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OPSLUITERTJESDAG

was llet eerst oP. Vlug lieP

de keuken oP een stoel.

Na lang wacbten hoorde hij een stap. Moeder kwam naar

de keuken, om vaders boterhammen te snijden. Vader moest

vroeg naar zijn werl<.

- < IVloeder, wat belooft gê ? rr riep de bengel.

Ha ! moeder begreep het ! 't Was opsluitertjesdag. Ze
beloven, anders mocht ze niet in de keuken. En
toch niet zonder eten naar zijn werk.
a l\{oeder, wat belooft ge } )) vroeg Arthur weer.

- ( We zullen vanavond pannekoeken balçken. rr

i{up... de cleur vloog open. En onze gasisprong zijne rnoeder
om den hals.

- 
(( pannskoeken, pannekoeken ! rr juichte hij.

- rr Ja deugniet ! En kruip nu maar weer gauw onder de
dekens. 't ls nog veel te vroeg. Ge zoudt vanmiddag in school
r,r.'el in slaap vallen, lr

Arthur ging eerst aan vader vertellen, dat ze
Ivanavond pan-

bed. Maar vannekoeken zcuden eten. Dan trok hij weer naar
blijdschap kon hij toch niet meer slapen.

Om acht uur ging hij naar school. De jongens fluisterden
onder elkander.

Tr:en de bel klonk was de rang van Arthurs klas

't Was
Arthur

de 2l'December.
sprong uit zijn bed. Hij kleedde zich

hij naar beneden
rap. De
en zette

Jongen
zich in

moest
vaderiets

kon

dan anders. l)e meester begreep wel waarom. Hij
veel korter
zer nreta.

De heer kon niet in cle klas. Eenige knapen hadden een
voor de deur geschoven.

-- tr Nilijnheer, wat belooft ge

- rr Flonderd slechte punten I

- < Ge moogt er niet in. l
- ri Twiutig ! l
- rt Neen, neen, mijnheer ! We doen niet opeD. r,

- r< Welnu een schoone vertelling t lr

banlc

? rr riepen de gasten,
))















GEFOPT
Pieter en Willem waren op gang.

- ( Ik heb gisteren iets wreeds gezien, rr zei Pieter.

- ({ Iets wreeds } l vroeg Willem.
__ a Ja, twee vechters, l
-- t Vochten

- a Neen ze beten elkander. l

- < Alloh, vertel dat aan wie 't gelooven wil, maar aan mil
niet ! l

- 
( 't Is zeher waar. Op mijn woord ! l

Pieter was een jongen van zijn woord.

W-iilem moest hem dus wel gelooven.

- u Maar 't is nog niet uit, ll hernam Pieter, t De vechters
stonden op 't dak van de kerk. l

- (( En vielen ze er niet af ? l

-<rNeen!>
-- ( 't Waren metselaars zeker ) lr

- (( Toch niet ! l
- < Loodgieters of schilders l u

- rr Ook niet I l

- tr En hoe liep het af ? rr

- <i Ze vlogen weg, ))

- <r Vlogen ze weg ? Och, ge houdt me voor den gek. l
- <r Zeker vlogen ze weg. De vechters waren twee mus-

schen ! ))

ze met messen misschien ? l

Pieter schoot in een luiden lach en Willem lachte mee !




