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I.

- 
Zie zoo, we zijn er nog gelu,kki,g doorge-

scharreld, zie visscher Jeroens, toen hij zijn schuit
in de haven gemeerd had.

- J., vader. 't Is toch moeilijk gegaran. Er is al
veel ijs in zee, sprak zijn zoon Maarten.

- 
En 't zal vannacht weer flink vriezen...

N'lor:gen, waren we er nog onmogelijk door qe-
raakt....

- 
Ga maar vast naar moeder, die blij .zal zijn

u te zien, hernam visscher Jeroens. Ik kom ,:ok
ctad,elij'k.

Maarten ging aan wal.

- 
Hoe was het met ''t ijs in zee? vroeg een vis-

scher, die daar met kennissen stond.
Maarten Jeroens ver,telde het. Hij was met va-

cler van Amsterdam gekomen, en er was veel
drijfijs in zee. He,t begon zich vast te zetten. Met
rr-r'oeite was de schuit er door gera'akt. Morgen zou
het niet meer lukken...
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Hij ging verder.

- 
Maarten ! kl,onlc het.

Ginds stond zijn zusje Greta touwtje te sprin-
Aen met vriendinnetjes.

Ze keeù< naar haar br'oer. En toen Maarten na-
cl,er kwam, vertelde Greta:

_- Moeder daclrt dat ge te Amstcrdam zoudt
vast vriezen. Oom Dirk zei het.

-_* Dan is oom Dirk mis geweest. De schuit
ligt in de haven.

Op het plaatje kunt ge zien dat Greta en haar
vriendinnetjes een heel andere 'kleeding droegen
cl.an onze meisjes. En ook Maarten zag er niet uit
r,is onze jongens.

Hij woon'de op 't eiland Marken, en dit ligl in
èe Zuiderzee, €en binnenzee van Nederland.

Daar op Marken zijn de bewoners nog altijd
zeer ,gehecht aan de ouderwe'tsche kleedij en 's
zomers komen veel vreemdelingen er naar zien.

Om het eiland te bereiken hadden Jeroens en
i\4aarten dus over zee moeten vaïen. Jeroens was

''issche,r, zooa'ls ibijna ieder op het eiland.
Maarten liep door naar huis. Vrouw Jeroens

keek blij verrast op, toen ze haar zoon zag.

- 
D.g, rnoeder... We zijn er hoorl riep Maar-

lu n uit, 'haar ver'heugd begrcletend.

- 
Goddank... Ik was ,ongerust... Ocm Dirk

fiieenrde dat ge er niet meer door hadt gekunnen.



- 
't Ging wel rnoeilijk... Veel ijs en 't zet zich

vas't. , .

-- M'aar 't is dan toch gelu,kt.

- 
Vader komt zoo. 'We hebben de visrh duur

ve'rkocht .te Amster4am, moeder.

- 
Bss,t zoo... Dat is weer een spaarduitje.

Want 't zou wel een s,trenge winter kunnen wor-
cien.

Maarten vertelde van de reis. En moeder sneed
intusschen brood en ze'tte koffie.

De wonin,g van Jeroens was als vele van 't
eilan'd van rh'out en op palen gebouwd. Want bij
irooge vloeden kwam er hier dikwijls water over
't land.

Weldta verscheen vader. Greta stapte naast
hem. En nog eens werd er over de moeilijke reis
6epraa't.

Maar vergenoegd gaf de visscher aan moeder
het verdiende ge,ld. En in tevreden stemming
werd'er gegeten.

Toen de lamp bra,ndde kwam oom Dirk met
zljn zoon Piet e,n dochte,r Klazina nog even op
ibezoek.

Oom was blij dat zijn voorspell'ing onbewaar-
hc'id bleek.

- 
Er ,is nog een visscher achter, vertelde hij.

Gerrirt Poels... Die moet van Urk komen.
Urlc is een ander eiland, in de Zuiderzee, maar

ireeil ver van Marken.
4

- 
Dan vrees ik dat Poels in 't i,js blijft steken,

zei vader Je'roens.

- 
Hij zal m,isschien niet rneer uit Urk wegge-

\ àren zijn, hernam Oom Dirk. Niet prettig voor
zijn vrouw.

- 
Maar oom, als 't door vriest kan hij op

s<:haatsen k'omen, merkte Maarten op.
Dat is waar! Maar hij zal niet gaarne zijn

schuit verlaten.
Bij strenge winters vriest de Zuiàerzee dicht en

rs ze een onmetelijk ijsveld.
Maarten'ho'opte dat dit nu eens zou gebeuren.

iJij had het nog niet be,leefd. ,Maar vader wist er
r.'an te vertellen.

Maarten was pas veertien jaar. Het had in de
i,',atste zeve,n of acht jaar genoeg gevroren om te
ieeren schaatsen rijden, doch zoo 1n ouderrt-et-
schen, harden winter, had de knaap nog niet ge-
ii.:nd.

Com Dirlc rneer dan eens. En hij vertelde er
r.n. Eens was de Z:uiàerzee zes wekên dicht ge-
weest. En weken daarna lag ze no,g vol ijs. 't \&'as
t'ren een harde tijd met veel arrnoê.

- J., ja, ons eilandje, hoe klein 't ook is, heeft
,rJ heel wa,t avonturen rbeleefà, zei oom. Door ijs
en door water...

- 
\V3isv toch 't. mees:t, sprak vader Jeroens.

ir4arken is vroeger veel gr'ooter geweest.
is in

5
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oude tij,,len,een lre.l d..l afgebrokl<eld waar een
lilooster Marienhof stond. 't Verging door s,torm
en overstrooming. Mijn'overgroo'tvader heeft
eens ,n-ij heel laag water, een stuk van dât ver-
ir,onken land weten dr'oog komen. Hij en ande-
ien zâgen een kerkhof. En de kisten lagen bloot,
c'rg gehaven'd, zoodat geraamten va'n rnensetien
z,ichtbaar wâren.

- 
Hoe griezelig, zei nicht Klazina, zwijg er

r:ru maar over, ûader, anders durf ilc niet slapen
-,'annacht.

- 
Niet flauw doen, meid...

Maarten hoorde die vertellingen g,aarne.

- 
In 1825 was het ook zooin storm, hé oom?

.,'roeg hij.

- J", toen was mijn gro,otvader een kin,.i...
't Ftreele eiland ùiep onder. 't Was of ''t verdween.
fle menschen moesten met booten van uit de zol-
cierramen gehaald worden. Dat ging z,oo: uit de
boot gooiden z,e een touw naar die stumpers, want
ze konden nie,t te dichtbij komen. rDe huizen sto,n-
cien tot aan het dak in 't water e'n met den stc,rm
zou een boo,t kapot geslagen zijn tegen de muven.
Ze gooiden dus,een tottw; de menschen m,oesten
dat orn hun lijf Llinden en nian werden ze door het
vrater naar de boot getrokken. Zoo gebeurde het
rnet mijn grootvader ook. Er werd flink gehol-
pen. Toch verdronken er drie menschen. \teel
huizen stortten irn en oo,k'heel wat boo'ten wercien
6

ir:rpot geslagen. Maar Marken is toch blijven [:e,
staan... 'We zijn hier beter af dan op Schol<land,.

Oom Dirk noemde nog een eiland van de Zui-
clerzee. Maarten was er al voorbij gevaren.

Schoklanel wa.s ,clo,rr de zee zoo afgebrokkc,trd,
a?'t de bewoners het hadden m'oeten verlaten. Nu
Vvoont er nog een vuurtorenwachter.

-- AIs 't met 'on's Marken ook rnaar niet eens
;debeurt, vreesde Klazina, nu haar vader oi'er
$choklanC sprak. 'We moesten maar aan den rval
{:;îan woneri.

- 
Wat malle praat rs me dat! bromde eom

Dirrk. Precies of z,e daar geen last 'ran het water
irunnen liebiben. En wij houd,en zooveel van ons
t ilandje als de Amsterdiammexs van hun groote
-^lad.

__. Neen, dat ons eiland vergaat, Caarvoor ben
il< niet bang, zei vad,er Jeroens. Maar wel dat ze
(Y.ze zee droog maken.

- 
r[*rr praten geleerde [,eeren over, doch dat

i.',lnnen ze niet, beweerde oom Dirlc.Zoo'n groote
plas.

- 
Ze kunnen treel, beweerde Jer,oens. En er

zrjn plannen orn van de Zuiderzee akkerland tc
rr,aken. Dan zal Marlçen geen eiland meer zijn,
r:ùa,ar een burgie in den polder.

-- En moeten wii zeker boeren worden of in
iia.naal'ties visschen, spoltte oom Dirk.

- 
Wie dan lee ft, clan zorgt...

7



- 
De Zuiderzee wordt vast en zeker droogge-

rnaakt, spral', Piet, de z,oon van oom ,Dirk. Irn de
i<rant schrijven ze er over.

- 
Gekheid, hield oom DirI< vol, die altijd-k':ib-

belig werd, vy'an,neer dit orà".w"rp te berde
klvam.

Moeder begon ,ovel wat anders. ( l)
Maarten kreeg slaap. Hij had vandaag hard se-

werkt aan boo'rd.
Tr'ouwens, oom Dirk en Piet en Klazina nanlen

arfscheird. 't Werd bed,tijd.
Wat later ging Maarten ter ruste. Eigenlijk

lilom hij naar zijn bed, hier in de kamer. Men
slaapt daar nog veel in bedsteden, een soort van
kassen ,tegen den wand. En er waren bedsteden
boven elkaar, zoodat.me,n langs een laddertje naar
c:!e hoogste ,kooien moest.

Zoo sliep het-gezin in de kamer, waar over dag
gestookt Werd. Dat was warm, wan,t in dte hou-
ten 'huizen op €en eiland l<on 't koud zijn. Niet
gezond) Neen, maar de Markers zouden lachen
els ge hun dat zei.

Maarten lag onder de dekens. Hij dacht aan de
ijsprêt, die nu homen zou. Doch hij soesde spoe-
crig en was gauw in een geruste slaap.

( l) En nu is het wer,lc aan
recds begonnen.

I

drooglegging den Zuid;etzee

lI.

De ijspret was nu in vollen gang, want de win-
i-er zet'te met krach't door. Alle visschers waren
binnen, behalve Poels. Diens vrouw was wel wat
(ilïg€rust, maar z.e hoopte, dat ,haar man en twee
zlcn,en in de haven van Urk zouden gebleven ziin.

Jongens en meisjes, mannen en vrouwen reden
schaatsen, ,op plassen, kanaaltjes en ook al op zee,
ûie sterk bevroren was nab'ij het eiland. 'En weldra
zuu men wel naar de vaste kust kunne.n rijden.
Fln dan kwamen er ook b'ezoekers vaniMon,nilçen-
Cam en Volendam en andbre plaatsen, ginds aan
tien overkant.

Maarten Jeroens genoot er ook van. Hij kon
ilug rijden. En nu leerde hij kunstjes. Want hij
u'ilde zijn neef Piet nadoen, die met zijn zuster'
Klazina op het ijs danste, terwijl een ander op een
rnondhar,monika een vroolijke wijze blies. En dan
hadt ge oom Dirlc, die kon zijn naam in 't ijs
..hrijven.

Zekeren namiddag was het plezier weer in vol-
len gang. De kinderen hadden zelfs den heelen
.:r,hternoen vrij gekregen op school. Dat vonden
ule oud,ers goed. Er was soms maar eenige dagen
ils en dan moest men er van profi,teeren.

Maarten reed met kameradên om ter snr.lst.
i)lots bonsde hij tegen Krijn Vogels aan, een vis-

9



schersjongeri, even oud als hij. Ze viclen bei-den
op den grond.

Krijn werd vreeselijk kwaad. En toen hij eer
op stond dan Maarten, gaf hij dezen ."" klô tp't hoofd.

_. Lafaard! schreeuwde Maarten.
__ Hij scharrelde overeind en vloog op Krijn aan.
Ze ,grepen elkaar beet, maar ,. *àr"o ,op scha.rt_
sen en wee'r rolden ze over het ijs, orrder luid se"
l, ch der anderen.

Ze vochten nu waar ze lagen.
Maar een visscher zag h*J, L*.m nader,bij en

t rok ze van elkaar.

. -: Lurnmels, om te bakeleien, als ,ied,er pret
heeft, zei hij.

__ Die valschaard heeft me expres doen val.
Ien ! schreeuwde Krijn Vogels._. Dat liegt ge! riep,Màrten boos. 't Was een
c'tngeluk. En ge-zijt een lafaard, want ge gaaft me
een klap toen i,k nog op den grond I,"; "

_,,;- Flauwe. jongens,-om dJrrrro,or te vech,ten.
tu-r-. op t r;s kornt moet er tegen kunnen eens te
''allen,

*Hii, is begonnen met me te slaan, zei Matr.
i.en. ,En dat laat ilc me niet doen 

""r, ,ooi ,l;;
8el.

- 
Maarten heeft gelij,k, oordeelde Jan Ver,

inaas. Mi'j zouden ze ook niet aan het Iiji moet"n
l..,omen.
t0

- 
Krij,n is zeker van glas, dat hij zoo bang is

voor een valletje ! meende een ander.

- 
Wilt ge opnieuw beginnen) vroeg de vis-

scher, die de knapen nog dreigend tegenover el-
l,aar za.g staan.

- 
Ze kunnen allemaal naar de maa'n loopen !

schreeuwde Krijn en hij ree'd heen.
De troep zwierde vo,ort en 't voorval werd al

gauiw vergeten in den fe'llen kamp om elkaar
voorbij te steken.

Maarten Jer',oens was oyrerwinnaar. Nu ieder
c,rkende ook zonder wedstrijd, d'at hij zeer herd
iron rijden.

Toen ze terug kwamen, aan den havenkant,
zagen ze veel menschen bij ee,n paal staan.

- 
1331 ons eens kijken, wat er daar gebeurt,

ze'i één der jongens.
Ze stoven elheen. Maar ze hoorden ''t al zeg-

sen, eer ze h'et papier lazen. 'Morgen namidciag
v/erden er wedstrijden gehouden op schaatsen. En
wed,strijden van allerl'ei soort: voor grootere
nrenschen, voor kr.apen, voor meisjes, voo;
e,choolkinderen. 't 'Was ,om"'t snelst er1 ook om 't
rnoois,t rijden. Er had zich een komiteit gevormd
r:rr dat irad prijzen gekocht.

- 
Doet gij er aan m,ee? vroeg Klazina van

c,om Dirk aan Maarten.

- 
Hard rijden natuurlijk!

Een troep jongens stond dra bije,en. Ze zouden
il



;rllemaal ,om ter snelst schaatsen. De eerste prijslvas een prachtig en groot zakmes.

-l 
Du, zakmes is voo, mijl blufte Kriin Vo_gels.

. Hij zei het heel_luid, opdat Maarten het zouh,roren. Ieder wist dat Krijn V;g;Ë;"k een hcelei:aas was op-schaats"rr. Éiij 
"rr-Mu.rt"n zour].engeduchte med,ed,ingers zijn.

- 
Pocher! schreeuwd" .[r", Vermaas hem toe.

- Ju, dat zaknres is vol, mij, ir.eiterde Krrjn\lieer. En al ge morgen ,r.rht"rr.'*ilt, zal iI< er ueen,snee mee over uw dikke bobbeineus geven.

-,^frtj" 
sprak stout, r.vant hij hu,j- r.ri."djes bijzrcfr.

- 
Ik zal u eens een bobrbeineus stompen ! riep

Jan Verrnaas en in een twee drie duwde'fr;j C.l:Izijn vuist in 't eelaat.
Dadelijk ston-den er twee groepen vechters ge-reed. Maar de meester, di" ro""rri;;; *"" van hetliomiteit, st.rnd plots tusschen hen.

- 
Lao, sprak hij, zijt ge zulke flauwe jors*ns,

dat ge ruzie :-naak1 en ru"r al om een wedstrijd.
W'ie het winnen zal? In ,"i;" ti;a'gJa. overwon-nr?'ê ôâ'' den overwinnaar d" haid. M""r;;';;van plan zijt u zoo aan te stellen, hu"l it;;sireep door heel de jongenswedstriji en dan kuntge ais snutrlen aan den Lant staan.''t Plan om te vechten lr"od*à.rr... Bovendien

t2

rr,'erd het avond... En de jongens hadden honger.
i1e verlangden naar de boterhammen.

Maarten ging ook naar huis. Morgen wedstrijd.
O, hij zou gaarne 'den eersten prijs weghalen...
Ën hij had veel kans.

- 
Ik rnoet winnen, zei,hij bij zichzelf.

Voor dat zakmes) Natuurlijk zou hij het gaar-
r.e verdienen. Maar eigenlijk wilde hij nog meer
dc overwinnaa,r zijn om Krijn Vogels de loef af
te steken en hem het bluffen te verleeren.

O, hij zou zich morgen erg inspannen! Maar
gerust voelde hij zich toch niet. Krijn was een
?-i^/are partij. O, de eer der overwinning! En dan,
tlat prachtig zakmes. Maarten had er juist zoo een
noodig. 't Zijne was een oud, versleten ding met
afgebr'oken punt.

Maarten kwam thuis. Vader zat bij het vuur
,.,rn pijpje te rooken.

- 
Morgen wilt ge zeker gaarne aan den koers

meedoen? vroeg ,hij.

- 
O, natuurlijk, vader!

- 
II( had u anders wel willen mee,nemen op de

spieringvangst. De zee ligt s,terk.
-_ O, dan na den wedstrijd, vader!
De spieringvan,gst, waarop vadler doelde, moest

rn den nacht geibeuren.

- 
\ssn, dan is het laat om te vertrekl<,en, want

'..ve moeten heel ver gaan. Maar ge ,rnoogt dit-
rnaal thuis blijven, jongen. Ik ga met oom Dirk
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en neef Piet. Er zal wel wat extra's te verdienenzijn. Ik wil u 't plezier 
"i;t;;;;;;.".Maarten keek danhbaar .:rjn vader aan. O, atrshij niet aan den wedstrijd aËlf ""-, zou KrijnVogels wel gezegd he,bben, a"t 

-il; 
niet durfde

mee doen, uit vrees te verliezen.

III.

Dgr volgenden dag was het schoon weer, wel.ri)udi, maar toch rnet een zonnetje. En 't ,ooo,-nog knap. Er was,echter weinig *irra. D", ;;;h'eer voor den wedstrijd.
Maarten stak 's moïgens nieuwe banden in zijn

ce haatsen, want die -.rdu., "lg,;;;." g"br.rikt Ë;geen riem,en.
-- Van ochtend -rijd ik niet, dacht de tr<naap.I)an ben i[< vanmiddag fri".h.
Hij moest dan vader wat helpen. FIij haal e eens!-d,e van 't zoldertje :n een iat; waarin een hij

e.en spijk,er sloeg. Ook bond hij kurkje s aan kleine
netten.

Van avc,nd zou vad'er. dus op de spieringvangst
tagr: En_er. lag overal ijs) Ja, *orr- a. "[i.ffi_visschers hakten dan een opening in 't ijs en duw_
<len er hun netten door. E, ,rr-,rirgen ze de be-geerde vischjes, die gaarne in de ste-âen 

"";- J;vasten wal werden gekocht. 1t Was een welkome
vrinterverdienst,e.
t4

Maarteri stak ook een kaars in een lantaarn die
vader meenemen moest.

Oom Dirrk kwam n,og eens aanloopen, om orr'er
ue'n tocht 'te praten.

Maarten wachtte in spanning den middag af.
Te twee uur moesten de wedstrijden beginnen.
llij ging eens naar het daarvoor eereed,gemaakte
ijsveld kijken.

'tZag er feestelijk uit. Men had palen i,n het ijs
geslagen en die met touwen vefbonden. Zoo werd
een lange strook aangeduid voor de koeisen. De
toeschouWers moesten achter de touwen blijven.
Aan d'e palen hingen vlaggen en wimpels.

Baanvegers waren nog bezig het ijsveld te ver-
beteren. Ze keerden afschraapsel weg en verwij-
derden eenige knobbels of vulden ,spleten. De
baan moÊst glad zijn als een spiegel.

Maarten zag Krijn Vogels met eenise kamera-
den.

- 
De tweede prijs mag Maarten Jeroens heb-

ben, als hij heel goed zijn best doet! zei Krijn
weer luid. Maar de eerste is voor mij !

- 
Qsnsozele pocherl riep Maarten hem toe.

Op zu,lken flauwen praat antwo'ord ik niet verder.
Hij begaf zich naar zijn vrienden.

- 
Krijn was zeker weer aan 't bluffenl vroeg

Jnn Vermaas.

- Ja. Hij scheen weer veel
ruzie te maken.

zin te heb,ben om
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- 
'lc Had hem op zijn snuit geslagen!

- 
Och, laat hem lcletsen !

- 
Z"g, Maarten we rekenen er vast op, dat ge

de eerste zijt! hernam Jan, 't Gaat tusschen u en
Krijn, dat weten we wel... Wij kunnen maar
kampen vo'or den derden en vierden prijs. Zorg,
ciat Krijn Vogels beschaamd staat.

- 
Ik zal mijn best doen.

- 
Ge moet winnen! We zullen u aanmoedi-

gen.

- 
,Maar er zijn er die voor Krijn ook zullen

roepen.

- 
Och, dat geeft ,niet! 't Komt er op de bee-

nen aan en d,e longen. Ik zal mijn uiterste best
doen.

- 
Als ge wint, dragen we u,op onze schou.iers

rond, omdat ge het verd,ient en ook om den po-
cher, die al doet of hij 't zakmes heeft, te plagen.

,Maarten Jeroens was wat zenuwacirtig, toen
hij 'naar huis terug keerde. Dat geibeurde hem zei-
den. Maar hij had nu 't gevoel, dat ieder op' hem
r:ou letten. De vrienden rekenden op hem. Hij
moest winnen. Maar Krijn Vogels zou zich ook
inspannen. Het Werd een harde strijd. Dcch
Maarten voelde zich niet rustig. Hij had het bang
gevoel te zullen verliezen.

Moed,er merkte dat hij mirnder at dan anders.
7e dwong hem meer te nemen.

r6

* Anders btijft ge van dien wdt'trijd wegl
clreigde ze.

*;ongen, flink eten, dan staat ge sterk, moe-
cligde vader hem aan.

,Maarten verduwde dan maar den kost.
EigenHjk zou hij nu liever met vader meege-

trokken zijn op dre spieringvangst. Dan had hij
:iiet behoeven te kampen. Hij gaf den moed haast
cir en was er boos voor op zich zelf.

Na het maal keek hij toe, hoe vader zich klet d-
cl,: vo,or den kouden nacht, dien hij op 't ijs rou
clo,orbren,gen. Twee dikke baaien, twee paar kou.
se,n, stro,o in de klompen. En dan nam hij nog eelr
paar doeken mee, om van avo,nd rond den hals
en oveï het hoofd te binden. 't Kon ook geweldig
iiaud zijn, in den nacht op d,e wijde ijsvlakte.

Maarten vertrok eindelijk naar het terrein; hij
z:ag wat bleek.

Er was reeds veel volk, klein en groot, bij de
k aan.

Maarten werd levendig begroet door zijn vrren'
ien. 't Leek wel of de wedstrijd alleen voor hem
rn Krijn Vogels ingericht was.

De deelnemers m,oesten in een tent. Er stonden
.laar dus mannen, vrouwen, jongens en meisies,
I.:inderen. De meestellas het regle,ment voor en
gaf nog wat uitleg.

Het was een gedrang in de tent...
Maarten stond in een hoekje, vlak achter Knjn
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\/og"le. Krijn hield zijn schaatsen achter zijn rug'
il{aàrten moest er naar kijken. Hij zag dat ze ge-

scherpt waren. Er kwamen eensklaps léeliike
.u.rrr"h.r, ,bij Maarten op' Dat een schaats van
Krijn breken zou. Of een der banden moest eiens

i<nappen. Maar rMaarten zag dat die ook nieuw
o.ru*rr... ,En nog slechter gedaclrten laaiden bij
N'laarten op. Er rees een sterke bekoring bij hem"'
tViaarten legCe zijn schaatsen neer' [-lij keek om
z-ich heen. Hij snond hier heelemaal in 't hoekje"

F-n ,Krijns 'schaatsen waren daar vlak bij. Krijn
ruisterde naar wbt de meester zei. Maarten haaide

ziin oud, versleten mesje voor den dag err deed

iret open. En 't volgend oogenblik was het ge-
'beurd... De knaap gaf in een 'der banden van
Krijns schaatsen een snee, in 't midden'.. 't Was
go,r* gedaan... Maarten voelde dat hij rood
werd. Zijn hart bonsde...

Juist was de meester klaar met zijn rnededee-

iingen. De menschen drum'den naar buiten.

- 
N" zullen we 't gaan hebben! riep Krijn.

Vo,or mij de eerste prijs.
Nog altijd die spot en dat tarten.

- Juist goed, wat ik gedaan heb, zei Maarten,
5,j zich zelf, maar zijn geweten ve'rklaarde Jlet

anders.
De vriendjes omringden Maarten.

- 
fs1e1 is het een weds'trijd voor de kleiniies

t n d,an beginnen wij! sprak Jan Vermaas. Maar-
t8
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ten smeer je beenen in! Krijn mag het niet w:n^
nen. I-lij bluft te erg...

Maarten had wel we,g kunnen loopen. Gemeen
r.,'at hij ged,aan had, heel gemeen en valsch. I-trij
l'rad er al spijt van. Hoe was 1t mogelijk geweest?

- 
Ik moet Krijn waarschuwen, dacht hij.

Maar valsche schaamte weerhield hem.

- 
Och, de iband zal ni,et breken, lt is geen

gr'oote sn,ede. En dat linnen is zeer sterk, zoo wil-
de hij he t kloppertje daar aan zijn hart gerust stel-
ien.

De eerste wedstrijden begonnen. Maarten lette
e.r niet op. Hij had een ellendig gevoel. O, was hij
maâr rne,t vad,er meegegaanl Maart,en leek wel
.suf.

- 
,Droomt ge nu ! schreeuwde Jan Verrnaas,

liem toe, en gaf hem een stomp in de zij. Orrze
r.redstrijd begint.

-- O, ja, ja... maar de kleinen...

- 
Die zijn al klaar.

- 
'k Weet het wel, loog Maarten.

- 
Zorg, dat ge wint, hoor...

Aan d,e streep bonden de knapen de schaatsen
aan. Maartens handen b'eefden er bij. O, nog had
'Je jongen Krijn willen waarschuwen. Maar hij
ciurfde niet.

Er waren zestien med,edingers, die m,oesten in
atrht paren rijden, elk paar om ter snelst. De acht
eerst aangekomenen werden dan weer in vier pa-
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ren geschikt. Die vier paren l<ampten opnier.rw.
lir zouden daarvan vier overwinnaars zijn.

En die vier begonnen vervolgens samen Cen
iramp om de vier prijzen.

Door loting werden de beginnende paren aan-
geduid. Maa:rten reed tegen Kees Kroon en Krijn
Vogels tegen Jan Vermaas. In 'de eerste koers be-
hoorden Maarten en Krijn tot de overwinnaars.

rNu de vier paren. ,Maarten had het dan met
f;rans Wagemans te doen. En Krijn met Bernard
Coosjes.

Maarten had 't liefst den heelen strijd opgege-
ven. 't Was of er een vuur brandde in zijn bin-
rrenste,

De tweede rit begon. Maarten vertrok met \Va-
gÉrmans. Hij hoorde aanmoedigend geroep. Maar
irij zelf had wel kunnen schreien.

- 
ffis3r1sn J'eroens blijft achter! schreeurvde

Vermaas tot zijn vrienden. Zie Wagemans raakt
hem voor,

- 
'Wacht maar. Maarten houdt zich eyen in

om dan rnet voile kracht vooruit te storrnen,
nleende een ander. Wagemans kan het niet van
Lrem winnen.

- 
Hij raakt rneer en rnee'r vo'oruit. Ik begrijp

er niets van, he'rnam Vermaas.
En waarlijk Wagemanrs won. Maarten wa.s uit-

geschakeld. Krijn zegevierde van zijn mededrn-
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ger. Hij keek spottend naar Maarten Jeroens en
z:ei treiterend.

- 
Maarten krijgt geen tweede, geen derde en

geen vierde prijs, maar een groote nul.

- 
Wat hebt ge nu uitgevàerd ? vr,oeg Jan Ver-

nraas aan Maarten. U laten klopp"r, lr-"r, Wage-
rnans !

- 
Ik kan er niet aan d,oen. Het was of ik mijn

been,en niet van den grond kon krijgen! stamelàe
Maarten.

- 
Ziit ge ziek?

- 
Neen...

- 
Ge ziet zoo bleek...

Maar er was nu belangstelling voor den eind-
koers tusschen de vier ovlrblijvJnden.

Ze vertrokken. 'Wat 
weerde Krijn Vogels zich.

Fiij was dadelijk voorui,r. Hij wilâe een schite-
rend'e o-verwinning_behalen. Zijn vrienden klap-
ten in de hand,en. Ook groo,te menschen iuichten
aanmoedigend toe... Dan klonk een kreet van
schrik. Men zag Krijn scheef afwenden, met de
lra'nden in de lucht slaan, ronddraaien en met een
harden smalc vallen. Wagemans schoof hem voor,
bij, dan de derde, en ve,rvolgens de vierde. Nlaar
Krijn bleef liggen.

De meester en leden van het komiteit snelden
roe. Krijn roerde niet. Hij was bewusteloos en
bioedde uit een wonde aan 't hoofd
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- 
rDe band van zijn liirkerschaats is gebrolcen !

Daard,oor is hij gevallen ! vertelde men.
iVlaarten hoorde dit. En hij had het wel uit kun-

r en gillen van berouw.
Hij zag als door een floers dat Krijn Vaqels

weggedragen werd. Er heerscht,e algemcene ver-
v.,arri: g. Men 

'hacl 
l een lust meer in and.ere 'wed-

strijden. Maarten drentelde weg tusschen het
vol'k. En dan ging hij naar huis.

- 
Nu al terug? vr,oeg moeder. En niet gewon-

neh... dat zie ik wel aan uw benepen gezicht.

- 
De rvedstrijden zijn geschorst om een onge-

luk....

- 
Een ongeluk) Wie?

- 
Krijn Vogels. Ze hebben hem weggedrag;en.

_- Hij is toch niet d,ood zeker ! riep moeder \rer-
schrikt uit.

- 
fr{ssn... neen... Een gat in zijn hoofd.

- 
En wat bedwelmd. 't Caat ook vee,l te wild

toe bij dat hard rijden.
Vader was al ver'tr'okken. Maart'en dren,telde

hee'n en weer. Hij had qeen rust. O, als het toch
tna.ar niet erg was met Krijn ! Mi,sschien had men
ll bemerkt dat er een snee was geweest in dien
sr.haatsenband. Maar,ten durfde niet naar zijn ka-
rneraden te ,gaan. Hij vond zich zelf zoo g€rneen.
l'loe had hij dat kunnen do,en !

't Werd donker en Maarten bleef nu binnen.
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Maarten nâm een boelc. Hij deed of hij las. De
ii-.tters leke,n door elkaa, t. dunr"n tot ,* woorden
", ormden als- < gerneen... valsch... bedro g r. ioà
srheen het Maarten toe. En hij lro""udul dat de
v-,-ldwachter plo,ts binnen ,o., kà*u" "rr'h.* ù1
clcn arm nemen.

Maar niemand kon weten dat hij in den bancl{rrn snede had gegeven.
Moeder diende. 't avondeten op. Ze zag .Jat

&laarten weer weinig trek haà.
-- Maar,- jongen, ,nderu zoudt ge me de oorenvan 't.hoofd eten, zei ze. W"t h.big" ,o.hl E;r;;ziet bleek. Zeker kou gevat... Ik 7o,, d"r, *.l".iraar bed gaan...
Maarten vroeg niet beter dan in de hooge .bed-

siede te k'limmen. En hij I"g *"lJn, onder de ie-J...ns. Maar slapen kor, Ëij Ji.t. - -
Er kwam bezoek. Het ias Kluri.ru, de docirtervan oom Dirlç.

- Waar is llaarterr ) vroeg ze.

- 
Daar in de beds,tede, zei-moede,r Hij was niet

lv-el. Zeker kou gevat.

- 
Daarom reed hij zoo slech,t. Hij kon het'"anmiddag niet halen. ËIg, van Krijn"Vog.i.:...

Lie_ weet, dat hij zoo gev.lËn is, tante.
Maarten hield zich of hij sliep, daar boven in

de bedstede, maar spitste,d. oor"rr.

- 
Hoe is het nu met Kr.ijn ) vroeg moeder.
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ûriet Lwam ook thuis" Ze praaatte over *t rnge-
iuk, rnaar had geen ver'der nieuws.

-Ernstig... 
De dokter vreest dat hij een hi:r-

senschudding heeft.

- 
Wat!

' --"--- Ja, hij zav er wel van kunnen sterven.."
-.- fp dat door het breken van zoo'n schaat'

.l'nband.

- 
Krijn zelf ligt buiten kennis. Moeder is er

cven geweest. Ja, een schaatsenband is geibroken,
cri toch was hij pas nieuw.

- 
Er was zek,er een slecht plekje in.

- 
Dat moet wel... De ijspret was in eens be-

ciorven.

- 
God geve dat de arme jongen beter wotdt'

.- Zijn moeder schreide zoo. En zijn vader is

c,ok op spieringvangst. Die weet nog niets.
,Maarten lag daar in de hooge bedstede te znzee-

t--n van angst.
Krijn erg ziek... misschien zou hij sterven...
Klazina bleef nog wa't praten. Ze vertelde c,'ok,

<r'at er bericht wias gekornen van visscher Poels,
crie immers de haven niet meer bereikt had.

- 
Foels iigt een heel eind van hier ingevro-

ren, zei de nicht. Zijn zoon is op schaatsen thuis
geweest. Ze Waren van Urk vertrokken, maar
:,rakten vast in het ijs. Dat kan,immers zoo gatlw
,;,:ebeuren ,op zee. Het water Lrevriest eerst heel
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laag, 'tegen den bodem. Dat gr,ondijs komt 4an
naar 'boven, de stutrçken vereenigen zich en, als
l'ret door vries't, is het gauw een harde ma'ssa.

rMaarten daar in de bedstede lu,isterde niet
rneer. Hij dacht maar aan Krijn, clie misschieri
sterven zou.

_* En mijn schuld! sprak Maarte,n bij zich zelf.
tJmdat ik zoo gemeen heb gedaan, zoo valsch.

Klazina vertrok,en mo,eder en Griet gingen nu
rrok ter rust,e, want vader zotr wel tegen den mor-'
51en teruq keeren en dan moes,t vrouw Jeroens
vroeg opstaan, om hem warm drinken en eten te
geven.

- 
Maarten, slaapt ge al? vroeg moeder.

De jongen durfde niet te antwoorden.

- J^, hij slaapt al, 
'hern,am moeder. Dat zal

irern goed doen. Morgen houd ik hem toch bin.
Iten.

Die goede moeder! Ze wist niet dat haar zoon
i eel iets anders scheelde.
, Ma.arten kon niet slapen. Hij kreeg het zoo
vrceselijk rnriarm en errg benauwd. 0, m,isschien
ioorde hij het morgen wel: <<Krijn Vogels is
cloodl >> Wie weet lag hij nu niet te sterven in
zware pijn!

Morge'n... Maarten voelde zijn hart bonzen.
Iin hlj werd zoo raar in 't hoofd.

Morgen! O, hi; zou niet op Marken durven
ft,iijven. De menschen konden hem naroepen dat
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hij een moordenaar was. En de veldwachter zou
hem gevang€n nemen.

Maar r,êêrr, ze wisten de waarheid niet. Ze
dachten, dat de schaatseni and stuk gesprongen
was. Niemand verm'oedde zijn schuld.

l)och dit stelde Maarten niet gerust. De angst
dat Krijn zou sterven, folt,erde hem. En de rvroe-
ging over zijn valsche daad was als een vuur.'Weg
raan, ver \,veg gaan...

Aan den vasten wal woonde oom David.

- 
II( wil naar hern toe, kreunde Maarten.

Hij dacht niet lang over dit plan na. De angst
jceg hem op. Maarten verliet de be.dstede en haas-
tig kleedde hij zich.

Moeder sliep vast. Ze haà den 'heelen dag h;rrd
2rewerkt.

Naar oom DavidI Op schaatsen over het ijs. En
*'at later verliet Maarten het huis. Een .koude
ri'ind, met d,en avoncl opgestoken, streek ovelhet
l,,ce eiland. Maarten voelde hem niet. Alles gloei-
;.le in en aan hem... O, wes te zijn van Markcn!
[-lij sloop naar de kust. Flij zag een lichtje.

- 
't Is in het 'hu'is van Krijn, snikte de ion-

r.en. Als ze rnorgen vertellen dat hij dood is, rnoet
rk ver van hier zijn.

Hij bond zijn schaatsen aan. En hij nam de
vJucht in den nac},t. F{ij was nu op de wijde ijs-
vlakte, de bevroren zee. Hij reed eerst snel, maar
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dan langzamer. Ën_al maar dopr dacht hij aan
Krijn, die nu zek,er lag te sterven.

Doch thans voelde hij den wind wel, die hem
in 1t gelaat beet. Het was een Oostenwind en hij
had die in den rug moeten he,bben, als hij W.J:
'waarts naar d'e,n wal schaatste. Maar dL wind
kneep hem vlak in 't gelaat. Drrs had Maart.o 

"*r,.yerk,eerde richting genomen. In zijn angst en
in'anho,op besef'te hij het niet. Hij peinsd,Jeven-
r:'in aan den angst van moeder, als-ze hem mor_
gen zou vermissen. Hij vr,oeg zich nog niet af,
v,rat oom David zou_zeggen ) Evenmin'UËaa"nt,nij
cfat hij zijn e,igen schulJzoo aan ,t licht ,bracht.

O, ware Maarten in zijn,gewo,ne stemming ge_
weest, dan zou hij alles aan zijn moeder 

""îtËtairebben! Maar hij leek *.1 wu.rrri""ig-Hiir"îj
sleeds verd,er, doch ook steeds trager. D* .ir"r-
rnoe"ienis woog op hem. En de wind hield hem te,
gen.

Eindelij,k bleef Maarren sraan. rHij kreeg toch
wat bezinning. Hij keek rond. Zug hij nof geen
lantaarn van de va,ste kust, van ..r, dorp oÏ Jt"d.
Maar geen licht boorde door het duister. Alleen
boven hem flonkerden de sterren.

Maarten scharrelde weer voort. Maar elke
s1.re'ek met de schaatsen kostte hem moeite. En de
linaap strui,kelde som,s, zoo knikten de lcnieën.
Zijn hoofd werd soezelig...
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Wat deed hij nu eigenlijkl tVaar was hij? Hij
moest wat rusten. En Maarten zonk op het ijs
iieer... Maar dan stond hij weer recht.'Hij was
z:oo koud en moest zich verwarmen. O, terug
naar moeder, naar dre wiarrnerbedst,ede, diep ondei.ie dekens

Maarten spande al zijn krachten in en reed
< pnieuw. Maar hij had zich niet omgewend. Er
rvas geen klaarheid in zijn gedachten.

Dan zag hij lichtjes. Z" ,-"h.rren hem zoo heer-
iijk toe. Daar zou wel 't eigen huis staan. Hij lion
haast niet rne,er, maar hij moest die lichtjes Ë"r"i_
iien... En hij kwam er, en viel dan neer, tot schrik
'ran eenige mannen, die hier aan 't spieringvis_
schen waren.

- 
'Wat 

is dat I schreeuwde een van hen.
.arel een spook. Licht eens bij, Piet!

't Lijkt

't 'Was oom Dirk, die sprak. En vader Jeroens
keek oo}< toe.

- 
O, 't is Maarten! riep hij.
Waarlijk, uw jon,gen, bevestigde oom Dirk.

ù/at komt hij nu uitvoeren!

- 
Maarten, wat is er) vro,eg zijn vader ont-

steld, maar hij kreeg geen antwoorji.

- 
Hij is buiten Weste,n van vermoe,ienis !

meende oom Dirk. Wacht,een,s even!
En met ijskoud water uit de bijt rviesch hij het

vo,orhoofd van den bezwijmde.
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- 
Moeder... Krijn... krerrnde de knaap, en

uloot weer de oogen.
-- I-{ij is er erg aan toe, hernam oom Dirk.
-- O, als er maar niet iets erg met moeder ge-

i rurd ,is, zei J,eroens ongerust. Èn Maarter, *ii.L
rne komera waarschuwen. Hij is nu uitgeput.

- 9l.l je roch geen erge dingen voor !

-- Maar waarom dan die toÀtl_. Misschien orn ons te komen helpen, rneen-
,rle oom Dirk.

- 
Dat zou mijn vrouw toch niet toelaten.__ In elk geval kunnen we hier niet redbnee-

ren en den tob'berd laten doodvri,ezen. 'We 
moeten

riiet hem dadelijk naar huis.

- 
Dat,is zeer ver, zei piet. 'We 

weten dat poels
met zijn schuir hi,er dichtbij ingevroren ligt. AIsrie h,{aarten d,aar Ènrachten, dun l^g hij à;"iij,L
c'nder de dekens.

* Een ,beste raad, erke,nde oorn Dirk.
Hij legde den knaap op de slede. En gedrieën

voerden ze cien jongen n,aar de schu,it, dielast zat
in ,het ijs. Foels werd gewekt. Hij luisterde eerst
verbaasd t,oe, maar_was dadelij.k blreid t. h"ffi.
frn 't duurCe niet lang of Maarten lag orrde, d.
iilçke dekens in een kooi.

, ..Poels wree{-zijn slapen met een middeltje datl'ij aan boord had.
Maarten sloeg de oogen op:

- 
Waar ben ik? vroeg hij.
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M."r dadelijk sliep hij in. Ën zijn vader bleef
even wijs over de reden van dien nachtelijken
tocht.

- 
Bind gij nu Maarten,s schaatsen aan en rijd

lraar huis, zei oom Dirk tot Jero,ens. Ge wilt :ra-
tuurlijk weten wat er achter dit alles zit, maar ik
clenk, dat de 'bengel zin had in een echt avon-
tuurtje en zijn krachten overschatte. Vlieg dus
rrô.ar uw vrouw ! Piet en ik zorgen wel voor de
visch.

Jeroens volgde gaarne dien raad. Zijn huisje
rvas in de rust. En de visscher moest zijn vrouw
wekken.

- 
\[ss1sm is Maarten naar ons gekomen ]

.ruoeg hij.

- 
Vl3311en naâr u gekomen) Ge droomt, man.

De jongen li,gt in zijn bed.
Moeder wist dan niet, wat ze hoorde. En om

zich te overtuigen, dat alles zoo was, keek ze in
de bedstede. Ze meende toen dat haar zoontje in
Iroorts moest gehandeld hebben. En ze was erg
ongerust over de gevolgen van dien nachtelijken
tocht.

Tegen den morgen keerd'e vad,er naar het inge-
vro,ren schip terug. Maarten lag nog altijd te sla-
pen. 1t Was wel tien uur, toen hij verfrischt ont-
waakte. Hij vroeg waar hij was. En toen herin-
nerde hij zich zijn vlucht. Hij begon te schreien
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rfn greep vaders hand, stamelend: (< O, ik ben zoo
slecht geweest)

Hij verte,lde alles, heel zijn g,emeene daad.

- 
Zoo iets had ik van u nooit lcunnen denken,

zei vader verschril<t.

- 
'O, vader, ik heb er vreeselijk berouw over.

- 
Omdat Krijn nu zoo leelijk gevallen is...?

- 
Al eer, vader!

En Maarteni verhaalde, hoe hij uit spijt en
v,rroeging reeds in den tweedbn koers zich gewon-
n,en gaf"

*- Ge hadt Krijn toen nog moeten waarschu-
lven, zei Jeroens.

- J., vader maar ik durfde niet...
Een heelen tijd lag Maarten te schreien. Vader

had dan medelijden met hem.
--- Fiij heeft toch een eerlijk hart, zei visscher

[)oels. Een mensch kan zich eens ver,galopeeren.
Ir{aar het zal voor uw jongen een les zijn, die hij
nooit vergeet.

ln den narniddag reed vader weqr naar Nilar-
ken en volgenden ochtend kwam hij terug.

-. Het is Goddank zoo erg nie,t, als de dokter
,,'er$t vieesde, deelde hij rnee. Krijn is'bij bewust-
:zijn en heeft geen hoofdpijn me€r. Niemand rn'eet
cle eigeniijke reden van het ongeluk. Maar ik ver-
ro'acht dat gij alles aan Krijn bekent en ook God
orn vergiffenis vraagt.

3l



In den namiddag keerde Maarten met vadrer te-
rug. En hij ging recht naar Krijn Vogels, die nu
ai in zijn vade'r,s zetel zat. Eerst stotterend, dan
rnet vaste stem, beleed Maarten zijn schuld. Krijn
keek vreemd op.

- 
Ik heb ook leelijk gedaan do,or u te treiteren,

zei hij na een poosje. Maarten. willen we goede
vrienden worden, en niemanà zal weten wat er
gebeurd is.

Het werd daar vriendschap voor het leven.
Moeder sprak ernstis met haar zoon. Oom

Dirlç, Piet en Klazina ver'nam,en het gebeurde,
tnaar zouden eï niet over kl,etsen, zoo min als
i)oels.

Jan Vermaas'en de vrienden vond,en het ee.rst
î'reernd, dat Maarten en Kr,ijn zulke beste karne-
raden werden. Maar ze oor'deelden het toch ook
beter dan ruzie.

EINDE,.


