als gemodelleerd in sneeuw en zilver,
de gletschers, waarin zich koolzwarte spleten en kloven aftekenen.
Daaromheen rijzen de sneeuw- en ijspieken omhoog, verheffen zich
tientallen, neen, honderden bergtoppen, naar de horizon steeds kleiner
wordend. Sommige daarvan zijn hoger dan ik: nog ben ik niet de
hoogste. Voor mijn gevoel evenwel zweef ik boven alles uit, al zegt
de hoogtemeter mij, dat dit „hoog”moedswaanzin is. Ik zweef tussen
hemel en aarde, de neus van de „Whymper” is naar het oosten gericht.
Het kompas, dat tijdens mijn spiraalvlucht tot dol-wordens toe heeft
rondgetold, heeft eindelijk weer rust gekregen en wijst mij de weg.
Kalmpjes drijf ik nu naar de Gobba di Rollin, de scherp-getande berg
keten daar voor mij uit. De hoogtemeter . . . neen, dat vertel ik jullie
niet. Raad maar hoe hoog ik sinds mijn benarde positie boven de rots
eilanden ben gestegen. Vertel me dan eens hoe jullie me ontvangt en
hoe de weersomstandigheden bij jullie zijn. Eerst groep A één minuut,
dan groep C één minuut. Ben ik eenmaal de Gobba di Rollin gepas
seerd, dan zal ik Liesl per radio toespreken. Ik verlang er erg naar
haar stem te horen . . . het is hier mooi maar stil. Ik ga over op ontvangst. Dadidaahü”
De betovering was opgeheven. De jongens op de Gornergrat, die in
gedachten in hoger sferen hadden vertoefd, alsof niet Hans, maar zij
de stuurknuppel hanteerden, zaten weer op hun stoel. Het groene
lampje der fantasie was gedoofd, het rode licht der werkelijkheid
brandde, de zender stond ingeschakeld en Leo sprak in de microfoon:
„Hallo, hallo! Hallo, Hans, hier Gornergrat, hier XPAoHA, hier
groep A, hier is Leo. Ontvangst zeer duidelijk, je komt uitstekend door.
QSA 5, R 9 noemen wij dat. Gefeliciteerd met de zo vlotte start en de
zo grote winst aan hoogte. Excelsior! Een goed begin is het halve werk,
zegt een Hollands spreekwoord. We zijn buitengewoon enthousiast
over je spannende reportage. „We waren er bij”, dat zegt alles. Je
woorden zijn natuurgetrouw op de gramofoonplaat vastgelegd. Wat
zullen toekomstige luisteraars smullen! Je hoogte? Ik raad 4000 meter,
sommigen raden hoger, tot 4200 toe. Vertel het ons maar gauw, wij
zijn zeer benieuwd, ook naar het verdere verloop van je avontuur. Het
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weer is hier goed, matig sterke zuid-westelijke wind, vrij zicht tot
Lysjoch, in omgeving daarvan kleine cumuluswolken. Liesl wacht be
neden. Wij hunkeren er naar haar te roepen. Minuut is bijna om. Ik
herhaal: ontvangst zeer duidelijk, je komt uitstekend door. Succes
Hans! Hier is groep A, XPAoHA, die gaat sluiten. Dadidaah!!”
„Hè, net te laat,” zei Tjark, die druk had zitten cijferen. „Ik weet
hoe hoog Hans ongeveer is, maar kan het hem niet meer vertellen.
Doordat ik tijdens het opnemen nauwkeurig op mijn stopwatch de
tijdsduur van de spiraalvlucht heb gevolgd, heb ik in combinatie met
de door Hans opgegeven stijgsnelheden de juiste hoogte berekend. Ik
heb het genoteerd, Hans zelf moet het jullie maar vertellen. Wat was
zijn reportage anders sensationeel en spannend! Wil je geloven, dat ik
hem af en toe danig heb zitten knijpen? En jullie zal het wel net zo
vergaan zijn. Wat een avontuur!”
Groep C was met telefonie op de Gornergrat niet te horen, zodat
de ontvanger één minuut zweeg. Toen kwam Hans weer in de lucht:
„Hallo, hallo! Hier ruft Hans Mahli am Bord des Segelflugzeuges
„Whymper”. Alles wel aan boord. Bedankt voor je luisterrapporten.
Jullie zijn te bescheiden geweest met jullie schatting. Mijn hoogte
meter wees 4350 meter, zodat ik in minder dan tien minuten duizend
meter ben gestegen. Niet gek, hè. Maar op zo’n buitenkansje hoef ik
niet nog eens te rekenen. Mijn berekeningen zijn tot nog toe juist ge
bleken, daar ben ik blij om. Fijn, dat mijn reportage jullie zo goed be
vallen is! Jullie had me gevraagd het een tikje sensationeel te maken;
wel, ik heb mijn best gedaan en ik hoop, dat jullie mijn relaas niet
tot jagerslatijn zult bestempelen.
„Hallo, groep C! Ik ben buitengewoon verheugd over het feit, dat
jullie met de kijker de „Whymper” boven de Gobba di Rollin hebt
waargenomen. Jullie bericht heeft me zeer verrast en ik vind het kranig
van jullie, dat je na de zware tocht nog de steile rotspiek Puncta
Perazzi, die, zoals ik op de kaart zie, in jullie onmiddellijke nabijheid
is en 3638 meter hoog is, hebt beklommen. Daar overzie je dus mijn
hele traject tot aan het Lysjoch. Mooier kan het niet! Ik hoop, dat je
me, voorzover de wolken het uitzicht niet belemmeren, tot het Lysjoch
onafgebroken kunt volgen. Dat geeft me een veilig gevoel, begrijp je?
Je rapporteerde, dat je me boven de bergketen zag zweven. Dat is
gezichtsbedrog, een gevolg van de grote afstand, vijf kilometer, en
mijn grote hoogte. Zover was ik toen nog niet.
„Inmiddels ben ik veilig over de Ventina-gletscher gezweefd en
vlieg bijna boven de Gobba di Rollin-keten, welke dreigend als een rij
bajonetten zijn scherpe rotsnaalden omhoogsteekt. Sommige cumulus-
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wolken, die, evenals ik dadelijk zal doen, over het gebergte heenzweven, worden voorbij de bergkam ruw uiteengescheurd en aan
flarden gereten. De rafelige wolkenslierten worden op bruuske wijze
omlaag gezogen en lossen op in de warmere luchtlagen. Dat voor
spelt niet veel goeds en wijst op felle, onberekenbare valwinden. Voor
een meteoroloog kan dat een heel aardig en interessant natuurverschijn
sel zijn, een zweefvlieger deelt die belangstelling niet en heeft er
gruwelijk de pé aan. Daar ik ze echter niet kan ontwijken, zal ik
door de zure appel moeten bijten. Het lieve leventje zal zo dadelijk
wel beginnen. Naar ik vrees, zal Tjark met zijn opname-apparaat direct
wel een goeie aan me hebben!
„Mijn hoogtemeter wijst 4100 meter aan, zodat ik 200 meter hoogteoverschot heb. Da’s niet veel, niet genoeg om buiten het bereik van de
valwinden te blijven. Enfin, er zit nu eenmaal niets anders op. Ik zweef
nu recht boven de rotsen en kruis over enkele seconden de 3900 meter
hoge bergkam. Ik houd angstvallig de stijgsnelheidsmeter in de gaten
om terstond in te grijpen als de wijzer omlaag wipt. De aanwijzing
,,!/£ m/sec. stijging”, een gevolg van de hellingsstijgwind, is terug
gelopen tot nul en langzaam kruipt de wijzer naar —y2 m/sec. Da’s
normaal en toch voel ik me niet erg safe. Ik heb het gevoel of ik
boven de gapende muil van een krokodil hang, zo vervaarlijk scherp
steken de rotswanden omhoog. De gletscher er naast ziet er eveneens
weinig aanlokkelijk uit: grillige séracs en een ware woestenij van diepe
kloven. En dan niet te vergeten de massale afslachting van cumulus
wolken vlak voor me! Daar moet ik dwars doorheen!!
,,Nog vlieg ik rustig voorwaarts, de bergkam ben ik al voorbij. De
aanwijzingen van de instrumenten zijn normaal, er gebeurt niets. Ook
dat is angstig: als een stilte voor de storm. Daar zul je het hebben . . .!
Au!! Bijna was ik met mijn hoofd tegen de kap gebotst, de riemen
hebben me gehouden. Een fel-neerzuigende luchtstroom heeft me te
pakken, ik hang in mijn stuurstoel, loeiend stort de „Whymper” met
zijn neus steil omlaag, de diepte in. Instinctmatig druk ik mijn toestel
en probeer ik in een linker bocht uit de luchtstroom te vluchten, buiten
het bereik van zijn vreselijke grijpklauw te komen. Met angstwekkende
snelheid duik ik omlaag, het gieren van de wind wordt steeds snerpender, flarden uiteengereten wolken flitsen voorbij, mijn kist wordt
heftig heen en weer geslingerd, de gehele cabine vibreert, ik-zelf word
ruw door elkaar geschud, de naaldjes der instrumenten trillen nerveus,
de rotsen, waar ik recht naar toe word getrokken, tollen als kaleidoscopische beelden in het rond, een lichte duizeligheid overvalt me, ik
val, sneller en sneller. . . neen, mijn trouwe zweefkist heeft zich op-
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gericht, heeft aan de valwind weten te ontsnappen, heeft het front
der neerzuigende luchtstromen doorbroken, herstelt zich en zweeft,
hoewel niet zonder hoogteverlies, boven de Verra-gletscher. De in
strumenten geven weer normale aanwijzingen: daalsnelheid
m/sec.,
hoogte . . . 3600 meter. Een blik op de hoogtelijnen van de kaart ver
telt me, dat de gletscher 3300 meter hoog is en de eerstvolgende rots
keten, die ik moet kruisen nabij de Puncta Lambronecca, ca. 3200
meter. Uit de getallen blijkt, hoe snel ik gevallen ben: 500 meter in
’n seconde of dertig, da’s dan bijna 20 meter per seconde! Kun je je
voorstellen, hoe ik meer aan mijn riemen hing dan in mijn stoel zat
tijdens die duik?
„300 meter hoogte-overschot! Het is niet veel, maar kan er mee
door. Alleen als je bedenkt, dat ik vijf minuten geleden nog op 4350
meter hoogte zat, bijna 800 meter hoger dan nu, dan valt je het hoogte
verlies wel wat zwaar op je maag. Tussen twee haakjes, ik heb, toen
ik een duik verwachtte, de belichtingsknop van de Cine Kodak in
gedrukt. Als je me maar niet later verwijt, dat ik als cameraman mijn
toestel heb scheefgehouden! Ik heb tijdens mijn vlucht ook al een
paar foto’s gemaakt, zes in totaal, zodat er nog meer dan 30 opnamen
op het filmpje zitten.
„Weet je waarom ik mijn hoogteverlies niet zo ernstig opvat? Om
dat ik inmiddels weer boven de rotsen ben gekomen en daar first class
thermiekstromen omhoog waaien. Ik zit iets ten noorden van de
Mezzalamahut, die midden op een enige honderden meters breed rots
plateau is gelegen. Daarboven stijg ik weer in spiralen de zon tegemoet
en ik reken er vast op een hoogte van 4000 meter te bereiken. Als
ik me niet vergis, zie ik op de rotsen enkele pietepeuterige kleine
mensenfiguurtjes, die met hun zakdoek zwaaien. Jammer, dat ik niet
kan terugwuiven. Mijn kistje klimt gestadig en daar zich voor de eerst
volgende minuten geen moeilijkheden dreigen voor te doen, verzoek
ik groep A Liesl uit te nodigen mee naar de radiokamer te gaan. Waar
schuw me dan per radio wanneer ze er is, dan zal ik haar ogen als
theekopjes doen opzetten. Nu ga ik over op groep C om te vernemen,
of zij me nog met de kijker kan waarnemen. Over twee minuten ga
ik over op groep A. Ik ga over op ontvangst. Over! Dadidaah!!”
Ze mochten Liesl gaan halen! Dat lieten ze zich geen tweede keer
zeggen. De jongens van de Hobby Club stormden de trappen van het
Gornergrat-hotel af, renden het terras op, waar Liesl, Suze, Lous en
Dita een kopje koffie zaten te drinken. „Liesl, Hans wil je spreken!
Kom je?” Liesl, die nog altijd niets, maar dan ook niets wist, sprong
met een kreet van blijdschap op en riep uit „Nou, en wat graag! Waar
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is hij?” „Volg ons maar, de trappen op, naar boven!” luidde het
antwoord.
Het tijdstip van de grote verrassing was gekomen. Liesl rende de
trappen op, naar Hans, zoals zij dacht. Toch was alles nog even
raadselachtig voor haar als eerst. Waarom mocht ze nu pas boven
komen, als Hans toch al hier was? Ze begreep er niets van en volgde
dolblij de jongens van de Hobby Club. Kamer 23’ Daar gingen ze
heen. Zou daar Hans zijn? De deur werd geopend en met kloppend
hart ging Liesl binnen. Géén Hans! Als een scheut van pijn voer een
gevoel van diepe teleurstelling door haar heen. Maar wat was dat
nu? Wat had dat allemaal te betekenen, die reusachtige Zeiss-telescoop,
al die geheimzinnig uitziende apparaten van glanzend metaal, al die
koptelefoons, die microfoon, die kaarten, die gramofoon, wat had die
uitgebreide technische installatie met haar Hans te maken? Ze wilde
vragen stellen, maar de anderen, die hun koptelefoon hadden opgezet,
brachten hun wijsvinger naar de lippen, Leo bood haar een stoel aan,
gaf haar een koptelefoon, die zij op haar hoofd zette en toen . . . Liesl
luisterde, hoorde een geruis en even later — een blos van ontroering
gloeide over haar gelaat — hoorde zij een stem, een haar zo welbeken
de stem, een stem van verre, de stem van Hans.
„Liesl . . . hier ben ik, Hans. Het is wonderlijk, maar ik heb het ge
voel of je bij me bent en ik je een geheimpje ga vertellen. Een geheim
pje tussen ons tweeën, tussen jou en mij . . . Maar weet je, de jongens
en meisjes van de Hobby Club zijn er van op de hoogte en daarom ver
tel ik het niet als een geheimpje, maar als een sprookje. Luister maar . . .
„Er was eens . . . een beeldschone prinses, zij heette Elisabeth en
werd door ieder, die haar kende, bemind. Toen zij achttien jaren werd,
gaf haar vader, de koning des lands, een groot bal, waarop de knapste
en dapperste prinsen der naburige vorstendommen werden uitge
nodigd, opdat zijn dochter zich daaruit een haar passende gemaal zou
kunnen kiezen. Op edele volbloedpaarden kwamen de prinsen naar
het paleis des konings gereden. Zij waren jong en schoon, hun
klederen waren van fluweel en satijn, bestikt met gouddraad en hun
zwaarden waren bezet met robijnen, smaragden, turkooizen en andere
kostbare edelgesteenten. Het bal, dat drie dagen duurde, was een
schitterend festijn. De prinsen omringden de lieftallige prinses met hun
attenties en staken elkaar de loef af met verhalen over hun dapper
heid. Ieder trachtte de koningsdochter voor zich te winnen en dat
maakte het de prinses moeilijk haar keuze te bepalen. Daarom sprak
zij tot de prinsen:
„Gij allen hebt mij verhaald van uw moed en kloek beleid. Welnu,
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gij kunt mij door de daad tonen wie van u de dapperste is. Eens op
een nacht droomde ik van een wit paradijs op de grens van het Wallis
en het land van Piemonte. In een visioen zag ik daar een stad met
glazen paleizen, kristallen torens en met diamant ingelegde straten.
Dat paradijs was afgesloten en omringd door hoge, ongenaakbare
bergketens. Toch moet er een weg zijn om daar te komen, maar
die weg is vol gevaren en verschrikkingen. Mijn gemaal moet een
dapper man zijn en daarom daag ik u uit de weg te zoeken en te
overschrijden. Hem, die daarin slaagt, zal ik trouwen!
„De prinsen stegen op hun ros en gingen op weg naar het witte
land der belofte. Maar hoe zij doolden en zochten, zij vonden de weg
niet. Slechts één hunner drong door tot de met sneeuw en ijs bedekte
bergmuur en zag de weg, die naar het witte paradijs moest leiden.
Maar door een ongeval was hij niet in staat de zware, gevaarvolle
tocht te ondernemen. Hij had de koningsdochter lief met heel zijn hart
en hoopte vurig haar gade te mogen worden. Daarom legde hij een ge
lofte van eeuwige trouw af en zwoer de weg naar het witte paradijs
te zullen overschrijden. Een tovergeest, die de prins van nabij had
bespied, was hierdoor zo getroffen, dat hij besloot hem te helpen.
De geest zei de prins, dat voor hem en de prinses de tijd zou stilstaan
totdat het ogenblik zou zijn aangebroken, waarop de prins met
vleugels zijn doel zou kunnen bereiken.
„Eeuwen gingen voorbij, geboorte en dood volgden elkaar op:
prins, prinses, gelofte en eed hielden stand. Een nieuw tijdperk brak
aan en de twintigste eeuw verwezenlijkte het toverwoord: de mens
kreeg vleugels, de mens kon vliegen. En de prins steeg op in de lucht
en kon door een tovermiddel zijn prinses van de vlucht naar het
witte paradijs vertellen . . . zoals je hoort.
„Ja, Liesl, het sprookje is werkelijkheid geworden. „Hans, wenn du
über das Lysjoch gehst, so wirst du dich nachher mit deiner Liesl
verloben”, ik hoor het je nog zo zeggen. En daar jij, als studente in
de letterkunde, weet dat „gehen” onder sommige omstandigheden een
zeer uitgebreide betekenis kan hebben, hoop ik, dat je het in de zin
van „vliegen” wilt accepteren. Je wist, dat ik aan zweefvliegen deed en
dat ik een toestel bouwde. Dat je die wetenschap nooit met onze
weddenschap hebt samengeknoopt! Gelukkig maar, want daardoor
heb ik mijn gehele opzet voor jou geheim kunnen houden. En hier
zijn dan de nuchtere feiten: met mijn zweefvliegtuig, dat ik „Whymper” heb gedoopt, ben ik vanmorgen om elf uur van de Theodulpas
opgestegen om via de zuidelijke gletschers van het Monte Rosa-massief
tot boven ons „Lysjoch” te stijgen en vandaar naar een geschikte
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landingsplaats, richting Zermatt, te zweven. En als je even op de kaart
wilt kijken: op een hoogte van 4200 meter zweef ik twee kilometer
ten westen van de Mezzalamahut en 1.7 kilometer ten zuiden van de
Pollux over de Castor-gletscher. Zoals je ziet, staat de techniek onze
romantiek niet in de weg. En nu, mijn meiske, ga ik eens luisteren naar
wat jij me te vertellen hebt. Liesl, ik luister . . .”
De sluier was opgelicht, Liesl had het grote geheim vernomen. De
jongens en meisjes van de Hobby Club hadden aan de uitdrukking van
haar gezicht gezien, hoe ze op Hans’ boodschap reageerde. Eerst een
diep opwellende vreugde, omdat ze zijn stem hoorde; toen een gevoel
van niet-begrijpen, waarom hij een sprookje vertelde; daarna was
haar een licht opgegaan en had ze met steeds toenemende spanning
zijn relaas gevolgd tot de voor haar zo sensationele ontknoping, die
in één slag heel het geweldige plan onthulde. „Oh Hans!’ had ze uit
geroepen, terwijl gevoelens van blijdschap, geluk en trots, maar
tevens van angst en onzekerheid haar bestormden. Het verbijsterde
haar, maar toen Hans haar de nuchtere feiten voorlegde en een
toespeling maakte op hun afspraak, die inderdaad meer in het tijdperk
der sprookjes dan in de nuchter-zakelijke, moderne tijd thuis behoorde,
doorstroomde haar een rustig gevoel van vertrouwen in al wat Hans
deed. De kwestie van het Lysjoch, oorspronkelijk door haar als een
grapje bedoeld, als reactie op de traditie van een verloving ter ge
legenheid van het een of andere tentamen, had Hans met beide han
den aangegrepen om haar te tonen, hoeveel hij van haar hield. Hoe lief
en tevens hoe flink was dat van hem! Vervuld van een innige sym
pathie, van een warme liefde voor Hans, nam Liesl plaats voor de
microfoon en sprak tot hem, die ver van haar verwijderd boven de
bergen en gletschers zweefde:
„Hans, ik dank je . . . Als ik dit geweten had, zou ik je er misschien
van weerhouden hebben, uit angst. Nu ik voor een voldongen feit sta,
maakt het me heel gelukkig. Vind je me eigenlijk geen mal meisje,
Hans, dat ik zo graag door iets heldhaftigs tegen je wilde opzien?
Vergeef het me maar, dit heeft me voor altijd hiervan genezen. Ik weet
nu, hoe jij durft. Want al wist ik, dat je een zweefvliegenthousiast
was — wat ik op zichzelf al geweldig vond — een tocht als deze
overtreft alles. Ik ben trots op je, dat kan ik eerlijk zeggen, alleen in
het diepst van mijn hart ben ik bang, dat je iets zal overkomen. En
daarom, Hans, wees alsjeblieft heel voorzichtig, ik zou je niet meer
in de ogen durven kijken als er iets gebeurde. Het zou mijn schuld
zijn als . . . neen, daar wil ik niet aan denken, jij slaagt, daarop is al
mijn geloof en al mijn hoop gevestigd.
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„Leuk bedacht, je sprookje. „Prinses Elisabeth”, bedankt voor het
compliment! Weet je waarom ze het Lysjoch koos? Omdat de draak
met zeven koppen al verslagen was en het kruikje met levenswater,
dat de drinker eeuwige jeugd verschaft, door Steinschlag gebroken is.
En weet je wat ik hoop? Dat we later het sprookje kunnen besluiten
met: „Toen de prins behouden van zijn tocht naar het witte paradijs
was teruggekeerd, maakte hij de prinses tot zijn bruid en samen leef
den ze nog lang en gelukkig ...”
„Mijn hele leven heb ik nog niet zoveel geheimzinnigs meegemaakt
als vandaag. Ik snapte er geen syllabe van! Wel een bewijs, hoe goed
je alles hebt voorbereid en geheim gehouden. Je hebt me niet alleen
verrast met je zweefvlucht, maar ook met de Hobby Club. Wat een
zeldzaam sympathiek stel jongens en meisjes, je had me geen beter
gezelschap kunnen bezorgen. Toevallig, dat zij het waren, die me op
de Unter Gabelhorn uit de nood hielpen met hun zender, zoals ik
nu heb begrepen. Oh Hans, ik heb zoveel op mijn hart, ik zou je zoveel
willen vertellen, hoe blij ik ben je stem weer te horen, hoe ik hoop,
dat we samen nog eens in een zweefvliegtuig boven onze geliefde
bergen zullen vliegen, hoe ik hoop, dat je je doel zult bereiken, dat
je veilig zult landen, dat ik je spoedig mag weerzien en hoe ik naar
je verlang, maar zolang je nog midden in je grote avontuur zit, is
daar geen tijd voor. Bovendien branden wij allen hier van nieuws
gierigheid om te vernemen waar en hoe hoog je nu bent. Hans, hier
is Liesl, in gedachten vlieg ik met je mee. Dit zal één van de mooiste
dagen van mijn leven zijn. Vertel me maar wat je ziet op je tocht naar
het witte paradijs ...”
„Hallo, hallo! Hier ruft Hans Mahli am Bord des Segelflugzeuges
„Whymper”. Alles oké. Hoogte 4100 meter, positie: 800 meter ten
noorden en 500 meter ten westen van de Quintino Sella-hut. Hallo
Liesl, fijn dat we elkaar weer gesproken hebben; straks zal ik er uit
voeriger over uitweiden. Nu heb ik een oproep aan groep C van de
Hobby Club, gestationneerd in de Quintino Sella-hut. Hallo, groep C,
hallo Poldervaart, bedankt voor je compliment door me te vergelijken
met de komeet van Halley. Je voelt je waarnemer van een astronomisch
observatorium, die de opdracht krijgt een door de hemelruimte voort
schietende staartkomeet in de kijker te houden, zo vertelde je. In die
functie kan ik je meedelen, dat staartkomeet „Whymper” over ander
halve minuut de sterrenwacht Puncta Perazzi nadert tot een afstand
van ca. 600 meter en zich daarna in noord-oostelijke richting over de
Felix-gletscher verwijdert. Derhalve een unieke gelegenheid het hemel
lichaam te observeren, de elementen van zijn baan te berekenen en
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er een gedetailleerde beschrijving van te geven. Een ooggetuigevers^g, wat denken de heren sterrenkundigen daarvan? Ik voor mij zou
het erg leuk en interessant vinden uit jullie mond te horen, hoe je mij
en mijn staartkomeet voorbij ziet vliegen. Maar voordat ik overga op
groep C, heb ik nog een mededeling voor Leo, voor groep A op de
Gornergrat: dringend verzoek tijdens zweefvlucht geen gramofoonplaten ten gehore te brengen. En nu, groep C, let op en geef je ogen
de kost: over weinige seconden zweef ik voorbij. Tot ziens! Over!
Dadidaahü!”
„We hadden tien jaar later geboren moeten worden,” merkte Leo
op, toen de ontvanger zweeg. „Dan was de Zwitserland-expeditie van
de Hobby Club uitgerust geweest met iconoscopen, kathodestraalbuizen, televisie-camera’s, -zenders en -ontvangers en had groep C ons
per televisie kunnen laten zien hoe in de verte, tegen het blauw van
de hemel, een wit stipje naderde, dat snel uitgroeide tot een groot,
modern zweefvliegtuig.- Een merkwaardig gezicht zal dat zijn van af
de steile rotspiek de hoog boven de witte gletschers zwevende „Whymper” met Hans in de cockpit voorbij te zien vliegen. Maar wie weet,
kunnen wij straks met onze sterke Zeiss-telescoop getuige zijn van het
evenement, dat Hans over het Lysjoch zweeft.”
Nu er enkele minuten niets viel te horen, overstelpte Liesl de Hobby
Club met vragen, die ditmaal wèl beantwoord mochten worden. Wat
er overgebleven was van het net van raadsels, werd snel ontward door
een heldere uiteenzetting van Leo, die haar tevens uitlegde hoe de
organisatie van start, observatie, hulpverlening en radiocommunicatie
in elkaar zat. Toen Liesl uitleg vroeg van Hans’ dringende verzoek
om tijdens de zweefvlucht geen platen ten gehore te brengen, moest
Leo zich daar echter met een leugentje-om-bestwil van afmaken. Hij
verklaarde, dat Hans daarmee verzocht goed op zijn radioberichten te
letten, zonder ook maar een ogenblik de aandacht te laten verslappen.
Dat klonk heel aannemelijk, maar zowel Leo als de andere leden van
de Hobby Club begrepen drommels goed, dat Hans in werkelijkheid
iets heel anders bedoelde. Hij vreesde namelijk, dat Liesl zich hevig
ongerust zou maken, indien zij de zojuist opgenomen platen met hun
sensationele inhoud te horen zou krijgen. Verder was hét hun duidelijk,
dat Hans van nu af aan wat soberder zou zijn met zijn radioverslag
om de vele gevaren, die hem voortdurend bedreigden, zoveel mogelijk
voor haar verborgen te houden. Liesl behoefde nog niet te weten, hoe
verraderlijk de valwinden konden zijn, hoe zwaar de angst voor het
ijsmonster woog, hoe alles afhing van voldoende hoogte-overschot, van
stijgwinden en thermiekstromen en het plotseling sterk teruglopen
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van de hoogtemeter een voorteken kon zijn van een naderend onheil.
Kleine heldhaftige Liesl! De leden van de Hobby Club bewonderden
haar in gedachten, toen zij merkten, dat het bergbeklimstertje zich met
hand en tand verzette tegen het vage gevoel van angst, dat haar als
een huiver bekroop. Natuurlijk was Liesl bang voor dit grote on
bekende, nu het om haar Hans ging, maar als niet-ingewijde kon zij
zich geen scherp-omlijnde voorstelling maken van de gevaren, die aan
een zweefvlucht als deze waren verbonden. Hoewel de jongens en
meisjes van de Hobby Club zelf aan een hevige spanning ten prooi
waren, slaagden zij er toch in door enkele optimistische uitlatingen her
meisje zo ver op te beuren, dat ze weer lachte en opgewekt over het
grote gebeuren meebabbelde.
„Hallo hallo!” brak opeens weer de welbekende stem door de con
versatie op de Gornergrat. „Hier ruft Hans Mahli am Bord des Segelflugzeuges „Whymper”. Positie: iy2 km. ten oosten en 600 meter ten
noorden van de Quintino Sella-hut. Hoogte 4000 meter. Hallo, groep
C, bedankt voor jullie boeiend verslag, ik heb er van genoten! Hallo,
groep A, hallo Liesl, we hebben elkaar gezien, groep C en ik. Een
onvergetelijk moment voor beide partijen. Via de radio „hoorde” en
„zag” ik mezelf aankomen, grappig idee, hè? Hoog boven de gletschers kwam de „Whymper” aangezweefd, stil en majestueus. Zijn
gladde lakhuid reflecteerde de zonnestralen zo krachtig, dat hij fonkel
de als een gevleugeld zilvervisje in een hemelsblauw aquarium met
witte kalkrotsjes. De zo rustig op zijn gespreide vleugels voortdrijven
de zweefvogel paste, volgens Poldervaart, volkomen in de vredige
alpennatuur. Zo voel ik het ook. Het geweld van zwaar ronkende
explosiemotoren als bij een gewoon vliegtuig harmonieert niet met
de stille majesteit der witte bergen. „In stilte genieten” dat bereik je
alleen met een zweefvliegtuig. Ook het sportieve element treedt
hierbij veel meer aan de d^g dan bij de motorvliegerij, waarbij je je
verlaat op de kracht van je motor. Geef mij maar „Zon-benzine”,
zoals in zweefvliegersjargon de stijgwinden worden genoemd!
„Door de kijker gezien kwam ik zo nabij, dat Poldervaart mijn
hoofd achter het ruitje van de cockpit kon zien. Toen hij mij dat ver
telde, zag ik hem en zijn metgezellen ook, kleine lichte stipjes tegen
het bruin van de spitse rotstop. Zij leken albino-vlooien in een als
berglandschap ingericht vlooientheater. Voor het ongewapend oog
waren ze heel ver af, maar ik kon nèt waarnemen, hoe ze met hun
zakdoek zwaaiend naar mij wuifden. Ik wuifde terug door mijn stuurknuppel naar voren te drukken en de „Whymper” een bevallige buiging
te laten maken. Als jullie smalfilm fijnkorrelig genoeg is, heb je kans
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later de Puncta Perazzi met daarop groep C van de Hobby Club te
zien, daar ik het merkwaardig schouwspel gefilmd heb. De menselijke
stipjes bewogen heen en weer, terwijl Poldervaart me vertelde, dat zijn
metgezellen van pure vreugde over het weerzien een ware indianen
dans uitvoerden. Het leek of ik recht boven de mat-zilveren koepel
van de Castor dreef, maar dat was natuurlijk gezichtsbedrog. In twee
minuten stak ik de Felikgletscher over en juist deelde Poldervaart me
mee, dat ik op het punt stond tegen de ,,Menschenfresser”, de ijskolom
Lyskamm, op te botsen, toen ik, verre van dat, voor het eerst een glimp
opving van iets, dat in nauw verband staat met Liesl. Liesl, je vroeg
me wat ik zag op mijn tocht naar het witte paradijs. Nu, met mijn
doel voor ogen zal ik het je vertellen.
„Vier honderd meter onder me moet volgens mijn kaart en hoogte
meter een rotswal zijn, maar die kan ik door het beperkte uitzicht
van uit mijn cockpit niet zien, tenzij ik mijn zweefkist om haar lengte
as draai en op mijn kant ga hangen. Maar wat ik wel zie, schuin
naar links, is een over de kale ijsvlakte voortijlende schaduw van een
reusachtige vogel. Die vliegende schaduw is mijn enige onafscheidelijke
metgezel op mijn tocht, doch hoe verder hij van mij is verwijderd, des
te liever het me is. Pas bij de landing hoop ik hem van zeer nabij te
leren kennen. In zware ijsmassa’s bolt links achter me de Breithorn om
hoog en langs de Grat tussen de oostelijke en westelijke top daarvan
schuift heel langzaam de top van de Matterhorn, tenminste, zo lijkt
het. De pracht van het weidse alpenpanorama kan ik niet in woorden
weergeven. Onze spreektaal is te arm om een dergelijk begrip onder
woorden te brengen zonder in cliché-uitdrukkingen als „overweldi
gend”, „aangrijpend mooi”, „verrukkelijk”, „prachtig” en „feeëriek”
te vervallen. Alleen de alpinist kent die schoonheid; jullie behoort tot
de alpinisten, zodat ik daarover niet hoef uit te weiden. De kleine
Kodak is wèl in staat om zonder bijvoeglijke naamwoorden te gebrui
ken al die pracht uit te drukken. In zijn binnenste draagt hij visioenen
van het paradijs met zich mee en bewaart die voor jullie, tot je, in
Amsterdam teruggekeerd, in de donkere kamer die in het broomzilver
sluimerende beelden weer te voorschijn roept. Ik zie jullie al bij het
geel-groene schijnsel van de donkere-kamer-lamp, gebogen over de witporseleinen ontwikkelschaal, zachtjes de heldere vloeistof heen en
weer schommelend over het nog ongerepte vel vergrotingspapier. Als
door tovenarij vult het witte oppervlak daarvan zich dan geleidelijk
met uit het niets opdoemende grijze en zwarte tinten, die uitgroeien
tot een wonderlijk lijnen- en vormenspel van zwart-witte schakeringen.
En de beelden, die dan opkomen, zijn natuurgetrouwe afspiegelingen
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van wat Hans Mahli op zijn zweefvlucht door de cockpitruitjes heeft
gezien. Heel die golvende diepte en ruimte van wit en blauw houdt
de Kodak voor jullie vast.
„Klik! zegt de sluiter: mijn uitzicht aan stuurboord is vereeuwigd,
de zuidwaarts omlaag hellende gletschers en rotsruggen, de vallei van
Gressony geflankeerd door groen-bruine bergketens met af en toe
een wit-besneeuwde top en daarachter als een wijd vergezicht het in
zonlicht badende Italiaanse bergland. Door de vallei kronkelt zich een
glinsterend riviertje, de . . . Lysbach, gesmolten uit de . . . Lysgletscher,
afkomstig van de . . . Lyskamm en het . . . Joch, dat in zulk een nauw
verband staat met Liesl. En waar de hellingen van Lyskamm en Monte
Rosa elkaar ontmoeten, waar de horizon van rots, sneeuw en ijs een
diepe inzinking vertoont en daarmee een nieuwe alpenwereld voor het
oog ontsluit, daar ligt stralend-wit het Lysjoch als een verademing
na de benauwend hoog oprijzende ijssteilten van de Lyskamm.
„Als een fregat tussen de ijsbergen van een Poolzee ben ik tussen
een menigte wit-wollige stapelwolkjes doorgezeild en nader ik al
pratende mijn springplank voor de sprong naar het Lysjoch: II Naso,
mijn „Texas” voor zonbenzine. Liesl, jij hebt de tocht over het Lysjoch,
van Gressoney naar Zermatt, gemaakt. Herinner je je, hoe zich ten
westen van de berghut Alberto Gnifetti, waar je overnacht hebt, een
reusachtige rotswand langs de helling van de Lyskamm uitstrekt? Om
getallen te noemen: II Naso — zo heet die wand — stijgt over een
afstand van nog geen twee kilometer van 2797 meter tot 4062 meter,
een stijging van bijna 1300 meter onder een gemiddelde hoek van
35°, een hoogte en een steilte, welke die van de Matterhorn-Ostwand
benaderen! De wand is zowel een rotseiland, omdat hij geheel door
gletschers wordt omgeven, als een rotskam met een brede westelijke
en een smalle oostelijke helling, die bij de zuid-westenwind een loefen een lij-zijde vormen. Van boven eindigt II Naso in een vlak rots
plateau, dat 1200 meter zuidwest ten westen van het Lysjoch ge
legen is.
„De aanvalstechniek van mijn krijgsplan is nu gegrondvest op het
volgende. Langs de brede westelijke helling van II Naso, de loefzijde,
waait de zuidwestelijke wind als een zeer krachtige hellingsstijgwind
omhoog. Tegelijkertijd ontstaan boven de rotswand, die aan een in
tensieve zonnestraling is blootgesteld, sterke thermiekstromen. Stijgwind en thermiekstromen vormen samen een snel stijgende luchtlaag
met groot draagvermogen en van voldoende dikte om mij op veilige
afstand van de gevaarlijke rotsen te houden. Want het is mijn plan
om me, zigzag vliegend, door het resultaat van hellingsstijgwind en
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thermiekstromen mee omhoog te laten voeren, tot ik boven het rots
plateau ben uitgestegen. Daarboven moet volgens de geologische ge
steldheid en volgens mijn waarnemingen en berekeningen een thermiekzone met zeer krachtige stijgwinden zijn. En inderdaad zie ik aan
de vorming van cumuluswolken op een hoogte van ca. 4800 meter,
dat ik mij daarin niet vergist heb. Eenmaal boven het plateau gekomen
klim ik in spiralen met de thermiekstromen omhoog tot de basis van de
cumuluswolken. Vandaar wil ik over het Lysjoch zweven.
„In principe lijkt dit alles misschien heel eenvoudig, maar de practijk zal de nodige moeilijkheden opleveren. Ik mag onder geen beding
boven de lij-zijde van II Naso komen, omdat daar gemene valwinden
heersen. Ik moet enkele honderden meters van de rotswand verwijderd
blijven en moet in een smal hellingsstijgwindgebied uiterst moeilijke
en nauwe bochten draaien. Verder moet ik geducht oppassen voor ijs
afzetting, — hier op een hoogte van 3800 meter staat het kwik al op
—1° Celsius en dat is ook de reden, dat ik mijn stijgvlucht in de
thermiekstromen niet zal kunnen voortzetten tot in de stapelwolken
boven 4800 meter, een hoogte waar het wel tien graden of meer zal
vriezen. Toch moet ik voldoende hoog stijgen om boven de hellingsstijgwind en valwinden het Lysjoch te kruisen. Dat betekent, dat ik
boven het rotsplateau tenminste moet klimmen tot 4277 m -|- 300 m.
-J- 200 m. = bijna 4800 meter. En dat is vermoedelijk juist de basis
hoogte van de cumuli, die ik moet mijden vanwege de ijsafzetting.
Daarin schuilt het hele probleem. Die 200 meter is het hoogteverlies
tijdens mijn vlucht van boven het plateau tot aan het Lysjoch. De 300
meter is het minimale hoogte-overschot boven de pas. Jullie hoeft je
niet ongerust te maken over het omhoog klimmen langs de rotshelling,
omdat het door de krachtige thermiekstromen vrijwel uitgesloten Js,
dat ik er door een gril van de natuur tegenaan gekwakt word. Er
zijn echter nog andere factoren, die een minder aangenaam vooruit
zicht vormen. De komende minuten zal ik dan ook al mijn aandacht
moeten concentreren op het vliegen en daarom zul je je gedurende
die tijd tevreden moeten stellen met een wat schaarsere berichtgeving.
Ik heb inmiddels II Naso bereikt, het rijst in duizelingwekkende steilte
en in overweldigende grootsheid voor me omhoog en vergeleken bij
wat er nu gaat komen, was al het vorige slechts kinderspel. Dit is de
aanloop tot de grote sprong. . . Jetzt geht’s los!!!”
Nu ging het er op los! De grote eindspurt was begonnen! Er hing
een zwaar geladen atmosfeer op de waarnemingspost Gornergrat, van
ieders gezicht was een hevige spanning af te lezen, niemand sprak
een woord, allen zaten onbeweeglijk en doodstil, met hun handen als
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een schelp om de koptelefoon, te luisteren, scherp te luisteren om
geen woord, geen mededeling, geen noodsignaal te missen. De klok
wees kwart voor twaalf, binnen een kwartier, vóór twaalven kon Hans
zijn weddenschap gewonnen hebben, tenzij . . . De valwinden, de ijs
afzetting, de vele zichtbare en onzichtbare vijanden . . . Aller gedach
ten waren bij Hans in de kleine cockpit van het zweefvliegtuig. Nuch
ter en zakelijk druppelden de radioberichten binnen: „...hoogte
3900 meter . . . stijgsnelheid 4 m/sec. . . . snelheid 70 km/uur. ..
hoogte 3950 meter . . . stijgsnelheid . . .” en daar bleef het bij. Maar
om dit beperkte cijfermateriaal spon de Hobby Club een stoute fan
tasie, die werkelijkheid was.
Gedragen en voortgestuwd door de steil omhoogstormende wind
laveerde Hans langs de reusachtige rotshelling, klein als een vlinder
op een kerkdak. Opzij, onder en boven hem niets dan onbarmhartig
scheve rotsen van een bergwereld, die schuin op haar kant scheen
te staan, en onherbergzame ijswanden, wilde séracs en gapende gletscherspleten, alleen en ver verwijderd van elke vorm van leven, daar
mee verbonden door slechts één onzichtbare draad, geheel overgeleverd
aan de meedogenloze zwaartekracht en de brullende stormwind, nietig
en zwak tegenover het geweld der natuurkrachten. En toch, ondanks
dat alles . . . „hoogte 4000 meter . . . snelheid 80 km/uur . .. stijg
snelheid . . .” vorderde Hans goed volgens zijn berichten. „Snelheid
loopt op . . . ca. 90 km/uur . . . temperatuur —2° Celsius .. . hoogte
4050 meter . . . stijgsnelheid . . .” Wat ging dat snel, angstig snel eigen
lijk: „ . . Nog krachtiger stijgwind . . . snelheid loopt nog steeds op
. . . 100 km/uur . . . snelheid neemt toe ... 110 km/uur . . . tempe
ratuur — 3° Celsius . . . hoogte 4100 meter . . . snelheid neemt toe...
120 km/uur . . .” Honderd en twintig kilometer per uur, dat was meer
dan dertig meter per seconde, sneller dan een sneltrein! De jongens
en meisjes van de Hobby Club zouden niet graag in Hans’ schoenen
staan. Huiveringwekkend griezelig moest het zijn met zo’n vaart langs
de scherp gekante rotsen te jagen! „ . . . Snelheid loopt op. .. 130
km/uur. . .” Maar dat was ontzettend, zó het noodlot te tarten! Eén
verraderlijke windstoot... In de koptelefoons drong het geloei door
van een orkaan, waarin Hans werd meegesleurd. Het sinistere geluid
vervulde de jongens en meisjes van angst. Hoe moest dat alles eindi
gen? Maar sssstü Luister!!! Hans begon weer te spreken, rad en ge
jaagd! Wat was er. ..? Een val. . . ijs??
„Hoor . . . Liesl, Hobby Club, hoor je hoe ik als een raket boven het
plateau omhoog schiet, snel als een bliksemschicht, voortgestuwd door
machtige stijgwinden? Springplank II Naso blijkt een veerplank met
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ongekende krachten te zijn, zo razend snel stijg ik. Mijn kistje steigert,
schokt en trilt, maar rent omhoog, briesend als een vurig paard. Het
wordt ijzig koud, het kwik is gedaald tot —4° Celsius, maar ik stijg
4 m/sec., snij met een vaart van 130 km/uur door de nauwe spiraalbochten, hoger en hoger. Nimmer tevoren heb ik zo’n stijgsnelheid
bereikt, zelfs niet toen ik me eens door een onweersfront liet op
zuigen. De hoogtemeter is de 4300 al gepasseerd, de wijzer kruipt over
4350, nadert de 4400. Mijn oren suizen en knapperen door het snel
afnemen van de luchtdruk. Mijn adem vult als wolken sigarettenrook
de cockpit, op de ruitjes vriezen ijsbloemen, zo koud wordt het. 4450
meter! Het kwik staat op —5° Celsius, maar mijn enthousiasme wordt
er niet minder van. Jongens, wat ’n genot zo hoog en zo snel te stijgen!
Het naaldje draait over 4500 meter! Even hoog als de top van de
Matterhorn! De nieuwe „Whymper” even hoog als de oude!’ Even het
ruitje wat afkrabben en nog eens met glycerinezeep insmeren. Brrrr . . .
wat een kou, ik huiver onder mijn dikke trui en dit is nog maar een
voorproefje van wat er komen gaat. 4600 meter! Zo hoog ben ik nog
nooit van mijn leven geweest!! En nog klim ik hoger, nog hindert dat
niet, omdat hier, ondanks de lage temperatuur, geen waterdruppels
zweven en ijsafzetting nu nog is uitgesloten.
„Boven me breidt de wolk zich uit; ik vlieg in zijn schaduw. 4650
meter, hoger dan de hoogste top van Zwitserland. De wolk boven me
is een cirro-cumulus, er waait van boven een witte veeg uit; ijskristal
len. Van af haar basis zweven ondergekoelde waterdruppels, die hoger
op tot ijs kristalliseren. Daar moet ik helemaal voor oppassen. 4700
meter, het vriest zes graden. De ijzige koude vermengt zich met mijn
gloeiende opwinding over het grote avontuur tot een rillerig koort-sgevoel. De lucht wordt ijl, maar het zuurstofapparaat vult het tekort
aan. En toch voel ik me raar door de snelle stijging: mijn hart pompt
met snelle, bonkende slagen het bloed door mijn slagaders, het bonst
in mijn keel, maar gelukkig blijft mijn geest helder en is er van
duizelingen of bergziekte geen sprake. 4750 meter! Boven me wordt
het nevelig. Dat wordt oppassen! Ik moet er uit, zo snel mogelijk! Hoe
is mijn koers? De kompasroos tolt nog rond: . . . zuidwest . . . west
. . . noordwest .... noord . . . noordoost. Die moet ik hebben. Er uit!
De stijgsnelheidsmeter loopt langzaam terug, zakt tot nul, zakt tot
—16 m/sec. Ineens is het veel kouder geworden, ’s kijken . . . —12°
Celsius! Het sneeuwt gewoonweg in de cabine, zo snijdend koud is
het. Maar de stralingswarmte van de zon maakt het nog net dragelijk.
Excuseer mijn bibberende stem, zo dadelijk begin ik te klappertanden.
Hoe zou het buiten zijn?
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„Deksels, wat ben ik hoog! Het Lysjoch? Het is haast niet terug te
vinden, zo in vogelvlucht, waarbij alles afplat. Maar de Lyskamm en
Monte Rosa zijn vaste oriëntatiepunten en daartussen . . . het kan niet
best mee door. Ik ben benieuwd of
missen. 4700 meter. Dat kan er L-.
groep C . . . oh hemel. . .”
Een vreemd geroezemoes drong van het zweefvliegtuig door tot de
Gornergrat. Suizen, loeien, kraken, gieren? Dat was niet met zekerheid
uit te maken, maar één ding was zeker: er haperde iets. Hans viel,
dat voelden ze met onheilspellende zekerheid. De gezichten werden
wit van angst en schrik. Hans’ stem plotseling afgebroken ... de on
heilspellende geluiden . . . Toe, Hans, spreek . . . spreek weer!...
Toe! luidde de in stilte uitgesproken smeekbede van Liesl en de
jongens en meisjes van de Hobby Club.
„Hallo, luitjes,” werd hun bede verhoord, „ik ben safe. Een remousklap, die nogal hardhandig aankwam! Mijn hoogte . . . hmmm, da’s
niet zo mooi meer: 4500 meter. Het spijt me, maar ik haal het niet, het
Lysjoch. Ik kwam onverwachts in een zich vrijwel loodrecht omlaag
bewegende valwind, die me een geweldige duw gaf. Terwijl mijn toe
stel nagenoeg horizontaal bleef, zakte het plotseling meer dan
honderd meter. De eerste seconden was ik volkomen machteloos, daar
na wist ik er naar opzij uit te zwenken. Ik dook ... er uit en die ma
noeuvre redde de situatie. Maar mijn hoogte ben ik kwijt en da’s
jammer, verduiveld jammer. Tja, niks aan te doen, maar zolang het
Lysjoch niet wegloopt, kan ik mijn geluk nog eens beproeven. En daar
om heb ik rechtsomkeert gemaakt en koers ik naar het plateau van
II Naso om daar wat zonbenzine te tanken. „De aanhouder wint”. Ik
moet en ik zal winnen, wat jij, Liesl?”
Nou, of Liesl het daarmee eens was! Haar „Ja” drong niet tot Hans
door, maar deed de Hobby Club in lachen uitbarsten. Het draadloos
contact suggereerde de werkelijkheid in zo sterke mate, dat Liesl af
en toe vergat, dat Hans niet écht bij haar was. Ze leefde dan zo mee
met haar Hans, dat ze alles om zich heen eveneens vergat en antwoord
de, wanneer Hans haar iets vroeg. Liesl lachte hartelijk mee om haar
„Ja” en dat vrolijkte de door de spanning wat gedrukte stemming op.
De eerstvolgende minuten konden de jongens en meisjes weer rustig
ademhalen en daarvan maakten Suze, Lous en Dita gebruik om limo
nade en broodjes met kaas en worst klaar te maken. Sinds ’s morgens
vijf uur was er vrijwel niets gegeten en de tocht naar de Gornergrat
had allen hongerig gemaakt. Bovendien waren emoties lichter te
dragen met een gevulde maag dan met een lege. Het was aangenaam
zonnig en toch niet te warm in de kamer en de jongens en meisjes lieten
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zich de knappende broodjes goed smaken. Tussen de gretige happen
door klonk de heldere stem van Hans, die, zij het spaarzaam, tech
nische gegevens van zijn tweede stijgvlucht opgaf.
Het door Hans afgelegde traject was nauwkeurig op de kaart aan
getekend, de resultaten der richtingpeihngen met de raamantenne
waren als lange dunne strepen op het papier aangegeven en verge
leken met de positie-opgave van Hans, de door hem opgegeven snel
heid, hoogte, temperatuur enz. waren eveneens genoteerd, in een hele
stapel opnameplaten waren de spannendste en belangrijkste gebeurte
nissen van de zweefvlucht vastgelegd, zodat de Hobby Club rót nog toe
haar taak naar behoren had vervuld. Maar het belangrijkste moest nog
komen en de grote Zeiss-telescoop stond vast ingesteld op de branding
van ijsgolven tussen Lyskamm en Monte Rosa: het Lysjoch. Ook de
telelens van De Oude Delft zou nu voor het eerst een belangrijke rol
spelen. Eén van Hans’ metgezellen had, net als Taco, een Leica-kleinbeeldcamera. Taco behoorde echter tot groep B en was dus niet op de
Gornergrat. Maar een van de andere fotografen van de Hobby Club
was er wel en hij had de Leica van Hans’ metgezel met de telelens
van De Oude Delft op een statief gezet. Het sterk vergrote beeld, dat
•in de zoeker duidelijk waarneembaar was, omvatte net het hele Lys
joch. Het beeld was op zijn scherpst ingesteld en als het zweefvliegtuig''
in de Zeiss-kijker zichtbaar werd, was één druk op de sluiter voldoende
om het te fotograferen. Er dreven wat wolkjes tussen Gornergrat en
Lysjoch, zodat het niet zeker was dat de „Whymper” op het gewich
tige ogenblik in het beeldveld zou zijn. Maar dat ogenblik naderde,
dat was het voornaamste. Ja, het was zelfs zeer nabij!
„Ditmaal,” sprak „de” stem, „heb ik meer geluk. Hoogte, mijne
dames en heren: 4800 meter, overbuurman van de Mont Blanc. Positie
800 meter zuid-oostelijk van Lysjoch. Nog één minuutje rustig uit
zweven en ik heb de overwinning in mijn zak. Leg je hand maar vast
neer, Liesl, binnen een minuut ben je hem kwijt. Ik drink een bekertje
kokend hete thee uit de thermosfles, omdat het hier een weinig fris is:
veertien graden onder nul. Maar zolang ik nog niet de wereldruimte
met zijn temperatuur van meer dan 200 graden onder nul doorkruis,
zal ik er het leven nog wel in kunnen houden.
„Opname-afdeling opgepast! Hallo, hallo Hobby Club, hier ruft
Hans Mahli am Bord des Segelflugzeuges „Whymper”. Hoogte 4700
meter, positie: 200 meter ten zuid-oosten van het Lysjoch. Liesl. . .”
„Hans! Ik zie hem,” riep Liesl, die door de kijker keek, geestdriftig
uit. „Ik zie hem! Oh Hans! Oh . . . dat witte streepje boven de pas,
dat is Hans, dat is Hans!!”
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„Liesl, in jouw naam kruis ik het Joch, dat jouw naam draagt, in
jouw naam zeil ik over de witte ijszee, in jouw naam doorklief ik de
onmetelijke ruimte tussen hemel en aarde, zweef ik over de grens van
Italië en Zwitserland en dring ik door in het witte paradijs. De gelofte
van ons sprookje is in vervulling gegaan: op dit moment moet het
Lysjoch recht onder mij zijn, vierhonderd meter in de diepte. En
nu . .
Een daverend gejuich, gevolgd door een smakkende knal, overstem
de het geluid in de koptelefoons. Over de Gornergrat schalde een veel
stemmig „hoeraahü” en „flop!!”, daar schoot de kurk van een fles
champagne tegen het plafond. Bruisend en fonkelend vulde het goud
gele druivennat de glazen, die werden opgeheven voor een „Lang leve
Hans en Liesl!” Met tranen van blijdschap op haar wangen drukte
Liesl de handen van de jongens en meisjes van de Hobby Club, die
haar met het heuglijke feit feliciteerden. Zij was zo gelukkig, de kleine
Liesl; zij straalde van vreugde en innige dank jegens de Hobby Club
welde in haar op. De champagne was een verrassing van Hans, zoals
eigenlijk alles een verrassing van Hans was. Hans, hij droeg de over
winning in zijn zak; nu restte hem nog zijn zege veilig op de begane
grond te brengen. In de Zeiss-kijker was hij af en toe zichtbaar, niet
meer als een wit stipje tegen het blauw van de hemel, maar als een
kleine libel tegen de verblindend witte ijsrug van de Lyskamm.
De telelens van De Oude Delft had haar plicht gedaan en de eerste
zweefvlucht over het Lysjoch was in een serie van 17 opnamen voor
altijd op het licht-gevoelige celluloid vastgelegd.
Toen deze merkwaardige tele-opnamen voorbij waren, meldde Hans,
dat hij een colonne alpinisten onder zich had ontdekt, die, blijkbaar
onder grote moeite, bezig waren langs de zware ijshelling van het
Lysjoch af te dalen. De mannen hadden hem door armzwaaien begroet,
de „Whymper” had een buiging gemaakt en Hans hoopte, dat de
alpinisten hem en zijn zweefvliegtuig fotografeerden tegen de indruk
wekkendste achtergrond die er denkbaar was.
„Toen ik het Lysjoch kruiste, heb ik het wijdste vergezicht van mijn
leven genoten. Achter mij zag ik niet alleen de groen-wazige vlakten
van Pièmont en Lombardij e met Turijn en Milaan, maar kon ik zelfs
de zee-Alpen boven Monte Carlo en de Apennijnen boven Florence
waarnemen, een afstand van liefst 250 kilometer. Bijna ongelofelijk
hè, maar de foto’s, die ik heb genomen, zullen het je bewijzen. In
totaal heb ik nu zes-en-twintig opnamen gemaakt, alpenfoto’s, zoals
waarschijnlijk nog nooit iemand gezien heeft. Als een jachtvlieger met
vastingebouwde mitrailleurs richt ik nu mijn toestel op het te foto298

3.

I

graferen object. Ook de Ciné Kodak heeft heel wat merkwaardige en
interessante beelden filmisch vastgelegd.
„Tot nog toe ben ik buiten het bereik van de valwinden gebleven, al
ben ik meer gedaald dan ik verwacht had. De hoogtemeter wijst 4200
meter aan en mijn positie is twee kilometer ten noorden van het Lysjoch. Tussen de wolken door zie ik de rotswal van de Gornergrat
recht voor me. Een grijs vlekje daarop is het hotel; daarin zit jullie,
daarin zit Liesl. Mijn lieve, hoe vlas ik op ons weerzien, straks . . .
Links vooruit troont de Matterhorn, kleiner dan vanmorgen vroeg,
maar, merkwaardig genoeg, in vrijwel dezelfde stand als toen. En
inderdaad, volgens de kaart liggen Lysjoch, Theodulpas en Matterhorn
nagenoeg op één lijn, hetgeen de overeenkomstige stand verklaart.
Rechts van de Matterhorn torenen de Dent Blanche, Gabelhorn,
Wellenkuppe, Zinal-Rothorn en Weisshorn met hun gletschers, daar
achter talloze ver verwijderde sneeuwtoppen, daar voor de Unter
Gabelhorn, Mettelhorn en de vallei van Zermatt. Recht voor de
Matterhorn ligt als een schiereiland in de gletschers de Leichenbretter
en naar alle waarschijnlijkheid zweef ik over de tongvormig uitlopende
Bodengletscher tussen de Leichenbretter en de Riffelhorn met Gorner
grat naar Zermatt. Indien mogelijk vlieg ik zo dicht mogelijk langs
jullie uitkijkpost. Geheel rechts van me rijst steil de hoogste top van
de Monte Rosa, de Dufourspitze omhoog, een imposant schouwspel.
Voor de rest belemmert de steeds toenemende vorming van cumulus
wolken mijn uitzicht en het zou me niet verwonderen, als straks de
zaak „potdicht” zat. In verband daarmee moet ik jullie een bekentenis
doen.
„Ik zit nu wel heel gezellig te babbelen, maar er iets zeer onaan
genaams gebeurd, dat ik liever had verzwegen, maar dat jullie toch
moet weten. Het vriest hier oog bijna drie graden en daar ik de door
valwinden stukgereten wolkenflarden niet steeds heb kunnen ont
wijken heeft zich een laag ijs op mijn vleugels en romp afgezet. De
dikte van die laag neemt voortdurend toe, mijn toestel is overbelast
geraakt en dreigt zelfs koplastig te worden. Ik daal daardoor onrust
barend snel, meer dan twee meter per seconde. Dit hoogteverlies
brengt me weliswaar in korte tijd in de warmere luchtlagen, maar dat
betekent tevens een zone van valwinden. Daar drijf ik onherroepelijk
naar toe. Zoals je door je kijker kunt zien, vormt de Grenz-gletscher
voor en onder me reusachtige séracs en steile ijswanden, weinig gunstig
voor een eventuele noodlanding. Midden tussen jullie en mij ligt op
het Untere Plattje de Bétemps-Hiitte. Daar zweef ik recht op af om,
in geval van nood, over te wippen naar de met sneeuw bedekte Monte
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Rosa-gletscher en daar te landen. De valwinden verwacht ik tussen
punt 3669 van de Schallbretterfluh en de zuidelijke punt van het
Obere Plattje. Op die plaats waaien namelijk de wolken uiteen.”
Er dreigde gevaar! De Hobby Club voelde het, ondanks de nog
rustige stem van Hans. De optimistische stemming was geheel om
geslagen, met toenemende bezorgdheid hoorden de jongens en meisjes
de radioberichten aan. Liesl was doodsbleek geworden en keek beurte
lings naar de kaart en naar buiten. De Grenzgletscher was schuil ge
gaan onder een dicht wolkendek, het zichtbare contact met Hans was
verbroken, restte nog de radioverbinding. Daarom verrichtte Leo met
de grootst mogelijke nauwkeurigheid de richtingpeilingen. Verder
stonden ze machteloos tegenover het naderend onheil, de jongens en
meisjes van de Hobby Club, en konden ze slechts luisteren . . .
„Hoogte 3800 meter, gletscher 3600 meter. Heb grote moeite met
sturen, toestel koplastig, sterke neiging tot omlaagduiken. Daal
snel. . . valwinden naderen ... ijs smelt . . . hoop het nog te halen ...
Zicht neemt af . . . nevels omringen me . . . Luister! In geval van nood
landing handel' overeenkomstig onze vooraf opgemaakte plannen ...
een snelle kleine groep goede alpinisten . . . tien man voldoende . . .
neem rubberkabel mee, dat vooral niet vergeten . . . positie ongeveer
één kilometer pal zuidelijk van Obere Plattje . . . hoogte 3500 meter . ..
hevige rukken . . . valwinden . . . heb geen angst, Liesl . . . het
Plattje ... de rotsen . . . Liesl . . . voor jou . . .”
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Het was 12.19 uur, toen de stem afbrak tot een volkomen stilte en niet
meer terugkeerde. Door de open ramen op de Gornergrat stroomde het
volle zonlicht en klonk een gedruis van vrolijke mensenstemmen, van
lachen, fluiten en zingen. Aan het jagende stadsleven ontvluchte vacantiegangers genoten met nieuwe levensvreugd de heerlijke pracht van
het hooggebergte, onbewust van de dramatische sfeer, die in één der
kamers van het hotel een domper had gezet op de feeststemming van
een twintigtal jongens en meisjes. Kort tevoren hadden zij zich nog
verheugd over het welslagen van een jonge zweefvlieger, Hans Mahli,
die het had aangedurfd over één der hoogste alpenpassen te vliegen.
En nu . . .
Stil zaten ze bijeen en staarden somber voor zich uit. Al hun hoop
was gevestigd op de radio. Als . . . als . . ., maar neen, het toestel zweeg
en bleef zwijgen. “Niemand waagde het te spreken, allen dachten en
vreesden het ergste. Vervuld van diep medelijden had Süze de hand
van het meisje gepakt, uit wier ogen tranen van verdriet drupten. Liesl,
zwaar drukte het schuldbesef op haar. Ze sloot haar ogen, maar snel
opende zij ze weer om het schrikbeeld, dat zij zag, te doen ver
dwijnen . . . een troosteloze ijswoestenij met het wrak van een zweef
vliegtuig, met verpletterde vleugels, een versplinterde romp, verwron
gen en verbogen stangen als overblijfsel van de cockpit en daarin. . .
Hans . . . afschuwelijk verminkt. . . dood. Arme, kleine Liesl, het werd
te veel voor haar dit alles te dragen. Toen kwam echter haar wakkere,
resolute geest weer boven, herstelde ze zich en richtte ze zich op:
„Leo, zeg me, wat zou er gebeurd zijn? Zeg het me, eerlijk . . .”
„We hoeven de hoop niet op te geven, Liesl, heus niet! Eerst dacht
ik het ergste, maar bij nader inzien geloof ik niet, dat wat jij en de
anderen vrezen gebeurd is. De manier, waarop de radio plotseling is
uitgevallen, is het onbegrijpelijkste van het hele geval. Op dat ogen
blik was Hans, volgens de kaart en zijn laatste positie-opgave bijna
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honderd meter boven de gletscher. Daarom kan hij op dat moment
niet. . . Neen, Liesl, heus, ik geloof dat we ons té ongerust maken.
Hij moet ergens geland zijn, anders hadden we hem nu boven de
Gornergletscher moeten zien verschijnen. We zullen hem zoeken,
we . . . ssssst!!
Het ruisen van de ontvanger veranderde, er viel een draaggolf waar
te nemen, er was een zender in de lucht. Toen werden morseseinen
hoorbaar. CQ CQ CQ DE XPAoHC CQ DE XPAoHC . . . Poldervaart
seinde, groep C. Of groep A wist wat er gebeurd was? Het rode
lampje gloeide aan en Leo seinde terug, dat ook zij in onzekerheid
over het lot van Hans waren. In een nerveus rhythme tikten de seinsleutels over en weer, in korte fluittoontjes wisselden Leo en Polder
vaart van gedachten. Nadat de resultaten van de laatste richtingpeilingen van groep A en groep C op de kaart waren uitgezet, werd
het QSO gestaakt en werd de radioverbinding afgebroken, al liet
Leo de ontvanger op zijn hardst en gevoeligst aanstaan. Hij stond op,
staarde even naar buiten en wendde zich toen tot Liesl en de leden
van de Hobby Club :
„Liesl, we moeten de moed niet verliezen. We zullen Hans zoeken,
we zullen hem vinden, we zullen hem helpen. De lijnen van de radiopeilingen snijden elkaar een halve kilometer ten zuiden van het Obere
Plattje, hetgeen overeenkomt met Hans’ laatste positie-opgave. In de
nabijheid daarvan moeten we hem vinden. Het is nu half een, over
tien minuten vertrekken we met twaalf man, drie groepen van vier,
waaronder Liesl, Franz, ikzelf en zes andere jongensleden van de
Hobby Club en de twee berggidsen, een dokter die hier logeert, en
met wie ik vanmorgen een afspraak heb gemaakt om ons in geval van
nood te vergezellen. Jullie weet de indeling, weet wat er meegenomen
moet worden, weet wat ons te doen staat. Indien we zo snel als de
veiligheid toelaat te werk gaan, kunnen we binnen twee uren de cabane
Bétemps op het Untere Plattje en tegen drieën het Obere Plattje be
reiken. De andere clubleden wachten tot wij zijn teruggekeerd, luiste
ren naar eventuele radioberichten en melden, indien Hans nog in de
lucht komt, dat hulp onderweg is. Mocht groep B bijtijds van de
Theodulpas terugkomen, zend ons dan de beste klimmers daarvan
* achterna en laat hen het startapparaat meenemen. De rest weet jullie.
Laten we ons gereed maken. Liesl, je gaat immers met ons mee?”
Dat sprak vanzelf. Het zo zwaar beproefde meisje stond op springen
om de gletschers in te trekken voor het te laat was. Ze had noch de
hoop opgegeven, noch de moed verloren en was vastbesloten te redden
wat er te redden viel. Zij deed al haar best de naarste en somberste
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gedachten en vermoedens van zich af te schudden, het passieve pieke
ren om te zetten in het actieve handelen en alleen aan de gunstige
mogelijkheden te denken. De anderen steunden Liesl in dit streven
door haar te betrekken in de laatste voorbereidingen tot de reddings
tocht. Ze moest thermosflessen met hete thee vullen en proviand
inpakken en dat leidde haar aandacht wat af. In het Nederlands,
vrijwel onverstaanbaar voor Liesl, pleegde Leo snel overleg met de
andere jongens van de Hobby Club. Ze verdiepten zich daarbij in
allerlei gissingen over de oorzaak van het zo plotseling uitvallen van
de radio. Wat kon het geweest zijn? Zou de zender eensklaps onklaar
zijn geraakt? Zou Hans door een onverwachte remousklap met zijn
hoofd tegen het dak van de cockpit gebotst zijn en het bewustzijn
hebben verloren? Zou hij door de een of andere onverhoedse beweging
per ongeluk de zender hebben uitgeschakeld, zonder dat bemerkt te
hebben? Zou hij een draad kapot gerukt hebben? Zou hij, zonder zicht
door de nevels vliegend, tegen één van de uit de gletscher omhoog
rijzende rotsruggen zijn gevlogen? Zouden zijn meetinstrumenten door
ijsvorming in de zo fijn gebouwde mechanismen onklaar zijn geraakt
en een verkeerde hoogte- of richtingsaanwijzing hebben gegeven met
alle gevolgen van dien? Zou een hevige valwind hem in één slag tegen
de gletscher hebben verpletterd? Zou het toestel dermate koplastig
zijn geworden, dat er geen houden-aan meer was en als een steen om
laag zijn gevallen? Zouden door ijsvorming de vleugels zijn overbelast
en afgeknapt? Zou? . . . zou? . . . zou?. . . De ene vraag, waarop nie
mand een antwoord wist, na de andere drong zich aan hen op, over
heerst door die ene beslissende vraag: Zou Hans nog in leven zijn?
Wat deze belangrijkste aller vragen betrof: niemand van deze jonge
mensen kon zich de dood van één hunner kameraden voorstellen; dat '
was hun jeugd. Maar voor de rest waren zij, ondanks de verdeeldheid
der meningen, tamelijk pessimistisch en verheelden ze niet, dat hun de
toestand zeer ernstig voorkwam. Maar terwille van Liesl lieten ze dat
niet merken. Ook op de vragen, die Liesl stelde, konden ze niet ronduit
antwoord geven. Zo had Liesl b.v. opgemerkt, dat Hans een parachute
had, waarmee hij zich in geval van nood kon redden. Liesl vergat, dat
bij een dergelijke geringe hoogte boven het aardoppervlak van een
parachute al heel weinig baat te verwachten was. Maar dat zeiden ze
haar niet, omdat het een strohalm was, zoals er zovele strohalmen
waren, waaraan het meisje zich kon vastklampen.
Toen de tien minuten verstreken waren zonder bericht of ander
levensteken van Hans en alle voorbereidingen voltooid waren, vertrok
de reddingsexpeditie. Gelukkig voor Liesl hoefde er geen brancard te
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worden meegenomen, daar deze tot de eerste-hulp-bij-ongelukken
uitrusting van de Bétemps-hütte behoorde. Het zien daarvan zou haar
een nieuwe schok hebben gegeven, zoals het gezegde van Leo, dat er
een dokter zou meegaan, haar ook als een dolk door 'het hart was
gegaan. In haar binnenste streden hoop en vertwijfeling een verwoede
strijd, maar de opwekkende versterkende invloed van de alpennatuur
kalmeerde haar, toen de tocht eenmaal was begonnen.
Het traject, dat afgelegd moest worden, bestond uit drie gedeelten:
van de 3038 meter hoog gelegen top van de Gornergrat afdalen naat
de voet daarvan, Gadmen geheten, vierhonderd meter onder de top
langs de rand van de Gornergletscher gelegen; vandaar dwars over de
gletscher naar de Bétemps-hütte op het Untere Plattje, een afstand van
drie kilometer, 2802 meter hoog, en ten slotte van de hut naar het
vijfhonderd meter daarboven gelegen Obere Plattje. Liesl had voorge
steld, om tijd te besparen, direct langs de rotswand van de Gornergrat
af te dalen, waarbij van „abseilen” gebruik zou worden gemaakt, doch
de gidsen waren van oordeel, dat de normale route tenminste even
snel en in ieder geval veel veiliger zou zijn. Deze vormde een lange
omweg, maar leidde gedeeltelijk langs een in de rotsen uitgehakt pad
omlaag en was goed begaanbaar. Daar de gidsen het het beste konden
weten, werd tot de laatste route besloten.
Meer springend dan lopend ging het omlaag. Dientengevolge werd
een reusachtige snelheid bereikt en daar kwam het op aan. Rustige
wandelaars en niets vermoedende bergbeklimmers sprongen verschrikt
opzij, wanneer zij de omlaag hollende reddingscolonne tegenkwamen
en vervolgden daarna hoofdschuddend hun weg. Hoe weinig konden
zij vermoeden, wat deze snelheidsmaniakken voortdreef, wat hen aan
zette tot de uiterste spoed. Iedere minuut was kostbaar, iedere minuut
kon beslissen over het leven van hun vriend in nood en daarom ijlden
zij voort, of de duivel hen op de hielen zat. In de rotsen hoefden ze
niet „angeseilt” te gaan en dat gaf hun een bewegingsvrijheid, die
hun snelheid ten goede kwam. Na een kwartier bereikten zij via station
Roten Boden de Riffelzee, de inzinking tussen de Gornergrat en
Riffelhorn. Alvorens hun weg te vervolgen blikten de jongens van de
Hobby Club over de gletschers in de richting van de Leichenbretter om
te zien, of groep B van de Theodulpas misschien al in aantocht was.
En waarlijk, nabij de midden-morene, waar zij enkele dagen tevoren
gegeten en de Hollandse alpinist met zijn zoon ontmoet hadden, daar
bewoog zich een colonne van twaalf mensenfiguurtjes naar hen toe.
Deze waren nog meer dan een kilometer van hen verwijderd, maar
een blik door de kijker bevestigde het vermoeden, dat het groep B was,
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Stralend van geluk omhelsden de twee jonge mensen elkaar.

(pag. 311).

die daar naderbij kwam. Leo haalde een groot model padvindersfluit
uit zijn zak en blies daarop in doordringende fluittonen het oproepingssignaal der telegrafie: CQ CQ CQ tuutet tuutet tuutuutetuu.
Zijn roep werd beantwoord, want weinige seconden later kwamen
over de gletscher zachte fluittoontjes aangewaaid, die naar Hans infor
meerden. Leo bracht de fluit weer aan zijn lippen, deelde groep B in
morse-seinen mee wat er gebeurd was en verzocht haar deel te nemen
aan de opsporings- en reddingsexpeditie. Er werd O K teruggeseind
en daarop zag Leo door de kijker, dat groep B zich in twee afdelingen
splitste. De ene vervolgde haar weg in de richting Gornergrat, de
andere sloeg rechtsaf en verwijderde zich in oostelijke richting: de
kortste weg naar de Bétemps-hütte. Met opzet had Leo vermeden het
gebruikelijke alpine noodsignaal, zes fluittonen in één minuut, te
fluiten, daar dit wellicht andere alpinisten op een dwaalspoor zou
brengen. Dank zij de morse-code was het mogelijk geweest binnen
enkele minuten groep B volledige inlichtingen en instructies te geven.
Het feit, dat groep B het startapparaat met zich mee voerde, zou,
indien alles zich toch nog ten goede zou keren, van groot belang
kunnen zijn.
In een record-tijd daalde de reddingscolonne langs een in de zuide
lijke rotswand van de Gornergrat uitgehakt rotspad af naar de vooruit
springende rotsformatie Gadmen. Snel werden daar de rollen touw
afgewikkeld, werd er „angeseilt” en toen begon de lange mars over
de Gornergletscher. Het ijsoppervlak was vrij van sneeuw, de spleten
waren niet diep en weinig talrijk en de helling was gering, zodat het
mogelijk was ook hier een snel tempo te handhaven. Tijdrovend
waren echter de vele snel-stromende gletscherbeken, die met een flinke
sprong overgetrokken werden. De gidsen kenden de weg op hun
duimpje, het weer hield zich, ondanks de toenemende bewolking uit
stekend, ijs en mensen waren in een prima conditie en alles scheen
er aan mee te willen werken de reddingspogingen zo vlot mogelijk
te laten verlopen.
Gesproken werd er weinig, gedacht des te meer. De wijze, waarop
de radio plotseling was uitgevallen, was en bleef het grote mysterie.
De radiodeskundigen vroegen zich af, welke technische storing de
oorzaak kon zijn. Zij probeerden zich de laatste bijgeluiden weer voor
de geest te halen om daaruit hun conclusie te trekken. Er waren
bijgeluiden geweest, toen Hans’ stem afbrak, maar hoe waren ze
geweest? Het naderende onheil en de onsamenhangende woorden
stroom hadden toen al hun aandacht opgeëist en zodoende... Neen,
niemand had voldoende op de bijgeluiden gelet om ze nu te kunnen
De Hobby Club
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analyseren. Wel wisten ze met aan zekerheid grenzende waarschijnlijk
heid, dat draaggolf en modulatie gelijktijdig waren uitgevallen. Waar
kon dat op wijzen? Doorbranden of breken van één der lampen?
Losraken van een der contacten of verbindingsdraden? De jongens
gingen alle ervaringen uit hun radiopractijk zorgvuldig na, maar
kwamen daardoor niets nader tot de oplossing van het raadsel. De
overige leden van de reddingsexpeditie pijnigden zich eveneens met
allerlei vragen, maar dat leidde evenmin tot iets. Alleen de gidsen
deelden niet in dit martelend denken, die beseften uitsluitend dat een
medemens in levensgevaar verkeerde en zij een heilige plicht hadden
te vervullen. Ook Liesl verdiepte zich niet meer in al die problemen,
dacht slechts aan Hans, zag hem onophoudelijk voor zich zoals hij
haar gelukkig had gemaakt. En nu . . . Door haar schuld, door haar
schuld! Oh, kon ze het nog maar goed maken, kon ze hem toch maar
behouden!
Een sombere gletscherwereld had de reddingscolonne in zich opge
nomen. Zware wolkenmassa’s belemmerden het uitzicht en 1beletten de
zonnestralen de melancholieke druk op mensen en natuur te verminderen. De bergen gingen voor een groot deel schuil achter grauwe
nevels, uit de gletscherspleten steeg een kille damp en een gure wind
bemoeilijkte het ademen. En naarmate zij de Bétemps-hütte naderden,
namen de moeilijkheden toe: de structuur van de gletscher werd
woester, de helling steiler, de kloven werden wilder, breder en talrijker, papperige sneeuw en 1brokkelig ijs maakten sommige gedeelten
bijna onbegaanbaar. Het voortdurend over spleten en beekjes springen
werkte uiterst vermoeiend en Joosje en de jongens moesten vechten
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tegen de opkomende vermoeidheid. Maar zij versaagden niet, putten
kracht uit het bewustzijn, dat Hans in nood verkeerde en slaagden er
in, ondanks alles, een snel tempo te handhaven. Ook het slechter
worden van het weer baarde hun grote zorg: als het maar niet ging
sneeuwen, want dan zou, wat zij zochten, ondersneeuwen, onzichtbaar
en onvindbaar worden.
Tegen tweeën kwam groep B, die tot dusverre door wolken en
séracs aan het oog onttrokken was geweest, weer in zicht. Een kwartier
later kregen de voorste deelnemers der beide colonnes contact met
elkaar en nabij de Bétemps-hütte verenigden de groepen zich. Hoe
geheel anders hadden zij zich het weerzien voorgesteld! Hoe had groep
B op de eerste ontmoeting met Liesl gevlast, hoe had groep A zich
op de verrassende ontknoping Staebli—Boecklin verheugd! Onder de
gegeven omstandigheden droeg de ontmoeting aanvankelijk een zeer
pijnlijk karakter. Maar Joosje’s fijn-onrwikkelde intuïtie verzachtte het
leed, doordat het meisje als een liefdevol zustertje Liesl tegemoet trad.
Met echt vrouwelijke tact nam zij Liesl aan de arm -en sprak enkele
zachtvertroostende woorden, die geen medelijden, maar warme ge
negenheid en diepgevoeld medeleven uitdrukten. Dit sympathieke ge
baar schiep al dadelijk een verstandhouding tussen beide meisjes, die
Liesl tot grote steun was. Welbewust van de waarheid van het spreek
woord ,,Gedeelde smart is halve smart” en gedreven door een sterke
wil tot helpen wist Joosje door te dringen tot een hart vol leed. Haar
kameraadschappelijkheid, in de kringen der Hobby Club bijna spreek
woordelijk geworden, miste ook hier haar uitwerking niet en had tot
gevolg, dat Liesl duidelijk merkbaar opmonterde en met nieuwe
moed de zware tocht voortzette.
Als een oase in de woestijn lag te midden van Europa’s grootste
opeenhoping van gletschers de Bétemps-hütte, een eenvoudig natuur
stenen gebouwtje op de rotsen van het Untere Plattje. Hier haalde de
achterste groep van de reddingsexpeditie een draagbaar, zonder dat
Liesl er iets van merkte. De twee gidsen en Franz en Liesl waren in
middels al druk bezig zich met piekelslagen een weg te banen door
de ijswallen, die de toegang tot de Monte Rosa-gletscher versperden.
Ongeveer 600 meter naar het zuidoosten verhief zich namelijk uit de
gletscher een rotstop, 3178 meter hoog, die Auf’m Felsen heette en
een goed uitzicht over het gletschergebied tussen Obere en Untere
Plattje gaf. Daar door waarnemingen met de kijker gebleken was, dat
de „Whymper” of wat er van overgebleven was, zich in geen geval
op de Grenz-gletscher bevond en deze gletscher ondanks de zware
bewolking in alle richtingen goed te overzien was, lag het voor de
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hand eerst het ijs , sneeuw- en rotsruggengebied tussen Untere en
Obrre Pl.ittjv en tussen Grenz- en Monte Rosa-gletscher te verkennen.
Volgens menselijke berekeningen moesten ze daar de meeste kans
hebben het zweefvliegtuig aan te treffen.
Het kostte Joosjc en de jongens van de Hobby Club grote moeite
hun metgezellen, die allen ervaren alpinisten waren, door het zware
ijscerrein te volgen. De sneeuw was zo zacht dat zij er tot aan hun
knieën, ja, soms zelfs tot aan hun heupen in wegzakten. De helling was
steil en golvend en de door een sneeuwdek onzichtbaar geworden
gletscherspleten vormden een voortdurende bedreiging. Maar dank zij
de deskundige „Sicherung” van de touwen lukte het hun toch mee te
komen, zonder het reddingswerk al te zeer te vertragen. Ook de piekels
bleken hier een uitkomst te zijn en voor het eerst voelden ze, hoe on
misbaar het ijshouweel wel was.
Van het ijs kwam de reddingsexpeditie opnieuw in de rotsen. Er
deden zich weer nieuwe moeilijkheden voor, maar toen die overwonnen
waren, stonden ze op één der gunstigste uitzichtspunten van de gehele
omtrek. Met angst in hun hart hadden ze de laatste meters onder de
top van Auf’m Felsen beklommen. Wat zou het vergezicht brengen?
Verspreide wrakstukken, jammerlijk overblijfsel van wat eens een
trotse zweefvogel was geweest? Of een onbeschadigde ,,Whymper”,
gereed om weer het luchtruim te kiezen? Geen van beide, want hoe
ze ook speurden, nergens viel ook maar een spoor van het toestel en
zijn piloot te ontdekken. Wat nu? Ernstiger tegenslag was nauwelijks
denkbaar en de teleurstelling was dan ook van die aard, dat het
algemeen geuite: „Wat nu?” zowel ontsteltenis als wanhoop uitdrukte.
Ze waren ten einde raad, omdat van Auf’m Felsen af de omringende
gletschers kilometers ver te overzien waren. Even vlamde de hoop weer
op, toen één van de gidsen plotseling in de richting van het Sattel van
de Dufourspitze wees en de kijker pakte. Daar! Daar! Hij keek, maar
na aandachtig gekeken te hebben, schudde hij vertwijfeld het hoofd.
Enkele ver-verwijderde rotsblokken had hij voor het zweefvliegtuig
aangezien. Wat nu? Niet opgeven en verder zoeken, luidde het parool
en na een korte beraadslaging werd besloten naar de plaats, waar de
radio was uitgevallen, naar die fatale plek, het Obere Plattje, te
klimmen.
Het leek wel, of de gletschers met hun diepe kloven Hans en zijn
„Whymper” hadden opgeslokt, want nergens viel een spoor van piloot
of vliegtuig te bekennen. En de vrees nam toe, naarmate ze dieper in
de gletscherwereld doordrongen. Hier kon Hans met geen mogelijk
heid veilig geland zijn! Daarvoor was de helling te steil, was het ijs-
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oppervlak te doorkloofd en oneffen. In reusachtige wallen, brokken,
schollen, torens en muren welfden de ijsmassa’s over elkaar heen en
het was zelfs bijna onmogelijk te voet er doorheen te komen. Indien
Hans hier noodgedwongen was geland, moest hij te pletter zijn ge
slagen. En een andere mogelijkheid was vrijwel niet denkbaar, om
dat ze hem of zijn toestel, indien hij nog wat verder was gevlogen, al
eerder hadden moeten opmerken. En zo smolt hun laatste hoop, hui)
laatste optimisme, toen ze zich met grote moeite door de ijs-chaos een
weg baanden naar het Obere Plattje. Vrijwel allen waren op het ergste
voorbereid, hadden de hoop op redding opgegeven en verwachtten
ieder moment de vreselijke aanblik van een versplinterd vliegtuigwrak.
Toch gaven ze geen uiting aan hun sombere voorgevoelens om Liesl
te sparen, om haar niet geheel te ontmoedigen. Want Liesl weigerde
moed en hoop op te geven en wilde doorvechten tot het bittere einde.
Diep wegzinkend in de rulle sneeuw klom de lange reddingscolonne
voort over ijsbarrières en sneeuwruggen en bereikte over drieën een
bijna loodrechte, twintig meter hoge rotsrug, die als een muur de door
tocht naar het Obere Plattje afsloot. De gidsen wilden er in westelijke
richting omheentrekken, maar Liesl, die als laatste aan het touw van
de voorste groep was vastgebonden, knoopte zich plotseling met een
snelle beweging los en klauterde met de behendigheid van een jong
katje tegen de steile, natte rotsen omhoog. Het was een angstig gezicht,
zoals het meisje zich met de kracht der wanhoop langs de glibberige
zwarte steen naar boven werkte. Waarom deed zij dat? Wat dreef haar
tot deze gewaagde klim? Met gespannen aandacht zagen de achter
geblevenen, hoe Liesl al hoger en hoger kwam zonder één keer uit te
glijden, zonder één misgreep. Liesl wist wat zij‘deed, wist waartoe zij
in staat was, wist dat hier nog . . . Met opeengeklemde lippen vocht
zij regen de gladde rotsen, met een laatste krachtsinspanning overwon
zij een twee meter hoge, loodrechte passage, wrong ze zich door een
nauw Kamin, kroop langs een smalle richel, dook onder een over
hangend rotsblok door, hees zich, aan ondiepe spleetjes hangend, op
een vooruitspringende rotspunt, klom met haastige bewegingen nog
enkele meters hoger, klom op de kam, stond op het hoogste punt en
toen . . .
Toen strekte Liesl met een wild gebaar de armen uit, slaakte ze een
kreet en een hartstochtelijk uitgeroepen: „Hans! Hans!! Lieber Hans!!!”
galmde over de ijsvlakten. De op de gletscher achtergebleven leden
van de reddingsexpeditie keken ontsteld langs de zwarte rotsmuur om
hoog.
Daar zagen ze het meisjesfiguurtje, klein maar machtig, als een
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silhouet tegen de voortjagende wolken, met wapperende haren en wijd
omhoog gespreide armen. En een siddering golfde door hen heen toen,
onmiddellijk na Liesl’s roep, van achter de rotsrug, zwaar en dringend
een stem klonk: „Liesl! Liesl! Nicht weitergehen! Spaltengefahrlich!
Bitte, nicht weitergehen! Nur angeseilt!” Een vreugdevuur laaide op
in de harten der jongens van de Hobby Club. Vergeten was al het
leed, vergeten waren de uren van angst, vergeten was de dodelijke
spanning, want de stem was van Hans. Hans leefde!
Hans leefde! En dat niet alleen! Want toen Liesl vroeg of hij ge
wond was, riep hij: „Nein, gar nicht! Und auch der „Whymper” ist
unverletzt!” Dat antwoord gaf een vreugde. Hans ongedeerd! De
Whymper” onbeschadigd! Ook het komische element van de situatie
drong tot de reddingsexpeditie door. Hans en Liesl konden elkaar zien,
met elkaar spreken, maar konden, gescheiden door gevaarlijke spleten,
niet zonder hulp, zonder touwen bij elkaar komen. En toch zouden ze
niets liever willen dan dat. Maar één der gidsen was al naar boven
geklommen, hamerde dicht onder de kam een Mauerhaak in de rots
en bevestigde er een 30-meter-touw aan. „Jetzt nachkommen!” klonk
het van boven en de een na de ander werkten de leden van de red
dingsexpeditie zich omhoog. Boven gekomen werden ze verrast door
een schouwspel, zo merkwaardig, dat Fred onmiddellijk zijn Ciné
Kodak Special in stelling bracht en begon te filmen. De rotsrug, waar
op ze zich bevonden, omgaf als een in hoefijzervorm gebouwde muur
een in hun richting omlaaghellend sneeuwveld, dat ongeveer 200 meter
lang en 100 meter breed was. De open, niet door rotsen afgesloten
zijde daarvan eindigde in een vervaarlijk uitziende ijsformatie van
séracs. In de sneeuw was een lange en diepe geul en daarnaast lag de
„Whymper” als een neergestreken reuzen-vogel, met zijn gespreide
vleugels rustend op het sneeuwdek. En niet ver van het zweefvliegtuig,
daarmee verbonden dooi; een touw, stond, gezond en wel, Hans Mahli,
als uit de dood herrezen. Een stormachtig gejuich begroette de koene
zweefvlieger, die toch nog als overwinnaar uit het strijdperk was ge
treden en nu tot zijn toekomstige bruid was teruggekeerd.
Intussen was het Liesl nog altijd onmogelijk bij Hans te komen.
Ze was tot aan de voet van de rotswand afgedaald en wachtte vol
ongeduld tot één der gidsen haar zou „anseilen”. Toen dit gebeurd
was, ging Fred snel over op zijn 6-inch-telelens. Wat nu ging komen,
mocht en zou hij, uit filmisch oogpunt bezien, niet missen. Door de
wolken straalde een zacht, diffuus licht, dat sneeuw en gletschers met '
een mysterieuze zilveren gloed overgoot. „Gesichert” door touw en
gids waadde Liesl door de sneeuw naar Hans, die, in zijn bewegings-
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vrijheid beperkt door her touw tussen hem en de „Whymper”, roer
loos op haar stond te wachten. De sneeuw was rul en diep, het gaan
was moeilijk, maar eindelijk brak het lang verbeide moment aan, dat
Hans zijn Liesl in de armen kon sluiten. Stralend van geluk omhelsden
de twee jonge mensen elkaar en dit weerzien na de vele uren van
angstige spanning vormde zulk een idyllisch tafereeltje, dat zelfs ruige,
geharde kerels als de gidsen waren een brok in de keel schoot. Maar
niemand schaamde zich voor zijn ontroering, nu de spanning zich had
ontladen en overgegaan was in een bedwelmende vreugde. De jongens
van de Hobby Club, Joosje, gidsen en dokter, allen haastten zich „angeseilt” naar het jonge paar om uiting te geven aan hun blijdschap.
En toen zij zich in een kring om Hans en Liesl hadden geschaard, kwam
de verrassing. Hans knoopte zijn leren jas los, haalde een doosje uit
zijn binnenzak, dat een étui bleek te zijn, opende het en nam er een
smalle gouden ring uit, die hij met een langzaam en plechtig gebaar
om de ringvinger van Liesl schoof. En nadat Liesl haar Hans met een
kus bedankt had, haalde ook zij een doosje te voorschijn, ontsloot het,
haalde er een wat bredere gouden ring uit, die zij om Hans’ ringvinger
schoof: hun verloving was met goud bezegeld. Nu verdrongen de om
standers elkaar om de jongverloofden te feliciteren. Hun gelukwensen
waren viervoudig: Hans was met succes het Lysjoch overgevlogen, had
zijn weddenschap gewonnen, was verloofd en was op wonderbaarlijke
wijze aan de dood ontsnapt. Want nadat ze gezien hadden, hoe weinig
het had gescheeld of de „Whymper” was tegen de omgrenzende rotsen
of séracs gebotst, begrepen ze dat Hans op het kantje af ontkomen was.
„Liesl, Hans, van harte gefeliciteerd,” kwam Fred aanzetten, nadat
hij uitgefilmd was. „En bedankt, want dit is het hoogtepunt van mijn
film-carrière: een zweefvliegavontuur als dat van Hans overtreft de
stoutste fantasie, maar wat de „happy ending” betreft, daar kan de
knapste scenarioschrijver van Hollywood niet tegen jullie op. Wie had
ooit gedacht, dat de realiteit op filmgebied, de nuchtere reportage, in
spanning en vooral in romantiek de speelfilm zou overtreffen? En toch
is dat hier het geval, dank zij jullie. Want ik heb niet alleen de voor
bereidingen, de start en vele andere voorvallen van de zweefvlucht
gefilmd, ik heb ook, en dat moet je mij maar niet kwalijk nemen, de
reddingsexpeditie, de wanhoop, Liesl’s klim, hoe zij Hans ontdekte
en al het andere tot aan het symbool der gouden ringen opgenomen.
Tezamen met de gramofoon-opnamen, Hans’ films en wat er nu
nog gaat komen, zullen deze opnamen het derde deel van het grote
filmwerk „De Hobby Club op avontuur in Zwitserland” vormen.
En de titel van dit derde deel zal luiden — en daarbij wees Fred eerst
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naar Liesl, vervolgens naar het zuid-oosten, waar de wolken waren
opgetrokken en de met ijs overdekte bergkam van Lyskamm tot
Monte Rosa uitgehold was tot een in zonlicht badende, blinkend witte
bergpas, en tenslotte naar de „Whymper” —: Een Meisje, een Bergpas
en een Zweefvliegtuig.”
„Bedankt voor je gelukwens,” zei Hans, die arm in arm met Lies!
midden in het kringetje stond, ,,en bedankt voor wat jullie voor
mij gedaan hebt. Zonder de Hobby Club had ik mijn vlucht over het
Lysjoch niet kunnen maken, was ik niet zo snel opgespoord en had
Liesl geen getuige kunnen zijn van dit alles. Neen, zeg maar niet,
dat het niets te betekenen heeft. Jullie hebt me onschatbare diensten
bewezen. Alleen al de wijze, waarop jullie Liesl in de uren van angst
hebt bijgestaan . . . Oh, ik kan jullie niet genoeg dankbaar zijn! En wat
de film betreft: ik hoop dat jullie me zult toestaan er een copie van
te laten maken. Voor de kleinkindertjes . . .
„Maar ik zie hoe jullie brandt van nieuwsgierigheid om te ver
nemen, wat de zender tot zwijgen heeft gebracht en wat er sindsdien
is voorgevallen. Aan Leo’s gezicht zie ik, dat hij het radiomysterie al
heeft ontsluierd. Jullie tast nog in het duister, maar geen nood, ik zal
jullie bijlichten en de draad opnemen waar hij volgens jullie om 12.19
uur is afgebroken. Op dat tijdstip was ik in de meest hopeloze situatie
verzeild geraakt. Ik verloor snel hoogte, op vleugels en romp van de
„Whymper” had zich een dikke laag ijs afgezet, het toestel was zwaar
overbelast en koplastig geworden. Het zicht was slecht, de gletscher
was ongeschikt om te landen en tot overmaat van ramp geraakte ik in
een front van valwinden. Daar ik kort van tevoren de ernst van de
toestand had ingezien, deelde ik jullie mijn hoogte en positie mee,
gaf snel instructies voor het samenstellen van- een reddingsexpeditie
en onmiddellijk daarna voelde ik krachtige rukken aan mijn toestel:
de valwinden kondigden zich aan. Ik werd mee omlaag gesleurd,
trachtte mijn kist op te richten, slaagde daar niet in en zat zo in angst,
dat ik enkele seconden lang mijn zelfbeheersing kwijt was, zoals jullie
aan mijn woorden gemerkt zult hebben. Toen ging opeens een hevige
schok door mijn toestel: ik kwam met zo’n ruk in de greep van een
valwind, dat ik, zonder riemen, van mijn stoel zou zijn geslingerd.
Alles kraakte in zijn voegen en ik vreesde, dat de met ijs beladen
vleugels zouden afknappen. Wonder boven wonder is dat niet gebeurd,
maar wat wel afknapte, was de staafantenne van de zend-ontvanger.
Als later alpinisten, op weg naar het Lysjoch, op de Grenzgletscher
een samenstel van koperen buisjes vinden, zullen ze niet kunnen ver
moeden, dat dit souvenir van de Hobby Club Holland de reis over
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het Lysjoch al achter de rug heeft en door een valwind aan zijn eindje
is gekomen.
„Ik heb van het afbreken van de antenne niets gemerkt. Hoe zou
ik? Want nauwelijks had ik de schok opgevangeh en doorstaan, of de
„Whymper” schoot met een angstwekkend geloei de diepte in, stormde
steil naar beneden, recht op de rotsen van het Obere Plattje aan. On
bewust van het feit, dat de zender niet meer functionneerde, praatte
ik door. Wat ik toen gezegd heb ... ik weet het niet, zo snel volgden
de gebeurtenissen elkaar op. Met duizelingwekkende vaart werd de
zwaar-overbelaste „Whymper” naar de rotsen gesleurd, ik verwachtte
niet anders dan te pletter te worden geslagen, deed nog een wanhopige
poging een botsing te voorkomen, hetgeen mislukte, ik zag de rotsen
groter en groter worden, een botsing was onvermijdelijk, ik zag de
rotsen vlak bij, voelde dat dit het einde, het vreselijke einde moest
zijn . . . Maar de genadeslag bleef uit: een thermische luchtstroom pakte
me op, tilde me over de rotsen om me een seconde later weer los te
laten. De valwinden namen me over, slingerden me als een weerloze
prooi heen en weer, kwakten me omlaag en smeten me omhoog, alsof
ze met me wilden spelen alvorens me te vernietigen. Vertwijfeld keek
ik naar de ijschaos onder me. Een noodlanding was uitgesloten, Monte
Rosa-gletscher was onbereikbaar. Wat te doen? Zo in het aangezicht
van de dood trokken allerlei gedachten aan mijn geest voorbij: voor
vallen uit mijn kinderjaren, herinneringen aan mijn ouders, mijn vrien
den, mijn universiteit, herinneringen aan Liesl ... in heldere, maar
verward-opeenvolgende beelden zag ik mijn leven voor me. Toen voel
de ik wat het waard was te leven en dat bracht me weer tot mezelf,
bracht me er toe nog een laatste, wanhopige poging te wagen mijn kist
veilig aan de grond te zetten.
„Op dat keerpunt in mijn gedachten zoog de valwind me naar dit
met sneeuw bedekte stukje gletscher. Van een hoogte van nauwelijks
dertig meter boven de begane grond zag ik het, klein, maar vlak,
tussen de wirwar van kloven en séracs, eindigend in de rotsmuur. Een
fantastisch plan flitste door mijn brein, dat ik onmiddellijk ten uit
voer moest brengen. Moést brengen!, omdat het mijn laatste kans was,
omdat ik, zo ik die kans niet waarnam, onherroepelijk tegen de rots
muur zou botsen en verpletterd zou worden. Nu ging het er op of er
onder, nu kon en moest ik alles op alles zetten! De manoeuvre, die ik
wilde proberen, bood weinig kans op slagen, was een gok, maar ik
had geen keus. Het sneeuwveldje schoot al onder me door, de rotsen
stormden op me af, in fracties van seconden moest ik de juiste stuurbewegingen maken. Ik drukte mijn voetenstuur in, draaide een nauwe
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rechterbocht, scheerde rakelings langs 'de rotswal, draaide tot een
bocht van 180°, was dus omgekeerd, zag het sneeuwveldje weer voor
me, ging recht tegen de wind in, werd met geweld omlaag gedrukt,
raakte met een schok de grond, dook onder in een wolk van sneeuw,
schoot, hellingopwaarts, met razende vaart over het sneeuwdek, zag
door de opspuitende sneeuw niets, maar voelde dat de „Whymper”
werd afgeremd. Mijn vaart minderde . . . oh, als de „Whymper” eens
tot stilstand kwam voor het sneeuwveld in de vervaarlijke séracs ein
digde! Daar ik niets kon doen en evenmin iets zag, hoopte ik op een
goed einde, maar verwachtte, eerlijk gezegd, de botsing, de alles ver
nielende, de alles verpletterende botsing, de botsing. . . die uitbleef,
want plotseling kwam ik tot de wonderlijke gewaarwording, dat ik
stil lag, onbeweeglijk, ongedeerd: ik was gered!
„Ik had de dood voor me gezien en voelde me in het leven terug
gekeerd, voelde me zo dol van geluk, dat ik me niet realiseerde, dat
de „Whymper” tegen een helling op lag met de kop naar boven, de
staart naar onderen. Maar dat merkte ik gauw genoeg, want geleidelijk
begon het toestel te schuiven en achteruit de helling af te glijden. Ik
besefte onmiddellijk welk gevaar me nu weer bedreigde, klapte de
kap van de cockpit omhoog, klom er uit, sprong op de sneeuw, kreeg
houvast aan de sleephaak in de neus, klampte me daaraan vast, werd
met toenemende vaart mee omlaag gesleurd, drukte mijn benen met
alle kracht in de sneeuw om te remmen, om, na mezelf behouden
te hebben, ook mijn trouwe zweefkist voor de ondergang te behoeden,
slaagde er in tot stilstand te komen en draaide, met inspanning van
al mijn krachten, het toestel een kwart slag om, zodat het zijdelings
op de helling kwam te liggen en verder uitglijden uitgesloten was.
Nadat ik me van dit laatste overtuigd had, klom ik weer in de cockpit
om jullie door de radio mijn positie op te geven en verslag uit te
brengen. Ik schakelde over op de ontvangst, luisterde... en hoorde
niets. Toen zag ik pas, dat de antenne was afgebroken.
„Ik was me er ten volle van bewust, wat deze nieuwe tegenslag be
tekende: jullie zoudt dodelijk ongerust zijn en dat voorlopig blijven.
Repareren? Daar had ik geen materiaal en gereedschap, voor, terwijl
mijn kennis van radiotechniek ontoereikend was. Er zat niets anders
op dan af te wachten. Jullie zouden een reddingsexpeditie uitrusten
en me gaan zoeken. Jullie zouden me vinden en als de „Whymper”
niets geleden had, zou ik weer kunnen opstijgen. Niets geleden! Ik
klom weer uit het toestel om dat te kunnen constateren. Maar ik had
nog geen tien passen gedaan, of ik zakte door een sneeuwbrug over
een gletscherspleet. Wel ja, dat moest er ook nog bijkomen. Maar
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gelukkig kon ik me nog net vastgrijpen aan het toestel, hees me op,
liep, me aan de romp vasthoudend, terug naar de cockpit, klom er
weer in en haalde uit mijn opbergkastje een 20-meter lang touw. Eén
uiteinde knoopte ik om mijn borst, het andere bevestigde ik aan de
sleephaak in de neus van de „Whymper”. Aldus „gesichert” kon ik
zonder gevaar om het toestel lopen. Het onderzoek wees uit, dat het
toestel waarschijnlijk in het geheel niet geleden had en weer zou
kunnen opstijgen, zodra de ijslaag op romp en vleugels geheel zou
zijn gesmolten.
„Wat ik al die tijd gedaan heb? Wat sigaretten gerookt, thee gezet,
gegeten, geluierd, rondgekeken, och, van alles eigenlijk. Jullie zult je
afvragen, waarom ik met mijn signaalfluit niet het gebruikelijke nood
signaal heb gegeven, te meer, omdat daardoor het opsporingswerk ver
gemakkelijkt zou worden. Dat ligt nogal voor de hand. Ik was er
zeker van dat jullie naar het Obere Plattje zouden gaan. Verder wist
ik, dat in mijn omgeving alpinisten zware en gevaarlijke tochten aan
het maken waren, zoals dat stel, dat ik ten zuiden van het Lysjoch
heb waargenomen. Ik zat veilig, zij verkeerden in de moeilijkste om
standigheden. Daarom kon ik het niet over mijn hart vèrkrijgen hen,
door noodsignalen te geven, naar mij toe te laten komen. Zij zouden
denken dat een mens in levensgevaar verkeerde, zouden mij, ten koste
van hun eigen veiligheid, zo snel mogelijk te hulp komen, heel dit
gletschergebied, met inbegrip van de druk-bevolkte Bétemps-hiitte,
zou gealarmeerd worden. Neen, daartoe kon ik niet besluiten. Ik
wachtte maar rustig af tot jullie zouden komen, je kunt je voor
stellen, hoe ik mij daarop verheugde. En toen kwam voor mij de
grote verrassing, toen hoorde ik stemmen en wie zag ik eensklaps
boven op de rotsen verschijnen? Liesl ... de prinses van het sprookje,
in eigen persoon.”
Terwijl Hans aan het vertellen was, had Leo getracht de zender te
repareren. Uit zijn rugzak had hij een rolletje montagedraad gehaald,
had daarvan een stuk van een kwart golflengte, 1% meter, afgeknipt
om daarmee de staafantenne te vervangen en was juist klaar met de
geïmproviseerde antenne, toen Hans zijn relaas beëindigde door zijn
verontschuldiging aan te bieden voor het breken van de staafantenne.
Leo maakte een gebaar van „Maak je daarover npaar niet bezorgd,
het heeft niks om ’t lijf”, schakelde de zender in en deelde voor de
microfoon de op de Gornergrat achtergebleven leden van de Hobby
Club mee, dat alles toch nog goed was afgelopen, dat Hans ongedeerd
was en weldra zijn vlucht naar Zermatt zou vervolgen. Terwijl hij, na
op ontvangst te hebben overgeschakeld, van de Gornergrat vernam
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dat de vreugdemare als een lopend vuurtje onder de vele touristen
en hotelgasten de ronde deed en er een ware feeststemming heerste,
haalde Leo uit zijn rugzak een seinsleutel om groep C in Italië van
de goede afloop van het zweefvliegavontuur op de hoogte te stellen.
Hij seinde, maar kreeg geen antwoord. Naar alle waarschijnlijkheid
hield de keten Monte Rosa-Lyskamm de 5-metergolven tegen. „Geen
nood”, zei Leo, schakelde weer over op telefonie en verzocht radiopost
Gornergrat het bericht van Hans’ redding aan groep C door te geven.
Kort daarop meldde de Gornergrat, dat groep C de ontvangst van de
heuglijke tijding had bevestigd en zo snel mogelijk afdaalde om te
trachten Fièry nog vóór donker te bereiken.
Het weer was inmiddels opgeklaard en het werd hoog tijd, zo\yel
voor Hans als voor de anderen, het gastvrije sneeuwveldje te verlaten
en naar Zermatt terug te keren. Van de vele raadselen was er niet één
onopgelost gebleven: het was duidelijk waardoor de zender was uitge
vallen, waardoor de „Whymper” van Auf’m Felsen af niet te zien was
geweest, waarom Hans zo bang was geweest dat Liesl in een spleet zou
zakken, enzovoorts, zodat nu alle aandacht kon worden besteed aan het
opnieuw starten van het zweefvliegtuig. Met man en macht werd de
„Whymper” naar de Monte Rosa-gletscher gesleept, een zwaar kar
wei, dat meer dan een half uur in beslag nam en waarbij zowel zweef
vliegtuig als mensen onderling door touwen waren verbonden. De
sneeuwbruggen over de spleten bleken zeer onbetrouwbaar te zijn
en vier keer zakte één van de deelnemers aan de reddingsexpeditie er
door, maar dank zij de touwen, de goede „Sicherung” en de kundige
gidsen gebeurden er geen ongelukken. Na lang gezwoeg stond de
„Whymper” op een met sneeuw bedekt gedeelte van de Monte Rosagletscher, dat zich uitstekend leende tot startterrein. Het startapparaat,
dat groep B van de Theodulpas had meegebracht, werd in het
gletscheroppervlak vastgeslagen en eindelijk waren de voorbereidingen
zo ver gevorderd, dat Hans weer in zijn cockpit kon stappen om naar
Zermatt te zweven. Fred, die natuurlijk weer stond te filmen, haastte
zich naar Hans om voor het vertrek nog een close-up te draaien.
„Fred,” zei Hans tegen hem, „voor jou heb ik nog een goed
nieuwtje. Toen ik, kort voor de noodlanding, die draaimanoeuvre wou
gaan uitvoeren, schoot me iets te binnen. Een van de vele gedachten,
die me toen door het hoofd speelden, herinnerde me er aan, dat het
veerwerk van de Ciné Kodak geheel was opgewonden. Tegelijkertijd
viel me in, dat de filmcamera getuigenis zou kunnen afleggen van de
landingsmanoeuvre in het geval, dat mijn poging zou mislukken en
een noodlottige afloop zou nemen. Een gek idee, hè, dat, mijn benarde
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positie in aanmerking genomen, psychologisch toch wel te verklaren is.
Wat er ook gebeuren mocht, de cassette met belichte film zou het
overleven, dat wist ik zeker, en daarom drukte ik de belichcingsknop
in. Dat was, zelfs onder die omstandigheden, een kleine moeite. De
taak, die ik de Kodak had toegedacht, heeft hij gelukkig niet hoeven te
vervullen, maar desondanks heeft hij goed werk gedaan, want Fred,
zodoende is het spannendste en beslissendste gedeelte van mijn vlucht
verfilmd!”
„Hans,” zei Fred geestdriftig, „je bent een patente kerel. Als je geen
plannen had om vliegtuigbouwer te worden, zou ik zeggen: word
vliegende filmreporter, daar zit toekomst in en daarvoor ben je in de
wieg gelegd. Wat jij vandaag gepresteerd hebt, is zelden geëvenaard.
Als die filmopnamen gelukt zijn, dan zijn ze onbetaalbaar, zonder
overdrijving. Want die opnamen zijn echt, dat is hun onschatbare
verdienste. Maar ondanks het feit, dat ze voor ons onbetaalbaar zijn,
zou ik je het volgende zakelijke voorstel willen doen. Ga je er mee
accoord, dat ik na terugkeer in Amsterdam contact zoek met de ver
tegenwoordigers van Polygoon, Paramount, Fox of een andere film
maatschappij om het vertoningsrecht van de zweefvluchtfilm te ver
kopen en jou, indien me dat lukt, van de opbrengst een aandeel uit
betaal, dat overeenkomt met je aandeel in het opnemen er van? Je
moet me wel begrijpen, ik stel die vraag niet uit materialistische of
egoïstische overwegingen, maar uitsluitend in het belang van de
Hobby Club. Je weet, wat onze idealen en toekomstplannen zijn, weet,
dat wij alle Nederlandse jongens met belangstelling, ongeacht hun
financiële draagkracht, in de gelegenheid willen stellen lid van de
Hobby Club te worden, weet dat we daarvoor bekendheid moeten ver
krijgen, dat we daarvoor reclame en geld, veel geld nodig hebben.
Daarom willen we onze film aan de man brengen.
„Een pracht idee,” zei Hans, „maar ik kan niet op je voorstel in
gaan om de eenvoudige reden, dat ik de film als jullie eigendom be
schouw. Dat ik een gedeelte er van heb opgenomen, is een kleine
tegenprestatie voor wat jullie allemaal voor mij hebt gedaan. Daarom
wil ik er geen geld voor hebben. Wel zou ik er, op eigen kosten, graag
een copie van laten maken, maar voor de rest laat ik je geheel vrij.”
„Fijn!” zei Fred opgetogen. „De Hobby Club zal je er dankbaar
voor zijn. Maar dan moet ik je nog één vraag stellen: de opnamen, die
ik op het sneeuwveldje gedraaid heb, toen Liesl en jij elkaar ont
moetten, daarvan zul je toch niet goed vinden dat ze in het openbaar
vertoond worden? De samenhang tussen jullie weddenschap, de zweef
vlucht en jullie verloving is echter zo aardig en origineel, dat ik die
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opnamen uit filmisch oogpunt niet graag zou missen, te meer daar
hierbij geen sprake is van spel of valse romantiek, maar de daarbij
geuite gevoelens volkomen natuurlijk en echt en, spontaan zijn. Jouw
standpunt zal echter beslissen en daarom: wat denk je er van?”
„Mits die opnamen niet al te gek zijn uitgevallen,” antwoordde
Hans, „heb ik er niets op tegen, dat ze eventueel publiek vertoond
worden. Als Liesl er geen bezwaar tegen heeft, kun je dat gedeelte
er gerust in laten.”
Liesl oordeelde er precies zo over als Hans. Maar er was niet veel
tijd om te praten, want de onderling door touwen verbonden trekkers
stonden al weer aan de rubberkabel, de besneeuwde gletscher vóór
hen hadden ze platgestampt om niet in het lopen belemmerd te
worden, de starter stond op zijn post bij het startapparaat en het ijs
op romp en vleugels was geheel gesmolten.
..We moeten ons haasten, Hans,” zei Leo. „Niet dat we je weg
willen hebben, maar we hebben een zware tocht van op zijn minst
vier uur voor de boeg en bereiken Zermatt, als je nu vertrekt, op zijn
vroegst om half negen. En vanavond is het Bundesfeier, er is feest en
vuurwerk in het dorp en dat zouden we graag meemaken.”
„En dan vooral niet te vergeten,” merkte Joosje op, „we moeten
nog pap koken en eten en op adem komen, voor we gaan feesten.
Dat wordt „Haast-je, rep-je”.”
„Neen, daar komt niets van in,” zei Hans. „Dat gaat niet, dat wordt
zulk jachten, dat jullie veel te moe zoudt zijn om nog pret te gaan
maken. Wacht, ik heb een beter plan. Jullie gaat van hier naar station
Roten Boden tussen de Gornergrat en Riffelhorn. Daar stopt om zes
uur twintig het treintje van de Gornergrat-Bahn, jullie stapt in en om
zeven uur arriveer je uitgerust en wel in Zermatt. Liesl, jij gaat immers
mee? Betaal dan zolang voor mij de reiskosten, als je wilt. Het hoort
bij de zweefvlucht en het is dus logisch, dat ik de treinreis betaal.”
„Da’s een pracht idee, Hans,” zei Liesl. „En in Zermatt gaat de
Hobby Club mee naar hotel Schweizerhof en dan neem ik voor mijn
ouders een stel gasten mee, op wie ze zich zullen verheugen. Ze zullen
het fijn vinden als jullie met ons mee-eet, daar ben ik zeker van. En
daarna gaan we met zijn allen feestvieren. Hoe lijkt jullie dat?”
„Liesl, het is heel aardig van je,” antwoordde Leo, „maar je uit
nodiging om mee naar het hotel te gaan, kunnen we niet aannemen.
Neen, heus niet. Ik weet wat anders. De radio functionneert weer en
ik zal de Gornergrat vragen of Suze, Lous en Dita per eerstvolgende
trein naar Zermatt willen gaan om het avondeten klaar te maken. Je
ziet de koperdraad, die ik via een isolator aan de sleephaak heb be31$>
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vestigd? Dat is de antenne, waarmee Hans tijdens zijn vlucht met de
Gornergrat in contact kan blijven. Nadat Hans geland is, kunnen de
op de Gornergrat achtergeblevenen de technische spullen inpakken en
de volgende trein naar Zermatt nemen. In Roten Boden stappen wij
in en in Zermatt, daar twijfel ik niet aan, komt Hans ons Van de
trein afhalen. Na het eten gaan we samen feesten en morgen . . .”
„En morgen,” viel Joosje Leo in de rede, „dan komt het jong-verloofde paar bij ons in de jeugdherberg een echte Hollandse koffie
maaltijd gebruiken en . . .”
„En morgenmiddag en morgenavond,” vervolgde Liesl, „is de
Hobby Club gast van Hans en mij en geven we een intiem en lekker
dineetje.”
Dat waren nog eens voorstellen, waarmee ieder kon instemmen!
Verheugd in het vooruitzicht van zulk een prettige dag wensten de
jongens en meisjes van de Hobby Club Hans een goede reis en een
„happy landing”. Leo gaf via de radio nog enkele instructies aan de
Gornergrat, overhandigde de microfoon weer aan Hans en kort daarop
weerklonk weer het „Achtung! . . . Ausziehenü . . . Laufenü!”
De filmcamera snorde, de starter drukte de pedaal van het startapparaat in, het zweefvliegtuig schoot met een geweldige ruk los, suis
de sneeuw-opspuitend de helling af, verhief zich na een korte aanloop
van het aardoppervlak en zweefde in noord-westelijke richting over
de gletschers. De start was uitermate vlot verlopen en indien zich
onderweg geen moeilijkheden zouden voordoen, hetgeen niet te ver
wachten was, omdat het tien kilometer lange traject gelijkmatig van
3300 naar 1700 meter afdaalde, kon Hans binnen een kwartier in
Zermatt zijn, wel een bewijs, hoe snel zelfs het motorloze vliegtuig
was vergeleken met de trein, die er een uur over deed, en de voet
gangers, die er vier a vijf uur voor nodig hadden.
Onmiddellijk na de start begon de terugtocht over de gletschers.
De „Whymper” was nog geruime tijd als een steeds kleiner wordende
ijsvogel zichtbaar en loste zich daarna op in de groen-grijze verten.
Sneeuw en ijs maakten het de huiswaartskerenden even lastig als op
de heenweg, maar hoeveel beter werden die moeilijkheden over
wonnen nu de loodzware druk van angst van hen was afgewenteld
en had plaats gemaakt voor een blije, ja zelfs feestelijke stemming.
Hoe mooi leken nu de kleine gletschermeertjes, die zich met klare
glans spiegelden in de wit-blauwe ijsgolven. Hoeveel vriendelijker
leek heel de natuur, nu de zware grauwe wolkengevaarten waren weg
gevaagd en een milde namiddagzon vrolijk fonkelende lichtreflexen
in sneeuw- en ijskristallen toverde!
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Waar de Grenzgletscher overging in de Gornergletscher haalde de
reddingsexpeditie een groep Oostenrijkse alpinisten in. Dezen ver
telden, dat hun tijdens de afdaling van af het Lysjoch iets heel wonder
lijks was overkomen. Als een geestesverschijning was over de sneeuwhelling de schaduw van een reusachtige vogel naar hen toe gegleden
en toen ze naar boven keken, zagen ze hoog boven hen een groot
zweefvliegtuig, een even onverwachte als fantastische verschijning in
deze wereld van eeuwige sneeuw. Ze hadden hun piekels door de lus
van hun touw in de sneeuwhelling geramd en hadden, aldus „gesichert”, gewuifd. Eén van de Oostenrijkers had met zijn Paillard
Camera het vliegtuig gefilmd. Het vliegtuig had, waarschijnlijk als
antwoord op hun gegroet, even gezwenkt, was voortgevlogen in de
richting van Zermatt en was na korte tijd achter een wolk verdwenen.
Of de Zwitsers het ook hadden gezien? Deze vraag verwekte een
daverend gelach. De Hobby Club had al dadelijk gedacht, dat deze
groep alpinisten dezelfde was als die, welke Hans had gezien. Het
sprak van zelf, dat de Oostenrijkers het hele verhaal te horen kregen
en Leo noteerde het adres van de cineast om later de opnamen met
Hans er op te leen te kunnen vragen.
Over zessen werd Roten Boden bereikt en tien minuten later kwam
het treintje de Gornergrat afgeboemeld, beladen met toeristen, die
het over niets anders hadden dan de wonderbaarlijke zweefvlucht over
het Lysjoch. Reeds van verre waren enkele uit de coupé-raampjes
hangende Hobby Club-hoofden zichtbaar en toen de trein stil hield
en de ex-reddingsexpeditie instapte, volgde een enthousiast weerzien.
Daarbij bleek, hoe het publiek op de Gornergrat tijdens de uren van
spanning had meegeleefd. De mensen hadden elkaar verdrongen om
de Zeiss-kijkers en toen het bericht was binnengekomen, dat de dappere
Zwitserse Zweefvlieger ongedeerd was en weer zou opstijgen, was
iedereen, het hotelpersoneel inbegrepen, naar buiten gekomen om het
zweefvliegtuig in de laatste étappe van zijn vlucht te kunnen aan
schouwen. Een storm van gejuich was opgestegen, toen de „Whymper”
onverwachts uit een wolk boven het Untere Plattje te voorschijn
kwam en rustig boven de gletschers naar Zermatt zweefde. Met de
telelens van De Oude Delft waren van deze zweefvlucht tientallen
opnamen gemaakt. Iedereen was er vol van en in de trein werden de
leden bestormd met vragen. Liesl dacht, dat ze droomde, toen ze door
allerlei wildvreemde mensen Hans hoorde roemen. De termen, waarin
de mensen hun bewondering uitdrukten, ontroerden haar. Nu had ze
geen spijt meer van haar daad, zij, Liesl, de moeder van het idee dat,
door Hans in daden omgezet, van groot belang zou kunnen zijn voor ,
De Hobby Club

21

321

- ó.

l

■!

-

■

>-5
“-•K;

-

1

de carrière van de toekomstige vliegtuigbouwer. Zij was tevreden en
voelde zich innig gelukkig.
Knarsend met zijn stalen tanden kroop het treintje de rotshellingen
af. De rit was een sensatie, dat moesten zelfs de sportiefste Hobby
Club-leden toegeven. Morenepuin, rotsen, lariksbossen, tunnels, steile
hellingen, beken en kloven: het treintje stond voor niets en kwam
overal doorheen. De besneeuwde ijsreuzen zakten weg achter de
horizon, uit de diepte van de beboste vallei dook Zermatt op, met
ratelend geweld denderde het treintje over een vijftig meter hoge brug,
die het diepe ravijn van de Findelenbach overspande, en om half acht
spoorde het ’t station binnen. Ook ditmaal was de Hobby Club zeer
benieuwd naar wat Hans te vertellen had, omdat de Gornergrat per
radio van Hans had vernomen, dat ook hij zijn aandeel in de feestelijk
heden ter ere van Bundesfeier wilde leveren en, dank zij een hoogteoverschot van ruim vijfhonderd meter, voor acrobaat zou gaan spelen.
Hans stond met zijn aanstaande schoonouders, Herr und Frau
Boecklin, en Liesls tweelingzusjes Ilse en Erna te wachten op het per
ron, toen de trein aankwam. Liesl, de nu verloofde dochter en zuster,
werd door haar familie omhelsd en gefeliciteerd en daarna werd de
Hobby Club aan de Boecklins voorgesteld. De tweeling vertelde, hoe
Hans heel Zermatt een stijve nek had bezorgd door hoog boven het
dorp staaltjes van „crazy flying” ten beste te geven, die de mensen de
stuipen op het lijf hadden gejaagd. Heel Zermatt was uitgelopen, toen
zich het gerucht had verspreid, dat van het zuiden een zweefvliegtuig
kwam aanzetten. Zermatt had in de loop der jaren nogal wat sensaties
in de vorm van gewaagde bergbeklimmingen meegemaakt, maar een
zweefvliegtuig, dar was hier nog nimmer vertoond. Wat daarop volg
de helemaal niet. Rustig zweefde het toestel boven het publiek, toen
zich onder de mensenmenigte een gemompel voortplantte, dat voort
kwam uit het feit, dat het zweefvliegtuig kuren begon te krijgen.
Met de neus schuin omhoog gericht, stond het plotseling stil, gleed
achteruit, kantelde langzaam achterover, stond een ogenblik rechtop
in de lucht, de neus omhoog, de staart omlaag gericht, sloeg over de
kop, zette de buiteling, op zijn rug vliegend voort, voltooide de
looping-achterover, zweefde weer horizontaal, dook plotseling schuin
omlaag, draaide enkele spiralen, waarvan de bocht steeds nauwer werd,
schoot, om zijn lengte-as draaiend, de diepte in, herstelde zich uit de
val, richtte zich weer op, duikelde nogmaals een looping-achterover,
dwarrelde als een dood blad omlaag, richtte zich op uit de „feuille
mor te”,s beschreef een horizontale „8”, spiraalde als een machtige
arend in wijde kringen en op geringe hoogte over het dorp en landde,
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in een sierlijke boog uitzwevend, op een weiland in de omgeving.
Hans’ gewaagde stunts hadden een wild oplaaiend enthousiasme
onder het publiek ontstoken. Alle hartkloppingen ten spijt begaf het
zich in dichte drommen naar het landingsterrein en vernam daar, dat de
jonge Zwitserse zweefvlieger van af de Theodulpas het vermaarde
Lysjoch was overgevlogen. Toegejuicht en vereerd als een nationale
held kostte het Hans weinig moeite helpers te krijgen om de „Whymper” naar de dichtsbijzijnde loods te slepen. Wel had het hem moeite
gekost het publiek, dat door het dolle heen was, te ontlopen, maar
dank zij de hulp van de familie Boecklin, die zich eveneens naar de
neergestreken zweefvogel had begeven en daar tot haar grote verbazing
had ervaren, wie zo’n opschudding had teweeggebracht, was het hem
toch weer gelukt zich aan verder huldebetoon te onttrekken. Toen
de straten weer stil waren en heel Zermatt aan tafel zat, waren de
Boecklins met Hans naar het station gegaan.
Nadat de Hobby Club dit alles had vernomen, nam zij afscheid van
Hans, zijn vrienden en de Boecklins en begaf zich naar de jeugd
herberg, waar ze het avondeten kant en klaar vonden. Suze, Lous en
Dita, die vooruit waren gereisd, hadden voor een heerlijk en voed
zaam maaltje gezorgd: macaroni met ham en kaas, en yoghurt met
frambozen. De jongelui lieten het zich goed smaken en praatten
honderd uit over de avontuurlijke belevenissen van de afgelopen dag.
Maar de dag was nog niet ten einde en nadat ze zich gewassen en
verkleed hadden, begaven de jongens en meisjes van de Hobby Club
zich naar het Seilerpark, waar ze volgens afspraak om negen uur
Hans en de Boecklins zouden ontmoeten. Ze voelden zich wonder
lijk fris en van vermoeidheid was geen sprake meer. Het was een
verrukkelijke zomeravond, aangenaam zwoel, geurig, helder en
bladstil. Over de besneeuwde bergtoppen waarde nog een gouden
zonneglans, die naarmate de schemering over het dal zonk, zich ver
diepte tot een vlammend rood en ten slotte oploste in de
fluweelblauwe hemel, waarin reeds enkele heldere sterren schit
terden.
Op een dergelijke zomerse nacht, het was de eerste Augustus van
het jaar 1291, hadden Werner Stauffacher, Arnold von Melchtal,
Walther Fürst en drie-en-dertig andere Zwitsers zich verzameld op de
Rütli-weide van de Seelisberg nabij de Vierwaldstattersee. Zij waren
bijeengekomen om hun volkeren van het juk der Habsburgse heer
schappij te bevrijden en toen het eerste licht van de dageraad aan de
hemel gloorde, sloten zij als vertegenwoordigers van de woudstreken
Uri, Sthwyz en Unterwalden een verbond, dat als „Ewiger Bund” in
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later eeuwen zou uitgroeien tot de hecht-verenigde, vrije en onafhan
kelijke Zwitserse Bondsstaat. En elke eerste Augustus herdenkt de
Zwitser deze historische gebeurtenis, die hij heiligt met gerechtvaardig
de trots, omdat vrijheid en onafhankelijkheid voor hem de hoogste
aardse goederen zijn. Die stellen hem in staat zichzelf, Zwitser, te
blijven, rein en eenvoudig van zeden, eerlijk van gemoed en trouw van
hart, in stoere kracht verknocht aan zijn geboortegrond. Hij is de
Hollander meer verwant dan enig ander volk, want ook die laat zich
niet knechten door vreemde indringers, die kleinere volken willen
overweldigen, laat zich zijn duur verworven vrijheid en onafhankelijk
heid niet ontnemen en verlangt slechts zichzelf te blijven. De
eerste Augustus . . . het was de eerste Augustus en de burgemeester
van Zermatt herdacht in een van vaderlandsliefde vlammende toe
spraak de „Ewiger Bund” en wist in een breed opgezet historisch over
zicht zijn toehoorders van de grootse taak der democratie te over
tuigen. In het heden teruggekeerd, sprekende over Zermatt als belang
rijk toeristisch centrum, zei hij:
„Gij allen weet, dat Zermatt als centrum van bergsport een uit
verkoren plaats in de geschiedenis van het alpinisme inneemt. Nergens
ter wereld is in de bergen zo zwaar gestreden om de overwinningen,
zijn zo veel lauweren geoogst als hier. Met eerbied gedenken wij de
dappere pioniers als Edward Whymper, Croz, Taugwalder, Hudson,
Mummery, Young en Kennedy, die de Zermatter bergwereld voor het
nageslacht hebben ontsloten. Zij ontdekten het „Mekka der alpinisten”
en verbreidden in hun geschriften de roem van Zermatt over de gehele
aarde. Hun streven is niet vergeefs geweest, want Zermatt is wereld
centrum van alpinisme geworden. Maar nog is het tijdperk der pioniers
niet voorbij. De jeugd, vervuld van de schoonheid van het hoogge
bergte en gedreven door het verlangen hoger, steeds hoger op te
klimmen, heeft naast de rots, sneeuw en ijs een nieuw element ontdekt,
waarin zij aan haar liefde voor de bergen uiting kan geven: de lucht,
het hemelruim zelve. In door haar zelf gebouwde zweefvliegtuigen
stijgt zij op en zweeft als een vogel over bergen en dalen.
„Zermatt werd ontdekt door de natuurliefhebber, werd ontdekt
door de alpinist, werd ontdekt door de snellere skiër en is vandaag
ontdekt door de nog snellere zweefvlieger. Vandaag, de eerste Augus
tus, heeft een jonge Zwitser de Zermatter bergen ontsloten voor de
jongste aller sporten: de zweefluchtvaart. Vandaag, op Bundesfeiertag,
is de twintig-jarige student Hans Mahli uit Bazel met zijn zweefvlieg. tuig, dat de symbolische naam van „Whymper” draagt, van af de
Theodulpas het beroemde 4277 meter hoge Lysjoch overgevlogen en
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is, gelijk gij met eigen ogen hebt kunnen aanschouwen, r*
na een serie
adembenemende stunts nabij Zermatt gedaald. Hij is pionje^ i
in de
volle zin des woords en het is mij, als burgemeester van Zermatt een
voorrecht deze jonge landgenoot mijn eerbiedige hulde te betuigen
voor zijn koen-sportieve prestatie, welke alom in den lande geestdrift
en bewondering zal verwekken. Hans Mahli, gij bevindt u bescheiden
lijk in ons midden. Mag ik u verzoeken naar voren te treden om u,
Zermatts jongste pionier, aan de hotelgasten voor te stellen en u als
dank en in naam van de gemeente Zermatt een zilveren medaille van
verdienste te overhandigen? Het zal mij een ware eer zijn . .
Noch Hans, noch Liesl, noch de Hobby Club, noch een van de
anderen had een dergelijk huldebetoon verwacht. Hans mompelde iets
van „schromelijk overdreven”, maar toen Liesl knellend zijn hand
drukte en „Neen, toch niet Hans, ga maar ...” zei, maakte hij zich
los uit haar arm en stapte naar voren, naar de burgemeester, die hem
in warme jovialiteit gelukwenste, in gloeiende bewoordingen over zijn
zweefvlucht de loftrompet stak, hem met een plechtig gebaar de
medaille overhandigde en daarna het publiek verzocht een driewerf
„Hoeraaaa!!!” op de dappere zweefvlieger uit te brengen. Snel had
Fred zijn filmcamera opgesteld en een magnesiumfakkel ontstoken, een
wit-ziedende gloed steeg op over de mensenmenigte en het park baad
de in een zee van licht. In stormachtige toejuichingen uitte het publiek
zijn enthousiasme en het „driewerf hoera” had een luidruchtig staartje,
dat minutenlang aanhield. Na de ovatie bedankte Hans burgemeester
en publiek en vertelde in een kort, sober relaas van zijn zweefvlucht,
waarbij hij de rol van Liesl verzweeg, maar de Hobby Club ten volle
in zijn glorie liet delen. Ja, hij vertelde zelfs wat de Hobby Club
eigenlijk betekende en stelde haar aan het publiek voor als „een groep
Hollandse jongelui, wier liefde en hobby voor natuurwetenschappen
nog voor menige verrassing, vooral op technisch gebied, zou zorgen”.
Nooit zou de Hobby Club vergeten, hoe ze die avond van de eerste
Augustus toegejuicht en in het zonnetje gezet was. Want dit hulde
betoon, deze openbare erkenning van haar verdiensten op technisch
gebied betekende reclame en propaganda, die de verwezenlijking van
haar idealen niet anders dan ten goede kon komen en dat was van
oneindig veel meer belang dan de persoonlijke voldoening, die deze
onverwachte gebeurtenis elk van de leden afzonderlijk schonk. Zwit
sers, Fransen, Engelsen, Duitsers, Oostenrijkers, toeristen van allerlei
nationaliteiten wisten nu, wat het begrip „Hobby Club” betekende en
dat was van het grootste gewicht.
Fluitend en sissend schoot om tien uur een vuurpijl omhoog, een
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lichtende streep tegen de donkere avondhemel, die met een felle schit
tering en een scherpe knal uiteen spatte en daarmee het hoogtepunt
van het feest, het vuurwerk, opende. Nog was het park in diepe duis
ternis gehuld, maar plotseling kwam er leven in het doodse paalwerk
tussen het zwartfluwelen geboomte: onder een machtig geruis stortte
zich een goud-gele waterval omlaag, weldra geflankeerd door hoogopspuitende, staal-blauwe vuurfonteinen en fel-opgloeiende oranje
zonnen. Ter weerszijden daarvan bloeiden stralende boeketten van
bonte bloemen en witte en rosé en rode bloesems op, waaromheen zich
smaragdgroene bladerranken slingerden. Onder hevig geknal suisten
tientallen vuurpijlen de lucht in, die zich hoog boven het park uit
spreidden tot sierlijke gouden lichtpluimen. Een windmolen begon te
draaien en de rondwentelende wieken van vuur strooiden een regen
van spetterende vonken over het mals-groene grastapijt. De een na
de ander schoten pijlsnelle raketten omhoog en spatten uiteen tot
zilveren en violette ballen, die geleidelijk dovend uitzweefden. Op
de grond ontbrandden onder zwaar roffelende explosies weer nieuwe
„stukken”, een menigte felle vuurstralen kronkelde omhoog en ont
plooide zich boven de hoofden der toeschouwers tot lang-gerekte pur
peren vlammen. De lucht was vervuld van rode en gele en groene en
blauwe lichtsprankels en heel het zwerk baadde in een mysterieuze
oosterse gloed. En dit duizend-en-één-nachtsprookje met in plaats van
woorden kleurige lichteffecten ontlokte de mensenmenigte keer op
keer een langgerekt „Aaaaaahhhhhhü” van verrukking en eenmaal
zelfs een daverend gelach. De oorzaak van die hilariteit was een
mannetje van vuur, dat vliegensvlug om een rekstok de buikdraai uitvoerde. Een gedeelte van het mannetje doofde echter ontijdig uit,
zodat, komisch genoeg, om de rekstok alleen nog maar een vuurrood
broekje wentelde.
Het vuurwerk bereikte zijn hoogtepunt, toen onder het kanonge
bulder van honderden donderpotten een wilde brand van draaiende,
trillende en golvende vuurschichten oplaaide. Klaterende fonteinen
sproeiden zwermen gouden vonken rond, knetterende salvo’s rosé en
oranje lichtkogels schoten omhoog en barstten uit in wapperende
waaiers van paarse vlammen, een hoge waterval stortte een vloed van
purper over het terrein en kort daarop schroeide alles ineen tot een
warm-rode gloed, tot een steeds feller opgloeiend Bengaals vuur. En
uit deze bloedrode zee van licht rees als bij toverslag een kruis van het
zuiverste wit, smetteloos en verblindend. Onder een hemel van veel
kleurige sterren en tegen een veld van het diepste rood stond verzengend-wit het Zwitserse kruis als een stralend symbool van Zwitser326
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lands onafhankelijkheid. En onder zwaar paukengeroffel zette het
harmonie-orkest het wat de melodie betreft met ’t Engelse „God save
the King” overeenstemmende Zwitserse volkslied in, dat door de
Zwitsers werd meegezongen en door de buitenlanders met ontbloot
hoofd werd aangehoord. Maar nog voor de laatste plechtig-zware
tonen waren uitgestorven, kwam er een zekere onrust onder de duizend
koppige menigte. Men draaide zich om, men wees, men keek, onder
de mensenmassa’s plantte zich een gefluister voort, dat aanzwol tot
een druk geroezemoes en plotseling uitbarstte in een wild gejuich. Een
ieder had zijn gelaat naar het zuidwesten gewend, want zie . . .!
Het vuurwerk was uitgedoofd, de duisternis was teruggekeerd en
het Zermatter dal lag ondergedompeld in de donkere nacht, maar
nog net zichtbaar rees tegen de zuidwestelijke hemel de zwarte, drie
kante schim van de Matterhorn en op de top daarvan gloorde een
drievoudig lichtschijnsel: rood, wit en blauw. Het had niets van de
knallende lichteffecten van het vuurwerk, het miste elk pompeus as
pect, maar zacht-fosforescerend in een tere, -matte glans bekoorde het
door zijn stille eenvoud, door de gave harmonie van zijn kleuren, fas
cineerde het, door zijn mystiek, door zijn aanwezigheid juist op die
plek, 4505 meter boven de zeespiegel, boven op de top van de be
roemde Matterhorn. Dat was het wonderlijke, het onbegrijpelijke, dat
bracht het publiek buiten zichzelf, bracht het in een extase van geest
drift. Hoe kwam dat vuur daar? Welke vermetele . . .? Ook de Hobby
Club gloeide van enthousiasme en stond voor een raadsel, maar bij
haar evenals bij alle andere Hollanders in Zermatt drong zich nog een
andere vraag op: was dit rood-wit-blauwe vuur, was dat het symbool
van de Nederlandse vlag, van de vaderlandse driekleur? Was dit vuur
soms ontstoken door een . . . Hollander?
Het antwoord liet niet lang op zich wachten, want plotseling werd
boven het rumoer van de mensenmenigte uit geschreeuwd: „Ein Grusz
aus Holland! Ein Grusz von dem Hobby Klub!” Het was Tjark en
zijn woorden drongen door tot het publiek, drongen door tot de kapel
meester van het harmonie-orkest, een nieuwe storm van gejuich stak
op, maar verstomde, toen het orkest, om aan de dankbaarheid van
het Zwitserse volk uiting te geven, het Wilhelmus inzette, dat door
alle aanwezige Hollanders werd meegezongen. Zo werden op de
avond van Bundesfeiertag alle Nederlanders in Zermatt verenigd tot
één grote familie, verenigd door de Hobby Club, waarvan Hans, onbe
wust van het feit dat zijn voorspelling zo spoedig zou uitkomen, had
gezegd, dat zij voor menige verrassing op technisch gebied zou zorgen.
Want dat- de Hobby Club de hand had in het vuur op de Matterhorn,
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dat wist her publiek, maar hoe, dat wist de Hobby Club zelf nog niet
eens.
„Het ei van Columbus!” legde Tjark met een glunderend gezicht
uit, verheugd over het feit, dat zijn verrassing zo’n succes had. In de
apotheek heb ik salpeter, zwavel, zwavel-antimoon, strontium-, barium-, lithium- en enkele andere zouten gekocht en daarvan heb ik in
alle stilte drie bussen met blauw, wit en rood Bengaals vuur gefabri
ceerd. Bovendien heb ik een inrichting gemaakt om de zaak twaalf uur
na het aansteken in de fik te laten vliegen: een ijzeren spiraal met
daaromheen twaalf decimeter lont uit Mokum, dat per uur een deci
meter opbrandt. Nu mijn handlangers! Je herinnert je die Tsjechische
studenten, die vandaag de Matterhorn zouden beklimmen? Die hebben
onze driekleur-in-poedervorm-in-blik meegenomen, hebben vanmorgen
om half elf op de top de zaak opgesteld en aangestoken. En als ik me
niet vergis, is alles goed gegaan. „Simple comme besjoer” zou de
Fransman zeggen. Wat moeilijker was: mijn pyrotechnisch bedrijf voor
jullie geheim te houden, te voorkomen, dat jullie lont zoudt ruiken.
Ook dat is gelukt, al heb ik me, om jullie nieuwsgierigheid te prikke
len, tot enkele zogenaamd onvoorzichtige uitlatingen laten verleiden,
die, naar ik geloof, hun doel wel bereikt hebben, is ’t niet?”
Nou, óf ze nieuwsgierig waren geweest naar wat Tjark uitbroeide!
Maar aan een vurige kroon op het eerbiedwaardige hoofd van koning
Matterhorn, daaraan hadden ze in de verste verte niet gedacht. Een
Sinterklaasavond met een zwarte Piet met een zak vol verrassingen kon
niet verrassender zijn dan deze Bundesfeiertag. Zou de verrassing van
Tjark de laatste surprise zijn? Zelfs dat niet, die wachtte de Hobby
Club op een bergweide boven Zermatt. Nadat Hans zijn metgezellen
op heerlijk-brosse wafels met dikke slagroom getracteerd had, klom
men de jongens en meisjes daar naar toe, naar boven, naar het vreugde
feest der jongeren!
Zwitsers, Engelsen, Italianen, Hollanders, Fransen, Duitsers, Schot
ten, Ieren, Denen, Noren, Hongaren, Tsjechen, Belgen, Oostenrijkers,
Amerikanen, Finnen, Turken en Grieken, allen jongens en meisjes,
jong van jaren, jong van hart en jong van leden, zaten in een wijde
kring bijeen op de geurige bergweide. Nog was het donker, maar in
hun midden verhief zich een reusachtige houtstapel en toen beneden
in het dal de kerkklok elf slagen klepelde, voltrok zich in stralend
licht her symbool van hun jong-zijn.
Eerst waren het kleine, sissende vlammetjes, die langs de onderste
takjes omhoog kropen. Het hout was droog, de trek was goed en zij
ontstaken telkens weer nieuwe takken, ontstaken ook een vuur in de
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harren der jongeren, eerst in elk hart een kleine, stille vlam van geluk,
maar naarmate de vlammen al wilder en wilder omhoog kronkelden,
groeide het vuur in de jonge harten uit tot een jubelende vreugde.
Waren het eerst nietige, afzonderlijke vlammen geweest, nu verenig
den zij zich tot een machtige, niet meer te doven zuil van vuur, die
vol van stralend licht ten hemel steeg: symbool van het onuitblusbare,
steeds op hogere doelen gerichte idealisme van de jongere generatie,
die hier in „vrijheid, gelijkheid en broederschap” bijeenzat. Een warme
vurige gloed koesterde de honderden bruin-gebrande jongens- en meis
jesgezichten en een stem sprak: „Vrienden . . .”
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,,Zwanenburg” Dinther ’N.-Br. 1943—1944.
Zermatt—Amsterdam 1946—1947.
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DE BEZIGE BIJ - HOBBY SERIE
onder redactie van

LEONARD DE VRIES
Dit is dan eindelijk de serie technische en populair-wetenschappelijke hand

boeken en romans, waarop alle jonge Nederlanders met hart voor knutselen,
avontuur, techniek en wetenschap jarenlang gewacht hebben:

Het Jongensradioboek I (reeds verschenen)

Het Jongensradioboek II (reeds verschenen)
Het Jongenselectriciteitsboek (verschijnt najaar 1948)
Het Jongens natuurkundeboek
Het Jongensscheikundeboek
Het Jongensfotografieboek
Het Jongensluchtvaartboek
Het Jongensmodelvliegtuigenboek

Het Jongensmodelspoorwegenboek
Het Jongenssterrenkundeboek
Het Jongenspostzegelboek

Het Jongenskampeerboek
Het Jongenssportboek

Het op afstand besturen van modellen.

Technische en populair-wetenschappelijke romans verschijnen in de

HOBBY CLUB - SERIE
door Leonard de Vries
De Jongens van de Hobby Club (reeds verschenen)

De Hobby Club op avontuur in Zwitserland
De verdere avonturen van de Hobby-Club-Zwitserland-expeditie

De Hobby Club breekt baan
De Hobby Club bouwt Modelstad

DE BEZIGE BIJ
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HOBBY SERIE

l

Leonard de Vries

DE JONGENS VAN DE HOBBY CLUB
TECHNISCHE ROMAN VOOR JONGE MENSEN
368 pagina’s in groot formaat, met 12 prachtige platen

van John A. Hummel

Een jongensboek, zoals nog nimmer verscheen. Het beschrijft de avonturen van
een stel HBS-ers, met technische hobbies, die de Hobby Club oprichten om daarin
door samenwerking te komen tot resultaten, die voor den enkeling onbereikbaar
zijn. Deze opzet slaagt boven verwachting. De zolderverdieping van een groot
herenhuis mogen zij inrichten als werkplaats, laboratorium en filmstudio. Hier
gaan zij aan het werk en reeds binnen enkele maanden komt de Hobby Club tot
technische prestaties, waarvan de jongens vroeger alleen maar hadden durven
dromen. Zo maken zij met door henzelf geconstrueerde versterkers, microfoons,
met een schijnwerpinstallatie en een gramofoonopname-apparaat voor propagandadoeleinden een geluidsfilm van hun clubleven.
De Hobby Club houdt cursussen in radiotechniek, fotografie, electriciteit en morse
seinen, richt een bibliotheek in, organiseert excursies naar Philips, Radio Kootwijk
en andere interessante bedrijven, zorgt op schoolfuiven voor sensationele technische
verrassingen, bouwt een eigen reportagewagen, neemt een fantastische trucfilm
en een schoolfilm op en tussen al deze bedrijven door doen de jongens in hun
clublokaal de meest opwindende experimenten en bouwen ze de ene technische
installatie na de andere, zoals een 100.000 volts hoogspanningsgenerator, 5-meterzenders, kortegolf-supers, versterkers en booglampen. In hun scheikundig labora
torium brouwen zij de geheimzinnigste stoffen.

i

De jongens geven een blad uit, HOBBY CLUB, dat uitgroeit tot het meest ge
lezen jongensblad van Nederland en hen in staat stelt de Hobby Club uit te
breiden tot een organisatie over het hele land. Hun plannen lijken fantastisch,
maar de Hobby Club kan ze verwezenlijken. Kortegolfzenders, waarmee ze de hele
wereld bestrijken, modelvliegtuigen, stereofilm en televisie: niets is hun te dol!
Al met al stellen zij eiken jongen met een technische hobby in staat zijn lief
hebberij ten volle uit te leven.

„De jongens van de Hobby Club” is de verwezenlijking van een ideaal, dat leeft
in zovele jongensharten. Het boek is niet alleen uitermate spannend en leerzaam,
het is meer: het beschrijft een werkelijkheid, die de stoutste fantasie overtreft!
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HET JONGENS RADIOBOEK
Deel I

door

LEONARD DE VRIES
Vijfde Druk
Met een

groot aantal verklarende tekeningen en foto-pagina’s.

Hoofdstuk I: ELECTRICITEIT IN HET ALGEMEEN: electronen, positieve en negatieve
lading. geleiders en niet-geleiders, weerstand, stroomsterkte, ampère, ohm, spanning,
wet van Ohm, volt, electromotorische kracht, serie en parallelschakeling, accu, element,
batterij, gelijkstroom, wisselstroom.
Hoofdstuk II: MAGNETISME: eigenschappen van magneten, electro-magnetisme, spoel,
inductie, transformator, laagfrequent en hoogfrequent, wisselstroom, watt, zelfinductie,
smoorspoel, henry. CONDENSzXTOR: capaciteit, farad, serie- en parallelschakeling.
Hoofdstuk III: RADIO-ONDERDELEN: isolatiemateriaal, draad, ijzerkernen, spoelen,
vaste en draaibare condensatoren, weerstanden, potentiometers. transformatoren, smoorspoelen. schakelaars, lampvoeten, stekkers, zekeringen, draaiknopjes.
Hoofdstuk IV: PRINCIPE VAN RADIO-OVERDRACHT: van zender tot ontvanger,
draaggolf, moduleren, detectie, afstemming, het lezen van principe-schema’s, bouw van
kristalontvanger, aanleg van antenne en aarde.
Hoofdstuk V: RADIOLAMP: diode-gelijkrichter, enkelfazig plaatstroomapparaat, dubbelfazig plaatstroomapparaat, triode als versterker en als detector, tetrode, pentode.
Hoofdstuk VI: GELIJKSTROOMONTVANGERS: bouw van éénlamper, tweelamper,
drie- en vierlamper, kampeerontvanger, terugkoppeling, laagfrequent- en hoogfrequent
versterking.
Hoofdstuk VII: WISSELSTROOMONTVANGERS: wisselstroomlampen, indirecte en
directe verhitting, tweelamper, drielamper, superheterodyne, moderne handeltoestellen,
automatische sterkteregeling, fadingcompensatie, variabele bandbreedte, drukknopafstemming, afstemindicator, tegenkoppeling, contrast-expansie.
Hoofdstuk VIII: IN DE WERELD VAN DE KORTE GOLF: radio-amateurisme. voort
planting van korte golven, voordelen, seinen en opnemen, gelijk- en wisselstroomko rtegol fon tvange rs, voo rzetapparaat.
Hoofdstuk IX: GELUID: toonhoogte, sterkte, klank, koptelefoon, hoornluidspreker,
magnetische en dynamische luidspreker, dynamische microfoon, acoustische terug
koppeling, kool-, reisz-, kristal- en condensatormicrofoon, Edison, fonograaf, Berliner,
gramofoon, moderne gramofoonplaten-opname, magnetische en kristalpick-up, geluids
film, intensiteit- en transversaalschrift, Philips-Millor en staalbandsysteem.
Hoofdstuk X: VERSTERKERS: twee- en drielamps gelijkstroomversterkers, pick-up en
gramofoonmotor, weerstand- en transformatorkoppeling. twee- en drielamps wisselstroomversterker, mixing, fading, balansversterker, vierlamps balansversterker, Ham
mondorgel.
Hoofdstuk XI: RIJKSZENDSTATION KOOTWIJK. OP BEZOEK BIJ DE PHOHI EN
BIJ EEN MODERNE OMROEPSTUDIO.
Hoofdstuk XII: HISTORISCHE ONTWIKKELING: Maxwell. Marconi. vonk-, machine-,
boog- en lampzender, omroep, kortegolf. RADIO OP ZEE EN LUCHTVAARTRADIO:
radiopeiling.
Hoofdstuk XIII: BEELDTELEGRAFIE EN TELEVISIE: beeldontleding, beeldtelegrafie,
fotocel en neonlamp, mechanische aftasting. Nipkowse schijf, grofraster-televisie, kathodeztraalbuis, iconoscoopcainera, moderne fijn raster televisie.
Hoofdstuk XIV: ALGEMENE WENKEN: plaatstroomapparaat voor luidsprekerbekrachtiglng, bouw Rcisz-microfoon, kleurcode voor weerstanden, electrische guitaar, radiolltératuur, radio niet alleen als hobby. Engelse en Duitse radiotermen, lampgegevens- en
•✓erge! ij k 1 ngs tabel le n.
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Wio zijn hart heeft opgehaald aan Het Jongens Radioboek deel I en de genoegens van
do radio als hobby heeft leren kennen, die vindt in Het Jongens Radioboek deel II de
gids, dio hem meeneemt naar do allerhoogste toppen der radiotechniek.
Wil jo van knutselaar een vakman worden, lees dan:

HET JONGENS RADIOBOEK
Deel II

door

LEONARD DE VRIES
Met 80 foto’s en 123 schema-tekeningen

INHOUD
Hoofdstuk I: ONDERDELEN VAN KRINGEN: het electrisch veld, capaciteit, het
magnetische veld, inductie, zelfinductie, wederzijdse inductie.
Hoofdstuk II: WISSELSTROOM: definities, wisselspanningen op verschillende scha
kelingen.
Hoofdstuk III: KRINGEN EN HUN EIGENSCHAPPEN: resonantie in een seriekring, resonantie in een parallelkring, gekoppelde kringen.
Hoofdstuk IV: THEORIE DER RADIOBUIZEN: werking en eigenschappen der
verschillende typen radiobuis, buisconstanten, gebruik der buisconstanten in berekeningen.
Hoofdstuk V: ONTVANG-APPARATEN: inleiding, laagfrequent spanningversterkers,
cnorgieversterkers, detectie, hoogfrequent versterking, menging, automatische sterkteregeling, de afstemdicator, storingbegrenzers, do eigenschappen van een ontvang
apparaat, de practische uitvoering van een super-heterodyne-ontvanger.
Hoofdstuk VI: VERSTERKERS: Gramofoonversterkers. microfoonversterkers, karak
teristieken en gegevens van een versterker, fotocelversterker, expansie en compressie.

Hoofdstuk VII: MEETAPPARATEN EN METINGEN: de toegepaste meters, gecom
bineerde meetinstrumenten, brugmeetinstrumenten, het meten van hoogfrequente
wisselspanningen en -stromen, de signaalgenerator, de toongenerator, de outputmeter,
do olectronenstraaloscillograaf, metingen aan radio-ontvangers.
Hoofdstuk VIII: ZENDERS: algemene opbouw van een zender.
Hoofdstuk IX: VOEDINGAPPARATEN : anodespanning-gelijkrichters, gestabiliseerde
spanning.
Hoofdstuk X: FOTOCELLEN: principe van de fotocel, toepassingen van fotocellen.
secundaire-emissie-versterkers.
Hoofdstuk XI: GELUIDSFILM: opname en weergave van geluidsfilm, verschillende
opnamesystemen.

Hoofdstuk XII: TELEVISIE: principes, het aftasten, geïnterlinieerde aftasting, aftastinrichtingen. synchronisatie, keuze van het aantal lijnen, opbouw van de frequentiedelers, het complete videosignaal, de ontvanger, televisie over grote afstanden,
kleurentelevisie.
Hoofdstuk XIII: GRAMOFOON: typen pick-ups, gramofoonnaalden, correctlefilters,
montage van motor en pick-up, eigen opname van gramofoonplaten.
Hoofdstuk XIV: RADAR: inleiding. Loran, radar op decameter-golven, radar op
meter-golven, radar HG, GCI, het OBOE-systeem, radar H2S, AGC, de PPI, de
proximaty-fuse, teleran.
Hoofdstuk XV: WETENSWAARDIGHEDEN: electromagnetlsche golven, het gelulds8 peetrum, toepassingen van do electronenstraaloscillografen, radiobesturing, moderne
modulatiesystemen, kunstmatige satellieten.
Lijst van boeken, tabel van buizen, lijst van symbolen, index.
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De wonderlijke technische prestaties van de afdeling Electriciteit van de Hobby Club I
vallen gedeeltelijk ook binnen jouw bereik. Do schatkamers en toverpaleizen der I
electriciteit worden ook voor jou ontsloten, ook jij kunt naar hartelust experimenteren
met telefoon- en telegraaftoestellen, met electromotoren, dynamo’s, electriseermachines,
inductieklossen, transformatoren, schakelborden, booglampen, Tesla-spoelen en de vele
andere wonderen der electriciteit als in het najaar van 1948 de derde, geheel herziene en
verbeterde druk verschijnt van:

HET
JONGENS ELEGTRICITEITSBOEK
door Leonard de Vries
Hoofdstuk I: GRONDBEGINSELEN DER ELECTRICITEIT: wrijvingselectriciteit,
elementen, moleculen, atomen, electronentheorie, electrische stroom, geleiders en
isolatoren, aantrekking en afstoting, positieve en negatieve lading, richting electrische
stroom, weerstand, stroomsterkte, ampère, watervoorbeelden, ohm, spanning, volt,
wet van Ohm.
Hoofdstuk II: OPWEKKING VAN ELECTRICITEIT: wrijvingselectriciteit. electriseermachine van Wimshurst, vonkoverslag, Leidse fles, condensator, capaciteit, farad,
kikvorsexperiment van Galvani, zuil van Volta, element van Volta, pool, electro-motorische kracht, perpetuum mobile, electroden. Leclanché-element, batterij, serie- en
parallelschakeling, schakelschema's, accu, gelijkstroom en wisselstroom, periode, fre
quentie, supra-geleiding.
Hoofdstuk III: MAGNETISME: eigenschappen van magneten, noord- en zuidpool, aan
trekking en afstoting, verklaring van Weber, magnetische veld, veldsterkte, primaire en
secundaire spoel, zelfinductie, transformator, electrisch vermogen, watt, verband electriciteit en magnetisme.
iontag<
Hoofdstuk IV: KNUTSELWERKJES: gereedschap, electriciteit is gevaarlijk, montagemateriaal, aanleg van snoeren, fittingen, schakelaars en stopcontacten, lichtschakelingen, trapschakeling, schakelaars, elementen, galvanometer, electro-magneet, wisselstroombel, zoemer, hameronderbreker, gelijkstroombel, electrische wekker, alarmtoestel
len, leidingen, magnetische bootjes, verklikker in de badkamer, electrisch geheim slot.
Hoofdstuk V: LICHT: koolspitsenbooglamp, Edison, kooldraadlamp, water-, geluids-,
aether- en lichtgolven, frequentie, voortplantingssnelheid, golflengte, invloed van tem
peratuur op kleur van het licht, metaaldraadlampen, lichtstroom, lumen, gasvullingslampen, Geizlerbuis, neonbuizen, zien van kleuren, spectrum, kwikdamplicht, natriumdamplicht, menglicht, fluorescentie, superhogedruk kwikdamplamp.
Hoofdstuk VI: TELEGRAFIE EN TELEFONIE: telegraaftoestel van Sommering, wijzertelegraaf, Morse-telegraaf, seinsleutel, schrijfapparaat. schakelschema's, relais, onder
zeese telegraafkabels, spiegelgalvanometer, hevelschrijver, multiplex-telegrafie, telex,
Reistelefoon, Bell-telefoon, koolmicrofoon van Hughes, schakelschema’s inductieklos,
automatische kiezer, Pupin-spoel, versterkers.
Hoofdstuk VII: RADIO: proeven van Hertz, Branly, Popoff en Marconi, experiment
van Marconi, afstemming, gedempte en ongedempte golven, machinezender, boogzender,
kristaldetector, diode en triode. radiolamp, moduleren, principe radio-overdracht, zend
en ontvangschakeling, luidspreker, korte golven, radio op zee en luchtvaartradio,
radiopeiling, gramofoonplaten- en geluidsfilmopname, fotocel, staalband-systeem.
Hoofdstuk VIII: KNUTSELWERKJES: booglamp, schijnwerper, telegraaftoestel, sein
sleutel, schrijfapparaat, leren seinen en opnemen, microfoon, telefoon, veldtelefoon,
schema's voor huistelefoon, inductieklos, transformator, kristalontvanger.
Hoofdstuk IX: DYNAMO’S EN MOTOREN: principe van dynamo, wisselstroomdynamo,
commutator, gelijkstroomdynamo, wisselstroom-turbo-generatoren. electrische centrales,
transport van electriciteit, witte steenkool, principe gelijk- en wisselstroommotor, synchroommotor, omvormer, toepassing motoren.
Hoofdstuk X: ELECTRICITEIT IN DE NATUUR EN BIJ DE INDUSTRIE: bliksem,
bliksemafleiders, noorderlicht, Sint Elmusvuur, siddervissen, warmte, thermostaat,
electrische oven, carbidbereiding, carborundum. staal- en aluminiumbereiding, elec
trisch lassen, ontleden van zouten, galvaniseren.
Hoofdstuk XI: HOOGSPANNING: Röntgenbuis. X-stralen, toepassing in geneeskunde
en techniek, ’s werelds grootste Röntgen-installatie in Amsterdam, transformator van
Tesla, cascade- en stootspanningsgenerator, hoogspanningslaboratorium, spanningen van
drie millioen volt, neutronen, atoomsplitsing, transmutatie van elementen, cyclotron,
zuil van Fermi, de bereiding van Uranium-235 en Plutonium voor de opwekking van
atoomenergie, atoombom.
Hoofdstuk XII: KNUTSELWERKJES: electrische motor, electrisecrmachine, Ruhmkorffinductor, Leidse fles, vonkbrug, Tesla-transformator, galvaniseren.
Hoofdstuk XIII: INTERESSANTE TOEPASSINGEN DER ELECTRICITEIT: fotocel,
lichttelefonie, beeldtelegrafie, televisie, Nipkowse schijf, kathodestraalbuis, óscillograaf,
iconoscoop, electronenmicroscoop, warenonderzoek met ultra-violet licht, electriciteit in
de toekomst, toepassing van atoomenergie, atoom-energie-centrales, reizen naar maan
en planeten, hoe de atoom-energie het wereldbeeld radicaal kan veranderen, besluit.
Met een groot aantal verklarende tekeningen en foto-pagina’s.
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