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IJs verkoop je niet in een vies jasje
TIM FIERANT

‘De mensen die bij
je komen, zijn altijd
blij. Je hebt nooit
geen slaanderij’

Grijnzend schept Antonius Schle-
pers dikke bollen vanille-ijs in een
knisperend hoorntje. Op het plein
voor de Groate Kerk in Sint Jabik
brandt de zon ongenadig. De kope-
ren kogel heeft vrij spel op de hoofd-
en en schouders van passerende fiet-
sers, die bijna als vanzelf naar het
olijke ijscowagentje van Schlepers
worden getrokken. ,,Toen ik hem
zag, was ik er gelijk verliefd op’’, zegt
hij over zijn kar, die hij kocht van een
venter die zijn ijsschep aan de wilgen
had gehangen.

Veertig jaar lang was Schlepers in-
ternationaal chauffeur. Heel Europa
reed hij door. De laatste jaren deed
hij het nog als oproepkracht, maar
op een dag bleef de telefoon stil.
,,Thuiszitten wou ik niet.’’

Maar ja, wat dan? Even schoot
hem een patatkar door het hoofd.
Dat plan viel al snel af. ,,Dan sta je de
hele dag in die vette lucht.’’ Een ijsco-
kar leek hem schoner. ,,En de men-
sen die bij je komen, zijn altijd blij. Je
hebt nooit geen slaanderij.’’

Via kennissen kwam Schlepers uit
bij het ijscowagentje, een Piaggio
Ape 50 met op de laadbak een oud-
Hollandse ijskraam. De oud-Appel-
schaster viel meteen voor de nostal-
gische aanblik van de omgebouwde
brommobiel.

Toen hij vroeger door Italië reed,
zag hij dit soort wagentjes wel eens
rijden. Subiet zette hij dan zijn veer-
tigtonner aan de kant en stapte uit
voor een ijsje. In gedachten ging hij
terug naar de ijsventers die hem, als
kleine jongen in Appelscha, hoorn-
tjes verkochten. Mannen in smette-
loos witte jassen, haar in het vet met
daarop een mooie witte pet. ,,IJs ver-
koop je niet in een vies jasje.’’

SINT JACOBIPAROCHIE Liever reed
hij nog altijd op zijn vrachtwagen.
Maar die tijden zijn voorbij, en dus
werd Antonius Schlepers (70) ijsco-
man. ,,Een noodoplossing.’’

Ook zijn eigen voorkomen model-
leerde hij naar de ijsverkopers uit
zijn vroegste jeugd. ,,Het moet wel af
zijn.’’

Oh, Italië. Het land stal zijn hart.
Schleper reed ook wel door Duits-
land, Scandinavië, Frankrijk. Geen
van de landen deed hem zoveel als
de laars. Zijn huis, midden op de Ou-
debildtdijk, omringde hij met Itali-
aans marmeren zuilen en balustra-
des. Grandioos middelpunt is een
werkende fontein van vier verdie-

pingen mediterraan natuursteen.
Zittend in zijn tuin waant de ijs-

verkoper zich in Italië. Maar komt hij
er nog wel eens écht? ,,Nee, niet
meer. Nu moet ik het zelf betalen hè?
Mijn vrouw en ik zijn ook niet van
die vakantiegangers. Als chauffeur
had ik een doel, maar op vakantie
heb ik dat niet. En om nu gewoon
maar ergens een beetje doods te
gaan liggen: nee.’’

Een noodscenario noemt hij het,
de ritjes in zijn ijscowagen. ,,Het

liefst zat ik nog op de vrachtwagen.
Maar dat kan niet meer.’’ Niet dat hij
geen plezier beleeft aan zijn nieuwe
bestaan. ,,Ik heb er altijd plezier in,
het is hartstikke leuk.’’ Favoriet zijn
de feesten en partijen waar hij ge-
vraagd wordt ijs te verkopen aan de
gasten. Ook schoolkinderen zijn
dankbare klanten.

Hij schept nog maar eens een bol
aardbeienijs in een hoorntje. Waar
haalt hij dat ijs eigenlijk vandaan?
,,Dat is een diep geheim.’’

Antonius Schlepers bij zijn ijskar. ,,Toen ik hem voor het eerst zag, was ik er gelijk verliefd op’’. FOTO CATRINUS VAN DER VEEN


