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L

Nu was er toch een vreemde vrouw te Dijkburg
komen wonen. Ze moest riik ziin want ze vestigde'
zich in een 6!root, schoon hu.is. Ze n'oonde daar mei
een jufvrouw als huishoudster en een clienstbode, tei rvijl een knecht ook allerlei werk eou komen doen.
Neen, dan was ze zeker niet arrn. Maar ze zag er
eenvoudig uit. En ze had een wat vernepen gezichtjc.
Men za{ haar over straat trippelen. Oî ze zat voor het
raam met een girooten bril op haar nerrs. Toen zei
iemand
-- Ze is net een heks.
En dat woord vloog rond, want Dijkburg, een ze.).
plaatsje, rvas niet groot.
Maa.r ioen men hoorde, dat rnevrouw de weduvr'e
Schaffels, zoo heette ze, de moeder was van den nt;.
taris, werd men toch voorzichtig met dat leelijke
rroord <. helçs >. En de meesten schaamden er zrc?flt*or
het ooit uitgesproken te hebben, nadat ze vftramelli.
hoe veel goeds de oude clame iegens de arrnenrgn afà.
r

bendeed'
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Toch leefde het woord nogi voort onder de jon$cns,
die al te dikwiils lichtvaardig oordeelen...
Mevrouw Schaffels had bij den' notaris kunnen inv!,onen, riaar ze had"nog liever haar eigen hÉis.
En nu moeten we van haar een geschiedBnis ver
tellen.

il.
RolI ! riep vrouw

Zweden aan de trap.

-Rolf lag boven diep onder de dekens. Maar het
huis was niet groot en moeder had een flinke stem.
Iin Katrien, haar dochter, die zich al aankleedde, gai
<ian nog een bons op de deur van Roll's kamertie...
De knaap werd dus wakker...
* Ja ! schreeuwde hii terupi, maar hij draaide
Ëtc{r pog eens om, toen hij even den tip van zijn neus
rraar boven Sestoken en gevoeld had, hoe fijn koucl
het:,ryas,

K*rien hoorde daarnaast nog niets.
-= Rolf, riep ze, sta op... het heeft hard

ge

sneeuwd...
En plots zat de jonpen overeind.
Gereeuwd ? schreeuwde hii lerug.Is het waar

-

C4

hblt

t

?

ia ! Alles ligt wit I
naar 't raam" Werkelijk de sneeurv plah.

""t

fëF.guft de ruiten. En dadeliik had Dolf een plezierirl
gevool, alsof het een feestdag was, die begon. I7ip...
'hii slond op den vloer... Brrr... het was toch koud..,
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Hii trachtte
Vlug trok de knaap eenige k\eercn aan'
lag
sneeuw
de
dik
'cioor 't venster te kiikenl hoe
zich
maar *t uitzicht wu, b"lu**erd' Rol{ waschte
;iVlut""*petterde roncl' Katrierl, die de kamer mSest
omdat deze
*t"i*çlf;ïromde dikwijls op haar broer;
zoo'n rommel'"maakte'
trap
RolI was vanmorgen.fauw klaar' Hii rende de
af en 't 'leek wel oi tti; de keuken binnen tuimelde'
zoo wild kwarn hii bii moeder terecht'
* Niet zoo dwaas ! verrnaande vrouw Zwedett
Moet ge uw beenen of armen breken !
't
hard ge-- Goeden morgen, moecler' Heeft
sneeuwd, hé ?
Ja.". Maar ik ben er niet blij om":'Eet nu' dan
kunt ge, vgôr $e naar school gaat, de sneeuw voor
't huis"weg'scheppen... Ik kan er haast niet uit'oû in'
Rolf ging eerst eens aan de deur zien"'
* O, wel een voet dik ! iuichte hii'
:ik
Gauw, de deur dicht, zoo helpt het niet of
stook ! waarschuwde vrouw Zweden' En de stgrenko'
len kosten feld.
Rolf zette zich aan tafel' Hii had goedê*eetlust, zoo
als naar gewoonte.
Zijn zrster, die boven de bedden reedÉ algehaalti
,liad, kwam naar beneden,
De sneeuw ligt wel een rzoet dik, Katrieryrùer
telde Rolf.
0, en Éii wilt zeker sneeuwballen $ooien.,!

-
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schen,

Kom stratrrs eens buiten, dan zal ik u eens was'

Ik ben al 6iewasschen...
Ja, ulaar met sseeuw is dat zoo lekke *u,
*_ Dank d, hoor !
-_ Dolf, pas op, als ik klachten hoor van sneeBw:
ballen, zeirnoeder. De menschen met rust en.de ruitei'
heel laten !
__ O, rnoeder, al de kamaraden worden in twee
'l
l,aqtijen verdeeld en dan bestoken we elkaar. Ziin
piin.
we
strelen
op de
En
doen
die
losse ballen ;
Seen

-'-

vesten,

'

Ge zou-dt beter cle sneeuw laten liggen'..
-Rolf was hêt1hi*rouer met moeder niet eens, maar

in plaate van dat Le zeS{en, hapte hii in ziin boterham.

.dn daatoa ging hii de sneeuw ruimen voor de deur

niet meerraan de sneeuw, clié van Rolf's kiompen dp

znffiiken vlo*

den

J

ot

ziens,

Toen hij,hiermede bezig was, kwam de postbode daar

i ln:'pY.r:rlldeld,
--l:''æ"tt brief voor uw moeder , zei. hij.
Rolf Helceek het adres,
Van vader, riep hii uit, het kromme schrif t da- herkennend
tleliik
En hii sprong in huis,
Maar wat doet ge nu toch ! brômde vroaw Zwe
cierr. Ge brengt een heelen sneeuwboel binnen... Laar
7s :08 straat I
...-- Een brief van vader...
Haastig ngm moeder den brief over en ze dacht al

t--

gevalle.n was:'

N[et schriift vader ? vroeg Rolf.
- \Jflacht toch even t Ik heb de envelop'nog niet
- en d#,wilt al weten, wat er op 't papier staat.
cpen
Ook Katrien kwam nieuws6lierig naderbij.
Moeder las dan r
< Geliefde vrouw en kinderen,
Ik
ben
uit Amçrika .Goddank veilig en gezond te
"
Marbur$ aangekomen ! 't Heeft hier in 't Noorden
knap gevroren eR we liggen met,de boot wast irr 't iis
Ik krifg nu verlof, tot 't weer dooi{: en ik kom dus
naar huis. Ik hoop u allen in gezondheid te ontmoeten

._

Uw man en vader,
Karel Zweden:.
Ha, vader komt naar huis ! riep Rolf verherigd

rdt.

Een extra-vacantie, zei

Katrien.
--_ Maar geen loon ! sprak
moeder zuchtend.
* Vindt Êii het clan niet prettig, dat vader komt ?
vroeg Rolf, wat teleurgiesteld,
-_ Jongen, ik ben altiid blii, als uw vader verlo!
heeft, maar nu is het glech,rongen stil zitten en niëts,
verdienen. En dat in'thafije van den \X/inter !Vader
zal niet blij ziin mef die vacantie,
Maar wat wist Rolf van moeders zorgen af.
\ùTanneer is de brief geschreven ? vroeg
Katrien.
-Ze keel<. naar den datum.
_7
_

T

,I

'-

Ôi.t"r"n, h"rna"n ze. Dus kan uader

roawrlaag ai

it-Omen...

Hii ligt te llalrlurg... dat is heel

ven van hier'

- àoeder opr'iÏk verwacht vader pas morÉien,
nrerkte

Karel Zweden was matroos op een stqomboot en
cus heel veel van huis. Nu, door de vorst begon de
scheepvaart gestremd te raken. In het hoogie, koude
.I.{oorden gebeurde dat het eerst.
Rolf zette ziin werk v,oôrt. Hij was 'er 6lauw mec
klaar, En dan girlg'hij naar'schooI... Ûltar 't was nog
een hall uur4ë vroeg!....
De hoofdcinderwijzer stond al aan de poort en hij
zelte al de ion$ens naarmate ze aankwamen, aan het
vrerk, Er moesten pacien gebaand worden, door de,
sneeuw van de poort, over de speelplaats, naar de
verschillende klassen.
De knapen deden dit werk gaarne, en ze weerden
zich ijvefi{
ZuÊ, Andries, vanmiddag leveren we slag aan dc
- he ! zei Rolf.
vesten,
Ju, hoor ! stemde Andries, de zoon van den bak- dadeliik toe,
Ler,
Tfle doen mee ! klonk het al spoedig van alle

kanten,
De meesters hadden het dien dag niet gemakkelijli,
Dç leerlingen waren woelig, vooral toen de lucht weer
zdb Éirauw werd en er een nieuw pak sneeuw viel,
Rolf vond het alles, ineerlijk. Sneeuw.. " en vader
die vandaag of rnnrgeà thr'ri* kwam en 's avonds veel
-8-

zou vertellen... Een'uusman komt immers in allerlei
landen ën ziet zoo yeel... 't Ging niet gemakkeliik oru
te lee$a&r,*.. De meester, bij wlen Rolf zat, zaS veeT
door t{d:Ëtngers. Hij xvas ook ion$$-e-weest en had toert
van sneduw gehouden. Màar itT den namiddag ging
liet toch ,in de klas wat ou", jiin hout. De ionSens
kwamen op het laatste nippertje, Ze haddet slag Se'
leverd op de vesten. .. En ze waren no$ onstuimi6i.
Rolf en Andries zaten voortdurend gebaren te maken
. naar Gerard,.van den notafis.
Meester 'lià4 t" al wel vier keeren vermaand, ld
Hielp niet vgel.'...
Meester schreef,,.nu eeir lesie op het bord... Hij,
stond even met den ruli naar de lee&ffn{en. Gerard
van den notaris was âan 't seinen naar Andries en
Rolf, die een bende aangevoerd hadden tegen die,
over wie d.e zoon van den notaris aanvoerc{er was
geweest. De slag was onbeslist Sebleven, toen op
cien toren de klolc de yermaning gaf van {wee uur en
al de sneeuwbalgooiers naar de school stormden.
Gerard van den notaris beduidde nu weer, dat de
{roep van Andries en Rolf op den kop gekrefen had.
"- Dat lie{t ge ! riep Rol{ plots luid uit,
ln ziin drift vergat hij, dat hii in de klas zal. Hii
schrok nu toch... De iongens lachten.
De meester keerde zich om en was boos.
-* Zoo, zoo, Rolf Zweden is dat werken ? vroeg
hii,
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Gerard $chaffels d'S'eTo.9k zoo valsch,.. Wii heb- niei
ben
'tçr\"sren ! verweerde R.olf zich.
Hr is in de'iles ,tt ch geen splake lian winnen of
veriiezen,
hernam derondèrwijzer', laat me èens zien
ge
lioe ver
zàjt...
Er stond op ïtolf 's iei nng niets".. En evenmin op dic
r,an Àndries.
--- Dat moel ge na sehooltijd inhalei:, zei de mees
ie{r

ban bega{ hij zicit naar Gerard Schaf{çls, den zoon
vdn den nctaris. Die had de les bijgehouden....
V/e Saan voorl ! sprak de meester.
't- lfas stii in c{e klas... Maar Gerard ,scha{leis
maaltte ûen nleus rilar Ï{olf en Andries. Dat was nr.r
loch allemaal flauroi. Iv[en lcair kampen om de eerste,
cle rapsfe, c]e flin]cste 'ie zijn... Maar men moet er
geen rnzle o."'*r maken. IJat is ook zor: kindera.chtig
bi! voet- of lior{halwedstrijden.
R"oTl rol'ie ee,r papieriral... Fai... hij gûoicie dieir
naar ûerarcl, malrr cle ba.[ '.tioc,É te lioo6i en kwam naasi
e{en meesïer rechl te5ien 'i borci l.erecbrt,

ûe ondel'u'ijzr:r keerde zich orn.
*-- $i/ie rii,lt p;rpler lj€wilrpen heeft, konti. 't

opra.

pen r de kias is geen papiei:mancl, oT vuilnisbelt, zei

hii

---- û,'gij r,'.'eer ! bronide cle onder.vrifzer. Korn maar
een bee{.je bij m,e staan... H*n fla"*we jcngien, elien iL

ciet veriror.v*eu karr, als ik eens naar de klas mijn
rugi moet keeren."..

""-

lCI

**

"jloen 't vier ur.lr Lrelde kr'egen Anciries en Rolt
sirafwerk, de laatste lvat meçrr dan zrjn vriend, Dat
was een tegenvaller. ' ' de anderen zçuderi zoo leuti$
rpelen op cle vesten.
Maar gauw de les afrnaken"
--'-' Il( ben klaar, rneester, zei Andries t' eerst,
De onderwijzer kwam kijken.
---- .Inngen ik vraag tatsoenlijker letters rnaar $een
hanepooten , zei hii. VeeS iiei É,cnLrsl tiit en be$in opr.ieuw. Ge moet dit rvertr ev'en $r.red doen ais sffieeuw'
trallen rnikken.
Andries had een koppige i:eweging"
--- 't Is hpusch rnijn schuld niet, dat ge hier moel
z\tLen, in piaats van in de sireeuvr te spelen, merkte de.
rneester op. En geen onwil'. ' Se lver:L, "Jaar kan ik llee
iernaatr niet tegen. ..
Itolf nam ciie rvaarschuwinS ook maar voûr eigetr
rekeiring rip en deed zijn best.
't rffas bij vijven echier als de rneester de twee
r ablilvers iiet gaan.
-- Die akelige Gerarci Schafietrs, zei Roli. Hii zal
tiiet meer op cle ves;ten zijn ancTers rolclen we hem
naar beneden in ,:Le sneeuw"..
-- A1 de icngens zijn nu v/eg..''t is de rnor:ite
l:iet. naeer *,aard, er heen te 5laan, oorrleeicie Andries.
Ze slenterr-{en ûver de rnarkt. Daar stoncl het stancl"
leeld van een rrroeÉeren burgemeester, die groote dien
sien aan het lancl hac! bewezeu. F{ii laielci de hand
uitgestrekt, juist o{ hij aan 't spreken was tot de hui
._ xl --*

ook sneeuw'
,orr,i het plein' Ën op die hand la$
't
tlt ltt"n *" **n* nÀ' d*" hoo$en hoed'van
standbeeld mikken ? vroe$ Andries'
Ja...
-'t Was niet heel eerbiedig voor den beroemoetr
ni'et' Plo{"'
fiian.-. Maar daaraan dachten de ion$ens
't
een steewas
àJ i"f van Rolf trol den hoed' Maar
't
en roerde niet'
rreR en hii zal$ced vast op hoofd
de markt' 't lffas
over
Er kwam een oude dame
dame' die men de
-u"r""* Schaffels, deZeeigenaardige
za$ niet al te $oecl meer en
heks had $enoemcl,
dikwijls in zich zelve'
piaatte
r-Schaf 2e61, daar is de $rootmoeder van Gerard
lVe zullen haar mutsie eens
Iels, zeiî.olf ." de heks'

,e"
---

scheef Sooien..'

'o1f àaakte vlu$ een sneeuwbal' en

hii trof de darne

den ru$.
op
--M"rrro.roi

Schaffels keerde zich om' " Ze hetkendc
standin de schemerin$ en door haar bijziendheid het
te
man
,"huu,, het voor een levenden
Leeld niet
houden.

_.

"r,

Ge moest u schamen, zoo'n oude heer, om mij

me.{ sneeuw te 6!ooien, bramde ze'

Rolf en Andries gluurden van achter het beeld'
Ze denkt, dat die steenen man met sneeul!"
smiit, Éirinnikte Roll,
-- Ja...
* Oud'heksje ! rieP Rolf'
'_ Foei, wat durft ge zeggen... mii uit te schelden !
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riep'mevrouw Schaffels boos, nog altijd tegen het
L'eel'tl* Dat is me nog nooit gebeurd,.. beweerde ze.
-* Uw muts staat scheef I spotte Rolf.
Onbeschaarnde kerel ! Mijn rntrts staat noort

- hernam de dame tot het beeld.
scheef,

Tilat hadden Roger en Andries plezier.
Àtaar uit een der huizen schoot Jan 'lù(/ilkens, Ce
kruidenier toe,
Wat is er mevrouw Schaffels ? vroeg hij,
- Die rnijnheer d,aar durft me rnet sneeuw gooierr
en uitschelden ! antwoordde de oude dame.
Maar mevrou-w, 't is het standbeeld...
- 't Standbeeld... Sta ik daar tegen te praten
-Mevrouw Schaffels 6iingi eenige stappen teru$.
ïTaarlijk, nu brom ik tegen bur6lemeester Pau- erkende zet en ze lachte. lVie heeft me d.an zort
lussen,
beet genomen ?
--- Deze twee deu6inieten, vertelde Jan \ù7ilkens, die
erchter het beeld ging kijken.

De knapen rnaakteri zich uit de voeten. I7ilkens
halde de vuist naar hen en riep :
Deugnieten, straatsliipers !
- O, die jeugd tegenwoordig, kloeg
Schaf- Geen eerbied meer voor een oud mevrouw
iels.
mensch ! Maar
dat ik me zoo.vergiste.. .'t*Zie niet Soed rneer zonde::
mijn grooten bril.
Ze knil<te eens naar burgiemeester Paulussen, ale
c,rn hem vergiffenis te vragen over haar onreùtvaarcige beschuldiging en stapte verder.
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*

in hun viucht botsten de knapen pm den hoek biinc
En rieze {reep Rolf bij den schouder'

[egen een matr.

Vader ! riep Rolf verrast,

- Ja, uw vader, zei Karel Zweden, Ge laveert me
-haast omver... Zeker wat uitgievoerd, waarvoor Ec'
vlug wegzeilen moet... Daar wil ik 't mijne van heb
ben... Kom mee naar de markt !
't Was een zondet'linge ontrnoetinS na een paar
maanden scheidin$.

I(arel Zweden trok zijn iongen mee naar het plein.
.ian \ù/iikens, de kruidenier za{ hen en kwam weer
toeçieloopen.

ge
het zeker ook gezien, dat die deu{-- Ha, hebt
rriet een oude dame voor den gek hield ? vroe| hii.
-- Ik heb hier nog niets Sezien, want ik kom pas

t'it Amerika, antwoordde Zwed,en.
O, ik herken u. .. 't 'Is uw eigen zoon...
- maar eens een flink pak slaag...
hem

Gee[

En Vilkens vertelde, wat er gebeurd was.
-- Wel, zoo, hield mevrouw Schaffels dien steenei
baas daar voor een sneeuwbalgooier ? Hij staat er
ook net voor, merkte T.weden op.
-- Ze is bijziende. .. En dat goede mensch voor ee;r
lreks uitschelden ! 'k Zr>u uw fongen zelf eens op mijrr
knie willen leggen ! verzekerde de kruidenier,
A.ls ik me niet vergis, .Ian Tililkens, hebt {e zell
egn- kapoen, die een echte stratenschrik is. Probeer dar
daar'uw krachten op. Ik zal me wel met den
mijnen bemoeien. Kom, Rolf,
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t

t

O, als ge hem zop'vegtchocnt, zâ.t,r,srytpat uit
groeien ! voorspeldé & krui*nier,
__ Ieder tallté{n 'op zijn èigen schip';'.. dat is t
t este, yriend, hernæm', Karel Zweden kalm.
Hij-vqrwijcler&ë zich rnet ziin zoon" Rolf had zicli
vaders thuiskomsi"toch anders voorgestelcl' En niel'
lieel gerust stapte hij mee, Vader vroegi of alles $oei
was met mo'edei en Katrien.
Spoedig w-aren ze thuis.
Zie-zoo, 't anker ligt vast, sprak KareI Zweder,
Dag moedèr, dp1i Katrien !
Flarteli jk ,fie$rtsette,hi j ze.'
--- In 't eiS'en haventje is 't beste, zei hii dan..'
Hier, moeder... mijn loon... Laat ons er maar zuinig
mee zijn... De kapitein heeft me goede reis gewenschtmaar er niet bijgevoegd, dat de extra-vacantie be'
laald zal worden.
-- Kom, kom, we spartelen er wel door, verzekercle
r./rouw Zweden, die nu niet r+'ilde zuchten. Ik had u
pas morgien verwacht, vervolgde ze.
--- !ilel, ik had een besten sneltrein. I)aarmee schiet
ge op eenige uren een heel eind op..' In New-York
heb ik Frits ontmoet, Hii maakt het best en ge hebt
-zeel groeten. ..
Frits was hun oudste zoon en vaarde ooli, Moedet
moest meer biizonderheden weten over die ontmoetrng. Vader vertelde ze gaatne, terwiil Katiien de
iafel dekte.
Nu wat anders, hernam vader.

-

-

t5 .:-

Hii.rh"epk naar. Dolf,

* ik tem met hem een visct{HT$e deelen, sprak hij

't station klvam, en door de sneeuw pod'
cleLde, die hier veel dikker ligt dan in 't Noorden,
kreeg ik haast dien roffel daar tegen miin boegspriet.
Ik-gooide noS vlug m.iin roer om, en ontkwam aai
cèn'botsing. Maar ik beSreep dadelijk, dal anze maat
Toen rk van

'iiets uitgevoerd had, nu hij alle zeilen biizette om git
een verkeerd vaarwater te geraken, 'k Nam hem op
sleeptouw naar de markt en daar vertelde Wilkens, de

grootste kletsmaioor van ons Diikbur$,,,.rne vlug de
gèschiedenis.

Vader deelcle mee wat Dolf uitge'roerd hacl. Ka
trien moest toch even lachen om cle ver$issing van de
oude dame, Maar ze vond het toch, net als moeder,
een schande, om dat oude, gioede menseh zoo te behandelen.

Dat

een uwer kornuiten een paar

sneeuwbalÉie
len- om deri kop 6iooit, wel, dat heb ik in mijn tijd

ook gedaan, zeivader. Maa;r 't is laf zoo'n oude vrouw
ie plagien. Zii kan zich niet verweren. En oudere men
sc.hen moet ge eerbiediÉen... Dat rnevrouw Schaffels
wat gebrekkig is, rnaakt âe zaak nog erfer... En wrl
ik u eens wat vertellen ? Verleden iaar, toen die damc
h.ier pas woonde, laçi moeder e4 zie.k... 'k rffas thuis
gebleven, om haar te verplegen... En ons etensbakie
raakte IeeS... !/eet ge rvie hier kwam helpen, wie
pns broo.d 6iaf en moeder met eigen hand hiJp ? Die
lbeste mevrouw Schaff els... Ze
muende het zoo goed,,.
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En wat kon zq,aw moeder opmonter,effi€rnr"bernoedi'
gen... Ik begrilp; dat ge daar zoo nî;ët aart tlacht"..
ilLaar ge *o"t-ià"r"r, Jud" m"rrs"hen te, eerlbiédigen
En nu gaat ge naar die dame toe en ze{!. {ë ze, dat $e
spijt hebt over uw onbeschoftheid.
Rolf schrok. In die boodschap had hij heClemaai
geen zin....

O, vader, dat durl ik niet, zeihi,i.

- Niet durven ? Ge zijt anders toch haantlc
vooruif,,l..
** Arrdi{es heeft ook gegooid,..
Andries staat onder 't kapiteinschap van .zifn
- Maar gii zijt mijn rnatroosje. En gie zult gaan
vader.
!
En dadelijk... Hoe is het, moet ik weer mijn laarzem
aantrekken en u nog eens op sleeptouw nemen ? Magr
dan vallen er tr<lappen ! 't Is voor mij geen pretfi{e
thuiskomst, 't ligt aan u. En Sii dient het goed te ma.

ken !
Rolf kende ziin

hij

vad.er genoeg, om

gehoorzamen moest. En moeder

te begrijpen, dat
knikte dat haar

rnan gelijk had,
Niet voorbij het huis loopen, maàr er bTnnei,
En
vragen om mevrouw te spreken ! beval Zwe
faan.
den.

Rolf vertrok. Hii liep niet vlug. Hij hacl een gewerdigen hekel aan dat bezoek.
ÏTilkens is een akelige klikspaan I bromde RaIl
- moest hii alles overbabbelen. Ik zal hem rnorgien
Wat
ggns en sneeuwbal naar zijn valsch gezicht gooien.

"*\7-

Maar daa't'rnsp was hii nu
el,

Hif

i<irrul*rae,n

't

varui zllri' boodschap

niei

cleiti$ huis, waar nrevrouw Schat-

!cls wotlndc.
Roi[ bekeei< c{c wonin$, en $in$ ze voorbii' Dan
keee:dc hij iorug. []l'ij raoest er binnen' FIij kon nier
als hij er
zLenri-;: *a:cler 7,ç:${en, dai hij er .$eweest was,
rveg llicel ... Een ien$enaar of bedrie$er was Rolf
I'weden niet.
iJincleiiik trelcle hii aan. \ilat bonsde hem lt hart i
l)e rneici deed open'
ftla"g ik {}levrouw spreken ? vroe$ Rr:l{.
.1,'lcl.ior.irv Schaffets hacl streng verboden menscheti
v.'cg 'ie -qturen, die naar haar vroe$en. Ze ontvin$ zoor,e?i arnien e. n olgelukki5{en. '.
.la, huiten sukheicle :::e.". 7e za$ met $oed' ze kor,
ei: suf wcrd,:*, ze hei:k,:ncle niet $arrw de ntcnschen.
Toclr hialtl r.* ',ra,i1 wandeleir, al kon ze een riituig ia
ten inspannet;.
Maar binnen was ze een pientr.eri$ vrouwtie cn kol'
zt: veèl overlefl$lr. cn iiit','ceren. En dan clroe$ ze
halr $rooten bril, een goede huip voor haar oo$en
Roli Z*'eden l'ad drs ziin verzoek gedaan.
De nreirl hcl:cr,:is heni er:ns lilq 't hoofci tot de voeteu,
Da1 grooie rnenschen, vaders of moeders zoo dik'.viil-o
m,;vroi;r',"irl:iig vicl*n, r.iiii ;oi:lil ze al erg. Mear rnoe;'
ten er nu ook nog kinders komen I
-* Uw moeder heeft u zeker Sestuurd om geld t,-'
F:edelen ? vroeS ze.
-- 18 ---

Neen,
antwoord.

hoor, 'wij bedelen nooii

I

,&J,*ntrn

het tiere

- Hoe heet ge dan ?
*RolI Zweden...
--- Ha, Roll Zweden... trk heb zoo pas uw naam Se
hoord... !(lilkens, de kmidenier, is hier geweest oni
te zeS$en wie rnevrouw op de markt met sneeuw.
ballen gggooid had, FIij was de deufnieten naEjelooperr
en had u ingehaald"
Dat liegt hii I Tililkens praa[ valsch.
---- Niet zoo brutaal !
-- Vader heeft me vast gepakt, hernarn Rol{, er;
me gezegid, dat ik mevrouw vergiflenis moet vragen
----O, dal. is tenrninste verstandig.." Kom dan rnae.r
mee.!
Rolf volgde de meid door de la.n{e gang van het
nooie huis. En weer begon ziin hart te bonsen. I{ri
'nad zijn klompen op de mat laten staan. Silat stapte
hij zacht op een looptapi jt... Er rverd een deur operigedaan. lJinnen straalde 't licht en 't was er hderliiL
\1rarm,

--- Mevrouw, hier is Rolf Zweden om u te spreken,
zci de meid.
Bij de tafel zat een jongere dame. Zii was de htrisl oucister en lieek ',nraf vreernd naar den knaap.
Rolf zag rnevrouw Schaffels in een cliepën zetef
bii den haard. Zehad haar grooten bril opl
-- Rol{ Zweden^ herhaalde mevrôuw Schaffels
Kom wat ctrichte""." clal ik u befer àie...
"* 19 *-*

Bedremmeld gehoorzaamde de jonSen.
stameldehii, ik heb er spijt van, dai
-.Ntevrouw,
ik u met een sneeulvbal heb gegooid, en nageroepen.
Ik zal het nooit meer doerr.
-.'* O, dat rvas op de markt... Gij stond achter hel
r,tandbeeld van burgemeester Paulussen...
--- Ja, meyrouw...
En ik gai dien hraven rnijnheer Paulussen dc
schuld... Hoe een mensch zich toch kan vergissen.
rnaar ik hacl mijn girooten bril niet op... Daar stond ik
nu te brommen te{en een steenen beeld.
De darne moest zelf nog lachen.
=- En wat zei u, dat rnijn muts scheef stond ? vervolgde ze,
Rolf keek beschaamcl naar den vloer.
-- Jongen, naar oude menschen moet gie niet $ooiec
vermaand'e mevrouw Schaffels. Ik kan toch imrner,q
niet rneer terug rverpen ruet sneeuwballen, Die tijd is
iang voorbii.
- Mevraur, il< zal het nooit meer cloen, beloofr.le
Rolf.
' llii had nu maar willen weg Eaan, Die andere dame
kiie{. zoo niidig naar hem, i{ut "rroulde hii, al hield
h'.ii zell zijn oogen naar den grond gericht, En hii was
in'waarheid toch beschaarncl ook. Hii vond het nu ool<
lal een oud mensch aan te vallen en te bespotten, En
ze sclreen niet kwaad op hem le zijn. Haar stem lclonk
zoo vriendeliik.
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RoIl, Éii waart toch niet alleen ? vroeg me- Schaf{els.
vrouw
-- lvlaar ik treb tocli den bal gegooid...
-- ik vindt Tret flink clat $e niet klikt en voor uw
claden uitkornt'.. Ge hebt niel. nagedacht, daar op de
rnarkt. En jongens ziin wel eens baldadig' Ik verfeef
'l u van harte... ïio1f Zvr,eden, heel 9e... Ja, ia, ik kelr
uur vader en rnoeder ..vel, Brave menschen.-.'
Nu rverd het ïiolf Loch te wârtn. nieL van 't vunl
in den haard, filaai] tiaâ.iï't scheen van een vuur irr
zijn lijï. Deze clanie har'l eens zoo lief c{eri jk ziin maecier verpleegd, en daru'oJr de markt schold hij ze voor
heks.

Wilkens, c{e kruidenier, heeft u gevangen

- Janhê ? vroe$ me',/:rollw Schafleis,
genomen,
Neen, mevrouw'..

- l{ii
--

is dat toch komen vertellen... F{ii kwam

-r

eigenlijk verklikken...
Toen ik weg liep, botrte ih tegen. rnijn lrader aarr,
vertelde
trtoltr. h,n vadeï lraûl nne inee naar cle markt en
ciaar vertelde I&7ilke;rs 'çvat il* gedaan had,
-- O, het is zoo gi:beurci... Hoe flauwo:{ian Jan W;tlkens, orr me wijs Ie rnt.kea, dat llij zicb zoo voor fiii?
litgesioofd heeft I Dat ic ornclal l*'e bij hem veel ln
Cen winkel Saa.n,, tr)nn 'rincl ik u flinker, RoiI, ciie uw
Lamaraad niet verkiikt.
Roll kreeg liet nog beir:r.n',vder. Moest '6Te dame hem
nu noEi prijzer' 'i
Plots begon hii te -.cirrcien.".
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kop cacao drinken en een stuk taart eten. Begrijpt

* Kom,

Se bohoelt

er niet voor te weencu,

zei

mevrou\,v Scha{fels,

---- 't $t/as slecht van mij... Cij hebt moeder zoo
'geholpen
Ioenze ziek was... En ik riep u na en gooide
met sneeuw, snikte de jongen.
De hriishoudster achter de [afel keek aX veel vrier,cielijker naar hem.
O, ja. dat is rvaar... verleden jaar ben ik dii.
wijls bij uw orrders gew'eest... Uw varier is zeeman. I$
iirj nu thuis gekomen ?
.Ia, rnevrouw. Ziin boot ligt le lVral.burg ingevro-

-

t'en,

-- 't \l/intert hard... Kom eens wat dichter. Rolf
L.aat me eens kiiken... ciat lak van u lijk+- me nog al

clun en versleten.

ftlevrouw Scha{iels betastte hel goecl,
**' Netjes gestopt en {elapi, hernam ze. lk zie ltei.
nroeder is ordeliik en stipt... &taar dat costuurn is
toch te d.un voor zoo'n fellen \ffinter, .lufvrouw Fee
ters, ilr denk, dat er bo'ren no$ r1:ql rvat beters hangt
\X/ilt ge eens gaan zien ?
Gaarne, mevrouryy, antwoordde de huishcudlter,
-De ouqle dame hacl op een h,ovenkamer een heel
rnagazijn van lrleeren en on,:lergoed. 't \#as 't een en
't ander uit haar rijke larniiie en ook koeht ze tegen
clen Winter heal wat. Ze hielp noodiijclenden in trraar
rlndje en in de omseving.
Mevrouu' Schaffels belcTe oin clc dienstbode.
-- Annie, zei ze, maak voor Rolf eens eerr giroote

*--

n

---

ciie ge vanmidd,a$ gebakken Frebt.
R.oli rvercl ineer en meer verbaasd. En de meid in
âe keuken, ze,i tct Barencl, den tr<necht :
-* 't Is nrr toch al te dryaas. Eerr deugniet, die nr.e.

\/rou!v met sneeuwballen ge$coid heeft, moet nu een
kop cacao clrinkeir en erl stuk taart eten. Begrijpt
ge daar iets van

?

--- Och, jarvel...

I,{evrourn' Schafiels overwint diku,ijls hei kwade door het goede.
- Die prLrnrnel ral straks wel in zijn vuistje iachen.
--[ir: ik weil clat hij erg beschaarnd zal zijn in ziil
cr:deugenCheid en voortaan voor mevrouw eerbiediq
z.iin petie afneemt....
*- Nu ja, ik weel het n'e! ... alles wat mevrouw
<,oet. is voûr il opperbest...
-- Ik 'cen de eenige niet ciie dat zeSt ! beweerCc:
Ëarend.

-- Al le goecl, is buui:mans Éek... Er kornen dikv.'ijls bedrie{ers aan de deur, klagers, die p,een nooci
hebben.

--"- C, mevrout\, is uogi

l:ij

de hand genoeS, om dat

re onrJcrzoeken. En cian, io 't lr;et.er al eens iemand wat
te gevcrn die'l niet noodig heefi dan tien hrrlp te ont.
l.;,ouclen, r,;eilce ze hard noodig hehben. Er ziin ûike

nenccireir, clie :roo Scrnakkelijl( zeggen : ik wil niel"
i:'edrogen i,.orden en da-arom seef ik niemand iets. Da,l
is cn: dierigheid en onbarmhartigheid te willen,çoe.,i
p.raten.

.- 2i *-

- Ik vind he{, fach r:verdreven hiercacacmell.,

te roeren voor
er

z,Jo'n str:aathapoen" Morgen rnoeter;

rraar ilertig van zultrre kerel'tjes met sneeuwba.llen gooien, cian kan ik derf.ig hoppen chocolade
eian

gereed mahen en dertig str.i.kken taart suijden, bromd,:
Annie"
Ge hebt rnc toch
gezegâ, dat die jongen
- kwarn betrrigen."" Enzelf
spijt
daf is *un zware ganS voor
eoo'n wiidzan6i, Kom, korn, gle meent uw booze woorrrr:I)

"t"t.
Jufvrolrw
Peeters

14.a$ van l:loven [eru$ $ekomer
lrret een pal< kleeren en noÉi 't een en ander.
Ze hield het costimrn 1Lol{ voor.
- * 't Zal wel passen, en
uûo noodig zal uw moe-

rrer er wel eens wat aan veraneleren, zel, ze, Me.
vrollw, vervolgde de huishoudster. ik heb tevens eeu
tmi meesetrrachl en een v/ai:men cloek, Die doek zai
zijn nroeder te pas kc,men.
--- Best, hoor !
Itolf v,oist niet naa-r i.vaar kiiken... trlersiffenis kornen vra.gen... en uûo vayen...'t I_eek wel of hii
op
eiin beenen stçnd te droon:cn.
En nu lnyarn Anni+, de rlreid, hin*en met de dar,rr.
pende chocotrade en de lekh,,:re taart. Had
Rolf nu
nraar thuis kunnen smullen Maar hii voelde zich
hier
'
in die delfige lcarner toch zoo .r""l*j**.
Jufvronvr Feeters leidcle iuu*, *olrtu" naar een
ve_
ircdt{e a.all een tafeltje en 't rnras of hij daar
alleen
zat-in ''t Sroot vertrek.
':*- 24 ^*-

Annie moest de kLeeren inpakken,
-- NoÉ al inooier, zei ze in de keuken tot Barenci
kijk eens, cXat krijgt die sl.raatjongen ook al mer,
Hij moet nu wei denken dat hij een Sroote heldencaad bedreven ileeft cloor meL sneeuwbailen naar een
oud menscir te gr:oierr, I,{u zou ilc vrel van ergernis op
mijn hoo{d kunilen gaa.n staan !
Omdal mevrouw behoeftige menschen helpt in
cLezen barren IVinter ?'Vindt ge dat waariijk zoo af te
keuren, Annie ! Neen, ik nlen ir beter, L"'eweerde Barend"

Natuuriijk is het goed, dat ruevrouw arrnen helpt,
- die jonsen heçft haar met sneer".,y geSooid I
maar
_- Hebben wij nooit ecns iets giedaan, waarover
we later spijf hadelen 7 En Tuevrouw helpt door dien
jongen zijn or-rders... \llackt, leg het papier zoo, dari
gaat er alles beter in" 'l*. ÊTeb vandaag voor mavrouw
ees pakken 'ruegsehrachl en dat is altiid prettis werlc
Ik mag er aan niema.nc{ wat van zeggen. Dat is ecirt*:
liefdadigheiel. Mevrorrvr doet het zooatrs Christrrs hel
wenscht r de iinker hanr.l rroet niet weten, wat de
rechter doet,
'Wat later verbrok tr{olf Zweden rnet zijn pak. Hil
\.zas nu in een heel an'l.ere siemrnin$, Neen, zoo hacl
hli zieh dat bezoek niet kunrren voorstellen I En wal
zouden vader en nroeder en Katrien ra.ar opzfen, als
hij met dat geschenk l"rinnen viel.,
Hij had moeite c{e eleur ot:en te doen. t*n ja, ved*.r'
e,n moeder en Katrien ***n" zonrlerling op,

c1eed, dacht de knaap ni'et alTeen aan vader, moeder
'en Katrienr ei1 aan ziin broet in 't verre land, maar

- Vat voor iacling hultt ge nu mee ? vioeg 2weden
l:en costuuur, een frui en een doek, va.n fitevrouw
llchaffels gekregen ! verieicie l{oit.
--* Gekre$en ! Een costuum, een trui en een das. .,
ais Se een pa.ar ciraaien om u!./ ooren verdienci hebt !
---- Mevrouw !v'as heelemaal niel boos, vader
f Ik
lieb nogi chocolade gedronken ook, en taart gegieten.
- - En zoo n nlensch gooit ge met sneeuwballen en
loept ge na... Voetrt ge nu, hôe gemeen dat is !
Ging vader nu weJ bromrnen, als rnevrouw Schaffels irem alles vergaf. Rol{ keek erg beteuterd.
-' Met een eind touw op uw baai{,je, dat hebt ge
verdiend, of rnet een teerkurast om Lrw (ioren ! voei
Twedet voort. Een dag in 'i vooronder met ciroog
[',rood en water I
--- ii1aar v;rder, ik heb {eze|d, dai ik er spijt van
had en 't noc.rii. meer zorl cloei.r, stai-netrcle Rolf.
--- En meent ge dat ?
---'- J", rratur-rrlijk, vader... Hei was slecht
van
- Wel, geef me <Jan uw lçnuist. jonfen ".. Zoome...
rnaken we vrede !
Ze bernzonderden het pak kleeren, cie trui en den

-

rloek.

'*

Mevrouw heeft gezegd, dat de doek voor rnoedel
is, zei Rolf.
-*'Wat een goecÏ mensch ! hernam vader.
vertelde nog veel over het bezoek, waarteger:
,.Roll
hij"_zoo erg hac{ opgezien en dat zoo
heerlijk u*"liip
En toen hij een paar uur later zijn
^;;"J;;i;
--- 26 **.

ook aan mevrorlw Schaffels.

III.
Den volgenden morSen cticht bif de school, wachtte
Gerard van clen notaris, Rolf op.
De kmidenier Wilkens heeft me {ezegd, dat ge gistei:en naal miin Srootn-roeder rnet sneeuwballen Se
giooid hetrt en ze vo{}r heks uitschold, zei hij.
Andries kwam toegeloopen.
' Maakt Gc-rard pra.aties ? .,,roeg hij.
- - Ge waarl. er cc;k bii, snaurvde de notariszoon.

'.-

l7aarbii

?

Om Srootrnoeder nret sneeu"l'hallen te Sooierr,
fisteren op cle nnarkt.
-- Ja... F,n ze brornde tegr:n 't standbeeld.,. O,
rçat heb ik gelachen. Tk zal het aan iecler vertellerr !
--- Zwijg, Andries I geboccl Iioll Zweden. Het rvas
ieeliik en Éerneen van ons.
-.. TTat ieuter:t Se nu ? 'rroeÉ Andries.
Ja, ja, il meen het, hernam Rolf. Gerard, ik hell
er spift van. En ik ben rlat aan uw grootmoeder 6iaarr
ze6i5ien..

.

Nu lçeek Gerard rvat vreemci naar
tieze ernstig

?

Rolf

...

Spral,-

--- 't lffas laf, vervolgde Rolf. Een oude dame met
sneeuw gooien en uitschelden... En ik weet dat,me..
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vroïw Sdr+ffrjls

arme meftschen helpt. An
ciries, ge houdt uw mond'over datræûandbeeld en aniers kriigt ge met mii te doen. S7e moeten er niet
cver bluffen, rnaar ons scharnen I
_- lfat mankeert ge nu ? vroeg Anc{ries.
Dat ik er spijt van heb, zef ik u nog eens,
' - Zeker ramrnel
gehad van uw vader ?
- Neen... Maar vader zei ook dat 't gemeen wes
en- 't is waar !
Gerard ginS heen. Hi! was van plan geweest Rolf
wat oorvegen te geven, al had hii er da,n ook wel terug
gekregen. Maar hij hie'l,d zooveel van ziin grootmoe
cer. O, ware hl,i 6iisteren op de rnarkt geweest !
Nu trcon hij toch niet boos rneer zijn op Rolf.
En na de school narn liij Rolf ter ziide.
$flillen we weer vrienden zijn ? vroeg hii. En
$,e Wrlieten het van de vesten en van 't standbeelci.
Dat wou Rolf gaarne.
Van dat pak kleeren, de trui en den doeh kwanr
zou.e€ei

Gerard niets te weten. Zijn Sroolmoeder vertelde niet
welke bulp ze verstrekte.
Andries draaide oolt bii i hij zag eveneens in, da!
hii geen reden had om te bluffen over 't gebeurd';
cp de markt,

*m den namiddag deed mevrouw Schaffels haar ge

wgne wandeling. Voor sneeuw en koude bleel. ze niet
thuis.
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Jan Wilkens,. de kruidenier

&nrv,arn

tffi,z#iç: wlnkei

6ieloopen.

Wel, mevroutrv, ge hebt die deugnieten zeker wel
aangeklaaSd ? vroeg hii.
ireen...
antwoordde de dame. Ik ken maar
I7el,
een van de iongens...
Rolf Zweden, dien ik nageloopen ben en vast.
- heb. 'k Gaf hem een paar flinke draaien orn
gepakt
zi"iir ooren, want ik was verontwaardigd, tlât''hij een
L'rave, feachte dame als lij zoo durfde behandelen
Wel, die Rolf Zweden is een beste ionSen, bg'
weerde
mevrouw Schaffels.
Wat ze{t Qe nt ?
- Zeker, ik meen hetl.uHij is bij me geweest. En
we- ziin goede vrienden geworden...
-*- On dan is hii komen huichelen, mevrouw...
\ù/ilkens, gij huichelt nu eigenlijk. En dq! vïnd
ik niet oprecht... Om me te vleien, vertelt qe dinSen
die niet waar zijn. Ge hebt Rolf niet nagieloopen. "
Maar mevrouw, stamelde de kruiclenier bedrem

bii- de politie

r:reld,

Zijn vader heeft hem opgebracht... En de rest'is
ons... Fleusch, I(/ilkens, om wat te verkootusschen
pen aan 4rij behoeft ge me niet te vieien, En nu pia
ik heen, want''t is me te koud, om hier te bliiven
staan. Goeden dag I
Jan ÏTilkens bleef beschaamd staan.
Ja, mevrouw Schaffels was cen best menscfu maar
zekoniemand wel eens fiink de waarheid àeggen,..
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Brommend Éing de liruic{enier ln huis.

't ï/interde

nog lerng.

vrouw Schaffels

.. Op zekeren dag kwam

bij vader en rnoeder Tweden,

me-

zei ze.'k lilfleet van
r,w jongien, d,at ziin \"ader thuis is, omdat zijn boot ingevroren ligt.., En dan staat de verdienste zeker stil.
-- Ju,.mevroulvt antwoordde de eeeman, \}fle levert
cran zuinig. Kon ik maar een tij<lje werk vinden aan
lanrl, Maar hier ligt ook zoovcel stil.
-* Ja,'t is een harcle tiid"' Maar we zijn op de
r.'ereld om elkaar te helpen... Gii doet het mi!.'.
-- Ik,'mevrouw ?
Nu ia, in 't algemeen. Als er geen zeelui waren
hoe zouden we clan aan kollie, riist, speceriien en
s,l die artikelen uit verre landen geraken. ieder, die
ziin p{icht doet, vervult zijn rol in de samenlevin€. Het
pereoneel van treinen en posterijen zorgt, dal r.e kunnen reizen en nielrws hooren van familie en kennissen
cn ancleren hlrn zaken doen. Moesten de bakkers en
f.un lcnech{en stalcen, c{an zaten we zonder brood. En
<iânk eens aan de boeren. .Ia, zoo vervllt ieder ziin rol
en dus mag ik zeggen, dat we op de wereld ziin ow
elkaar te helpen.
IJeen, mevrouu' Scha{fels was zoo suf niet, als sorn"
rnige rnenschen beweerden. Ze kon goed redeneeren
&ru ze hielp nu vader en rnneder door clen harder,

-- Ik rnoet eens rnet u praten,

riid,..
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l'oen eindeliii. tie strenge l,X/inter week en tt ijs
rmoit l<on Karel Zweden weer gaan varen.
Voor zijn vertrek ging hii mevrouw Schaffels danken en hii deecl het met oprechte tranen in de oogien...
Och, niemand sprak 't woord heks nog uit in heel
)ij kburS.
De menschen kiiken al te dikwijls naar 't uiter
liik. Hoe het van binnen is, daar kornt het niet.op aan
I
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Voortdurend herdrukken

wij

vroeger

verscheneri

nummers.

Vraag ze in de boekwinkels of aan de dagbladverkoopers,

Er ziin steeds veel vroegere

boekies voorradig.

Elke week verschiint een nieuw.'
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