
IJspret (11-2-2009) 
  
“Dat heb ik van m’n leven nog niet meegemaakt”, een beetje verwilderd keek een niet 

begrijpende Cor Butter me aan. “Ik snap er helemaal niks van, dat is toch niet normaal?”.  

Het was vrijdagochtend de tweede dag dat het ijsbaantje op het Dorpsplein lag en de eerste 

groep van de lagere school uit ’t Zand op de baan actief was. Ze krioelden enthousiast op het 

kleine oppervlak door elkaar en, zoals dat doorgaans met kinderen gaat, ze waren razend snel 

gewend aan het kunstijs en de schaatsen.  

Behalve één. Op het uiterste hoekje van de lage bankjes waar de deelnemers hun schoenen 

voor de schaatsen konden verwisselen zat een knul een beetje in elkaar gedoken stuurs voor 

zich uit te kijken. En daar was Cor op af gestapt. Wat hij van dat joch te horen kreeg stemde 

hem tot de verbaasde uitlatingen die ik te horen kreeg terwijl ik aan m’n klus van schaatsen 

slijpen bezig was. “Hij wil niet schaatsen”, zei Cor, “hij vindt er niks an zegt ie”.  

“Misschien voelt ie zich niet lekker”, opperde een van ons, “wacht maar, ik zal het wel even 

proberen”. Ook die kwam onverrichter zake terug. “Hij vindt het helemaal niks. En als ik 

vraag of ie zich niet goed voelt haalt ie z’n schouders op”. 

Komaan, dacht ik, laat ik het eens proberen. “Wil je misschien helpen schaatsen slijpen”, 

vroeg ik. Achterdochtig keek hij me aan. Hij wenste duidelijk niet in deze tactiek van 

omtrekkende bewegingen te trappen en ook ik kreeg geen vat op de knul. Bokkig bleef hij 

kouwelijk in zijn hoekje zitten. Later hoorden we van zijn juf dat ze ook de grootste 

problemen met hem had in de klas. Het was in ieder geval helder, onze generatie kon dit soort 

probleemjongere maar moeilijk begrijpen. Zeker Cor Butter niet. Leg het maar eens uit aan 

iemand die als het woordje ijs valt al startklaar staat en hoopt, als het even kan, nog een 

elfsteden kruisje bij de twee of drie die hij al heeft te verdienen. Cor liep nog even naar het 

kleumende joch toe met een deken. Het begrootte hem te zien dat hij daar in z’n uppie zat te 

bibberen. Maar ook die deken werd met een ferme trap weggeschopt. Het was een hard gelag 

voor Cor. Je zou er verdorie van door het kunstijs zakken. 
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