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1. Halt

‘Freek, heb je al iets gehoord?’ vraagt Gerdien. Het is 
dinsdagmiddag en Freek en Gerdien fietsen samen naar 
huis.
‘Gehoord? Wat moet ik hebben gehoord? Waar heb je 
het over, Gerdien?’
‘Je zou toch bericht krijgen van Halt? Denk je er nooit 
meer aan dat je die hele middag en avond in de gevange-
nis hebt gezeten?’1 Vragend kijkt Gerdien Freek aan.
‘Nee, en ik wil er ook niet meer aan denken. Misschien 
zijn ze mij wel vergeten. Dat hoop ik maar.’
‘Denk je dat je een vervelende straf krijgt?’ 
Freek haalt zijn schouders op en begint hard te fietsen. 
Gerdien fietst ook harder. ‘Ga je eerst met mij mee, 
Freek?’ 
‘Nee, mijn vader wilde twee jachthonden kopen, mis-
schien heeft hij ze vandaag opgehaald. Daar ben ik wel 
benieuwd naar.’
‘En dat zeg je nu pas?’ Verontwaardigd kijkt Gerdien hem 
aan. 
‘Ik heb er echt niet meer aan gedacht. Mijn vader zei van-
morgen voordat hij wegging: “Freek, ik wil er nog twee 
jachthonden bij kopen. Misschien slaag ik vandaag wel.” 
Nou, daar dacht ik opeens aan.’
‘Nog twee jachthonden?’

1. Dit avontuur is te lezen in Freek en Gerdien deel 9 – Verboden vuurwerk.
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‘Ja Gerdien, mijn vader wil ze zelf opvoeden voor de jacht. 
Dat kan hij heel goed.’
‘Ja, dat geloof ik ook wel.’ Gerdien zucht opgelucht dat 
Freek weer normaal doet. Hij is anders nooit zo. 
‘Nou, dan gaan we eerst naar jouw huis. Ik ben ook wel 
benieuwd of de honden er al zijn.’

Na een poos staan ze voor de gesloten poort van de 
boerderij. Freek druk vlug op de knop en daar gaat de 
poort open. Gerdien sluit de poort en zet haar fiets ook 
tegen de schuur en loopt achter Freek aan, die al naar 
binnen is gegaan. 
‘Hallo mama.’ ‘Hallo tante Wilma.’ 
‘Is het al zo laat? Hoe was het op school?’ 
Verstrooid haalt Freek zijn schouders op. 
‘Wat is er, Freek?’ Vragend kijkt moeder hem aan. 
‘Nou, Gerdien begon ineens over of ik al iets had 
gehoord van Halt. Daar wil ik liever niet aan denken.’ 
Moeder glimlacht en zegt: ‘Ik zal gauw drinken voor jullie 
inschenken.’
‘Met iets lekkers erbij, mama?’ 
‘Lekkerbek dat je bent.’
‘Mam, heeft pa de honden al gekocht?’ 
‘Donderdag haalt pa de honden op, maar ik heb wel iets 
anders voor je.’ 
Verwonderd kijkt Freek zijn moeder aan. 
Moeder pakt een brief van het aanrecht en geeft deze 
aan Freek. Nieuwsgierig kijkt Freek naar de envelop. Freek 
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ziet meteen van wie de brief is. Ook Gerdien ziet het, 
maar ze zegt niets. Langzaam haalt Freek de brief uit de 
envelop en zijn ogen vliegen over de regels. 
Als Freek alles gelezen heeft, geeft hij de brief aan 
Gerdien en zegt zacht: ‘Lees het maar. Je hebt al gezien 
van wie de brief is.’
Dan leest Gerdien de brief ook. Haar ogen worden groot 
van verbazing.
‘Freek, wat gaaf. Zo’n straf wil ik ook wel.’
‘Ja, ik vind het ook gaaf dat ik in de dierentuin mag wer-
ken. Ik ben benieuwd wat ik allemaal mag doen. Ik zag er 
zo tegenop, omdat ik bang was dat ik een zware en nare 
straf zou krijgen.’
‘Je mag twee dagen in de dierentuin werken, van ’s mor-
gens negen uur tot ’s avonds zeven uur. Zou je niet langer 
willen werken in de dierentuin?’ Gerdien kijkt Freek vra-
gend aan.
‘Als het aan mij ligt, zou ik er graag langer willen werken, 
maar ik weet nog niet wat ik moet doen. Misschien valt 
het wel tegen.’
Ze gaan aan de keukentafel zitten, waar moeder het drin-
ken met een zelfgebakken saucijzenbroodje heeft neerge-
legd.
‘Heerlijk, tante Wilma’, zegt Gerdien. 
Freek hapt er meteen in en zegt met volle mond: ‘Lekker 
warm, mam.’
‘Freek, je weet dat je niet met volle mond mag praten.’
‘Sorry mam, ik had zo’n trek.’
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Moeder schudt haar hoofd en gaat bij hen zitten.
‘Freek, je mag over veertien dagen al in de dierentuin 
werken.’
‘Gerdien, dan hebben we zes weken vakantie. Gelukkig 
mag ik de eerste week al komen. We hebben eerst nog 
onze afscheidsmiddag van school.’
‘Dat is waar ook. Daar had ik niet zo gauw aan gedacht. 
Dat zal ook een fijne middag worden. Ik heb echt zin om 
naar het VMBO te gaan. Alleen zien we elkaar dan niet 
zoveel meer, Freek.’ 
‘Nee, dan zitten we niet meer bij elkaar in de klas. Maar 
op zaterdagen kunnen we misschien nog wel bij elkaar 
komen?’
‘Als we niet te veel huiswerk hebben. Ik wil ook graag 
een bijbaantje hebben. Vind je het vervelend dat je in de 
vakantie naar de dierentuin moet?’ vraagt Gerdien.
‘Nou, ik had liever gehad dat ik op school zat en dan lek-
ker een paar dagen in de dierentuin mocht werken.’
‘Dat zullen ze beslist niet doen, Freek’, zegt moeder.
Ze praten nog even met elkaar over wat Freek mag doen 
en over de afscheidsmiddag.
Maar dan staat Freek op.
‘Gerdien, zullen we nog even met de paarden gaan rij-
den?’
‘Ja, dat doen we.’ 
‘Niet te lang wegblijven, Freek. Over een uur gaan we 
eten’, zegt moeder.
‘Dan zijn we allang weer terug, ma.’
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Anne kijkt op van zijn lego. ‘Ikke wil ook mee’, zegt hij.
‘Jij mag morgen mee. Morgen is het woensdag en dan 
hebben we ’s middags toch vrij’, zegt Gerdien.
‘Echt waar?’
‘Ja, echt waar. Dan gaan we met jou en Juultje rijden.’
Anne staat op en loopt naar Gerdien. Hij slaat zijn armpjes 
om haar heen en zegt: ‘Gedien, jij ben eel lief.’ 
Gerdien knuffelt Anne en ze zegt: ‘Ik vind jou ook heel 
lief.’ 
Stralend kijkt Anne haar aan.
Freek loopt naar de deur en Gerdien volgt zijn voorbeeld. 
Samen gaan ze naar buiten om met hun paarden nog een 
eindje te gaan rijden.


