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Strenge Winters.



STRENGE WINTERS.

I.

De Winter van 1924 duurde zeer lang. In Februari
meenden de menschen, dat het nu eindelijk eens zacht
weer worden zou,

Maar de maand e'indigdte met tk,oude, giure dagen.
Den 27en, 's avonds begon het te sneeuwen. De vlokjes
dwarrelden lustig neer. En 's m.orgens zag men ecn

witte harereld. Even scheen daarop de zon. En dat is

altijd prachtig, zon op sneeuw! Maar de z.on kroop weer
vhl,g achte,r grauwe woùlken weg, De wind stak op en
's namiddags l,ceide hij over de vlaklte. En weer anê€uw-

de het, ûraar nu niet zacht en lijze, doch de vlolcken
stoven heen in het geweld va,n den sto,rrn en hoopten
zich op tegen hagen, huizen, boomen.

't Was een wilde sneeuwjacht... En wie er niet door
moest, bleef veilig binnen, wan,t 't was of de wind door
de kleeren sneed.

Tegen den avond bedaarde d,a: geweld. 's Nachts
sneeuwde het n.ogr...

En zo,o 'eindigde Februari door een dik kleed te
leggen over de wslden. .. In d'e steden is dat gauw ver-
d,wenen. Het ger,ij verandert dre witte vach,t al spoddig

'in eeo zwart€, modder{ge massa.



Maar op hel d,orp Meerbern was niert veel vetkeer.En
de jongens vonden het daar we,l pleziierig, dat ze nog
op {en laatsten Februaridag glijb'aantjes konden ma-
ken... Ze haalden'hun hart op, 's 'narrriddags, toen de
school uit was. En het bleef al lang li,cht.

Felix Borne en twee makkers hadden ook zoo'n
baantje... En glad, dat het was... 't Blonk als een spie-

cel.
Daarkwam de ren,tenier, mijnheer StoU(. Hij liep in

gedachten. Dat deed hij altijd. Me,n zei, dat hij zeer
geleerd was en steeds over het qeur cif ander pe,i'nsde.

Zoo kwan'r het zeher, dat mijnheer Stolk het baantje
niet zag... Eensklaps schoof hij uit en kwam mÊt een

harden smak op d,en grornd berecht. Zljn hoed rotlde een

eind weg.
Felix Borne en zi,jn mahhers schrokken. Ze keken

verschrikt toe. Ieder in het do.rp h,a'd grooten eerbied
voor mij,nheel Suolk. En toch, het is altijd leelijk te
lachen of te spotte,n met iemand die valt.

De rerrtenier bleef even liggen. Het was of hij wat
verdoofd w,as. Felix ging vlug ,raar hem toe. Hij was
een flinke jongen.

- 
Mijnheer, kan ik u helpen ) vroeg hij.

- Ja, geef me een hand, zei Stolk.
Langzaam stond hij op...

- 
Mijn voet dloet pijn, kloeg hij.

- 
Mijnheer, wilt ge o,p mijn schouder leunen )

hernam Felix.
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- 
Dat zou wel goe'd zijn... Ik heh mijn voet ern-

stig bezeerd...
Traag stapte de rentenier nu steunend op Borne

heen, Er verschenen d,an ook groote mensihen orn hem
te helpen.

- 
Laat maar.,, ik dank u wel..., maar zoo gaat

het goed, sprak mijnheer Stolk. En mijn huis is vlak
bij.t N."rr, ver was het niet, Weldra sùonden de rentenier
en Borne aan een groote woning.

_- p21 was een glad baantje, zei Stolk. Zoo maakte
ik ze ook, toen ik een jon,gen was. lV1aar nu had ik uit
rnijn oogen rnoerten kijken.

- 
Hoe jammer, dat gre gevallen zijriç, 611trh*er, sprak

de knaap.
_- Och, morgen zal mij,n 'voet wel, beter zijn. Hoe

heet gij )

- 
Felix Borne, mijn,heer.

- 
Zijt ge een zoontje van Borne, den bakker )

- 
Ja, mijnheer...

-- Ha, zoo ! Nu, ik be,dank u hartelijk, hoor, d,at ge
me zoo flink g'eholpen hebt. Ik kan nu weù aùleen bin-
nen... Kijk maar niet zoo bang... 't Is uwe schuld niet,
dat ik gevallen ben. Ik maakte in rnijn tijd ook baan-
tjes, die heel glad ,waren. Ik had nu bete.r dienen op te
let;en. Felix wilt gij nog eens bellen voor me ?



I)e knaap deed dit. Dan g'roette hij den rentenier en

girrg heen. Felix rliep naar zijn vriendjes terug.

- 
Was mijnheer St'olk n'iet kwaad ) vroe,g een der

makkers.

O, neen ! Hij was juist heel vriendelijk, en zei,

dat hij ook baantjes ma,akte, toen lrij een jongen was.

Maar hij had onze glijbaan nie,t gs2i.t.

6

I)e Jriinderen verrmaakten zich nrolg een poos. Toenwerd het tijd, om naar huis te gaan.
Fe,lix Borne woonde.mddd.., ;r het dorp. Iedei kendeden grooten winkel van zijn oude,rs. Er werd lekkerbrood verkocht.
M,oeder Borne .had nu van klanten al gehoord, datrm'jnheer Stolk zoo geva,l,i,en was. Felix moest alles ver_tellen. Vader, wiens werk geeindigd was, zat ook in dekamer. Hij hoorde dus eveneerr" h", verhaal.--_lk ben tevreden, dat .gij u flink gehouden h,ebt,zei hij tot zijn zoontje. Ge moet uw gtrijbaantjes altijdrrraken in een hoek waar d" m.rr*.h.-n niet komen ennooit in v-olle straat.

Nu Felix en zijn makkers hadden oo,k niet op deeigenûijke straat gegrleden. 't .Was 
op een pleintje ge_weest. En mijnheer Stolk had zeker langs daar zilnweg wille.n verkorten.

Vader en moeder hoopten, dat de rentenier nie.t veelIast zou hebben van zijn voet.
Den volgenden morgren moest Felix van 6en eensaan vragen, hoe he.l nu met den voet was. Hij belderE voor schooltijd bij den heer Stolk aan.

. I)e mei:d deed open. Matrr de ,rentenier had doorhet venster den knaap a,l bemerkt. E., FJ;* rnoest bin-nen komen.

- 
Komplimenten van vader en m,oeder en ik komee,n,s vragen, ,hoe het mret uw voet is, mijnheer, zoodeed Felix zifn boodscÀap.



- 
We,l, dat is vriendelijk van uw ouders, antwoord-

de de heer Stolk. Mijn wo,et is wat gez,wollen. Pijn heb
ik er toch nie't aan. Maar ik moet rne stil houden. Dat
is verwelend, warnt ik ga gaarnre ddns uiit. Zeg aan uw
vader en moeder, dat sij heelemaal geen schuld aan
't ongeval hebtt. Felix, gij kunt mij een grooten dienst
bewijzen. Zouàt ge,, als de school uit is, voor mij eenige
b;o'eken willen halen bij den hoofdonderwijzer van
Laarbeke) t Is twintig ininuten van hier.

- 
O; zeker, ,rniijnheer, zei de knaap dadelijk. Om

half twaalf zal ik vertrekke,n. Dan ben ik om half een
terug...

- 
Maar uw noenmaal ?

- 
Wij ,etern pas orm kwart voor eren...

- 
O, dan zijt ge al weer t ruis. Vraag toch of uw

vader en moeder het goed vinden. Kijk, hier is een
bri,efje, waarop de narnen van de boeken staan.

Felix' ouders gaven gaaïne hun toesterrntning voor
die boodschap. De jongen haa'lde na schoo'ltijd de boe-
ken te Laarbeke.

- 
l(661 ge nu vanavond eens op bezoek bij mij ?

vroeg d'e heer Stolk. Te zes uur verwaoht ik u.
Op bezoek bij den rentuenier ! Dat beviel Felix wel.

En tegen zes uur kleedde hij zich wat op . Moeder vond
de uiunoodigjng zeer vereerend. Ze gaf haa'r jongen een
heele boel aanbevelingen.

Felix werd hartelijk ontva,ngen. Hij moest in de ach-

E

terkamer.konrên. Daar zat mijn,heer Stc;lk te middenvan boeken. Langs de muren 
"torra.., scha,bben vande'n vloer tot de zoldering,. E" ";";;i;oeken sro,o,te enLieine, dihke en dunn,e, oude en nieuwe.' ro4evrouw was ook ;r, d" k.*".. E; ,. sprak vrien_delijk met Felix. De *"id ;;.1"u'.1'""","r.melk bin-nen met gesuikerde, beschuitjes.

Toen begon de rentenier over den Winter._. Hoort g,e gaarn,e vertellen ) vrroeg hij aan denknaap.

-- O, ja, mijnhe,er, antlrvoordde Felix.-- Wel, dan zal ik u eens ,, ..;-;'""der verhalenover strenge 'Winters. 
uit rroegeren tijJ en u ook platendaarvan toonen. !(rtj h.bb.rr-;;;ï""rst en sneeuwgehad. En 't is al fe,rm koud g,"r".;. M"., we mogenioch niet te veel klagen. Vriest lr., ."rrig" dagen, dandooit het weer. En aut i".*.rl J.,il;; oqk. Want i,kzal u eens vertellen -waû de s."JIg.;-i"nnen zijn vanaanh,oudende vorst. En nu 

"o-"i"" ;i-;.i,...r*, zoo ver,dat ik her niet beleefd.hJ ;;i,;"-*."",rader ook
;:i #:::ik 

heb het gerezen i" ";';";'die oude boe-
't 'V/as in het jaar I 7-40. Onze voorouders zeidentoen ep Nieuwjaarsdag, dat ," 

"."-f.*-"î,felwinter had,_den. 't Regende bijna elken a"u. f"'ô'.t,ob.r had hetwât g.evroren. Maar dat duu.de* ut"lli-..rt ele dagen.En de menschen waren den regen ,.., 
'n"". 

Ze had-



den ook al een natten zomer .achte,r den rug. En in
Vl'aanderen en Brabant en Limburg, ia in 't heele land
was de o,ô,gst mâar .d'roevig gieweest. Men at sle,cht

brood. Men kend,e ,to,en de aardappele'n nog niet als

volksvoedsel. Brood was 'l! voornaamste eten,. En dan
had men boonen, maar die waren ook al niet bijzonder
gelukt. Ieder spral< nu van den kwak.kelwinter. Het l.and

lag vochtig. Veel weiden stonde,n o,nder water. En
de wegen, d,ie toch al n,iet ve'eÀ b'eteekenden, geleken
modderpoelen.

M.ar gLe moet nooit t,e vroeg'spreken. Dat bleek ook
nu. Nog waren de menschen elkaar aa.n 'rl nieuwjaar
wenschen, toen het weer veranderd'e. Den 4en Janua-
ri begon het te vriezen. En de vorst zette al d:delijk
flink in. 't Was nu veel te geweld[g na,ar den zi,n van
de menschen. Een week later gingen de Antwerpenaren
al te voet over de Schelde naar Sinrt Anneke. De
slr,o'oim lag dus met een sterke ijslaal, bedekt. Ge kunt
dus d'en,ken, dat het zoo ook was op de kanale,n en ri-
vieren. De menschen konden toen over de Leie gaan

van Gent naar Kortrijk en verder ook. De wegen iagen
nu hard als steen. De rivieren en kanalen zelf werden
banen voor het vet'keer, 'Wagens reden van St. Anneke
en ook van Kruibeke, Burght, ov,er het,ijs n,aia.r Antwer-
pien. Aan de zeekust bi1' Blanlkenberghe, Ooste,nde,
Nieuwp,oort en elders lag het ijs een heel eind in zee.
'Ë., .1" scholsen hoopten er zich op zoo hoog als torens.

r (l

En 't werd nog erger. De arme vogeis vielen dood be_.llroren uit de boomen. En weldra t r*"k"r, ook men_schen van de ko1de, Want hÇr iUO"r' in een stren_g,en Winrer is dubbel erg. En *";l; hon,ger. Ik zei u; l, dat de oogst slecht gJwe;, ;;r, îi o*0., er weiniggraan was, kostte Àet brood d,,,u.. E., in ons land waser toen weinig wel.vaar... Berlgiië behoord. aan oosten_riik. Het was niet vrij. [,1 ,""a", 
"r,ji.;d, g..r, handelen nijverheid niet goed.

Honger is een scherp zwaard. Hon,ger drijft flot mis_daad. Bend,en liepen rond, vielen a.ïo..r"r, arn, sta-Ien alles wat eetbaar was. En ja, men ., ,r.., alles, hon-den, katen, ratten, muizen. M.u. .r.un ioru", en koudestierven veel menschen.
O, wat vrooi he,r,! Ftret brood in de kas werd zoo hardals steen. En als moeder lot.rtr.rrlrn.î *Oa. sniiden,moest ze het brood, eerst op aa i""-fr"f 

,ferggen, 

om hetwat zachter te maken. M.., I.gd.'rir_" kruiken inbed, sbokte in de 
"lr.pt u*"r-", ;;" zich zooveelmen maar kon" Vel

\!"ater te hebben. 
Len moesten ijsbrokken smeliten om

En die vreesetlijke 
- 
Winter bleef maar duren. Het

;:i;:iî",iîî:i:,'rang"- r'' "o*-.1' weerr er bij.
schen roen r,,jr:"î*li'T ï,"" *;tfft.l#;ï:,in den a,lrnanalc stond her ;";.-'ù;î in de netuurzag men nog geen Lenrte. O. Uoo*"i bleven z,ondèr

lt



bladeren. Op het land verscheen geen grasje' De wor-

teùs van gras en graan waren bevroren' Ën het' leek'

of de grond niet ontdooien kon' Het werd April" '

Maar de akkers werden niet groen' De boeren kon-

den in den harden bodem niet zaaien' Men had geen

voeder voor.het vee.

De ko,eien loeiden' in den stal' Men liet ze builten'

Ze schr,aapten den muil over den grond' De arme bees-

ten zochten gras. Maar er was nieis' Men haalde het

riet uit d'e daken, men schilde de wilgeboomen' om dat

aan het vee te geven. Maar veel runderen stierven van

gebrek. En daardoor werd de ellende nog grooter' Het

duurde'tot in Juni, eeï er een groene kleur over het land

kwam. Dat zijn de noodlotlliige gevolgen van late en

aanhoudende vorst. En daarom zeg 1k, dat we nu nog

niet te veel mogen klagen. Zeket het duurt l3'nrgr' eer

er schoone dag'en komen, maar dooi wisselt gelukkig

de vorst af.
Mijnheer Stolk toonde dan een'ige platen' Felix zag '

hoe men kermis vierde op de bevroreû Schelde voor

An,twerpen. De rentenier liet ook arqesleden met paar'

dpn bespann,e'n, zien.

- 
En nu verteil ik u nog eens esn geschriedrernis uit

een streng:en Winter, hernam mijnheer Stolk. Het is uit

Hol]and. Ook daar weet rnen van strenge, 'Winters te
spreken. En i'n dq maand vân het jraar lB49
vroor hpt zeer s'.erk. Dat.heb ik vader dikwijls hooren

l2

vertellen. Dat was hier zoo en ook in Holland. Mijnvader db,ed toen een reis in Nederland. ff;; ar""*'i""l
-d-rt 

j" Laas. En ge weet, .rroo, k..r, **t ge vooral inHoltrand zijn.
Op de ka.art van Nederland ziet ge een binnenzee.ze heet de Zuiderzee. Bij streng* w;;r" wriest ze toe.En dat *." ook h,er geval in I À+g. Aan de oevers derZuiderzee wonen veel visscher". E., ïJ" t;"d.r, tracht-ten nu toch nog wat te verdienen. Ze kapten grootegaten in het ijs. De visch kwam rl.* dlu openihgen,ollucht re happen. En de dJ.;" ;ngen ze daar.Op l3 Januari lg49 begaf ,"1"r""fi"* Bording vanDurgerdam zich met zijn beide ,or* ooL op dre Zui_derzee om bot ,te vangen,. ,t Was na den middag. Devisschers hadden een.slede *r.. t; lrrru",., een, heéleind van den kant af. Het ,"".;;."; b".girr.,"r, dooien.Maar zoo vlug smelt ."" diik;"i;;o* 

"r*r.De vader en zonen hadden :";o- v."I g.luk, D.vangst was voorsp""jt*. Ze daohten nog niet aan naarhuis gaan, al werd rr", a""Ë;;'#r:" andere vis-schers wel vertrokLen.
Klaas Bording wilde mer een goedE buit te Durgcr_j:ï U"'r"n. En hij had """ viï;r,jt ptekje Bevon_

Eindali,jk lagen er meer dan zeven honderd visschenop hun slede.
Jongens, nu gaan 

î. n..-r-luis, zei de vader. Het iszeiker al een hee eind, na _idJ;;;*;; ""

I:i



En ia, 'ze waren allen vermo eià' Ze hadden de rust

wel verdiend'
Dus Bording en zijn zonen trokke.n in de ricliting van

den wal."'" 'ô, 
vader"' daar is water ! riep de iongste' zoon'

ai" a".r'"tt touw de slede voorttrok' ' --

Hij liep a*" t't"*l"J'i t'i"" was hij in den vloed

setuimeld'
Bording kwam kiiken'

-- 
pal zal hier tt" "ot" 

plek zijn' meende hij' We

moeten maar naar een anderen kant gaan'

Ze volgrden den rand van het water' hopend ver-

binding met het I"J^;; vinden' Matr tr was oweral

L,., ,""""lten hen en den wrl'

Bording begreep nu in welk een toestand hij zich

me: zijn zonen bevond' Het stuk ijs' -waarop ze ston-

den, was door den al"i r"t"ttakt en dreef naar 't mid-

den der zee a{' Ze zalen gevangen op e€n schots'

De veder bemoedigde zijn zonen'

-. Men zal 'rns ;;; 'i"' " 
k:T"" halen' zei hii'

Met die geclachten t'oo"tt" ze ntct'' En o' wat ver-

langden zij naar d;'Jt;;tn dag' Ze waren vermoeid'

Maar ze konden tJ "*' 
op het ijs gaan liggen I Ze

moesten heen en weer looPen' om wanm te blijven'

Klaas Bording zei tot zijn zonen te bidden om red'

dhgl Wat a""'aJïit "utlt 
t"'''gf Eindelijk werd het

Iioht. Toen "r""irtiî 
i" Jttt '"i"""ht'" nog meer' Ze

l4

{

+ zae,en heel, heel ver wel toTens. Maar ze wistcn t{u, 'dat

ze al e'en groot e'irnd in zeÊ g,edlcven waren, En rla__n den
wal zou mern hen niet zien.

Dat was een vreeselijke ontdekking.
'O, vader, wat zal er nu van ons geworden ! kloeg

de jongste zoon, nog maar een knaap.
-_ Kind, laat ons op God vertrouwen ! sprak de vis-

scher. Er kan uitkoàst konre'n. To Durgerdam wêet men
nu al, dat we niet teruggekeerd zijn. En dan zal men
nriddelen bedenken, om ons op te zoeken. We kunnê,n
het hier wel eenigen irjd uit houden. De schots is zeer
g.root. 't Is waar, we lijden veel last van de koude. En
we zullen ons moeten voedlen met rauwe visch. Maar
als de nood het hoogst stijgt, is dikwij,ls de reddihg
nabij.

Welk een treurige d"g... Zoo ver mein zien kon, was

er niets dan ijs,en daarachter watterlZeifs de trorrens aa,n

den gezichleinder verdwenen in den nevel.
Klaas Bording' begreep, dat het on.rnogelijk'was v.oor

een schuit tot hier te komen. Ja, er was wel water ron-
dom de schots, maar tusschen dit water en den wal
lrg een dilkke laag ijs.

De onge,lukkigen konden niet op de beer blijven. Ze
waren al te vermoeià. Ze hurkten zic,h samen op de
slede, dicht bij el'kaar, orn zoo wat warmte te zoeken.

En dan sluimercien ze wel even in, doch nooit lang.
En Klaas Bording bedacht, dat niemand veel ach-

l')



ter qlkaar sralùen mocht. Dat kon stillekeng het ovorgaan

zijn naar den dood, door bewusteloosheid.
'\)feer werd het nach't. Dan voolden de ongeluklcigen

hun ellende.nog meer.
De tweede dag brak . aan. Eenige uren vertoonden

zich heel ver de torens.Ieder der geNanglenren wuifde met
een stuk doek, Och, het was zoo'n arrnzalig sein, dat
maar van korten afstand gezien kon worden.

Vader en zonen ateir weer wat rauwe bot. En om
waùer te hebben, srnolten ze een beetje sn,eeuw van
de schots. Rondorn hen 4agen ze"geen teekenen van
redding. Alleen zeemeeuwen vertoonden zich nu en

dan. O, wat benijdde men d,e blanke vogels I Z\ kon-
den naar den wal I

De derde dag... Ja, Bording en zijn zonen wilden
wel moed houden. Ze worste,lden tegen vermo,eienis,
koude, rnismoedi,gheid. Maar toch, de hoop vermin-
dende. Ze dreven rin zee heen en weer. En ze d,achten
aan ,huis, aan moeder en die vier jongere kinderen !

Zouden ze hen ooit terugzien ! En wie, zou er dan
voor hen zorgen I

De schoæ werd kleiner. Elken dag smolt ze a[. Zoo
ze nu eens geheel wegsmolt. De slede kon dan de drie
schipbreukelingen in het waber niêù dragen t

Vader en zonen spraken elkaar toch moed in.

- 
God kan ons redden, zei Bord,ing dikwijls. Laat

ong vertrouwen hebben t En hij bad luidop, eenvoudig
en oprecht.

l3,rrding had ar rr^€,er g€vafierr doorworsteld, als in

storm en ,mist. Hij wist nog hoe ruim twintig iaar ge-

l,,ed,en zijn dorp, Durgerdam bijna door de zee ver-

zwolgen werd. De dijk was toen doorgebroken en cie

golven bedreigden de h'uize'n' Het water ebond wel een

halven meter hoog in de kerk. Toen had Kla'as Bor-

ding ofschoon nog maar een knaap, flink meegewerkt

om grooter ramp te vermijden !

Maar uu verkeerde hij in veel ontzettender toestand.

Rond zwalken op een schots t Toen ze van huis gin-

gen ,hadden ze een keteltje koffie en lwa'alf sneden

roggebrood rrle,egeinornqn. Maar dat was d en eerster,

rniddag al verorberd. En nu rnoesten ze leven van

rauwe visch en sneeuwlwatei. En ge,en enkele beschut-

ting boven het hoofd, geen andere bergplaats dan de

slede. Zoo weinig kans op redding. Toch moed houden!
Vier, vijf, zes dagen, een week verliepen. Geen spoor

van rnenschen, En kleiner werd de schots. Soms was'het
weer helder en Klaas kon de torens van den oever op-

noemen. Dan weer regende het en z:'ger' dc eenzamen

niets dan heig glaqv geworden ijs en het water, dat om
de schots spoe,lde e,n er voortdurend stukjes van beet.

O, 'wat werd er in cie hut van Bording geweend !

Moeder en alle dorpelin,gen meendien, dat Klaas en

dre jongens verongielukt waren. Geheel Dtrrgerdam ge-
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loofde hetzelfde; de dvie visschers waren in een ope-
ning gesukkeld en verclr'onlcen. Andere visschers wis-
len dat ze laat aa,n 't werk bled,en, d{ien dag vlan de
van!.,st. Zeker had de Juisl-ernis hen misleid bij den te-
rugkeer. Daor den dooi waren er verraderlijke plek-
ken ln het ijs.

Men vermeldde in de dagbladen het ongeluk. Nie.
mand dacht, dat de vader en zonen nog kon.den leven,

Elder.s langs de Zuiderzeekust werd het gebeu.rde
ook besproken. Maar hoe gaat het dan, al gauw zweeg
men er over en wds er Weer ander nieuws.

Het werd al dertien dage,n en van Bording en zijn
jongens vernarrt men niets meer. De dooi had flink
voort gewe,rkt. Toch dre;eÉ er nog ve,el ijs in de
Zwiàerzee, en de visschers meen.den no,g niet te kun-
nen uitvaren.

Te Vollenhove, ook een stadje aan den oever de,r

zee, vond men 'twee tari.n:gen. Zeemeeuwen moesten
die daar laten vallen hebben.

- 
Wel, zei een visscher tot een ,rnakker, als de

meeu$/en reeds op de wan,grst gaan, kunnen wij het ook
wel eens beproeven.

- 
Ik verlang er tenminste harte,lijk naar weer war.

te verdienen, antwoordde de ander.

- 
Er rnoet veel open water zijn en uit de haven

kunnen we ooik g.red geraken.

- 
Wel, willen we cr-an morgen eens uitzeilen ? lk

durf het wagen.

t6

-lk 
vind het best.

En door die gevo'nden haringen zouden dus twee

visschers van Vollenhove hun bedrijf hervatten. Ande-

ren vondeil hei:r wel wat vroeg. Men stootte zoo licht

met het ranke vaartuig lek op een schots. En dan zo'nk

het scheepje in korten tijd. Men diende dus voorzich-

tig te zijn. Maar ook was 'ri waar, drt de armoede nij-
pend werd. Ieder wenschte rry'eer aan 't werk te g'aan'

Dan kwam er thuis brood op de plank,En ienr,and moest

toch de eerste zijn, om uit te zeilen. Nu voeren er twee

heen. En op de kade keken velen de beide schuiten

n,a.

Klaas Bording en zijn zonen leefden r,og. De veer-

tiende dae brak nu aan. De drie ongelukkigen waren

zirek. Ge kunt begrijpen hoe vreeseliik hun lijden was

geweest in al die nachten en dagen t Geen beschutting

tegen de koude of regen. Geen ander voedsel dan rau-

we visch. No,oit ,iets warms ! Geen rust "! En altijd de

dood voor oogen ! De ijssohots was nu gesmoll.en tot op

cen vlak van eenige schred;en vierkant.Nog een drg
en ze zou wel gehee'l doorbreken. Uitgeput zaten vader
en zronen tegen elkaar op de slede. Ze hadden de

iiracht haast niet meer op te kijken.
Maar de oudste j'o,ngen deed het toch in dçn voor-

midd:g en vlug sprong hij recht. Kon hij zijn oogen
wel verilrouwen ) of droomde hij weer ) Hij werd
soms zoo raar in het hoo-fd en dan zag hij allerlei
beelden van den wal.
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Maa,r nu riep hij, weenend van vreugde :

- 
O !Vad,er, zie... een zeil !Neen twee zeilen!

Ook Klaas Bording en de jongste schenen eensklaps
nieuwe kracht te hebben. Ze stonden op. en staarclen

in de aangewezen richting.

- 
Gqd zij g,e'loofd, het zijn vissihers ! zei de vader.

'We worden gered ! Ja, daar komen vrienden !

Ze keken eil,kaar blitjde 1aa,n... Eindrelijk toch daagde'
er' hulp ! Maar 

. 
die visschers moesten hen niet eens

zien ! Dat zou al te çrg zijn,.

- 
fis1 sein, spr,ak Bording.

De oudsttie zw'aaide met den doek. En als zijn arm
te mo.e werd, deed Klaas het en dian de jongste. Van de
sloep gaf rnen een teeken terug,

Ze hebben ,ons bemerkt, juidhte Bording. O,
God, zij gedankt. We worden gered! 'We zullen moecler
en de kindertjes nog terug zien.

Bij allen liepen de tranen over de wangen,
En ja, aan bo,rrd van de eerste visschersschuit was

de schipper dat gezwaai gewaar geworden,

- I" dat nu een zeemeeuw ginder of wuift men met
een doek ? vroeg hij aan zijn knecht

- 
flsl i;s wtriven ! Ik zie menschen ! Ja, ze bewe,

g,en zich. Daar is vollk in nood !

- 
Zeker schipbreukelingen dan !

- 
Misschien ook visschers, die van el.lers uitgevaren

en op een ijsschots geloopen zijn.

2A

. Dat kan ! En nu zitter. ze in hun bootje !

Ze waren nog te ver af, om alles duidelijk te onder-
soheiden. Ze koersten tot bij de andere sloep. Ook daar

was het sein al bemerkt. En deze visscher en knecht
meenden eveneens dat het schipbreukelingen moesten

zijn.
Ze vaaràen voorziichtig dien kant uirt.

-Z.e zitten op gleen boot, maaf op een slede, zei
er een, die een flinken verrekijker had. Drie man zijn
erl

- 
O, dan moeten he,t Klaas Bording en zijn zonen

zijn, pe weet wel varn Durgerd;a'm, zeli d'e 
'eterste' 

schip-
per. Maar Lunnen die nog leven t

En hoe wonderlijk het scheen, het moest zoo weil
wezên ! Nog leven... na veertien dagen t De visschers
druurden dichterbij... Maar dooi is grillig. En tusschen
de schots van Bordingr en de sch'uiten strekte zich een
groot ,en d,ik ijsveld uit. Over dat veld wlas er weer
water...

De scheepjes kondien niet door dit ijs breken. Ze
zouden lek gestooten en .gezonken zijn. De visschers
hielde,n raad. . Een zou naar Vollenhove terugkeeren
<rrn een ijsvlet, Dal is een bootje met ijzers onder de
kiel als bij een $ede. En men kon er dus mee glijc.len
over het ijs en weer varen als men in water homt. Zocr
zou'het mogelijk zijn de ongelukkigen te redden. Een
der sloepen vertrok. De anrder bleef om Bording en zijn
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zonen te bernoedirgien. Door seinen maakte mren hrrn

duidelijk, dat er hulpe zou komen' Ge kunt denken,

weik een opschudding dat niieuws te Vo;llienhove' weikte !

Dadelijk maakten nog andere visschers hun sloepen
gereed. Ieder wi,lde medewerke,n. En men zorgde voor
al het noodige.

Zoo zagen Klaas Bording en zijn zonen verscheidene

zeilen opdagen. Een vlet werd eindelijk uitgezet' Met

€.lijden en varen kwamen de redders bij den vader en

zijne zonen. Het was een roerende ontmoeting: Maar
de drie nu geredden waren te zwak om alleen in de

vlet 'tie stappen. O, er waren handen genoeg om hen

bij te staan. En van de vlet kw:men ze a,an boord
van een schuit. Ze kregen nu de beste zorgen ! IVIen

gaf hun droge warme kleeren en wat goeden drank!
Maar er rnoest voorzicht'ig met hen gehandeld' wor-
den.

Zoo kwamen de sloepen te Vollenhove aan. Aan
de haven zag ,het zwall vln menschen. Ieder wilde
Kl.aas Bording en zijn zonen zien ! Maar dat kon niet.
In een koets v'oerde men de geredden vlug naar het

zie,kenhuis. En d,okters verpleegden hen. Het nieuws
werd gauw nxr,ar Durgerldam gebracht, O, hoe ver-
heugd was vrouw Bordin,g I En ze ging met haar kinde-
ren mee naar'Vollenhove.

Dat was een aangrijpend weerzien ! Flelaas, de
vreugde bleef niet duren. Bij den vader en den oudsten
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zoon openbaarde zich een eînstige zielotn en beiden
stierven kort na elkander, eenige dagen na de red-
ding.

De jongste zoon genas. Hij was nu de eenige steun

van zijn moed,er en de vier klein,e b'roertjes en zusjes.
Maar het verhaal kwam weer in de dagbladen. En
ran alle zijden uit Nederl,and stuurde rnen giften naar
ie weduwe. Dat was nu een spaarp,ot vo,or moei;lijke
dagen, als 's 'lVinters de wisscherij stil lag.

F:l,:r Borne had met spanning naar dit verhaal ge-

tuisterd. En nu toonde mijnheer Stol,k hern eenige pla-
ten en kaarten. Hij zag de afbeeldin,g van Klaas Bor-
iing en diens twee zonen op de slede, die op de afge-
smolten ijsschots stond. En de rentenier legde ook
een kaart van d'e Zuiàerzee voor hern.

- 
Veel oud-soldaten kennen de Zuiderzee wel, zei

i:,ij. Een menigte Belgische soldaten werden nâ den val
van An'lwerpen geinterneerd in het karnp van Har-
derwijk. Dit stadje ligt aan de Zuiàerzee. En er wo-
r:en ook visschers, die op die watervlrakte hun bedrijf
uitoefenen. als v'roeger Klaas Bording. En nu ver-
piaatsten w3 ons weer eens naar Vlaanderen, hernam
rnijnheer Stolk, en wel naar Bruggte, naar het kanaal
vrn clie stad naar Sluis. En als het flink vrriest en de
zaart ligr sterk, wordt er daar heel druk aan ijsver-
:n..ali ged'aan. Dan rijd,en veel Bruggelingen op
:rr:tl6rsJssn naar Sluis. Ze noemen her;: ginder sohaver-
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d;ifnen. Sluis is reeds in Nederla,na. --- de Hollanders
schaatsen nog veel meer dan wij. Als het kanaal be-

reden kan worden, is ,het 's namiddags vacantie op de

scholen te Sluis. Meesters en krinderyen galan naar t' ijs.
i-)ok'de Lant,rren zijr: eesloten. NiemanJ werk'i na cien

r'oen. Ieder wr'l zijn hart ophalen aan ijssport. Dik-
wijls zijn er wedstrijden in snei en schoo'n rijclen. Dan
speelt het muziek en worden er prijzen g'egeven. Man'
nen met een bezem houden de baan g'lad. Er staan

hrarnen en tenten. Veel Bruggelln,p en uchaverdijnen
d.us na.ar Sluis. En ,ails ze ferugkereren dragen ze op den,

rug een koek in een papier met de Nederland.sche

kleuren'gewikkeld. De rnannen en jongens steken op
de muts een gekruld steenen pijpje. Dat zijn de teeke-
nen, dat ze naar Holland zijn g'eweest en dus goede
schaverdijners zijn.

In 1820 had men ook een zeer strengen Wùnter. En
vier en twinl.ig voorname Bruggelingen reden toen in
schoone arresleden, door paarden getrokk,en, tusschen
Brugge en Damme heen en weer. Van dat spel kregen
ze honger en toen werd, voor die vier en twintig $erso-
nen, op het ijs de tafel gedekt. Ze zaten in een tent
op stoelen. Om he.t niet te koud te hebben brandde een
koolvuur in ijzeren poùten. En het ging daar vroolijk
toe.

Ja, die Winter van 1820 was ook heel lcoud. Op I 3

Januari vroor het nog een graad meer dan bij de felste

koude van d,at vreeselijk jaar I 740, waarvan ik ver--

te,ld heb' Maar gelukkig', d" Winter duurde zoo lang
ni'et. En dan weet ik nog heel goed te spreken van den

Winter in 1890. Toen begon het te vriezen op 25 No-

vember. Den vorigen dag had het vreeselijk gestorrÉd.

D'e vorst hield aan tot in Maart. Nu en dan d'ooide

het wel eens een dag. Maar de wind keerde weer naar
't Oostern en dre vorst kwa.rn terug.

Veel menschen gingen toen naar de zee kijlcen' In
den Winter ) zult ge \rrag'en. 'We gaan lievet 's Zotners
daarheen, niet waar ] Maar er was nu wat bijzonders
,te zien, te Blankenberghe, Heist, Kno'kke, Oostende

en4. Uit de Schelde en ook uit zee dràrr"t groote ijs-
schdusen aan. Deze schoven op dlkaar, altijd hooger
en hooger tot ze wel 'torens van ijs leken. Met de ebbe
dreven die gevaarten een eind. weg. Met den vloed
keerden ze qeïug, en kraakten en knetterden dan. Als
de zon e,r ,op sihe,en, was de aanblik tooverachtig. Ja,
veel menschen kwamen er naaï kijlcen. Maar voor'de
vissch,ers was het een harde tijd. Die konde,n in maan-
den lang niet uitvaren. En alledei werlk lag stil.
Er heerschte weer bitte,re armoede. Dan is het de plicht
van de rijlkeren om hulp te bieden aa.n de nood'lijden-
den.

In 1890 was ilk te An,ttwerpen, vervolgde ,ùijn,heer

Stolk. De Sche,lde was dicht gevroren. We gingen ovèr
dien vloer naar Sint Anneke. En nu herinner ik me nog



eer,r verhaal. De werkvrouw van mijn broeders gezin,

waar ik logeerde, woonde in een klein straatje' Ze had

een zoon, Miel, die twaalf jaar oud was. Miel liep mee

op straat dan hij naar school ging'. Vader was altijd op

zee. Moeder ging elke,n dag uit werken. En Miel ging

meestal op wandel. In het straatje stonden veel hand-
wagens. Daar gingen de vrouwen mee leure,n, mossels,

appelcienon, of ze haalden vodden op. En Miel ver-
d"iende wel eens een paar centen door zoo'n wagen 1.

duwen, Dat vond hij veel plozieriger dan lezen, schrij-
ven en r,ekenen. Miel scharrelde veel aan de Schelde.

Hij hon zwernmen als een visch. En zag hij kans in een
boortje te geraken, weg was hij dan, uren lang op het
water ! Nu in dien strengen Winter zat Miel heele
dagen op het iis. Er kon daar niets geÈreuren, of hij
was er bij. Maar zijn grootste plezier kwam nog met
den dooi.

Toen raakte het ijs los. Dit s,molt niet zoo vlug. Met
de ebbe dreef ,het af, met den vloed kwam het op.
Het barstte en verd,ee'lde zich in schollen. En ru b"-
gonnen jongens een gevaarlijh spel. Ze sprongen van
dp' eenie schots op de anrdlere. Mi,el was daarbij
E/n hij toonde zich een ha,antje v'ooruit.
Hij durfde wel van een schots springen op een andere,
rnet veel water tussche,n beide. De gasten deden dat bij
Austruweel, beneden de stad. Daar kwarn niet veel
politie. Op zekeren .dag waren Miel en zijn vriênd,qn
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weer a.an die'waa'ghalzerij bezig.En nu zou hij ,een kunst-

stukje doen. I-{ij sto'nd op een schots en wel een paar

meter verder dreef er nog een. << Zoo wijd durft ge niei
spr,ingen >>, zeiden de rnakkers t'o't Miel.

- 
friisl durven ! Doe dan maar eens soed uw oogen

open ! r,i'ep de durfal.
En hij sprong! Ja, hij kivam op de andere schotr

terecht. Deze sch,ornmelde en Miel had alle moeite
om op de bee,n tB blijven. Door dat dobberen was de

sch,cts nog meer afgedreven. En Miel stond nu door
zooveel water van zijn vri'end.e.n gescheiden, dat hij
ntiet, meer terug ko,n, of hij had rnoplten zwernmen. En
dat vond hr1 nu te koudlDe schots d,reef met den stroom
steeds verder. 't Was of Miel zich op een snelvarend
vlot bevond. De kamarade.n keken hem verschrikt na.

Ze konden hem niet helpen. De ijsbrok gleed steeds
rnaar vo'ort. De knapen gingen verschrikt aan den wal.
Zoo kon Miel wel in Holland geraken ! Doch als die
schots eens brak..., d,a,ar mirdden in de Scheldel Had-
c,:n de jongens nu nog maar dladehjk groote menschen
g,'ervaarschuwrd ! Maar neen, angsi..ig Iiepen ze naar huis.
Ze kwamer, in het oude straatje. Miels moeder was
juist thu'sgekomen. Ze vraeg, waar haar zoontje bleef.
[,n toen hoorde ze het verha,al. 'Weenend kwam ze bij
mijn broeder. Die had veel rnedelijden met haar, en na-
tuurlijk ool.. rnet Miel. Hij ging dadelijk de politie
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rraarschuwen. De politie zond, bericht naa,r Calloo,Doel,
Lillo, plaatsen aan de Sche,lde. Misschien zou Miel
daar ergens i-erecht kornen.

Ha, die tocht van den stouten waaghals ! Het was
als bij Klaas Bording ! Hij zat gevangen op d,at stuk ijs"
En het dreef altijd maar voort. Soms botste het tegen
een andere schol en die twee bleven een eind samen.

Mie'l kon dan wel op de tw,eede schots stappen, maar
dat hielp heel weinig, want rond de twee was ook wa-
ter. En die i,jsbrokken bleven ve,r van de,n oever. Miel
zag torentjes achter de dijleen. Maar op de dijken wa-
ren geen menschen, Die torentjes iconden het niet ver-
tellen, dat daar een jongen in zulk een groot gevaar
verkeerde.

Aan een fort werd hij d,oor een soldaat bemerkt.
Die ging and'ere menschen verwittigen. M,aar inr-;us-

schen dreef Miel op zijn zonderling schip voort. De
jongen had nu geen plaats meer. Zijn moed was weg.
Hij schreide,... Hij dacht aan zijn moed,er. En wat zou
vader zeggen, als hij van zere kwam en hoorde d:t zijn
zoorltje verdronken was.

Soms riep Miel zoo luid hij kon om hulp. Maar de
huizen en hoeve! staan ver van den dijk. Gelukhig z,ag

een tolbearnbte van Li'llo hern op zijn schots naderen.
Miel bemerkte den man ook en zette een groote keel
op. De to,lbeambte riep eenige schippers. Allen spron-
gen in een boot. 't Was een heele kunst tusschen het ijs
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door bij Miel te gerakc'n. Maa het g'e'lukUe toch en ze

haalden den knaap in hun vaartuig. De waaghals was

gered. Hij beefde van koude 'er. zag bleek. Aan wal

gekomen werd hij in een herberg gebrach'i,. Dadelijk
moest hij in bed met een warme kruik aan de voeten.

Er werd berioht gestuurd naar Antwerpen. Moeder

was blijde met het nieuws, Ze wilde nog naar Lillo toe.

En 's avonds kwam ze er aan. Hoe kuste ze haar jon-

gen, die wakker werd, toe,n moeder in de kamer trad.

Hij strekte de armen uit en riep: << O, rnoeder, ik zal

he.: nooit meer doen ! > Miel was taai. En den volgen-
dlen morgen kon hij met moeder nôar de stad terug.ln
hert straatje was êr vreugdre toen nxen Miel weer zag.

Mijn broer liet den jongen eens bij hem komen. En

hij vroeg of hij nu rvilde opgroeien voor een waag--

hals, een haan,tje vooruit, ja. tna.rr dte l.-tt'r noe zijn
boter:ranr :.iret zou kunnen zerrJienen. Miel was be'
schaamd. NIrjn broer spr:k c.,r,stig inet zijn m,oed.r': [-n
Miel gûh,g toe,n ge4egeld niaar schrool. Dc g€rvaarlijke

reis had goede gevolgen g,ehad. Mi,el was op die schots

eqn anderen jongen geworden.Ja, donc,r ang,st en schrik
han dat gebeuren. Dan denkt een rnensoh en ook wel
ee,n kind eens beter na.

Felrix Bortne vo,nd het bij den heer Storlk zeer pretç
lig. Wat kon de re,nbenier aangenjaam vertellen. En dan
die boelnen met platen! Maar nu werd het tijd, orn
naar hui's te gaan.
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-"De 
volgende week verwacht ik u weer een

avondje, zei mijnheer Stolk. En ge moogt dan uw
vriendjes ook meebrengon.

Thuis had Felix veel te verhalen. En den volgenden
dag deelde hij alles aan zijn rn:akkers mee. Nu, die zou-

dren gaalnê eens mee gâan'

Twee dagen Iater'kon mijnheer Stolk weer wandelen'
Zijn voet was geh,eel'genezen. En nu lagen er geen slii-
baantjes rneer, want. het was aan het dooien.

Mijnhe,er Stolk had een plannetje gemaakt. Elke
wee,k zou hil vertellen aan de kind:er'en, die wilden
kolnerr luisteren. Hij sprak hierover met den hoofdon-
derwijzer. En het plan werd uitgebreid. De meestds
en mijnheer Stolk zoud,en orn beurùen, een verhaal
doen. En de rentenier wilde boekon mdt platen geryen,

9m ze door de jeugd te laten bekijken. Zijn huis was
daarvoor te lçlein. Dus zou men de kinderen ih de
school verzamelen.

- 
Mijn boekerij diende tot nu toe alleen voor mij,

zei.de heer Sto,lL. Dat mag nietl Ik kan er meeï nut en
genoegen van hebben' Wat er dus uit een strangen Winter kan voorrtkomen.
hf. De Linderen van dat dorp hadden nu hun plezie-
rige verteluurtjes. !

EINDE.


