KORTE VERHALEN UIT
DE WERELDBIBLIOTHEEK
NO. 11

FRANS VERSCHOREN

VAN EEN JONGEN
DIE GELUK HAD

UITGAVE VAN DE MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN
GOEDKOOPE LECTUUR - AMSTERDAM-SLOTERDIJR

In deze reeks zijn vrschenen (per ;stuk f o , ) :
HENRI VAN BOOVEN, Toen de Koning Stierf,
CARRY VAN BRUGGEN, Maneschijn met Koek
en Al om een suiker Balletje,
M. H . VAN CAMP) N, Een zoon van het oude
Volk,

LOUIS COUPERUS, De oude Trofime .
SAMUEL FALKLAND, Droompaard - Hevig
avontuur van Tante Mijntje -

Angstavond.

AART VAN DER LEEUW, De Reismakkers .
C. EN M. SCHARTEN-ARTINK, De Kapper
van Tremalfo .

ARTHUR VAN SCHENDEL, Blidmonde,
NICO VAN SUCHTELEN, Zwerveling in den

Vreemde,
FELIX TIMMERMANS EN ANTOON THIRY,
De ivoren Fluit .

FRANS VERSCHC)REN, Van een jongen die
geluk had .

AUGUSTA DE WIT, Een Javaan .
De bedoeling van deze reeks is een inwijding to
bieden in onze oorspronkelijke Nieuwere Letterkunde, en aldus de lezers to brengen tot het
genieten der volledige werken .

•• KORTE VERHALEN CHIT ,
•
•• DE WERELDBIBLIOTHEEK ,

•
•

e

FRANS VERSCHOREN
•

•
••

VAN EEN JONGEN !
!! DIE GELUK HAD •

r

TT

•
p

f

•
••
••
••

MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GCEDKOOPE
LECTUUR •• 1923 •• AMSTERDAM-SLOTERDIJK

• • • • • • • • • • • • r o • •o oe •~ 0•o ee•e 0 •0 ! •e e0ee •r e•s !0! •M • • • 0 •! •! •erOr•e 000 •0 0 •00 •e 00 •0 ••

.1 .111111 . .11111111 . .11111 . .11 .111 .11 . • . 1111111 .11111111

•1

11111111111 .111111 . .1111 .1111 .1111 . .11111,1111 . .1 .11 .11 .11 .11 .

DIT VERHAAL IS ONTLEEND AAN DEN BUNDEL :

JEUGD
(HERDRUK IN VOORBEREIDING)

VAN DENZELFDEN SCHRIJVER VERSCHEEN
MEDE BIJ ONZE MAATSCHAPPIJ :

VLAAMSCHE HUMOR
(BEKROOND DOOR HET
BELGISCH STAATSBESTUUR)
INGENAAID f i .?5
GEBONDEN f

i .75

ET was in de les van aardrijkskunde .
Meester van Truijen stond voor zijn
+
jongens, op het verhoog ; en zijn breed
openwaaierende, rosharige baard knabbel-babbelde, wippelend op en neer over
zijn stijfwitte borsthemd, mee dansend op maat van
het knappen, open en toe, van zijn sprekenden mond ;
en zijn stekelige, roodverroeste snor dreigde sours,
heur koperdraadjes puntend omhoog of schuinweg,
in zenuwachtig gesnok, als de meester zijn lippen
samenkneep en opeenwrong, boosdoend tegen verstrooide of spelende bengels . En met bet wenden
en verwikken van zijn hoofd, nu eens naar de
stil rumoerende klas, dan weer terug naar de
gekleurde landkaart, die voor 't bord hing, of even
sours door 't raam weg, de lucht in, waar de schroeiende zomerzon goudsprankelend vuurde, ketsten
en flitsten lustige lichtstraaltjes zilverend uit zijn
gouden brilleke, dat op zijn grooten tomatenneus
stond en dat vroolijk trilbibberend aan 't leven
ging, telkens als de saffraanbaard zich bcosmaakte
tegen ondeugend lawaaiende jongens .
Sooi, de Pad Verboven, Tuurke Vercammen,
en nog andere bengels zaten daar, verstrooid
to luisteren . . . ?e hadden voor een paar maanden
bravekes bun eerste communie gedaan, maar ze
waren, --- flu ze niet weer iederen dag de zoete
vermaningen van den priester in de kerk of van
hun ouders to huffs to hooren kregen, - ze waren
stilaan opnieuw de rumoerige kleppers van vroeger
geworden en ze lagen gedurig op loer naar vermaak
of spitsvilderij . Vandaag was 't danig warm, en
hielden ze zich stil, al waren ze niet erg bang van
Meester Saffraan ; ze zaten daar, lui versuft door de
zomerhitte, lain en zweetblazend na het geweldige
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spelen op de koer, in hevigen zonnebrand ; ze
lagen ineengedeukt op hun banken en ze lieten
lam lui hangen hun zware beenen ; ze voelden
hun broek warm kleverig plakken aan den glimmend-zwart geschuurden zit ; ze elleboogden, wijd
uiteen, hun handen plat open rustend op het lessenaarberd, en voelden hun borst drukkend op en
neer asemen tegen den hardhouten rand ; of ze
schoorden met zweetenden handpalm hun dofzware
hoofd en volgden verstrooid den stok van meester
van Truij en in zijn gekke refs bokkespringend
over gele en groene en mode provineies, langs de
blauwe kronkelingen van Maas en Schelde en
Nethe en Rupel, of ze spoorden mee langs zwart
gestreepte ijzeren banen, die kruisten en ribden
en aderden, in onontwarbaar warrelnet, overal
heen en door ; en ze spraken sours mee, luid op,
in koor, vreemde woorden smijtend door elkaar,
verminkend de namen in hunnen lui ongewilligen
mond .
Ze zaten allemaal stil, vaag verlangend dat er
eens jets gebeuren zou, jets plezierigs, onverwachts,
dat het loomsuffe weg zou jagen uit de klas en de
jongens aan 't lachen brengen, vroolijk en luid ;
ze zaten stil, zoo maar geduldig to wachten en to
verlangen naar het einde van de les, naar de bel, die
straks zilveren zou, to midden der stilte, en hun
armen en beenen en oogen weer wakker en levendig
maken, en, met heur sidderend getril, de vaak en
de loomheid zou jagen uit de dofferig slapende klas .
De groote, dikke Pad Verboven zat droomerig
to suffen en antwoordde den grootsten onzin als
de meester hem jets vroeg, maar de jongens waren
to lui vandaag our zijn dwaas gepraat to begrijpen
en er mee to lachen en to gichelen, plezierig
rumoerig . 't Was toch zoo warm .
Sooi Van Mierlo zat achter de Pad Verboven
zijn rug half verborgen, luisterend naar wat de
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ineester zn, niaar onderwiji zinnend, als gewoonte,
op mogelijk kattekwaad .
En de eerste van allemaal had de Sooi bet loch
weeral gezien, met zijn viugge kijkers : een grooten
dol, die binnenschoot, door 't schuin openliggend
bovenvenster, joist alsof hij kwam gepriemd uit bet
groan bladerengewernel der linden char buiten,
een grooten dol, die de kias inzoemde, laid storend
de stilte . Hoe plezierig Hij scheerde Tangs de
zoldering in zoevend gebrom, pijide door de kias
en ging, aan den overkant, hoofdig botsen tegen
de ruiten, in steeds korter gesnok ; en nu loerden
de jongens er been, de eerie voor, de andere na,
en al de koppen keken links, wag van 't bord en
de schoone kaart, en ze draaiden mee, omhoog
en rechts en naar achter, de zwaar brommende
vlieg achterna, die kruiste en streepte in grillig
geweef, op en near, en dan wear winkelhaakte
in plotsen zwenk om terug naar 't venster to
keeren en aan 't botsen to gaan, dwaaskoppig,
nijdig, tegen 't heldere, zinderende glas .
,,Naar bier zien " knabbelbaarde Saffraan, en
zijn stole roefelde op de landkaart, doffend op 't
houten hord daarachter .
,,Wie nog oinziet krijgt straf ! . . . Moat ik bet nog
eens herhalen, Serneels "
Dc groote dol was no rustig aan 't kruipen over
de glibberige roil en wear zeurden de vreemde
namen door de warm muffe klas :
,,Hageland, Haspengouw, land van Herve, Hooge
Venen .
Dc Sooi sprak mee, inaar hij Zat onderwiji zoo
stillekes in zinnen op mogelijk plezier, met dal
vliegske . Niet weggaan, dolleke : braaf hierblijven,
manneke ; niet to hoog, oei, oei, en 't venster uit 1
Het vliegske hoorde, wat de Sooi vroeg en wenschte,
en joist op 't ribbeke van de matte ruit bleef bet
een oogenblik utter dubber en keerde dan one,
met zijn koppeke omlaag .
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De Sooi ! Dat was de gast ! De vroolijkste klepper, de plezierigste sloeber uit heel de school,
karosser, karottentrekker, 'ne viezen apostel, vlug
en verstandig . Als er maar jets to doen was, van
spitsvilderij of kwade perten of poetsen to bakken,
den Saffraan to treiteren of to judassen, dan was
hij er bij of omtrent . Maar 't was 'ne fijne, 'ne vos,
'ne sleebus, de kleine rakker ! Met het onnoozelste
snullengezicht van eenen, wien g'ons Heer zoudt
geven zonder biechten, wist hij het spelleke in
gang to steken, maar hij voelde tot waar hij gaan
mocht, en wanneer alles overhoop stond en dat
het gevaarlijk werd, ritste hij uit de litsen en was
weg, als de anderen zich beet lieten pakken, als
dwaze kiekens zonder kop . En het schoonste van al,
Meester Van Truijen zag den Sooi geerne ! 't Was
een wakker, vlug kereltje, dat altijd antwoorden
kon en aan 't hoofd van de klas stond . Maar de
andere jongens wisten wel dat de Sooi bedrog
deed en afschreef in de prijskampen op 't einde
van iederen trimester . De bengel ! Op kleine snipperkes papier, zorgvuldig geborgen in zijn kousen
of schoenen, stond de leerstof ~gekribbeld, die hij
niet kende ; en als 't wedstrijd was, dan schreef
hij af, achter Verboven zijnen rug, stout weg,
zonder bang zijn of vies-ongewoon doen, zeker
van zijn stuk ! Als de andere knapen hem na wouen
doen, dan liepen z' erin, door hun dwaze manier en,
en de meester zag al van verre waar ze mee bezig
waren . 't Was onrechtvaardig, dat voelden z' allemaal, vooral de brave blokkers, die hem niet voor
konden geraken . Toch dierven z' het niet overbrieven, van Sooikes bedrog ; want verraad en overdragerij, dat ging er niet in ; en daarbij de Sooi was
sterk en ze zagen hem gaarne ! Want als er to
lachen viel in de klas, was het de Sooi toch, die het
ding beredderen moest . Als er meikevers vlogen,
of dat Meester Saffraan tusschen de banken
wandelde, met een kwispelvlaggelend papierke

Tangs achter aan den knop van zijnen jas, of dat
er een zwierelend ventje aan de zoldering hing,
met kromme beenen en stiff uitgestoken armen,
of dat er een dikke bol gekauwd papier nevens den
l eester zijn hoofd lijnde, witmalsch openkwakkend op 't zwarte bord, dan wisten de jongens
wel van waar het wear kwam . Maar dan lachte de
Sooi mee, luidkeels mee met al de jongens en hij
keek rond, links en reehts, verwonderd, am to
zien van waar de deugnieterij nu toch veer komen
kon ; en hij deed bet zoo natuurlijk, dat de jongens
zelf aan bet twijfelen gingen, en dat meester of
knapen er met maar wijs uit warden !
De Sooi loerde . Kom, vliegske, kom, dolleke !
Kom bier ! Wat zouen ze lachen, als 't lukte !
De bengel voelde de vreugde en 't plezier al kriewelend kittelen in zijn handen en beenen .
Bromzoevend vloog de groote dol van 't raam
wag, slierde schuin of Tangs Van Truijen zijn
ooren, hoekte omhoog en ging dan wear al aan 't
botssnokken tegen bet venster, aan de overzij .
„Land van Waas, de Polderstreek, bet Meetjesland . . ."
De stemmen der jongens zeurden ziegezagend
den meester achterna .
Hoe was dat nu ineens gebeurd ' Van waar was
die dol zoo plotseling gekomen Dat had de Sooi
niet gezien ; even maar was hij hem kwijtgeraakt,
heel even maar ; en toch, nu zat hij daar, maar zoo
echt en echt, daar, vlak voor de Sooi, op zijn
lessenaarblad ; de groote, vetlijvige, donkerblauw
glanzende dol, die daar juist nog omzoefde, zigzaggend door de klas, zat daar nu, in 't bereik van
den Sooi zijn hand, en kuischte, vlug pootelend
en schurend, zijn gazige vlerkjes .
Heel voorzichtig gleed de Sooi ziin half toegekrulde hand over de bank, naar bet bedrijvig
pootelend dolleke toe, en, ear zijn makkers bet
hadden gezien, vliegensvlug ritste zijn handje
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over 't hour, toeknappend, en het beestje zat kiks
gevangen, lekkerkes gevangen in de Sooi zijnen
pol ! Hij voelde 't kriewelen in zijn vuist en wringen
en wroetelen met zijn pootjes . Als hij zijn bovenste
toegekneukelde vingerke even loste, voelde hij 't
vliegske kruipen en hooger opwerken om vrij
to geraken, en, door het kleine spleetje loerend,
zag hij het zwarte koppeke, met twee glinsterende
pareloogjes, bloedrandig omkranst .
„Zie voor u, stommen aap !" beet de Sooi
Juleke Janssens toe, die nevens hem zat en 't
spelleke gadesloeg .
„Dinant, IJvoir, Namen, Andenne . . ." zaagde
de Sooi mee, met de andere jongens, die de Maas
afvoeren .
Maar opeens was 't er mee uit ! Luid joelen en
lachen schaterden proestend dooreen ; de koppen
wemelden, de ruggen golfden en wendden links
en rechts en op ; en ondeugende schelmoogen volgden het dol dwaze vliegske, dat rondkringelde boven
de hoofden, met een vroolijk wapperend papierke,
dat gekvlaggelde aan een garen draadje, het vluchtende dolleke achterna. Juist stroomde meester
Saffraan Hoei voorbij en blikte naar Luik heen, en
in een oogwenk was 't gebeurd, het angstige beestje,
wild snokkend en hoekend boven de koppen, in
een oogwenk, zonder dat de meester gezien had,
vanwaar of hoe ! En flu streepte het vliegske rond,
omhoog, omlaag, verschrikt door 't ongewone
gefladder daar aehter zijn lijf, wild aanbotsend
tegen 't glas, terugstuikend en schurend voorbij
den news van Van Truijen, die wild armend naar 't
gekvleugelend papierke sloeg, dat voortvluchtte
over de koppen heen der jongens, die rechtsprongen
en op en neer wipten in hun bank, elkaar ophitsend in luider gekraai en geproest, en nu ook
uitarmden, klauwend naar 't lollige vliegske, wel
zorgend het toch niet to raken en het plezier to
doen duren ; tot eindelijk de Pad Verboven, recht-
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staand boven op zijn bank, uitstekend boven bet
wiegelend gegoif zijner makkers er naar smeet
met zijn kiak, die opvloog, Zwart ploffend tegen 't
plafond, onder tt luider uitkressend gejoel van de
jongens, en dan terug neerkwakte op den news van
Juleke Bloks .
Maar de meester had Verboven zien smijten
en sprong naar hem toe, roepend en dreigtierend
op den dwazen loebas ; en hij sleurde hem van zijn
bank, door de jongens been, schuddend geweldig
zijn armen en rug ; en zoo viel eindelijk de schrik
den knapen in 't lijf, bij t zien van 't bang betetterde
gelaat van Verboven en de stilts kwam weerom ;
en dan, nog eens schuchterkes loerend om hoog
of opzij, zagen ze 't alien : de dol was verdwenen,
ergens neergevallen in een hoekske misschien of
buiten geraakt en weg door 't openstaande venster,
zonder dat iemand bet wise .
Dikke Verboven stond in den hoek, met zijn gezicht naar den muur en kreeg nog honderd regels
straf of to schrijven voor 's anderen daags ; en de
stemmen zaagden weer voort :
,,De Lesse met de L'Homme, de Samber, de
Ourthe, de Ambleve,
De kias was uit en de jongens boiderbeenden de
school uit, verteilend aan bun makkers uit de
andere klassen, bet danig piezier om bet vliegske,
met zijn wit papieren flodderstaartje . En ze vezelden geheimzinnig dat bet de Sooi weeral was geweest, die bet den meester had gelapt . De Sooi
Altijd de Sooi! En Verboven had straf, de stommerik, voor dat smijten met zijn klak . Ze bewonderden den Sool, die alies died wagers, aitijd wat
nieuws, en die altijd ontsnapte
Maar, . . dat
dierven ze niet zeggen, dat hoopten ze maar,
al spraken z'er niet van, dat hij er ook eens zou
inloopen, met al zijn deugnieterij ; en ze vroegen
zich of wat hij dan doers zou ! Maar ze twijfeiden
al gauw weer, want 't was zoo'n gelukszak, die Sooi!
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Om half vijf moesten de grooten terug zijn voor
de avondstudie, na de klas, Ze liepen naar huffs,
our hun boterhammen op to smullen, met koffie
erbij ; en seffens waren ze terug our samen to kunnen
spelen op de koer. Ze stonden in een rondeke getroept en telden of our to zien wie er eerst kiezen
moeht voor 't barrespel . En op de maat van het lied
trippelde Sooike Van Mierlo zijn polleke rond .
ziegezage manneke,
Boter in het pnneke ;
Boter in den pot,
Is dat manneke nog niet zot .

Tuurke Vercammen mocht kiezen en ze waren
weldra in twee kampen verdeeld met Tuurke
en Sooi als aanleiders ; ze stonden tegenover elkaar,
aan beide zijden derr koer ; en nu liepen ze our en
weer, en stormden elkander achterna . Ze slingerslangden over 't speelplein in snel wevend gebeen ;
ze be1oerden malkander, slow uitschietend, plots
zwenkend our een maatje to verrassen ; ze tierden
en raasden en keelden geweldig, wie gend en zwaaiend
met armen en vuisten ; en hoog boven de daken
der school helmde en lawaaide het rumoeren op,
tot buiten heel verre in de stills stadsstraat .
Het rammelde half vijf op den toren ; de portier
belde en het joelen bedaarde en viel stil .
Meester Saffraan deed de studie . De jongens
stonden in twee rijen geschaard voor den ingang
en Van Truijen wandelde to midden in, met zijnen
koperbaard breed uiteenwaaierend op zijn borst .
De jongens trokken binnen, blazend en zweetend
van 't geweldige spelen .
Ze zaten aan 't werk .
Alles was stil. De koppen hingen voorover gebukt over de boeken ; de pennen wemelden krabbelend over 't papier ; de jongeris leerden .
't Was allemaal stilt zoo stil sours, dat Van
Truijen, die op zijnen stoel to lezen zat, even opgluurde over zijnen bril, vaag voorgevoelend iets
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dat aan 't broeien en 't groeien was, en plots openspetteren zou uit die ongewone, zware stilte .
Op en neer gingen de borsten en de asems
gleden geruischloos door opene lippen . t gas
amper zoo er een voetje vergleed soma of een
blaadje papier, dat omwendend ruischte, of een
lange zucht . 't Was Loch zoo stil .
Klits Kiets ! Kiats Tik I Tak I Tikke-t2kke, .,
Talc, tak, tak, ., rrr. . * Hobbelsobbelend, kiabodderde een marbel tegen den muur, schuin weg
pletsend tegen een bank, of ketsend en voortbolderend in kortere schokjes en sprongetjes, heel de
lange studiezaal door, verloren bollend onder de
jongens hun voeten .
En toen, een ingehouden proesten van wakker
schietende jongens, opkijkend uit vlijtig studeeren .
Van Truijen reel recht en uit zijn brilleke gensterden booze lichtstraaltjes en de jongens, hun
lachen bedwingend, keken terug neer, bang voor
den leelijk oogdreigenden meester .
,,Verboven !" bulderde 't geweldig tegen de
witte muren, ,,verlaat de studie !"
,,'k Heb niks gedaan, Meester," stamelbrabbelde
de hange jongen ; rnaar hij zei het nog eens, zich
sterker verzettend in zijn onschuldig zijn en straf
oploopen door andermans schuld : ,,'k ben ekik
het niet geweest I"
May r Saffraanbaard weer, char bovenarms op :
,,Verlaat de studie, zeg ik u 1 1k al u vinden,
kereltje I"
Verhoven slefte de studie uit, ongewillig, nageoogd door al de jongens . Dan werd bet weer stil
en de knapen blokten hun lessen of penden hun
schooltaak af, voor den volgenden dag .
Van Truijen loerde rond, achterdochtig, over
zijn brilleke . En hij hoorde nog Verboven, die
antlers zoo bloo was, zich flu verzetten tegen zijn
straf. Zou 'k mis geweest zijn peinsde de vent .
1k had hem zijn zakken moeten omkeeren, om zeker
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to zijn . Wie kon hat antlers wel zijn ? Joske Eouwens, met zijn schijnheilig gezicht, die nevens Verboven zat, was er ook wel toe in staat ! Of Gustje
Meulestee, dat vlugge kapoentje ? 't Kwam altijd
van achter, van de laatste banken . Sooi van Mierlo
dan ? Maar die hing daar zoo vii jtig to blokken
over zijn boeken
Van Truijen las wear, keek nog wel eens op, heel
eventjes op, in rappe vleugeling over de gebogen
hoofden ; en rustig ging hat voort, heel rustigjes
voort, en langzaam,.
Toen was hat er wear ! Maar veal erger nog dan
daar joist ! Acht, tien, twaalf marbels ineens, een
voile handgreep . ratelden, roefelden, tikkelden,
bikkelden, dansten rond, walsten en schrankelden
verder, in klitskletterend geweld, springend en
huppelend in wilder getikkel en dollar gekets,
rammelend, rommelend, klaterend, beukend tegen
de muren, schurend onder de banken door, ritsratsend over den vloer, lang nadreunend en nitrollend tot heelemaal van voor, onder Van Truijen
zijnen stoeh
Maar de meester veerde op, even niaar merkend
een vlugge, verdachte beweging van Sooike's
arm, en hat lawaaiend joelen en schetteren der
jongens overhelmend, klonk hat :
„Van Mierlo, uit uw bank !"
En terwijl de laatste marbels uitbolden, tegen
den moor, poverkes, sarrend, knakte plots hat luide
lachen af, bij 't onverwachte hooren van dien
naam en verwonderd verraste hoofden keerden
om, en de Sooi kwam recht, en zijn vingerke tikte
op zijn borstje, vreemd, verrast, en vroeg : „Ikke,
meester ?" en onderwijl schudde zijn hoofdeke
al van neen, niks gedaan, nikske ! l aar de bengel
moest zijn zakken omschudden en, al was hat nu
joist hat seizoen niet van 't marbelspel, toch
kwamen er nog heelder handsvollen lekker ma1_sch
uitgebold, en hat kereltje vloog den hoek in, achter
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in de studie En kreeg eeri geweldige straf! Alle
dagen, een week Lang, bakken na de studie en
honderd regels afschrijven, uit zijn boekje van
geschiedenis, met daarbij, het ergste van al, vaders handteekening er op! Dat zou hem leeren,
den dwazen jongen, met zijn kwade perten!
Als de studie uit was, verlieten de jongns hun
bankers en zetten zich twee aan twee gerijd, vertrekkensgereed, in den gang . De Sooi moest terug
komen op zijn pleats en begon zijn straf to kribbelen
uit zijn geschiedenisboekje, en meester Van Truijen,
die de laatste de studiezaal uitging, draaide den
sleutel geweldig, laid krakend, om, en 't slot knapte
toe, en de Sooi zat alleen, heelemaal alleen, in de
stille zeal, wie weet voor hoe tang I
Nu hadden z' hem toch ook eens, peinsden de
jongens ; en voor een goei! Nu was hij geknipt!
En hij moest het betalen, voor al zijn deugnietenstreken van vroeger I En zij vroegen zich af, of
hij nu geleerd zou zijn, met al zijn kwade poetsen
en perten! En of hij het ooit nog wagers zou '
's Anderendaags kwam de Sooi in de school,
zoo doodgewoon weg, alsof er niemendalle was
gebeurd, met zijn straf schoon properkes afgepend
en vaders handteekening, nettekes er order . Hij had
moeten hakken tot zeven uren ; en moeder had zijn
straf onderteekend, met vaders naam, en vader
zelf, die wise er niks van, niemendalle I Spijtig
maar, dat het zoo tang nog moest duren . Een
heele week
Zou 't wear zijn
zoo tang'
De Sooi zou zich koes houden, en goed zijn lessen
leeren en den zou meester Van Truijen, die zoo
braaf was, de straf wet verkorten . De Sooi hoopte,
want hij wise wet dat hij er gewoonlijk goed van
of kwam, dat hij een gelukszak was ! Als vader er
maar niets van to weten geraakte ! Dan gaf hij
er niks om, rats niemendalle I En later ?, . . Ja,
later ! . . . Meesterke Saffraan ! .
Dc knapen zaten in de kias, op hun banker,

vlijtig to luisteren, toen opeens, heel onverwachts,
de dear opendraaide, en daar stond, plechtig en
groot, witgebaard, de schoolopziener in de klas,
omwaaid met ontzag . Van Truijen verschoot door
dit onverwaehte bezoek en de jongens stonden
eerbiedig op, in hun bank, Ze moesten onderhoord
worden over wat ze zoo al kenden en wat Van Truijen
hun had geleerd .
De jongens werden aan 't bord geroepen om
vraagstukken op to lossen ; ze vingerden naar de
zwarte inhoudsmaten, die gerijd stonden op een
plank, ze toonden de koperen gewichten, de
tinnen liters, ze cijferden op 't bord, rekenden
uit hun hoofd, met hun oogen naar 't plafond,
waar de getallen to lezen stonden ; ze waren betetterd en beschaamd, liepen in de war, verdoolden
tussehen tientallen en decimalen, ze hakkelden
en broddelden dwaze dingen ondereen ; maar
meester Van Truijen sprong helpend toe en hielp
ze terecht als z' in sukkelstraatje zaten . Dan dwaalden ze rond op een blinde kaart van Belgie, verloren hunnen weg, legden Brugge op de Schelde,
Namen in Brabant en spoorden per trein langs
een vaartliin .
't Ging erbarmelijk, vooral in 't begin ; maar dan
toeh, als de jongens wat stouter werden en begonnen to wennen aan 't vreemde gezicht, kwam er
beterschap .
„wat weet ge van Clovis," vroeg de Heer opziener, een beetje ongeduldig aan heel de kias ;
„laat eens hooren, gij daar !"
En hij vingerde naar den dikken Verboven .
Verboven stond recht en hij hakkelde alles dooreen ; van Merwigs met lange Karen, van Cesar en
Ambiorix en Karel den Groote .
Maar onderwijl zat de Sooi daar, reeht op,
hoog op, met zijn wijsvingerke in de lucht, om to
mogen antwoorden, ongeduldig, smeekend kijkend
naar den opziener, of hij antwoorden mocht . 4f
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hij 't kende, van Clovis Gisteren afgepend, nettekes afgepend voor zijn straf ; en nu Zat hat allemaal
nog zoo schoonekes en versch in zijn geheugen!
En terwiji Verboven dwazen onzin aaneenflanste
had de Sool den tijd gehad om hat nog allemaal
eens to overdenken ; en zijn wijsvingerke puntte
omhoog en zachtekes dringend knipte zijn duim
over zijn middelvinger, om de aandacht to roepen .
,,Ga maar utter, jongen I Weet gij er wet meer
van, manneke"
Dc Sooi rees recht en hij began, viug babbelend,
en hij spinde zijn vertelselke schoonekes aaneen ,
Hij wise cr den al van, van Clovis, wanneer hij
geboren ward en op den heukelaar verheven en
welke planner hij koesterde ; en hij vertelde van
de kcstelijke schaal van Soissons, en van Tolbiac,
wear de Alemanen wanorde brachten in 't Frankische leper, tot Clovis eindelijk de huip inriep
van den God van Clotildis ; en van Clovis' doop
in de Kerk van Reims, wear hij zweren moest to
verbranden wet hij aanbeden had en to aanbidden
wet hij had verbrand . Hij kende den al en babbelde
voort, Van Truijen knikte aanmoedigend met zijn
hoofd, en hij keek, liefelijk glimlachend near
den opziener toe, die behagelijk luisterde near
den viug pretender jongen .
De andere knapen in de kias begrepen er mats
van ; want dear was Been bedrog bij to zien of omtrent, dees yeas I Dc Sooi zijn boekske lag niet
open, achter Verbovens rug, zooals 't wel meer
gebeurde, als hij zijn les moest opzeggen voor
meester Saffraan . Ze begrepen er mats van !
De opziener knikte tevreden .
,,'t Is heel goad, jongen, 't is heel goad ; ge moogt
gaan utter ! Hoe is uw ream, vriendje "
,,Sooi van Mierlo, mijnheer I"
,,'t Is goad, Sooi, g' hebt goad geluisterd . Ge zijt
zeker wel tevreden over Sooi, niet wear, Mijnheer
Van Ti'uijen "
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En het hoofd en de baard van Van Truijen
knikten en wipten van ja, jawel, heelemaal tevreden,
een verstandige jongen en een brave jongen . ,.
De schoolopziener greep naar zijn hoed ; hij was
haastig, want hij moest de andere klassen ook nog
doorloopen . Hij ging en hij zei nog, dat hij heel
tevreden was over zijn bezoek en de jongens kregen
allemaal, voor hun belooning, dezen namiddag
een halven dag vrij
De meester leidde den schoolopziener buiten en
de jongens, die recht stonden nevens hun bank,
wreven in hun vuisten en lachten tegen elkaar .
'N halven dag vrij ! Dat had de Sooi hem weer
gelapt ! Die Sooi ! Dat was toeh de kerel !
De l eester kwam terug voor de klas ; de jongens
mochten gaan zitten en ze keken nieuwsgierig
naar Van Truijen zijnen mond, wat of hij wel zeggen
zou .
Van Truijen keels vriendelij k door zijn brilleke
heen, blijgezind . Hij kuchte, greep een stuk krijt,
brak er een stukje of dat hij neerlei op zijnen
lessenaarrand, overkeek nog eens heel de wachtende
klas, en dan was bet, langzaam, gewichtig :
„Jongens, 't is goed geweest ; ik ben ook tevreden over uw antwoorden ; en. ., als we nu allemaal braaf kunnen zijn, heel braaf en stil, tot
dezen middag, dan zal ik er nog wat bij doen, bij
uw belooning : dan sehenk ik vergiffenis aan
iedereen ; dan zijn al de straffen, die nog to maken
zijn, vergeven en vergeten !"
De jongens loerden op zij, naar den Sooi ; ze
spraken af, met hun oogen, en ze bleven stil, den
heelen morgen ; en hij was er van af, de Sooi,
van zijn lange straf ; die gelukkige jongen!

Wat wil deWERELDBIBLIOTHEEK
ELK WAT WILS

ELK HET EESTE

Wij willen de kracht, de levencvreugde, de
geestelijke kultuur van on: yolk verhoogen .
' ij willen kunat en kennis, inzicht en wetenschap brengen aan alien die near verrijking van
gemoed en geest streven, en bovenal aan alien
die in dit streven gefnuikt of belemmerd warden
door de materiecle aorzaken .
Wij willen bij alien die gedachteloos voortieven
in eon moeilijk maatschappelijk bestaan, de lief de
doen ontwaken tot eon hooger leven door zelfontwikkeling.
Wij willen vpvocden tot vrij, zelfstandig voclen
en denkcn .
Wij willen alien den toega.ng openen tot „het
Book", tot de „Universiteit anzer dagen" .
Wig willed alien de gelegenheid bieden zich
langzaam maar zeker to omringen met eon steeds
aangroeienden geestelijken schat, waaruit zip altijd
nieuwe levenskracht en friaschen Icvensmoed
kunnen putten .
Wij willsn hot Boek brengen aan heel and yolk .

\

iol

