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De I{oudhleurn.

't

had fel gesneeuwd, zoodat
straten, huizen, hoven en velden wit lagen.
De kinderen kwamen uit school en kraaiden luicl
van pTezier. Sneeuw, sneeutrv ! Nu konden zij hun
hart ophalen : sneeuwballen, sneerllvmannen, sleetje
rijclen ! Ën van zuivere blijdschap, liet Dries zich
langtrit in cle sneeuw vallen, am zijn bed te rnaken,
zooals cle jongens dat noemden. Miel maakte eenen
sneeurvbal, rolde dien over cLen grond, zoodat hij a1
grooter en grooter wercL, tot de knaap hem eindelijk
niet meer bervegen kon. Frans haaide de slede voor
clen dag en reed zijn ntsterke zoo rap als de wind.
I a, 't n'as prettig nu. En terwijl Toon, Arthur en
Pieter eenen sneeuwvent maakten, zongen ze
vroolijk
\{,-as Winter en

:

O Wintertje, n'ij danlen u,
Omdat ge ''u sneeurven laat.

Maar Rik speeLde niet mee. Rik liep met den
kraag z\ner jas tot over de ooren, en de handen diep
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in de zakken, rap naar huis. Daar kroop hij dicht bij,
de gloeiende stoof. Ja, Rik verdiende clen na-âm
< Koudklellm ), dien de makkers hem gaven. O hii,
was zoc, bang van ijs en sneeuw ! Vad.er kwarn thniç
elr 7-i1g zijn. zoontje zitten.

--

< I\[oeder, hoe lang duurt iret nog, eer het eten
gereed is? r v1çgs vader.

_- u Nog een half uurke, r antr,voordde rnoecler.
Kom, Rik, dan gaan \{,e in clen hof eenen

-

sneeu,wman maken, r hernam r,'ader.

Maar de jongen had er t'einig lust ir. Sneeuvo'!
Iioei., die \\'as zoo lioud. De loaap rilde al, rvanneer
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hij eraan dacht. Doch vader nan hern liij de haad eu
bracht hern in den hof, rntaar de sneetl\r.i dik iag.
<Zie zoo, r, zei vader, tt nu ntoet ge c1e sileetlï\'

-

hie:: bijeere brengen.

Ik

za| den rnan tnaken.

>r

( 't Is zoo koucl ! r kloeg llik, d.ie I'ee1 iievei"
bij de kachel gebleven u'as.
u Schaarll

1.1

!

n spral< r-ar:ler.

<r

Jien jongen clie

benaurvci is van sneeu\lr ! Al cle knapen tyaretl op

straat zoo rrroolijk aan 't spelen, en gij zat daar, a1s
een ou"d rient'ie, achter de stoof. Âlloh, steek eens
ilink de hancLeir in de sneeuq': datt rvorclen ze seffens
$ia.f1n. )

Rik cltirfde iriet tegenstribbeien. Hu l rvat n-as dat
iiotrd ! I{ij ne}rn aarzelend een klein, zeet i;iein
iroopje sneeLlw en bracht dat bij vacler.
r A1s ge zoo begint, is cLe rnan van avonil noii
iriet iilaar. Zie, tk zal't u eefls v-oordoen. r;
I{et beicle ha.nden greep t'ader eenen grooten
k1oin.1-r s11eet1\\r. De jongen cleed het nir. Lln, O \i:o1ld-er i in plaats van koud,'n'erden zijne handetl1\-alnl,.
Rili r,verd reecls uroediger. llii rterkte rap t'cott.
(( Zoa gaat h.et goectr ! rr zei vacLer

vroolijk' r' \roor-

lret- eten staat onze baas daat. Zie nraai eens, zijn
iijf is 'trijna gloot genoeg. Haai nu eens t*-ee stoii<erl voor zijne

rnaken.

arnen. fntusschen zai ik iret hoofcl

>

sneell\ç1rari gereed. \'aie: ita:tl
drie lçoc1tjes, tl','ee voor de oogen ell een t-o{r:: clen

\\reid.ra n'as

c1e

!+2
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ilerls. In den mond stak hij eene oude pijp. Op het
hoofd zette hij eenen hoed. Rik klapte in de handen
van plezier. lVloeder moest komen zien. Zij vond den
vent zeer schoon.
( Nu gaan we eten, r sprak vadel, < 't zal goecl
smaken. r En toen hij in huis kwam, vroeg hij aan

Rik:

--

c l{iet bij de stoof zitten?
_- < Neen, neerr, r antwoordde de knaap, lachend.
<t Ik ben zoo warm als in den Zomer. Voel eens, hoe
mijne handen gloeierr. r,
Na het eten, ging Rik vroeg naar school. Hij
r,l'ilde met de jongens spelen in de sneeuw en toonen,
dat hij geen koudkleum meer was.
Hii verloor nu zijnen bijnaam. En 't speet hern,
toen de sneeuw smolt en 't blanke kleed, dat de straten bedekt had, plaats maakte vnor vuil slijk, waarvan men geen sneeurvmannen naken kon.
Neen, flinke knapen zijn niet bang van de koude.
Zij hurken zich niet achter de stoof. Ook de fe11e
Winter brengt hun vreugde en genot, even goed a1s

de Zomer.
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