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EEil VAIA$EHJKE Avorr

T.

-* M"g ik ook m"ee flrlr oom Kocni vrocg Jelie
Bsuwtman .ran

zijn

moeder.

Juist kwam vader binnen. En bij had cle vrr,rg gehoord. Hij keek Jelle ,boos. âan en sprak:
-- Gij moogt niet mee naar oom Koen. Ge gart narr.'
:'hool. Ik beb bet u al gezegdl Gisteren,middag heefr de
rn€€$t€r de kinderen veriof gegeven o'm schaatsen te ri jrlen en nu moet ge tevreden zijn.
-- En morgenmiddag is het ook geen schcol. En dr:r
kunt ge 'weer naar t'ijs, zei moeder.
.* Behalvc wanûeet hij zoo norscb ki.jkt hernam va<1cr. Dan blijft Jelle morgenmiddag thuis. En nu gaan
we etsn, rvant Stijntje en Grier moeten vroeg weg.
S.rijntje en Grict, de oudcre zusters van Jelle, kwamen
3

rn de kamer. Ze hadden zicb aI gekleecl voor de reis..."
E,n dat het een vreemcle kleedij was, kunr gc orp 't plaar,ic
zien.

De familie ,woondr echter te Hindeloopen" in Fries
l;,nd (Hoog Nederlan,d) {t). En tot nog voor kortcn
trjd bad men daar die vreemcle kleeclerdracht. welke bij
sommigr gelegenheden nog we! r"ocr den dag gehaal,i
.r ordt.

Stijntje cn Grietje zoutlcn hun oorn Koen en hun tJn
te Ànna een bezoek brengen"
fJom en t;rn.te g'oouden twee uur gaans van Flinde
loopen. Maar Grie't en Stijntje zouden er zich over her

ijs

heen begeven. Griæ op schaatsen en

Stijntje in

een

rlede.

Jelle keek boos. omdet hij niet mee mocbt. Maar hi;
v ;'{s veertien .!aar en bezocht nog de school. Zijn zustets
.re'aren al een tijd van school, .rf en hielpen moeder in
iruis en vlder in clen kruideniersrvinkel, dien dc fami

lic hield.
Dc meisjes kregen een vrijen na'middag. Jelle had cr
g,rsteren een gehad en zou er morgen rveEr een hebh:rr.
Hn nog v'as
ieng,en, die

f)e

(
tt'

hij niet t.'vreden" Maar Jelle q'as een lasti1i.,:
zijn

oud'ers

dikwijls verdriet

a;rn deed.
familie ging aan rafel. Moeder diende de soep o1',

l) Aak i.n Vtaanderen.

tiu)en F rieZ.en geUttXtnt!.

lnnes de

hu.st

hebben ot'u'

Ik moet geen soep hebben, knorde Jelle"
- J3vrsl, sprak mevrouw Bouwman'
- ]r{ssn... Ik wil geen soep!
-Pats,.. Jelle kreeg een klap van vader. En de knaap
werd nu zoo nijdig, dat hij zijn bord ru$r $'egstootte"
inet het gevo,lg, dat het in scherven op den grond viel'
\fx31 boven.! gebood vader Bouwman.
- greep Jelle bij zrjn nek en duwde hevn de dcr.r;
Hij
uit en de trap op.
Driftig liep Jelle naar zijn slaapkamer'
-- Sti.intje en Griet rvorden hier altijd voor getrokken, zei hij. Vader is ortrechtvaardig'. Ik kLijg dik'ari.jls
l..la,ppen. 7-ij mogen ltaar ooûL Koen en ik rnoct naar
doen of ik nog cen klein kind
""chool. Vader en moeder
l:,en....

Stijntje

..- Ik

brach'q een "bord warme socp boven.

eet dat niet

op, zei Jelle. Ik smijt

ver door het venster.
._ Foei, zoo stout

cle soep lic-

zijn,

vermaande dc zuster,
gij! Gij en Griet rvor:den voor getrokken'
-Zwijg
Drt is niet waar, Jelle. 't Is slecht om zoo iets tr

zeggen.

-- '1 ls wel w-aar!
-- Ik wil niet langer

naar u lui6ter€n"....

Jelle stak zijn tong naar zijn zustcr uit. Stijntje schudde 't hoof,d en ging hoen.
Jelle had alleen uit nii{ gezegd dat hij geen socp lusr^
te. Nu lepelde hij ze vlug uit. 't Was warm€. heerlijk*
€rwtenso€p,

r.n rm prkshdt. Zc
zotr.dt.ze (oortlx,rvcgerr eloor
rn.r i.;.s tr.
n:rikkerr rn€r rrvcc srckkcrr. \r.ràrean
i:r-.rr"
purtien
z;.
ien. Maar Griet had ook een
ijshaak, *lrrr_.. ze al njtlend de slede kon i,oarf trekken.

Maar Jclle s llumeur vcrbeterde niet. Hi.l zag doo
het rarrn't ijs. dat c{e oir,der w;rter geloopen weiden bc
elekte, zoo ver rnen kijken kon.
En Jclle u'ist het ç'el, dat men uren lang op dat iis
l.on rijden van bet eene dorp naal het anderc cn over
vlieten en kanalcn, n:rar de steden. J;1, heel de provincir
rond.

En zooals ;rlle Friezen reed Jelle grarne xhaatseu.
ieder deed het hier: Jongen.s en meisjes, mann€n en vrouwen, kinderen van zevcn en grijsaards van zeventig jaar.
- -. Ik ga niet naar school. besloot Jelle. H"r ik zal eerrs
iaten zien, dat ik me niet laa,t d',vingen cn ge€n klein kind
rneer ben

!

Stil ging hij ua.rr b,eneden. Zijn schaatsen hingen in
.le keuken. Vlug haalde bij ze. En in een wip had Jelle
zijn rnuts en een das... Langs de ;rchterdeur sloop hi,i
l''uiten. Zijn bxt bonsdc rvel. En eer stem in zijn binnenste zei, drt hij misdeed. M;rrr Jellc luisterdc er ni,:i
t'i a

ar.

De farnili,: z.r1 niet l.rng ;ran t;rfel, De t'çvee dochters

tijd noodig.
En r','cldia.stondcn ze kl;r;rr om tc vertrekken.

iiad'den hun

Het

hun dat r:r zulk een onaangen;l;rm tooneel met hun
broer was gebeurd. Dat verminderde hun bli.idschap.
_- Bijiijds te(ug Leeren, vennaande vader. Niet t*r
lang bi.i oom en tan.te blijven.
De toclrr gcschiedde 't ûteesr om 't ijsvetm;r.rk.
Griet hond h;r.rr schrrtsen ;ràn cn Srijn,tie. zeltr r.ic.ll

spec,ç

6

"..-

De meisjes zouclen de rollen
ook wel eens omkeeren
Griet. in de sledc plrrt,
n.tn.n l.o Stijnt.je de schaarsen

in

aandoen.

Ze vertrokk€n. Ër rv.rren
nog niel veel menschen
oo

:û

rJs. t Was vroeg na den mrdciag ir'iu"' rin""eed tocb
al een arreslede met een paard bespannen'
Griet en Stijncje vorderden snel. Ze zouden op drie
kwartiers of een klein uur wel bij ante zijn, en er een
tijdje grzellig praten' En tante zov zeker chocolademelk
schenken" Dat wa,l zoo de rnode in den ijstijd'
Er stonden zelfs hitr tn daat kraampjes op 't ijs'
wâar men chocoladernelk, chee, koffie en' anijsmelk veri'ocht, verwarmenkle dranken dus, en ook koeken' Àan
ctie kra'men wapperden 'rlaggen' 't Leek wel kermis'
Criet en Stijntje Bouwman bleven naast elkaar'
Opeens riep Griet uit:
'* Maar is d'at ginder Jelle nietl
:* Jetlet Onmogelijk.
*- Dààr" links!...""
** V/aarlijk! Hij is het!
- O, ,hij is stilletj'es weggeloopen'
--- Hoe ondeugend!... We moeten naar htm toe gaan
{n zeggen, dat hij terug keert.

- Ja""'

Ze verander'dEn va,n'richting en kwâmen bij trun broer'
Jelle! riep Griet.
-De jongen bleef staan.
--- Ja, ik ben hier, zei hij sPottend.
-- Hoc durft ge zoo weg te looPent
..-'t Gaat u niet aan! antwoordde Jelle brutaal. '
** Ge moet rerug keeren naar huis, sprak Stijntje'

--8-*

- Nu n,og n,iet! Vanavond is het cijd genoeg. Dan

ik teûminste lang gereden voor dezelfde klappen, dir
ik krijg, of rk vroeg of Laat, thuis korn....

heb

--_ Ge do'et vader en moeder veel verdriet aan. Toe.
ga naar huis. Ge hebt roch geen plezier.
** Zoo veel als gijl Ge moet u ,met mi.j niet bemoeicn.
Àls ik achterui'rgezet word,r dan neern ik zelf mijn ple
zier.

Àls gij nier naar huis weer keerr. d,oen rvi.i het,,
zei-Griæ. Zoo kunnen w,e niet naar oo,rn Koen rijclen...
O, neen, dan heb ik ook geen zin meer. sprat

Stijntje.
__ g,Iat kan mij dat sch,elen ! brornde Jelle. Gij kunt
gemakkelijk brave kindjes zijn. Vader trekt u altijcl
voor..... Gegroer, hoor! Ik blijf lekker rijden!
En Jelle schaatste heen.
O. h,o,e ondeugeîÂ,! zei Grier. Ën hij wil niet luis,
teren.
Vader en moedEr zullen vreeselijk ongerust zijn.
We moeten het gaan zeggen dat u'e Jelle gezien hebben.
.-. Ja. Wc zcuden het toch niet preæig vinden nu bij
q}m en tanûe.

't \ily'as wel een groot€ teleurstelling. Maar de meisjes
achten het een plicht, hun ouders te waarschuwen.
Griet en Stijntje keerden, d'us terug. Vad,er en moecler
Iladden de vlucht van hun zoon reeds on,tdekt. Vader
was erg boos en moeder zeer verdrietig. Ze misten Jelle's schaatsen.

--* De ra,kker is naar

't ijs. zei vader.
*9

*-

[:k weet irer nilt.,,. Misschierl \'o$r.lelle,...
Moeder ging al in cle dcur staan. Grirf cn Stijntle
k\r'a,men van bct ijs. Ze keke n zeer bedrukt. 7t lieten dr

- O" hce durft lr'i.i I vroeg moeder'
de on'
-- Hij durft allr:s cegenwoordig' Maar ik zal ergeest
in

slechte
oeugend,ieid u'cl uitraoselen' Er: zit een
was' dan h:rrlergens
}rij
\{raar
IWist
ik maat
<lieriknaap.
q'eg zijn' krn
o'ok
cie ik hem terug. Maar nu de rneisjes
ik niet uit d'en n'inkel""'
Nijdig ging Rouwrnall nalr voreû' want d€ bel rin
pink te ccn trJ;111
i.chle- Moecler ruimde de t'lfel ;rf ' En z"

.

rrit baar oog'
--' Ja, et z^t een kwadc gcest in haar jongcrr' Jellt
brutlal' oprvâ$ tegefl $'o'ordig zeer la'stig. ongehÛorz:ram'
strndi!. C)ok uir s'chool kwamen er veel klrcl"rten' Me'
\ rouw Bottwmrn \\'J5 er zeer rrtutig om'
Uit de k.rmer kon zij het ijs zien' Nu wÂs er al ve*l
volk, rnaar alleen groote mer;sci:en' De kindercn *';rretr
\'ùn hun
naar school' uitgenomeri enkslen die rlti'id
nuderç hun zin kregen'
Moc.{er vond het v r'cest'lijk' wrt htrr zoon geclâari
iiad. Voor straf n.l;rr boven gestuurd worden en d''!n
rveglcopen. de scbool verzrtinren Jr:ist doen s';11 1'xdsr"
rtrhoden had.
't Zou $,/eer een crrarngenùme al'ond zijn'
Ëensklaps zag ûleviollrr' $op"wrn;rn hrar dochters tcrug keeren. Ze schrok. Zatt et *'at gebeurd ziini
Zu ging in itrcn rvinkel' Jui.st vertrok ecn kl'rrrt' \rrdcr
was alleen.
- Griet en Stijntje zijn d,r'rr terug' zti mocdsr
Ma.ar w;rarornl

l0

slede aan de deur staân cn traden binnen,

.'.. We he'b'ben .Ielle gezier. eei Griet.
En z-c vErrelden hoe zij cn Stijntj rnet herll gsÊrokcn
hrdden.

-- Dan z,"rl ik

Jeile eens gean halrn. zei vader. Nu
krn ik
Ik begrijp, drt ge geen zin meer
had,t uw rcisje voort te zetteit, Ha, zocln last r:an een
"iongen, malr bij zal 't r,oclen. u'at hi"f gedrr;rn heeft.
Bouwman haalde zijn schaatsen. En lan den ranJ
.,,;rn d,e v'eitde bond hij ze aan.
Nceml ge het er ook eens r/an I vroeg e en kennis.
,l: als er ijs is, lrril ieder er uit...
-- Er is vEel volk op schalfsen. sprrk Bourvman ontw ijkend.
Hi.j had geen zin te vertellen, lvar er lan de hand wac.
llij zou zich gescbaarnd hebben.
Ronwman reed heen. Pven tnurden moeder en baar
Cqchters hem drcer.iq nr.
tenmin,ste 'rveg.

II,

Ëigenlijk plezier harl .Ielle Bouwman niet. Hrj

i'u spij'r. dar bij niet nrar school

voelcle

was gegaan. Hij zorr
r';rnavond streng gesttaft r+'orden. Zijn overrnoed u':i:

*- ll

wes. En hr; reed
loopen' w aar bct'otttuïï.rri'-lr;; zijn karnaraden'
er in groePjes blcven'
& gaaa'
Hil clacht er over naar 'hruis Er zat' maar een man rû'
Daar naderde ten arreslede'

i::i,ï:"*ffiJ"*d:'oî"lÏlllJ;

berkende h'em I
ielle
trij'
"'^'--"';;,
Bokke Àlkema' mompelde

i" *i*r"rra

nam€n'
treeft men zonderiinge

--* Bokke! rieP Jelle'
stil'
I). :ttgt *"o t'luta de sled'e hij'
gij hicr? vroeg
-: il.i .lelle, wali eerr rijke boerenzoon' negentleo
Bokke Àlkerra
zrvierde' dan te werkenjaar oud, die iierer ;;;;t",,d
aaî atrîe
geld
"tlÏ:uzen
lvtaar hij gaf v'in zijn
:ttl
a7
er iierlen' die hem prezen'
rnens'rhen"' E" 'ooï"À
rlikwijls her hoofd wann€?r
scirudden ernsrige fiten:schcn
O"' lustig icventje v"rn Bokke

t,:

'ziclt

afvroegen''ï"t

..'"1|*îufrii:'"r*
En 't

g,oecl

u'a-s cl. lclijk

ne'

Bokke nu aa' Jelle'
mijl
"o"'vroeg
n"' huis weer Ûe keeren

uoo"'ilt"'
ve"'vlogcn'

Hij vond

het

in
Jclle kiom n"'Jiot"Ut
vliegenl
te
'
ijs
fiin, "o,, cver
opgetuigd paard'!
$y'rt ilraafde het sierlijk
- Wr;rr rijdt gr heenl vrceg Jelle' straks bren'g ik tr
* (), d" *u"'"ik'^ 'log "itt'-k1arr
tc HindelooP€n rertlq"'
r:t
ccn kanaal' En Jelle kwam
Bckke stuurdc at'lt "o
de arreslede'

t2

-*

,rû. vreemde rtretk.".

Hrj

kerrde de rorent.;es r1let,

dre

bier en daar: iboven het bevroren land' rezen. Bokke noenlJe ze, Die scheen o'veral thuis ,te zijn.
Een dier dorpjes lag vlak bij 't kanaal"
.-- llier leggen we eens aan, zei Bokrk,e. E.n tl.rn kcercn

Kom mee...
Uir een ber"berg kwarn een knechr geloopen. Hi,f kcnrlt
Bqkle, wanr hij trok aan,zijn muts en zei:
-'- D"g mijnheer Alkecna. Zal ik he6 paard €v€n nrr

v.'e rerug.

rpannenl

, - Ja, cn geef h,er war haver,....

Jeile mocht mee naar binnen. Een man en r.L-n vr{"}r.lw,
de waard en de qraardin, zaren bij een gloei'ende kachei
Ze nsemden Bokkc ook bij zrjn naa'm.
-- Een glas warme w.jn voor ons, riep Rokkc. Wc

zijn koud vao binnen en vafl buiten. En een flink

glas,

$tien.

Jelle voelde z.ich groot. Bokke dced ner cf hi.i zijir
lrmarr.ad was.
*-* Ja.,.. 't Is nu Winter en we moeten er v.rn profiIÈ8ren.

zeg ik ook. En wat nieuws te Hindeloopen,'
-Dat
-Niets anders dan dat ieder scha,rtsen rijdt en 'r ecn
heetjc kermis is op 't ijs...

Er kwam een jonge man rbinnen.
** D"g Bokke! grostte hij. Ik zag u in uw slede. enr
ik kom eens goeden dag zeggen.
--* Heel goed, Klaasl Stien, drie glazen wijn. Of maak
er vijf klaar, een voor u .n,:* man ook.
t)

-

- AIs 't u beliefr, zei dt waard .

L)e

rijke

nuSnberr
gun,t cen a.nder

r\lkema mo€t cp geen geld zien.'. .Ën hij
llcrk w:rt.
De slimmc berbergier wist dat Bokke grarnr gevteii
i\iAf d-

De q,i.in rverd ingeschc'nken" En men dronl
gezondheid.
Jelle cleed mee als e€n groote man.

sp

c I k,.r.rrs

Efl hij

luisterdt

r:..rr clen pra.at van Bokke en Klaas, die vricnden scbcnt'r. Ze hadd.e n het over r"rooi.ijke tochtjes.' r'r'e!k.e zs sà'
mcn sernl;kt iraclden. Ze vertelclen grailp€n en JelL'e lach
te mee.
De glazen werden opnieurv gevuld"
.-- Voor den jongen heet ook nogl vroeg de wrrrdin,
7-e tvees n.:.rr Jelle en keek

Bokke aan.

- ,N;r,tuuriijk!

Mijn k:rrnatrrd kan

zei Bokke.

I eg€r1.

Jelle voelde zich fi,er. En om te toonen dar hij tegen
r,,'ijn kon, nam hij een groot€ t€ùg llit het volle glas.
Hij drcht to,ch ;an huis- Maar 't wa$ nu al een beetje
raar in zijn hoofd.... Hij zou het aan vader en mo€d€r
ivel vertellen, hoe dc rijke Bokke Àlkema ixm oi"t ureet
voor een kl'ein kind bielcl en hij tbuis ook niet meer âis
ccn klein kind wilde behandeld worden. Hij bad her
eins flnk getcond dat hij een eigen wil had.
Er kwamen merr menschen in de herberg, En Bokke
rrakteerde iedereen, ook een langen, mrgeren letrrdbt di:
r.âast Jellc zat.

'rreetr.

--' Neen, een r"ritnd...
-. Waal' woon't ge i
-.' J'e H.ind'eloopen....."
--- D,rt is nog ecn eind v.rrr hicr....
"Ja.... ik rvo,u dat Bokl.r nu na.lr tetug reed. Hcr
is irr"ond-

--- Bokke. drt
es best

- l4 --.-

is die ri.ike rn,i.inlr.ecri

- Je'...
. O. die b,lij.ft hicr nog een hesten t,ijd.. wel tor
nriddernarh,t. lk heb lrenr rnter ontrnctf... en keil zijn
gc\['oont€fi. Ge zijt mef hem in de slede geri<ornerr vr,oe.1
de l,eurder-

-'

'Ja, rntwoûrdda
Maa.r ge

hrbt

Jsll.e.
.r.och uq' scb.ratsen

.-- Ik was cerst op

scb;ratsen.

Ën hij narn u m.ee?
*Ia'
" *k weten ller bii u rhuis nletl

-

Neen......

l5

bij

u.

En toen reed

nre achtttop.

--

Mtar 'r

s$a.1kte niet
duizelig.
Hij voeldc zich
'i Wr:rcf .rl cl.onker cla,ar lrui.ten. En Bokk,e z.1r noq
6r,rvpk te reden.ecren. Hij h.rd het boogste woord. En op
.,iies w;t lrij vertelde ga't.en d'e anderen hem gelijk
Àllten cie leurdcr hield zich stil. Die keek dikwi.jls naar
.lcllc. En eind.elijk vro'eg hij zacltt:
-. Is d'e mijn'heer uu. broer'.,. ..

Jelle d.ronk v;rn zi.jn <ierdt gias,

BokL.,

* * War heb, ik u gezegd! vroeg de leurderl Ga met
mij mee. Ànders zit. ge bier morgen nog.
-- Stien steek de lamp aan, we zien elkander niei
mesr en we willen kaartcn! schreeuwde Bokke.
--"- lk ben lrier .rl met de luciferç, antwoordde de

Bokke Alkema vroeg juist om kaarten. Hij wilde eer
pârtijtje sp'elen. Hij dacht d'us n,og niet aan vertrekken
Jelle wcrd erg ongem$t.
*._ Ge zoudt naar huis willen' 'bé? vrocg de leurdsr
.

aan den knaap,

-.Ja...
---* Maar

rvaardin haastig.

zit hier nog uren"' Krjk dc
wiin halen- En d.rn z;rl dit
flesch
aen
nog
'rouw moet
en hier in slaap vallen'
zijn
rnijnheer Bokke dronken
<lie mijnheer

I-.Iij raakt nie'r weg vôôr mo'rgen.
-- O, wat mcet ik dan doen?

-- Ik heb med'elijden met u. Ik moæ oo!. den kant
u'an Hindeloopen uit..' lk zal u een eind weg brengen
7.eg er niets van, want anders houdt die mijnlæer u"."
Maar Jelle kon zoo niel weg loopen. Hij stond orr
,'n klopte Bokke op den schouder.
--- Laa^t ons naar huis gaani srneekte hri.
Bokke Àlkema was reeds bij drank"
--- Naar huis riep hij spottend uit. Ik dbnk er no'g
niet aan. We zitten h'ier ve'el te plezierig.
--- Maar rnijrr vader en moeder zullen ongerust. zijnI
'*- Toe zanik nier... dan had ge niet moet€n mee rij'
:

clen!

-'"

Ik blijf nog...
Ge zijt straks in

de arrrslede

drdelijk tbuis,

spr;rk

de waardin tot Jelle.
Ze wilde Alkema die 'reel verteerde z(rlang mogeliiL
bouden.

Jr'lle zonk wrer op zi;n sroel

lô

neer.

--- Ga nu

drn merken ze hq niet... anders
houden ze u, fluisterde de leurder tot Jelle.
De knaap sloop uit de herberg.... Hij wist. dar hi.i
buiËen...

hoel ver van buis u'.rs. Maar hij moest er tnch
En Bokke wilde niet vertrekken.

heen.".,

De leurder volgde hem.
"*-Kom mee. zei hij. Ik woo,n ni'er ver lf. [k ga om
rhijn schi;tsen. En dan breng ik u een heel cincl r+'crl
tot ge de liclrten van Hindlooçten ztet,
Jellc durfde niet alleen verrrekken. Hij was hicr zoo
lroemd. E.n hij kon verdwalen op al die kanalen, welkc
rn Friesland etkaar kruisen als de wegen bij ons.
Hij stapte dus met den leurder mee. Het werd nrr g.'iree! donker,

zijn hoofd gloeien. Maar op lret lichaam
hij 'r koud. Hij stond hier zonder jrs. En zijn bec.
r:en waren loorn en moe. Als hij maar zoo\rer kon rijJelle voelde

l-rad

den I
-

-- Hoe ver zjn we hier van Hindeloopcni
- Te voer, wel vier uur...
-- Zoo'n

--

vroeg hii.

eindr!

Ja.", Maar op schaatsen gaar bet gauwer, beweer.

l7

qûl u zoo

rnijnbe€r
clc tle ltu.rder.'r ls sltcht v'rn dien
ouders wel denl'iv
in d,en st€ek rc lrterr' Wat zouden
Dat ge doot
htn, moest ge van naclrt nier tbuis kcureni

't i.ls gez"rkt $'aart?

toch za;4
Jclic dtrrfCe niet a;n l-'uis rt pelnzen" En
Stijntje"
' Ze zat''
hij zijn vader en mo€der' en Criet en
hi'j berourv or":r
clcn tru al zeer 'Jngerilst z.ijn Wat vc'elde

ziin

oncfeugcnde. srreken

I

re.leiecr<Je niet mecr
s.',hool gegaaill
nJ;rr
rriaar

Hij

rls in

cle herbcrg"' W'rs

hij

-. Ik kan ]rier *,el wacbten....
*.,, Nern, û€en... 'r [s kcucl buiren..,
-.-M,r.rr ge moet tc,ch nlaer net uw st.hartsen
ne.men..
-- Ën een stukje broo<i eren. Gi,j cok I
Ik h*b geen. honger....
- Ja well 'r Is noe een fueeJe reis, vt,rrr.j.e" D.;rn ert gr
wJt. voor" clcn lronger die komt.
-, -M:r;rr 't wa{dt zco laat,,..
: Ëen min'ur.ie meer of mirrder. ;rri *r nu
rrier lan

rl oeD...

l.Iu liep bij bieilb,ij rYond op

een ecnz"lmeu weq'

min'
om het ciorp becn getrokkcn en volgdl

fl.àast ee):l vt'eemcien

f)e leurder 1{'Âs
E'r
c,n batfcl bevroren aardcn b;ru tussch'ert clc 'r'kkers'
z r'.jn huis scbÉen vcr ' " '
lchr'tien
Jelle s,leepte zich voort' Hii hact rvel ktrrr'n'clr
rneer'
Nu vceicie hij zich nie't g.roc{
bij ongedul'dig'
- Waar woont gc tothl vroeg de leurder'
-' We zijn et haast annvoordde
rnel
Zander schaatsen kan ik niets doen hél Ik be'n
eelt
om
gcwe'est'
bceren
cle
bij
inijn nlnd,ie gar€n €n lint
stukie brood te verdienen'
De voottocht cluurde nog rt'el ecn kwartie r'
Eindelijk hieict de leurder voor cen klein huis3" stil'
in h'eel den omtrtk
I'det stond hier zeer eellzaam' Jeile z;r'g
geen licht jc'

We zijn cr spr.lk de man' lk rvoon nlet oF
kastæl, maar in e€n arm hokje"' Korn binnen'
r8

esll

..

De leurrier dr.rwde Jelle in her donker hutje.
- - Even lichr rnakan, zei l.tij.
Ën hij onrsrak liout in clen haard ... Een vuurtje
la.ri_
du op.En bij het scirijnsr:l zrg Jeile een
;irmz;rlig r,.rtr*k.
r Ik rvoon hier elleen. en doodarrn. zei de leurtler.
Tier u bij 'r vurrr jongen. Ce hebt het
koucl...
". ,. Maar ik zcu naer huis willen....
""- Zcktr, zekerl Eerst we1 eten.
Ik ttûef nu de yer.
srandigste zi.jn... En rusî een berrje...
Dan zakr tle rviin..
Urv beenen zijn zeke.r rnoel

--Ja.

De man i{'ees nlar een bankje en rvierp
bour op hct
vuur. Fn ja. de warmre d,eed Jelie deug<i.
FIij w.ls koutl
lot op 't gebeente. Àlleen her lroofcl gl,oeide
.
Dc leurdri ha.rlde een homp bro"à uit ern
kas. Hij
lrralt er een paai stulcken af en smeersle
er ver ûp.
-*- Hier, vsnrje, eet, zei hij.
Jelle kon her lrrorcl niet' door de keel
krijgen. Ma-.r

. l9 -.-

de uurn ar smaketrrjk En warrude ecn kanneu.le kotfle. Hi.l
haastts zich nie't.,.
--- O, laat ons nu vertrekken,i smeekte Jellt.
Wees niet ongeduldig. Ik bedenk d.rar, dat de maan

Sul zar Jelle op her bank"le ,b,r.j. her ypur. !,n hl.1 werci
loezerig, Dat was van de wijn... i{;j raai.ire.in slaap'rt
rakte scheef regen den flluur-.

-

Nu iç het pikdonker. Wa zouden onzen well
rr,iet vinden of in een gat rijden en verdrinken... Als dr:
rnaan er is $chieten we vlug o .

srraks rijst.

--- Maar hoe lang duurc dat n,ogl
----- Een uurtje.. 'We winnen her in. We zouden .nu
ruier vooruit geraken. In dornker, op 't ijs, is l'iet aan'
Ë.i'naam... Ga nosit mreer met dien Bokke meel
.-- Zoo erg donker is het niet, h,eruarn .Ielle.
* - Ja wel,.. Op 't i.!s zouclen we geen steek zien.
- De sterren schijnen..."
-"*" Dar helpt zoo wein,ig. Ce moet nu niet z;niken.
vervelgde de leurder wat bc'os. Ik bcn zoo vriendel'jk u
raar huis te brengen, ai zou ik ook lie.-'er in mijn berl
hruipen... .
--*- Iv1aar ge zei, dat ge in de bunrt van Hindeloopen
nroest zijn.
--*Dar kan ik morgen oo:k dôen. Kijk niet zoù k ang.
;ls de rnaan er is vertrekken 'w€. Ik zal uw ouders geen
lailrrt in de onrust laten.... Maar dan mo€t ge ook kaln
l,lijven.
Jslle durfde niet rncer regenrspreken. Hij vo,elde nu
rl'at alrg$t vo,or den vreemclen man .,. De leurder had
crgenlijk eçn oflgunstig vals.ch gezicht.... Maar hij s.pr;rh
roch vriendelijk.

I

II.

Vader B.ouwnan haci Jelie naruurii"yk nrer gevonden
Maar her ijsveld wa$ g(ooË. ijn uren kon .:llerlei vhererr
{n vaartjres op rijden.
*- Misschien is de d'eugniec al thsis, ,"llrctrt mijnhe+r
ilouwman.
Hij keerde rerug niar Hincieloopcn. Nibij her sr.rdj;
wemelde het van I'olk. Ën nu warefi e{ coh veel kincle_
ren. De meesters eil mesteresser: hadden cie scholen w:r;
vroeger laten uitgaan.
Mijnheer Bouwman trreek nog eÊns rûïrd. [Iij vr:oeg
aan eenige knEpen of ze Jelle nier gezien hadden.
=_ Neec, en hij is niet op sclroo.l geweeÊfl klonk
hei

ferug.

Vader ging naar huis. Àzlisschien was zijn zc,ontje
bin
rien. Doch die hoo,p wercl' n,ie1 vcrvuTd.
Àllen waren ongerust.

-_ Àlr Jelle maar ni(\r nr;r oom Koen gereclen isl
Dat zat in zijn hoofd zei maeder.
De familie zou waçhcerr. 'r 'S/erd donker en
de knaap
l'erscheen niet. l\u werd de ongerustheicl
angsr. Moeder
vreesde dadelijk vorol g.r, ongeluk. FIer
i.js wJs rrel sterk.
maar er konden hier en daar wakken zijn.

-* 2l _-.

Str;rrt.y çtorldet iru tletr r"'inkcl' lvarrt lrdilr
Hij iiep het
l-..rct geen rusî, om ntl kl'rnten te beciienen'
riuiç uitr en in...'
O. God' breng rni.jn jorrgen terugl bacl hlj telkenr'
De la;ristc .sclri;trenrijders lcrvamen 'ran iand' 'r IJs.
',eld lag vcrlaten. \:roolijke groepjes trckker.r hriisw;i'rrtr'
;rl wctr pratend over hei p'lezier vocr morgen'
jon
Oo.r*t glceiden de k;chels' En hongerlg kwamen
'f
vafl
ritrânl
g{n$ en rntisjes thuis' Dc Lrcenen \ry aren
ihrer.lijk
onder
ichrats.n. N4a'rr <lan kroop men juist zoo
tl.e warme clekeris en sliep mcn als een roos" '
In het huis van Bour*'m'rn lvas er ;i)lgst'
- (), rvlt moet€û, wt' doen? zti moeder railelo'os' El
li
is ie$ met Je'lle geb'eurctl Rijcl eens flâf,r" oorn KÛen om
lrocren of hij ,Ja;rr gerr'cr:sr isl vroeg zt 'r'1n 1';16ls1 Err
neem Piet en Jttw mee.
Dat lvar*n oorns d'i'e te Hindelooper rvoont{en'
Vader Bouwman v'ilcte zijn zoon gaan zseken' Fli'i
't
ging naar de familie" Ook ,buren hoorden nieurvs' Jrll:'
bericbt
Bcurr''nran sr35 no$ rliet terug van 't ijs"' Dat
l.cp rond.
- - O, bij zal ttns lree I ver hebben willen rijden' me€njongen is altijci filnnrtje
d,e de meid van tiea fl$t;rris. D'ie
i:ij' I-{oe dikrvijls hii
er
vooruit, en een groote de ugnitc
mijn enrmers wa[er omver gooit'
-* Jr, en laatst bond hij ons de kar van den bakker
rr€{ een lâng tau\à' aan cle btl, vertelde dr meid van dett
dtkter. We ho<xden een geluid dlt 't huis dr':unde' Wr

(iris

r'.u

))

.r;chien nat-uurli.yk. d.rt er ten ongeluk gebeurd \lias en
<ie dchrcr dringenci rnoest komen. Maar .j.ru,el dc kr.t
ging als een razc'nde te kecr. En clen jorrgen r,.rrr Bolltl,l.t.rn stond lr:hter den hoek te lrciren.
- Onkru,d i'erg;:i niet, en straks daagt cic rakkrr
ri'el op. vc.crsi:clcle de meid van den notaris.
M;r.rr anderen ba<Jden rnedelijden rnct de farni.lie Bouwlran. En velen .b,onden d,e sch,a.atsen 14'eer Àin, onl op
', i.is de verlorene te zoeken. De veldwa:bter'rvas cr ool,
bij. Hjj verrieeldc lret voik in groepjes. Zoo kon rntlr
vcrscbillenrle richtingen uir g^ran. Men nam Ia.nt,rarn.i
rncc... En n'eldre zwecfden de lichtjes door 'r duister.
Vader Boulvman en dt oorns z,oucle'n zich rr.rar Koe'rr
Itegeven

En in de k;rrner zar dc arnrc moerfur rc schrcien.. H.n
God lr.r;rr: ,jonp"en veil.ig nrocht tr

r,,'eenencl b;rd ze. ciat

rue hrengcn,

I

\r.

Je ile had ccn l-lee len ti.1d g,csl.lpen. I)r leur.cit'r rvr:kri
i,trc. niet. l{ij zat bij 't vuur te rooken
De nraan kwam niet op. /:,lieen dt sterren piokten rus
t

is in clen Winterrvond.
Illots :chrok ,Jelle w:rkkgr. Hij kcek vetdn,"l.rd rond.
Waar ben iki krret hij.
M;rar hi j i-'erinnerde zicb

;rlles.

2\

Een beerJc kalm... $/e ,komen er wcl, eei de leut
moet nu :rlies cioen; ri'at ;k û ?:tig" {k ben urv

der. tie
O, ik heb geslapen

,,ie .lel1e.

*-- J;,

en,

ih rnoet naar huis! vervolg-

nti gaan we".. De maan i"s er nog wel niet' m"r-rl

;:c komt wetr....

-*-

IIoe iaat

is't ali

Zeven uur..."

Mrar 't was ai bi.l ticnen'
-* -le negefl u{'rr zijt g bi.l vader en moecler'

beweer.

rlc <ie man.

O, wat zullen ze ongerust zijn'l
.,-- Iv[.rar clat kan ik niet helpen..'
--* Jk 'ga no'g eeil$ naar de herberg. Bokke zal nu wtl

.-.-*

,

rvillen. vertrekken"

---- Dit ker'el is natuurlijk dronken... En bij zou d
met zi.in siede lerongelukken" I)e baas zal hern niet laten
rrertnekken, Verfrouw u lnaar op mij.
Jelle rnoest d,en man gelijk geven. Hi.i stond op' Waf
r,ryelde hij zich stijf en s{rarm. Maar hij wilde naar rlruis'

l,ij

rnoest"

Jelle lette er niet op dat de leurder zond'er schaatsen
vertrok.

** l.lu stapp€n

lire

naar't ijs, zei de man. S/c moe-

ten daarvocr niet naar het cl'orp terug keereni Dat zou ee't
$m\Meg zijn"".".
Ze gingen o-dcr

ctn ecntl'amen weg. En weer duurdc
tr]evund van koude, en ook vân Êen
lang.
de wan'deling
cllendig gevoetr, strompclde Jelle mee.
-- Waar is het ijs toch? vroeg hij, weer ongeduldig'
.-. 24 --

baas.'

'-"Wat klonk dac vreemd!
-- Ik hel,p u en gij moet rnij helpen, hernarn de rar,:
rnan. Luister nu €ens goed. S/e zijn hier bij een hoeve.
Ge moet ,er binnen konnen, zondEr de menschen tc wekken.... Er is een venster,tje" Il" kan cr niet cloor, maar grj
kunt dat wel. Ge kruip naar bi.nnen. Ën als ge uw hau'
Cen u,itsteekt zuit ge ho{len kaas vinclen. l}ie reifut ge m.
dan door het ven$tertj€ toe.
Jelle had verschrikt die woo,rden aanhoord"

--

Stelenl riep

hij

rnet afk'eer.

-_ Ja... Die broer is zoo rijk, dat trij' niet $/eet, boctretl
geld hij h,eefi. Ën te gierig orn cen arrnÈn d'rommel rvat
te gevenL Dus nemen we het.
-- Maar ik doe het niet.". ik wil geen dief zijn!
Jelle barstte in tranen uit. Hij begreep nu dat de leurcler hem schandeljk beelrogen en mcegelokt had.
._. Ge doet het wel, sprak de dief"

-

Neen....

De kerel greep Jell,e bij den nek en schudde hem nrw
heen en weer"

pemess, ik zat in de herberg al te overu'egen. hoc

ik -aan de kazen zou geraken. Ik heb ze vanmidda"g

zien

ik op de hoeve wat verko'cpen wilde, maa,
als een schooier weg ge$tuurd werd.,. En kijk, in de heriNrg vond ik u en ik maakte een slirn plannetje...'
liggen, toen
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lVl.rar rk hetp nl€t I kteuntlt itljt.
Dan sla ik u doodl dreigde clc schelrrr.
Weer schudde hij Jellc gsdurlrt. De jongen u'as dooclsbenauwd. Hij stond hier alleen met eefl slecbten rnan
{tte h€m w'ilde vermr.rorden, als hij niet gehoorzaamde.
-,'-'t Is ticn uur en op de rb'oerderij zijn zc nl:rr btd.
s.prak cie <lief vcort. Roep niet, want ik mark u <Joocl
en lcop <lan weg. En vertel morgen aan niemand, drr
lqc me geholpen hebt, D.rn zouclt ge ook in tie gevangeni'
rnoet€ïI. Zult ge nu docn wat rk Zeg.....
O, laat me gaânl smeekte Jelle.,..
' Ge rnaakt me kwaadl Gehoorzaamr gc, ja oi ncmi
De leurder grcep Jelie om den hals.
-J.r, ja! kermde de knaap.
--Vooruit cianl E,n niet meer spreken....
Ze kwamen op de hoeve. De ieurder hield Jelle bij Cr
land en leidd,e hem mee nâar de rchterzijclc van d,e groorc woning,
,- Hier i.s het venstertje, fluist*rde hij. Ik heb groer1e ?rep bi.i me en striik er die op. Kijk... in een rripje
is de ruit uitgesneden.
De dief scbeen zi.jn vak te kenncn. Bevend stond Jellc
i'ier...

O, llat me g.rarr I smeekte hij rveer.
E.r in of ge weet het! En uu' mond houdenl
Hij hicf Jelle omhoog en stak hem door de opening.."
---- Wat wringen. zei hij zacht, Ge kunr er besr door.
En Jelle raakte binnen.
26

Nu vooruit laopen... tegen een tafcl... de kazerr
liggen er op. fluisterde de schurk, die ziin hoofd naar
binnen scak.
Jelle vond de rbollen kaæ. Hij reikt,e zt ovcr. Ml.rr
r ij schreide er bij. De dief nam z,es groot€ bollen kaas
;an en knoopte ze in een doek. Dcrodsbenruwd ,krooo
Jeils al rveer door het raarnpje. De kerel hielp hem b,uirtn.
-*- 7.ie zoo, 't is al klaar, zei hi.i. Kcrn vlug ffrctt" Z"
verlieten de boerderij,
lWe gaan terug naar nrijn huis, zcr de rJief
'-- Ma;rr ik moet naar Hindeloop€n,
Jelle irad toch zijn schaatsen niet vrrgeten.
-.Morgen naar Hin'deloopen.. Nu is het te laat. En
ii, mqet u nog leeren, ll'at ge ze thuis wijs zult makcn
cm niet van d,ie krz.en tc spreken.
-- Maar mijn ouders...
-- . Doen rvat ik zegl
Ze volgden weer clen eenzamen u'eg, Jclle voelde zirh
.

ziek.

Plots doernd,en twee gcstalten op.

- l{altl klonk het.
De dief liet de doek met dr kaeen va{len. Daar rton
clen twee gendarmen.

-'* Zao la,rt op ç'andel, zci een van hen. Ën bij dar
bal:re ç'interrvee r! En war ligt er <lrer...
Dc <trief w:rs geheel oflthnt$t..
- Kazren, zei dr gendarmen dan. Ëlr g€st.olcnl

-?7

' *-- Ncr:n, neen... stamelde de dief,
* Jawel, gestoleni riep Jelle, Ën ik

*heb ,moeten ,lrel-

I-'en.

-_ '1 ls hier te koud, om te prâten. V/e zullen het oo
l:ct dorp onderzoeken, hernam de gcndarm.
l\l[211 ik wil naar Hindeloopen. schreide Jelle.
- Stil, ventje... K,inderen als gij hooren n,u in hun
- Ën vo,oruit ,rnarch!
ir'ed...
Ze lverden meegetreid, cchter naar een ander dorp, dan
rlat" \a'aâr Eokke Alkema zat te clrinken. En de leurd,er
cn .Tellc kwamen in de gendarmerie, de kazerne van d*
r;larêchaussées. zo,oals rnen hier zei.
Die jcngen vatrt onaver van vertnoeienis,'zei een der
p.entlarmen. Die m.oet Ëerst en vooral naar lbed.
Jelle wilde uitleg geven.
-- Morgen, sptak dc gendarm. E,erst slapen... gij
toch.." De groo'tg Êroet straks vertellen...
Jelle vrerd in een kamertje gebracht en op een brits on
r;{çr de ,dekens gestopt... Hij lag een tijd te schr'ei.en... En
i.i,j clachr u'anhopig aan huirsl.,. Maa hij viel dan toch
in

siaap.,.

"t
"Iclle rverrj r','ekker. Was al een eind in den morgen
ï-'nee hseren sionden bii hcm. De knaap wreef verward
zijn oogen uit Die heeren waren de burgemeesrer Êû d{
:ecretlris van het dorp. De burgemeester keek op €€il p:rpicr" Het rv;1s eÊn telegrarn, naal' de burgemeesters in 't
ronde gezonden. IJe politie van Flindcioopcn verzoclTl
opsporing ran een knaap, sedert den vorigen d'ag ver
rlwenen.
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Heet

glj Jelle Bouw.mani vroeg de burgemee"ster,

Ja."..

--* Van Hind,elo,o,pen, hôl Dns ge zijt rerecbt. Sta
nrr
ûâar gau!v o,P,...
.- Maar ik mo,esr van dien
man de kazen stelenl
.-- Ja, dli w-eren we al. De deugniet
heeft het bekend
(ie :noogt naar lruis.
De leurder

lrad de waarheici moer€n vertellen. En
tocn
lvrs dat telegrarn gekomen.
Er werd n.rar Hind,eloopen geseind, dar
"lclle Ëouw_
lnan t(rechr ,was. De burgemeesfer verlroorde
Jelle nog
*sns en hij gaf hern eenr fti'kc vermaning,
n et *m rJr*

kazen, maar o,m

zijn

ongehootzaamheid thuis.

Jelle werd in een rijtuig gezet. En
de kortsier ,braclrr
i:em naar Hind,eloopen.
De farnilie Rouwm,r-n bad een vreesclijl..en
nach,t

gebracht.

door.

Vader en d.e oorns

waren cioodelijk ongerusr reruii
gekeerd. Oom Koen ha;i Jelle
,i"t gLi"n" De anderen
hadden evenmin nicuw,s. In den
n.rt* k*r* cen paaril
rûe{: geb(okEn nrig aangerenci op
de h,crevc van Àrkem*"
f)e hoer b,egreep, d,ar cr een ongeluk w;rs getreurd
m_m
zijn z.oon. Maar niemancl wjst, dat Jelle
Bokke verge,
zeld had. Zoo heersohte ef o,nru$t ùver
trryee verdwenen€n.

Met dc rcrs,tc klaarce trckken
i-lorns en

ook l'ricndeil er

uJeer

r_,ader Bouwman en rle
op uit om tc zoeken. Een

hecl, eind r"an F{inc{eiclopen zagefi
ze een omgeva!len arr*
çlede.
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Dc slede van Bokke Alkema klonh het.
Paard htd zc omgekeerd Gver zekeren afstand ruee"
gesleurd. I),;lt zÂg lnen rirl de krassen op't ijs. En die val'
gcnd, kwam Elerr arn den ing;rng refl eeû kanaal. Hie'i,
l:ij deze bocht. wrs het ongeluk gebeurd.
-- Daar ligt Bokkel riep een jonge rnan.
En ja. Bokke irg dooC tusschcn hct ,,rervroreu rii'i
leder u'es vt"rschrikt. Men lrrach,t het lijk naar ee.n hoeve.
iran één verd'wen'ene kencle men nu bef lot. Men btgreerr
r,"el, dat Sokke dronken n.rar huis had willen rijclen err
;ijn sied.e niet goed meer had kunnen bestrtren.
It{aar rv;rar was Jelle Bou'',tm.rnl Te tien uur sr&pt.l

't

,Je

burgemeester den winkel binnen.

--- Goed nieuws. zei hij. Ern telegram. Jelie wâ$ tl
Nijhuizum. Hij is fiksch en gezond. Zc brengtn lrenl
rr.;er hier.

O, clar

1ieftSd, riar hi.l rironhcl w;rs g€wee$t. Âa:r Bokkt,s hoofii
bemerl*tc nlc.n r€n grporc rvonde. Maar: eigenlijk
w.ri
Bokire d,ood g,rvroren. De gevolgen van dronkenschap
Bckkc har! rn de herberg grsnoefd, rlas irij besr
nog
narr h.uis koii I En zi.in z.oa.genalrnde goede vrienelen,

lirten hem in <len steek.,.
's À.1'oncis i.ei .yacler Bcuwman tor Jclle:
-.ik Jangtu, gi.|zijt onrevreclen thuis,.. []n mo:nler rlr
hebtæn lrcs!oten u vo{rr een rijcl ni!:rr rel
ko.irschool
fer

zcnd,cn.

Jelle had vc.,l verdriet aver dat bcsluit. Oncler:
cle k.r.
rnaradcn clurfcJe hij niet garn. De
.qcschieden.is van de
kazrn ir.ld ilr til qazft gesfaan... Ën nren las ertrij,
cla.r cl;:
Iturder cen t'cl.[e v:rgebond t.:rs, die nti rqel

len tijd in clc gevangenis zat....
Zoo rnoc..;r Jelle uir Hincleloopen

blijdxhapl Een buurm;n vloog orr
:rhaatsen w€9* om vader Bouu'man dê grlukkige tij
wÀs €en

<iing mee te deelen. Tegen trvaalf kr,r"am 'r rijcuig. Helf
I{indeloopen stond op str?ât. Jelle durfdc nier opkijken
r.an schaamte. Moeder sloot hern in haar armen. Va<ltr
zei gecn woord. FIi j liet Jelle ecrst allcs vertellen. V/ar
:,:hrokken de ouders er zustersl
--* Jongen, dat is een les vcor uu' levrn, sprak moedcr.
Vader sprak nog niet veel.F{ij clacht n.r. En dan bracht
I'i.i een bezoek arn Jellc's flleester.
In den namiddag rr:ed een lijkwagen voorbij. Daar.
op rhracbt men Bokke Alkema naar huis. Een dokter hacJ

ll

HtN$ri

roor een hee_

\\,(,!1...

