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Nr 120.
(Tweede druk.)

A. HANS

DIE RUWE KEREL.

Jaalc Roemen, de baas uit het selnhuis bij het spoor
rvegstation, was even weggeroepen. Zijn helper i:at:

daarnaast met zijn ruq naar de deur.
Een krraap sloop binnen. Maar juist kwam Jaak

Roemen terug.
Ilij zag dat de jongen aan de toesiellen lcwam. I*lij

Lon door een verkeerd sein een treinongeluk veroor-
zalcen, maar ook zijn eigen leven in gevaar brengen
ioor een electrischen schoh. Het was strerlg verbo-
rien hier binnen te treden.

JaaL Roernen verioor van angst zijn kal"nte greep
den knaap bij den nek, trok hern aci.ieruii, gaf Lem
een klap, draaide hrem om. en heel cnzacht joeg hij
hem dan heen.

- 
En .l:om hier nu nog eens deugniet I dreigde

Roeme.r.
Schreiend vluchtte Alfred Lovendal heen want Jaai<

Itoemen had hem pijn gedaan. Maar vercliend ware.n
de hlappen wel.

*'3 
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Alfred wist heel goed, dat hij niet in het seinhliis

mocht komen. De wachter had hem al twee lceer weg-

.qestuurd, Er was daar levensgevaar voor hein, waltt

5frt('Ja"d

":-

II
lr

t

Àlfred moesl na:r alles

)rij van de toesteiien
Sruiselen, en clraaien, al lcenrle

niet;, e;: zoo z@u hij zeifs een

-4-

ramp kunnen veroorzàken, leddr sein had een betee-

kenis en werkte door heet de statie.

Er stond trûuwens op de deur in groote letters ge'

schilderd : << Verbodsn toegang >>.

Alfred was bevriend met Bernard De Groot, het

zoo,ntje van den statieoverste. En zoo kwam hij soms

,,p de binnenplaats om zijn vriend af te halen. tr-iij

ging dan door een deurtje in het sc,hutsel naast fle
gebouwen.

Nu had hij Bernard niet ontmoet, rnaar bemerkt,
dat Jaak Roemen uit de seinkamer was' Een goecle

p,elegenheid, om eens binnen te loopen. Alfred wilde
cle bel doen werken die met luid gerinlcel de kornst
van een trein aanl<ondigde. Dat zou een spektakel
zijn. Aan welk toestel moest hij draaien ) Hij wist
iret niet. F{ij zou rnaar eens zoeken, tot hij het von'd...

Gelukkig was Jaak Roemen nog bijtijds gekomen,

orn dat te l:eletten.
En schreiencl liep Alfred de binnenplaats af en de

straat op.
Hij zag er haveioos nit, al waren zijn ouders rijh

en woonde hij in een groot huis" Maar de v.'ilde knaap
maakte zicir daclehj!ç vuil en scheurde dikwiils zijn
[,ieeren door het ravoiten en het uithalen van allerlei
streken,

Alfred droogde zijn tranen. Daar was de rneid van
den dokter de straat vooï aâït 't schuren. Alfr..d zag
r-en emrîler waleï staan. Vlug rukte hii dicn omver
(:n liep weg.

-J:*



- 
Schavuit t schreeuwde de meid e.n ze stak haaf

vuist op.
Maar Alfred, die pas geweend had, lachte nu, cn

trok nog een leelijk gezièht, echter van een heel ein.i
toch, rval zeher niet moed.ig was.

'Wat verder woonde de oude vrouw Goossens. Ai-
fred r'rzist, 'dat ze moeilijk te been was, en ze ihem niet
kon nazetten. Daarom trok hij er luid aan de bei
I iij bleef aan den overkant staan. De oude. vrolrv,
liwam open doen. Alfred lachte.

- 
Stoute jongen I riep vrouw Goossens. trk zal het

aan de politie zeggen.

- 
Wil ik meegaan ? vroeg de"brutalen knaap.

Vrouw Coossens wierp de. deur toe. Alfred dren-
telde weer voort. Hij dacht aan Jaak Roemen, ;len
seinbaas.

- 
Ha, die vent durft mij slaan, en ik ben een kin<i

van rijken. Hij is maar een werkman, zei Alfre.i hij
zrch zelf. Mama moet hem laten straffen. Ja, Cal zal
gebeuren. O, die ruwe kerel I

Alfred ging nu naar huis. Het was een der schoon-
ste woningen van het stadje.

Mijnheer Lovendal, Alfred's vader, deed groote za.
ien, maar was daarvoor dikwijls op reis in vreemde
landen, En Alfred en zijn zusje Sophie stonden bijna
altijd onder toezicht van hun moeder.

Mevrouw Lovendal was veel te zwak voor haar kin-
cleren. Met Sophie had ze zelden last. Die was rustig
en pÂsle gocd oF. Maar Aifred zorgde, dal er voori-
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durend klachten .kwamen. We hebben h.- .i aan her
:o,erk gezien, en rye begrijpen, dat veel menschen ove:.
lrem kloegen. Maar zijn rnoeder zei dan, dat de bu.
ren ,:oli niets konden verdragen, en ze fel overdre_
ven, Ze vermaande haar zoontje wel, maar straffen
,1eed.ze hem niet.

* trk zal het aan papa vertellen, dreigde ze.sonrs.
Maar als rnijnheer Lovendal verrvacht vrerd, pasie

/rlfned ryat beter op. En dan smeekte hij zijn moe-
cler niets te zeggen van zijn ondeugende streken. Mc-
.,rouw Lovendal gaf toe en hloeg niet.

Alfred belde aan. Greta, de meid, deed open.
-- O, wat ziet ge er weer uit t bromde ze Geen

muts op".. uw haar in de war... en uw kleer^n...
Alfred stak zijn tong uit.
-..-. Foei, wa1 manieren t zei Greta.

- 
Houd rrw mond ! Ge zijt hier maar de meid.

Ce hebt over mij niets te bevelen, hoor t s,rauwde
.4lfred.

* Er zal iets van u worden.
._ \[/il ik eens tegen uw beenen stampen I-- Proheer dat eens t dan geef ik u.een paar klap-

pen, dat uw hoofd omdraait, al waart ge een prins !

"'erzekerc{e Greta,
Alfred iiep in de kamer, waar mevrouw Lovendai

,,an 't borduren was.

-- O, jongen toch, i,vaart Ee zoo rop straat? riepre uit.

-7 -



Aifred deed of hii hard schreide *r, "t"*u"iijk .,**,
verdriet had.

* $/41 scheelt er aan, nrijn lieve Ïrred ) vroeg zijr.

tnoeder verschrikt opspringend.
, Zoo'n pijn..' o; zoo'n pijn ! kerrnde de knaap'

-' Waar ?

; in mijn hoofd, mijn rug, o. ,;verai !

* Zijt ge gevallen ?

. --- Neen ! O, zoo'n pijn... Ik ben geslagen..'

- 
Door wien )

Moeder trok Alfred bij zich en iclrste hem.

-- Wie heeft er u cturven rlaan, lieveiing ) her-

)arn ze nredelijdend.
** Jaak Roernen...

- 
Wie is dat ]

-* De seinbaas van cle statie. Ik was daar onr Ber-
nard te halen en keek eens naar l:innen in het eein'
lruis, en hij pai<te nre vast, sloeg en starnpte me .:n
:rei veel leelijke dingen...

Alfred loog dus c'ol*. Mevror"rw l-ovendal was ver"
orrtwaardigd.

- 
flg6f1 die ruwe kerel u zoo durven rnishande-

lr.n ) Dat is schandelijk, zei ze.

Ze vroeg niet oÉ Alfred niet wat anders gedaan
had çian eens naa-I. binnen te kijleen.

Mevrrjuw l-ovendal had rninachting voo,r werklie-
c,en. Ze nerernde die rnannen allenraai ruwe kere{e
Dai was hoogmoed, rnaar dat begreep ze zelf nier
soed' 

- 
g 

-

ll,r: zoo'n ruwe kerei had haar zoontje durven slaar'

, :, :ii"arnpen !

-.* Mama, ge rnoet het aan mijnheer De Groot zeg-

r.en. Die is statiecverste en hii zal Jaak Roemen wefi

'l:ren.
* Ja, die ruv,re kerel moet gestraft worden... Fred,

lie.,,eling, ga wat op de sofa liggen..- Dan zal de pijn

,rvergaan. Of wii ih om den dokler sturen ?

* l\esn, neen...
Alfred had een hehel aan den dokter, van 'wien hij

I;ittere rredieijn moest innenren..' Dat wist hij nc'.';

l;eel goed uit zi;n laatste ziekte. Greta, de meid' had

toen zijn h.aneien rrroeten vast houden,, terrvijl morede.r

zijn rnond open trok en zus Sophie de medicijn naar
l,rnnen goot.

-- 
De dolcter moet niet l*ornen, zet ltlfred.

- 
Als de pijn niet overgaat, roep ik hem toch" tr-,i14

hrer wat neer. Ik zal een briefje naar mijnheer De
(irooI schrijven.

Alfrecl strekte zich op de rustbanle uit. hlij lcerrn-

,)c niet rncer.
Mevrouw Lovenda! schreef een briefje" Greta moe*t

het dadelij!* naar den statieôversLe brengen.
** Ï-loe gaaÈ het iru, iieveling? vroeg de moe'der.
-- 't Betert îÂ'aË...

-* Celul<l"ig. C, dic rurve kerel. Ja, inijnheer D,:
(,root $loet hen: n'iaar eéns flink strafFen. Dat ver-
,lir-.r-rt zoo'n nlan voor zullee gemeene, r,alsche stre

o



ken. Hil kan zel.er geen rijkemanskinderen verdra.
gen...

lSophie, die naar een vriendin geweest was, trad
binnen. Ze was veertien jaar en niet alleen ouder,
riraar 'ook heel wat verstandiger dan haar broer.

Ze zag Alfred op de sofa liggen en dat was wel ee,i
vreemde houding voor zôo n wilden jongen.

--= Mr, rqat is er gebeurd? vroeg ze, reven ontsteld.
Mevrouw Lovendal vertelde het zeer opgewonden.
-- Maar Fred, hebt ge werkelijk niets anders ge-

rlaan dan eens in het seinhuis gekeken ? vroeg Sophie.
-.- O, geiooft ge't weer niet ?... snauwde de broer.

- 
Ziit gij er niet in geweest ) ... Vertel eens clc

rvaarheid... lMat hebt ge uitgevoerd ?
* Akeiig schepsel... Ge zoekt altild ruzie!

schreeuwde AIfred.

- 
Ant\,noord liever eens !

- 
'1 Ça61 u geen zier aan ! Moei u met uw eige:r

zal(en !... Gij hebt geen pijn gehad, hé ) Gij voelt
niets. ..

- 
Sophie, heb liever medelijden met uw broert.je,

.zermaande rnevrouw Lovendal. Mijnheer De Groot
rnoet die.n ruwen kerel uit het seinhuis maar eens
fi,nk straffen.

- 
Was het Roemen ? vroeg Sophie.

- Ja... een gemeene, valsche vent ! zei Alfred.._ fsn lafaard ! voegcle mevrouw Roemen er bij.
- 

Neen, mama, mijnheer Roernen is waarlijk
geen lafaard en ook geen valschaard, zei Sophie.*t0*

* Mijnh"u, Ro"*"n i spotte Alfred. Noemt gij
zooln vent een mijnheer... 'Een schoone mijnheer...

- 
Zijn dochtertje is bij ons op school en heeft

goede manieren, beweerde Sophie. Ze is een der eel-
uten van de kias.

* Ze ïnoesten kind.eren van zulhe menschen niet
cp uw school toelaten, sprak mevrouw Lovendal,

- 
Maar waarom niet, mama )

* Die hooren daar niet, bij de dochters van rijhe
nenschen.

* Maar waarlijk, mama, Lena Roemen is een.net
meisje.

- 
Gij rrloet hatuurlijh iemand voorspreken, die

rnij slaat, schirnpte Alfred. Ge geeft niets om mij.

- 
Maar Fred, hoe hunt ge dat zeggen !

De knaap spronE van de sofa.
* Blijf liggen, lieveling t vroeg zijn moeder.

- 
Ik ben beter.

-* Vesll ge geen pijn meer ?

_ Neen...

- 
Gelukkig I riep mevrouw uit"

- 
O, dan zal het zoo erg niet geweest zijn, meen-

,ie Sophie....

- 
Wil ik u eens zoo slaan en stampen, dan zult

ge het zelf voelen, wat die valsche vent met n;i! rieed,
zer A,lfred"

- 
Kinderen, niet twisten, verrrra_ande mc.ecier. (]e

moet rreel van ellEaar houden.
* Ô, rrrami., ik houd veci va:r Aifrccl. maar ik

- lt -



wilde dat hij zoo wild niet was, zei Sophie. ll'. durf
'riet rnet hem. op strâat gaan. Al de meiden uit de

iruurt zijn kwaad op hem"

- 
P31 liegt ge I beweerde Alfred.

- 
Ce plaagt ze zao veel: emmers orngorlen""

aan de belien trekiren, winkeldeuren opengooien'..

- 
Sophie, ge overdrijft, zei mevrouw Lolendal.

[red is geen meisje. Eeir jongen mag wat ravotlen'
).,iatuurlijk, rnag Fred. nieroand last aan doen'

-- Verlciiksier ! scholci Alfred ziin zuster uit.

- 
O, neen, ik l<lik n!et, m;rar ik wou, dat ge wat

kalmer waart. 't Is voor mij ook niet piezierig als ik
zoo veel kwaad van u hoor vertellen. Ik houd daar"
'çoor te veel van u..,

- 
Zao erg is het niet, zei moeder.

Sophie narn een boek en ging bij het venster zit-
ten lezen. Het was vandaag geen school geweest.

F-red drentelde in de kamer rond. Hij wilde wei
;raar buitenr maar zou v;achten tot .de meid terug
keerde ...

't Duurde niet lang of Greta kwam.
-* Mevrouvr, de statieoverste heeft een briefje

r,ree gegeven.,. Hier is het, zei ze.
* Goed...
Mevrouw il-.ovendal nanr het briefje en de meid

lerliet de lç.amer.
* Nu zuilen we eens hooren wat rriijrheer De

Groot met dien ruwen kerel zal dcen, ze,i de rnceti:r"

Eeri llirrke siraf krijgt I{.oernen natuurlijh en het rs

verdiend.
Ze scheurde der, omslag cpen.
* Mama, iees eens luid op, vroeg Alfred.
Mevrouw deed het. En rle knaap en Sophie hoor

den lret volgende :

Geachte i\{evrouw Lovendal,
V66r ik uw brieÉ oirivi::g, wist ik al wat er ge,

. beurd is. Alfred is in het seinhuis gegaan, toen rle
seinl,rachtei Roerncn afwezig rvas. Alfrcd zat aan d<,

toestellen. I-iij rveet heel goeC, clat l-iij riit niet mag
doen, En eigeniijk moest hij daarvoor een flinl:e
boete krijgen. Ik kai: g"ej l:egrijpen dat de seir.-
wachter hern onzacht verwijderd hcef t. Ik zou
juist hetzeifde gedaan hebben.

Door aan de seintoesteilen te raken kon Alfred
elen ramp ver"wekF.en of zieh zelf een ongeluk toe-
brengen. IL schroL zeif, toen Roemen mij alles
meedeelde. Alfred rrrag liet meer door de deur van
de schutting komen, en zicir niet meer op dq statre
vertoonen. ik moet liem dit streng verbiec{en. M:-
vrouv/, grj zult dat l:egrijpen. il; draag een te groo-
te verantH/oordelijkheid.

Wil dus dil ';erboc] aan uw zoontje overbrengen?
't Sf;jjt me, iat ik hem den toegang moet ont.

zeggen, rna;,ir het is mijn plicht.
Met beieefde groeten,

- 
Leugens ! riep Alfrecl brutaal ,.rr. 

D" croot'

_13_
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- 
i\6luu1lijk is .er meex gebeurd dan eend in t

:einhuis kijken, zei Sophie.

- 
ûij waart er zeker bij.

* Neen, maar mijnheer De Groot schrijft het.

- 
Omdat hij dien Roemen gelooft, al die leelijke

ieugens Ik vril niet meer naar de statie gaan en Bet-
rard k.,:, \-oc'i r:r;jn part naar de rnaan loopen.

- 
Alfvecl, ge l'rebt me niet'âlles verteid, ,r"r*.."-

cle rnevrcuw L,ovendal. Jrrngen, ge moe,t altijd cl"
waarhei{ zeggen.

.- Die rr:rw: kerel iiegt...
-- Missc.hisçi overdrijft hij. Maar ge waart dal:

toch in het seinhuis, en dat mag niet.. .

-- l\4ijir hoofd was er L'innen...
-- Och. toe, uw heele lichaam, beweerde Sophie

Bellen Lc'; lic..'er. Lieeen is gemeen...
** I-lebl gij het gezien ?

.- Il; heb geen zaken aan de statie, maar rnijr-
i-,eer Dr: Groot schrijft het...

- 
Toe, zvrijgt eï nu over, zei mevrouw LovenCal.

!.red, zeq altrjd cle waarheid. En bliif nu van de sta.
Èrc treg.,. Dan hetrben die ruwe kerels geen kans orn
L, dadelijk te mishanr:ielen als ge wat verkeerd dcet.

Irr::d verl c: cle l::rne r. l\4oeder l.:ad hem gaarne van
rie straai gcirouden, maar dan kon ze niet. Ze was te
:zwak vocr iraar jongen.

'Ioen om zeven uur Jaak Roemen vervangen werd
rli-! naar !:uis ging, kreeg hij eenshlaps een handvol
:,arde op den rug. I-tij treek om, maar zag niemand,

- t4 -

,\lfred Lovendal hield zich achter een huis verscho'

l:n. Roemen ging verder.

Den volgenden dag hoorde hij roepen :

- 
Valschaard, leugenaar !

lVlaar weer zat Aifred ergens verborgen.

- 
p61 mnet die rakker van Lowenclai zijn, ciacht

Roemen. Och, laat hem schreeu',^ten. We zijn hem nu

1p de statie toch kwijt'
En meermalen schol,j Alfred den seinwachter utt

Iiens sprak Roemen er mijnheer Lovendal over aaTt,

toen deze op den trein wachtte. En hil verteldt: 't

g:,beurde in 't seinhrris.
Mijnheer Lovendal wist er niets van. '= Avo:rc{s

rreeg Alfre<l toch nog zijn straf. Vader zei hem, dat

hij drie dagen huisarrest had. Fred rnocht niet naar
buiten. Mijnlreer LovcnCai '.vas die drie dager: thuis
en zijn zoontje waagde het niet weg te locpen.

Alfred haatte Roernen nu nog meer, maar .''oorl-

aan l'iet hij hem toch met rust,

It,

't Was Winter geworden. Alfred had zich op te clur.r

;js gewaagci en was er door gezakt.
Gelukkig was de gracht niet diep. En de jonger:

içon er zelf uit geraken. Maar hij was toch nat tqt aaïl
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', middel. En 'g avonds had hij koorts en pijn in 't
iroofd.

Mijnheer Lovendal was \'tr'eer op reis. Moeder zoncl
..m den dokter. Deze hoorde, wat er op het ijs ge-

heurd was. Hij onderzocht Alfred.

- 
Warm in bed... morgen hom ik terug, zei de

dokter. Ik kan nu nog niets zeggen. Misschien is Fred
florgen beter... maar het kan ook anders zijn.

Dien nacht sliep Alfred onrustig. Zijn moeder was
zeer droevig.

Gelukkig kwam de .dot<ter al vroeg. ,En weer orr-

derzocht hij den zieke. Hij sprak bemoedigend.

- 
Goed in bed blijven... waim en rustig mijn

ventje, zei hij" Dan zijt ge gauw beter. En natuurlijk

"ok gewillig de rnedicijnen innemen.
De dokter ging me1 mevrouw naar beneden. Hrl

rilm even plaats in de woonkamer,
--- Mevrouw Lovendal, Fred is ernstig ziek,'zei hij.

- 
O, dokier... 't is toch niet waar kreet de moe-

cler.

- 
Ik waarschuw u te meer, opdat !e zeer voor-

zlchtig zoudt zijn. Fred mag het bed niet uit.
,De geneesheer wist wel, dat de jongen veel van ziin

r:eoeder gedaan kreeg. En daarom wilde hij mevrouw
ernstig verlnanen.

- 
,p6!ç1sy, is er gevaar l vroeg de moeder met

cnen snik.
* Neen, rnaar als Fred uit bed kornt, eer ik het

tcelaat, kan het gevaarlijk worden.

-t6-

- 
Wat scheelt er hem dan l

- 
Zwaar verkouden. En we moeten zorgen, dat

iret niet op de longen slaat. Dat ijskoude bad heefi
hem leelijk geraakt. Gevaar is er niet. Maar ik druh
'r op 't hart zeer voorzichtig te zijn.

_ o, ja.,.
_- Nu zal Alfred niet vragen om op te 8taan...

Maar als de koorts vermindert, misschien wel. Ik. weet,
:lat hij een woelwater is. Laat de meid om de med.i-
rijnen komen.

- 
Moçt ik mijn man waarschuwen )

- 
Mijnheer is op reis ?

- Ja, hij is te Londen... lk ken toch zijn adres.

- 
Erl wanneer komt hij terug ?

- 
Overmorgen...

- 
O, neen, dan moet ge mrjnheer niet veroirirus-

ten. Ge hoort dus, dat ik geen gevaar zie. Maar volg
goed mijn voorschriften !

- 
Natuurlijk, dohter. 'Wanneer kan Grete onr de

medicijnen gaan ?

- 
Om één uur... dan zijn ze klaar...

De geneesheer gaf nog eenige aanbevelingen.
Mevrouw iiet hem uit. O, z9 w4s zeer angstig. Als

Alfred nu maar niet erger wgrd.
Ze keerde naar boven terug. Ze zou haar jongen ir:-

trig goed verplegen, zooals een moedel dat doet.
En ze bad, dat de goede God haar zoontje zou

rparen.
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Sophie toonde nu dat ze haar wild broertje zeer

lief hacl. Ze hielp moeder bij de verpleging'
'e Avonds kwam de dokter nog eens terug' H;j

vond Alfred n,iet erger'

- 
ftss1, warmte, medicijn, herhaalde hij, toen me-

vrouw hem uitliet.
Maar'Alfred was geen gcmakkelijke patient... Eerr

uur laier moest hij weer innemen. Hij wilde niet.
* C, Fred, lieveling, als 't u belieft' doe nu wat

ik vraag, zei mevtouw Lovencial, die met den lepel

.riredicijn v66r hem stond.

- 
Neen, ik wil dien akeligen drank niet. '.

- 
Dan zult ge gauw beter zijn.

- 
't Is veel te slecht...

En de knaap perste de lippen. opeen. Sophie moest
Clreta roepen. I)e meid kwam en gteep Alf'red bij de

lranden. Sophie neep zijn neus toe. Zoo moest den

Jongen wel den mond openen orn te ademen. Moede'r
goot de medicijn naar binnen.

Alfied was boos. Toen 'Greta zijn hande.n los ltet.
wilde Alfred haar slaan.

.-.- Valsche meid I riep hij.
,- Maar lieveling, we doen het toch maar om uw

bestwil... sprak moeder. We verlangen allen, dat ge

gauw beter wordf.

- 
Zonder dat bittere goeci, word ik ook wel beter,'L'eweerde de koppige zieke.

Mevrouw Lovendai was blij, toen ien volgenden

- l$ .-
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ciag vader thuis kwam. il'iijnh"", schrok bij het irooreri
...4n het nieuws. Hij ging vlug naal boven; kuste zijn
zoontje en sprak hem vtiendelijk toe. I{ij zei, dat h:1

tl:uis bleef tot Alfred geheel beter zou ziin.
De zware verlçoudheid week niet gauw. Maar ge-

Iukkig bleven de longen onaangetast. De dokter kou
qeruststellend nieuws meedeelen...
' Een week wel moest Fred oncler de dekens blijven.
I)ikwijls vroeg hij om op te mogen staan. Maar dai
\!'as nog verboden. En nu vadel in huis vertoefde,
nloest Alfred wel gehoorzaarn zijn. Ook nam hij ge-

riwee in.
Sophie kwam eil4en dag wat voorlgzen. Moeder

cieed dit ook. En vader vertelde van zijn reizen. Ieder
,-'leed het mogelijke, om de verveling voor den jong.n
te verminderen

De oudets hadden het bed zoo verschoven, dat
Aifred uit het venster kon kijLen... Hij zag aan dr.
::ndere zijde de menschen voorbij stappen, Hij was
jaloersch van de kinderen die er speelden.

O, hij verlangde zoo, weer naar buiten te mogen.
Maar dat zou nog een tijdje duren.

Eens zat mevrouw Lovendal weer bij haar zoontj,r.

-- O, mama, daar gaat die ruwe kerel voorbij I

r:ep Aifred uit.

-Wie)
- Jaak Roemen, van het seinhuis.

-- o, i"...



- 
Als hij opkeek, staL. ik mij,n tong nâar Lem u,r,

,oo ver ik maar kon.

- 
Neen, asçn', Fred, dat zijn leelijke manieren.

- 
1p661 dien vent heb ik van papa straf gekre-

3en. En dat vergeef ik dien ruwen kerel nooit.

- Och, toe, denk er niet meer aan. I-Iet is al een
heelen tijd geleden.

- 
Toch vergeet ik het niet... Kijk, mama, het be-

gint te sneeuwen;

- Ja... Ieder had het verwacht... de lucht zag
zôô grauw.

- 
En nu zal ik moeten binnen blijven...

- Ja, Iieveling. D.t L.r, niet anders.

- 
Als de jongens glijbaantjes maken en sneeuw-

rûannen... O, die akelige dokter...

- 
Foei, Fred, dat moogt ge niet zeggen. De dok

ter heeft u zoo goed verzorgd.

- 
Maar waarom laat hij mij dan niet naar buiten

gaan. Ik ben beter...

- 
Neen, neen... nog niet heelemaal, en als qe

naar buiten gingt, zoudt ge weer hervallen en dan wa,
re het veel erger. Nog een beetje gduld.

De sneeuw viel weTdra heel dicht. 't Was of de vloh_
ken krijgertje speelde;r. Maar op den grond kwanicr,
?e tot rust en ze spreidden een btank kleed cver de
rtraat, en het parkje, dat aan den overkant lag

Alfred keek er naar tot het donker begon r,: worden
en moeder de gordijnen neerliet en de lamp opstak.
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Vader en Sophie kwamen ook op de ziekenkamer
en het was hier gezellig...

Het sneeuwde den heeen nacht.
's Morgens kloeg Alfred weer, dat hij niet naar bui-

ten inocht. I-lij was erg ontevreden, vooral toen hrj
irngens en meisjes voorbij zag riden met sleden en
hij tot hier hun vroolijk geroep hoorde.

Nu, het was voor zoo'n knaap ook een hard gelag
.;pgesloten te zijq als de vreugde kraait.

Maar er was niets iran te doen.
's Middags zag Alfred hoe in het park Sophie met

een vriendin voor een kind'een groote sneeuw pop
maakten. Dat bracht ,arat afwiss,eling.

Maal veel liever zou Alfred ootr in de sneeuw ge.-
stoeid hebben...

Na enkele dagen begon het te dooien, en spoedrg
verdween het blanke lçleed.

Ook de flinLe sneeuw,man was ineen gezakt.

m.

't Was eenige dagen v6ô1 l(g1stùnis, Vader wâs voor
dringende zaken op reis gegaan en 's middags ging
rnoeder met Sophie eenTge boôdschappen doen" Al-
Èred mcest thuis biijven, want hii *".t t nog steecls
njet naar buiten, al zat hij reeds beneden.

Maar moeder had voor mooie boeken en speel_
Êoed gezorgd, zoodat Alfred zich goed kon bezig-
h,ouden.



Greta, de meid, zou bij hem thuis blijven' Motder

i'ertroh dus met een gerust hart' Alfred keek hea na

cloor het Îenster en begon toen te spelen' Maar Cit

wlotte niet' Voor de boeken had hij te weinig gedulcl;

prentjes kleuren vond hij flauw en als hij torens en

iasteelen wilde bouwen met zijn blckken' vielen clezÈ

a,ltijd omver, want de knaap toonde zich veel te haas-

r:g bij die taak.
Na een tijdje wierp hij zijn speelgoed neer'

Waarom mocht ftil ,ri"t naar buiten ) Die akelic;c

dokter met.zijn voorzichtigheid'

- 
OmCat ik nog wat hoeat, zit ik hier gevangen !

bromdd Alfred.
Creta kwam binnen met een kop chocolademelk en

een kerstwafeltje.
* Frecl, dit zal wel srnaken, zei ze vriendelijh'

- 
Ik ga naar buiten I snauwde de jongen.

-Watl
- Ja, it< wil eens wandelen. lk ben heelernaal be'

ter. En als ik nu rnijn frak en een dikke das aan'doe"

- 
Ge komt niet op straat, verzekerde Greta'

- 
Ge hebt toch niets over mij te zeggenl.

- 
ja, zeker...

- 
Een meid...

- 
Denk nu over me, zcoais ge wilt, m;rar ge gaat

r'iet op straat.
._ En wat zoudt ge doen )

- 
De deuren sluiten. En als uw papa thuis komt,
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r.ern alles vertelien. Oolc aan uw mama.natuurlijk I

- 
Vsyklikslsl t

- 
Wees nu toch verstandig. Naar buiten gaan en

invalien en weer voor weken in uw bed. Na een week.
je moogt ge immers op straat.

- 
zoo lang nog?

- 
Toe, het is gauw om. ,En met Kerstmis zijn het

prettige dagen. Uw nêef Jan en nichtje Elisa komen...

- 
En aitijd binnen zitten, als zij uitgaan. Ja, jr,

dat zal plezierig zijn.

- 
Ze zullen, heel veel bij u blijven. Toe, wees nu

l'tiaaf. Fred, kan ik gerust naar mijn werk in de keu-
ken gaan of rnoet ik de cleuren sluiten? vroeg Greta.

- 
tk zal imraers wel'binnen blijven. Zaag zoo

niet I

Fred wist wel, dat ook Greta veel voor hem ha<l

"zedaan tijdens zijn ziekte, rnaar hij meende, dat drt
zoo'haorde en hij er haar niet dankbaar \600r moest
z:jn.

Fred dronk zijn chocoiademelk uit en, mulde het
v,rafeltje o1:. Greta rl/as naar de keuken terug.

Alfred ging v6ôr het venster staan... En na e{rn
:ijcije i<warn jaak Roemen voorbij. F{ij keek op.

Alfred stak zijn tong naar den seinwachter uit. De-
r"e schudcle het hoofd, rnaar ging door.

- 
Die n:l.,'e kerel, zei Fyed. O, ik zal hem nog wel

c'ens Frlasen, ik vergeet het niei, clat ik door hem ge-
rtraft werd.

< Die rurve kerel >>. I-lij had deze uitdruhking eoo
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diLwijls van aijn moeder gehoord: De melkboer, Ce

Ioodgieter, allen die met hun handen hun brood ver-
dienden, werdeq door mevrouw Lovendal zoo gaurv

iuvre kerels genoemd.

. Mij'nheer sprak zoo niet. 'Die zei soms, dat hij eer-
bied had voor ieder, die eerlijk arbeidde en zijn brood
waard was

Alfred verveelde zich al spoedig aan- het vensÈei.
l-{ij Leek nog eens naar zijn boeken, zijn bouwclo rs

en zijn trein. 'Warom mocht hij ook niet naar buiteu.
De dokter met zijn voorzichtigheid. Eenskiaps her-
innerde Alfred zich nog een oud preirtenboek varr
Robinson Crusoë. Dat zou hij eêns willen bekijken.
I let lag zekel nog op zolder. Hij zou het eens gauw
gaan halen.

Alfred rnocht de verwarmde j<arner wel niet verla-
ien, maar onze jongen was zoo gewoon zijn eigen zi:r
te volgen dat hij zich daaraan niet stoorde.

Stilletjes ging hij in de gang en sloop hij de trap
cp, opdat Greta hem niet zou hooren. Maar weik een
teleursteliing toen hij op zolder kwam : 't was daar
:eeds zoo donker dat hij het prentenboelc niet kon
vinden. Even dacht Alfred na en besioot een doosje
Iucifers beneden te halen en ,dan terug te keeren. Hij
wrst wel dat vader stïeng verboden had r:net lucifers
cp de zolder te komen omdat daar zooveel boeken e:r
papierep lagen. Maar Alfred rraoest en zou dat boeli
hebben en luisterde niet naar het stemrnetje binnen :n
irem dat waarschuwde : << Ge neoogt dat niet doen > !
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Hil li"p snei naar Leneden en giuurde in de kamer.
ûelukkig was Greta nog in de keuken. Daar op den
schoorsteen lag een doosje lucifers. Vlug greep de jcn-
gen het en liep terug naar boven. I-tra, nu had hij licht
en zou het prentenboek wel gauw gevonden worden.
Alfred ontstak de eene lucifer na de andere, maar hoe
lrij ook keeli, hij ontdekte niel wat hij moest heb-
ben. Soms verbrandde hij haast zijn vingers aan rJe
(|pgebrande lucifers en dan wierp hij die driftig weg.'t Zoetr<en verveelde hem en Alfred keerde terug
naar zijn kamer. Hij was toch niet heel gerusT, want
ce jongen n'ist wel dat hij heel stout en ongehoorzaam
laras gen'eest. Greta had niets bemerkt. Alfred tracht_
ie nog wat te spelen maar het vlotte niet erg. FIij w.rs
dan ook verheugd toen zijn rnoeder en, Sophie thuil
l.wamen.

Mevrouw Lovendal had ,twee vriendjes van Al_
fred uitgenoodigd, en die lcwarnen nu ook weldra. t'lVas een prettige verrassing voor Alfrecl en 't werd
cladelijk veel gezelliger in, de kamer, nu rc,,reder het
iicht opstak, de gorclijnen diÈhte tr..ol* en het vuur
oppookte.

De kindetren deden allerlei spelletjes en de tijcl
vioog .rm. Alfred vertelde natuurlijk niets v6n zij,1
ongehoorzaamheicl aan moeder,

Cm acht uur gingen de vriend.jes heen. En een
uurt3'e nadien moesten Sophic en Alfred naar bed. Een
paar uur later was heel het lruis in rust.
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Mevrouw Lovendal werd verschrikt wakker. Ze
sliep op de kamer naast die van Alfred'

R.iep haar jongen ?

Mevrouw richtte zich <lp. Neen... het lawaai, dat

haar gestoord hail, kwam van straat, ,

'Wat gebeurde er claar ) En nu belde men...
Mevrour,r' stond op en- trok haastig een hleed aan.

Ze sloeg een doek over 't hoofd.
Sophie kwam ook uit haar kamer.
* Mama, wat is er ? vroeg ze ontsteld.

- 
II( weet het niet... Er wordt gebeld.

- 
.Ja... o, 'r is hier I

- 
Ik za! eens gaan hooren...

Sdphie iiep mee de trap af.

-- Wie is daar ? riep mevrouw luid aan de deur.

-. 
p6s open.., er is brand... klonk'het.

.- O, brand in cie buurt t kreet mevrouw.
Ze ontsloot'de voordeur. Daar stonden eenige man-

r:en.

- 
Vlug buiten I schreeuwden ze. Uw huis staat

i'r braird.

- 
Ons huis I

Mev.,c,uw bezwijmde bijna van schrik. Sophie be-
gon luicl te schreien.

Haar ,noeder leunde versuft tegen den muur. Eerr
rrran troL\en buiten... Daar Lwam ook Greta de itarl
afgestormrtr
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- 
't Brandt boven l'gilde ze. Ik ben door cien

rook gevlucht, En mevrouw is al weg... haar karl er
stond open...

Greta hijgde van inspanning. Ze was ahelig van
den rook.

Een man leidde haar mee naaï een woning \!'ôt ver-
-ier, waarheen men ook mevrouw Lovendal en Scphie
hac! ç,evoerd.

Mevrouw zelf lag nu geheel bewusteloos op een
rustbank. Sophie zag Greta binnen korrrer.

- 
Waar is Fred? ,vdoeg ze.

- 
Hier toch zel<er ! riep de meid.

-- Neen I

..- Is hij niet mee gevlucht ?

- 
Fred... Fred I gilde Sophie en ze s,rel4e :erug

de straat op.
Men wilde haar iegenhouden want er was reeC.{ po-

lrtie, die de aanstroornende menigte acliteruit hield
.>m plaats te maken voor de brandweer, die gewaar.
schuwd was.

- 
IVIijn broer is nog in hr:is ! kreet Sophie. O, on-

z,: Fred... daar... daar I

En ze wees naar de woning, waarvan het dak reecls
rn lichte laaie stond.

- 
Er is nog een kincl in huis ! klonk het.

Een man sprong nader.

- 
Is Alfred nog binnen ) vroeg hij aar: Sophie,

- Ja... O, mijn broertje I '

- 
Waar is zijn kamer ?
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- 
Dààr, het laatste venstèr...

'De man liep in huis. Sophie wilde hem volgen,
maar men weerhield haar. Eenige minuten verliepeu
e,r schenen wel uren. To"n LIo.rL gejuich. De redderLeerde terug met Fred, dien hlj l" ;; ;;; ;;;-keld had.

Mevrouw l-ovendal was weer bij bezinning. Ze'troeg naar haar kînderen. Sophie trad binnen. En dancen man met Alfred. Die man was Jaak Roernen, r{e:rrwe kerel I

Fred was bewusteloos door den roolc. Roemen ha{eenige brandwonden aan de handen.

^ - 
Fred, mijn lieveling, riep mevrouw Lovendai.0, Fred, zie me aan !

,De knaap i<wam gauw tot bezinning. Hij vertelclctoen; dat hij wahLer 
_werd en o,rr, 

"u*l Hij schreeu*
1e {an van angst. Maar juist versJJen er een uran.die hem opnam...

- l3.k Roemen, zei Sophie.

- 
Was hij h"t ) vroeg Alfred.

- Ja, hier is hij...
Maar de seinwachter stond daar niet meer. Hij ha<tde woning verlaten.
Intusschen deed de brandweer al het mogelijke o-rr,de vlammen re blussch"r,, .Io"h i.i"irf.r" niet. .ïfel

rçerden de naburiee huizen *"r;;;1. Ë" *o'i"g ,o,den heer J"ovendal 
"ru, d"r, ,"t*"rra* morgen eennoq smeulende puinhcop.

Mevrouw, Sophie, 
ïj.., 

Crera bevonden eich



nog in het huis van buren. Alfred lag stil te bed' Hii
rleed rnaar of hij sliep.

Mijnheer Lovendal, door een telegram ve'rwittigd,

kwarn in den namirldag. Ge begrijpt, dat hij diep orr-

,is1 den indruk was. Welh een wederzien t

- 
|,/t461 ik cl.ank God, dat ge allen gered zijt, rer

vader.
Fred begon te weenen.

- 
O, het is mijn schuld t kreunde hij en nu beken'

cje de knaap, hoe hij met Lucifers naar het prenten-

tock had gezocht. Door zoo'n lucifer moesf de brantl
ontstaan zijn.

- 
En Jaak Roemen heeft me gered, vervolgde hij.

lh beb hem dikwijls uitgescholden. Gisteren stak k

log rrijn tong naaï hem uit' O, ik heb er zoo'n spi3i,

van

- 
En ik nnrernde dien rnan een ruwen kerel ! zei

mevrouw l-ovendal.
Nu werd het haar duidelijk, dai onder werkmans-

kielen brave harten' kunnen kloppen.
Mijnheer Lovendal ging iaak Roenren bezoeheir'

f)e seinwachter moest zijn werk verzuirnen, want hij
kon zijn handen niet gebruii<en door de brandwon'
Cen. Mijnheer Lovencial dankte hem innig en wilde
hèm een groote belooning ge\ren.

-- Neen, ik neem, geen geld aan, ,i Roemen.

lk heb mijn plicht gedaan'

- 
En mijn jongen heeft zopveel spijt dat hji u

soms uitschold' 
_ 30 *

* U, duur.un heb tk niet gedacht, toen hij in hrt
hrandende huis was...

De famiiie Lovendai ,ru.* hua, intrek bij familie.
i'let huis was vereekerd en zou herbo,uwd worderr
Alfred moest nu nog wel veertien dagen binnen blij-
ven. De angst had hem geen goed gedaan. Eindelijk
mocht hij buiten. En zijn eerste gang was rnet zrjn
ouders en Sophie naar Jaah R.oemen, nu ook gehael
aersteld.

Alfreci vroeg den seinwachter vergiffenis vooi ziin
ieelijke houding van vroeger.

- 
O, dat is vocrbij, zei Roemen. \Ve zullen nu

wei goede vriendeil zijn. Maar niet in het seinhuis
komen, hoor I

Alfred overhandigde Roemen een gouden hoilog.
rnet inschrift. En ja,'Fred was een goede vriend varr
seinr.zachter geworden. Hij had een hrarde les geleerd
Nooit zou hij die vreeselijke gevolgen van ongehoor
zaamheid vergeten, Mevrouly Lovendal liet haar uri-
drul<king l'an ruwe kereis nâ.

l.,ena Roemen werd de vriendin van Sophie en

kwam dikwijls in het nieuu'e huis, dat het oude ver.
vlng.

O, Alfred had ncrg te strijden met verl(eerde op-
r'.'eliingen tegen zijn wild harakter. IVIaêr moeder hielp
hem nu. Ze was niet z,,vak rneer. Ze hacl begrepen,
dat ze ook moest kunnen straffen uit liefde. En er is
*ile hoop, dat Alfred een fiinke kerel zal worden juist
ul sJaak Roemen er een'is.

EINDE.



OOK HËLDHIT.

De stad Halle, in Brabant, werd in vroeger eeuwerl

trryee inaal door de pest geteisterd.
De grafdelvers weigerden de dooden te begravên,

En beide keeren was het een burger, die zijn leven

waagde om de gestorvenen naar het kerkhof te vôe;
:ien, dé-eerste maal Jan Van Dieghem, bijgestaan dooi
zijn vrouw, en de tweede maal Nikolaae Scot:

Hun naam ieeft voc,rt in dien eener straat.
Oolc zulke menschen, die barmhartigheii pleegden

i'ijn helden.

VROUWKENSAVOND.

Vele Brusselaars, waren in 1906 ter Kruistocht ge-

gaan, en rrlen bleef hier zonder nieuws over hen.
hlaar drie jaar later, op een Januariavond, verspreiC-
de zich het nieuws, dat de kruisvaarders door de poort
kwamen. Al de vrouwen er heen t De mannen waren
zoo moe, dat ze bijna niet meer gaan konden. ledere
vrouw nam haar man op den rug en droeg hem naar
iruis:

F.n er was toen feest in de woning der teruggeL,eer-
ae kruiivaarders. En nog eli< jaar, den lgen Januari
li:iden de klokken ter herinnering aan den < Vrouw.
Icensavond >.
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