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School A, en School B.

In het stadje Rasbeke \À/aren twee jongensscholen, die
genoemd rverden: school A. en B.

En de leerlingen van de eene school leefden in viiand-
schap met die van de andere.

Die van school A. beu'eerden, dat er bij hen beter geleerd
werd, en die van school B. zeiden, d,al zij knapper bollen
waren.

De waarheid rvas, dat er op
die hun best cleden en opletten
jongens, die slecht oppasten en

- Anze schocl is schooner
B. r'ol.

- Juist omgekeerd, ze is eene oude schuur vergeleken
bij de anze, spotten die van A.

En zoo werd er dikwijls getwist!
Maar erger werd het, toen de knapen begonnen te vechten.

De leerlingen van A. sloegen die van B. omdat deze hen niet
geloofdeno en de leerlingen van B. sloegen die van A. om zich
te verdedigen. Zebegannen ook wel eens zelf.

De bestuurders en meesters van beide scholen verboden
gedurig dat vechten, rnaar de grootste belhamels gingen dan
hun oorlog voeren buiten de stad en keerden soms met builen,
bloedneuzen of schrarnmen terug. En niet zelden rn'aren ook
de kleederen bevuild of gescheurd.

Een dier haantjes vooruit van school A. was 'Willem

Vermeere, een jongen van tien jaar. De kapitein van 't legertje
B. heette Dolf Verdonk. Willem en Dolf vochten altijd met
elkaar. Soms lag Willem boven, soms Dolf en alle soldaten
erkenden, dat beide generaals even sterk \Maren.

beide scholen jongens waren,
en dus veel leerden... en ook
dus weinig leerden.
dan de uwe! hielclen die van
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Laat in den rvinter begon het nog eens hard te vriezen.

De kinderen konden baantje glijden en ze haalden hun hart
op. 't 'Was plezierig op 't ijs! En 's avonds als ze naar huis
gingen, verlangden ze weer naar den morgen.

School A. en school B. reden dikwijls om het vlugst en
soms gingen ze daarbij zoo wild te werk, dat velen met een
harden srnak op 't ijs terecht kr,vamen.

Maar de vorst hieid niet lang aan. Zekercn morgen
regende het. En 't ijs van den vijver geraakte los en dreef in
groote schollen op 't water.

Doch de jcngens vonden nu iets anders uit, tenminste de
waaghalzeno die geen gevaar T<enden.

Denk eens, ze sprcngen van de eene schoi op de andere.
Dat r.vas -eer,aarlijli! De schoilen konden \\regschieten van
onder de voeten... en dan zouden de roerkelooze springers in
't rvater vallen.

Zekelen rnicldag wai'en eenige jongens van school A. en
school B. rveer o1i 't ijs. En springen dat ze dedeir! Die van A"
'lvilden natuurlijk u'eer meer doen dan die van B. en de leer-
lingen I'an B. zouden eens laten zie*, hoe zij de baas waren.

tr'ooral de kapiteinen toonden hun kunsten.
* Doe dal eens na! riep \Viiiem Vermeere... en hij liep

over rie schollen van den eenen ûerier van den vijver naar den
ancleren.

- Dce clat eens na! schreeu*'den de jongens van school
A. Gc durft niet!

De leeriingen van B. kekeir naar Dolf Verdonk, hun
overste.

En Dolf rvas rvat bang. Zôô over den vijver, op al die
bervegelijiçe schollen !

- F{ij durft niet! riepen de jongens van A. weer. Ha! hal
hij durft niet.

Dat liet Dolf zich niet zeggen! Hij onderdoen voor TVil-
lern! Neen, neen!

En hoep! hij sprong op 't ijs, vlug van de eene schots op
de andere.

- Oei, schreeurvden alle jongens.
Een groote schol rvas gebroken. Dolf stond even op de

eelste helft, ti'achtte zijn evenrvicht ie hotrden en vlug op een
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ander stuk ijs tei springen, maar tle schots kantelde... en
de rvaaghals viel in 't water, verdween zelfs onder 't ijs.

Geen der jongens sprak een woord.
Ieder stond als stom van den schrik.
f)aar verscheen e\ren Dolfs iroofcl.

Help, help! riep de drenkeling.
Maar er waren geen groote menschen in de buurt.

- Hij zal verdrinken! lçreet een der knapen en hij liep
schreeux,encl rveg.

Nog een paar jongens gingen op de r.lucht.

- Help! klonli het rn'eer.

Willern Vermeere \vas zoo lrieek als een doe'li. I{ij heek
even naar zijn r,ijand, maar hij lachte niet orn diens ongeluk.

Willern sprong in den vijver. Hij stapte door 't rvatero en
durvde de ijsschollen weg.

i\{aar 't rn'ater krvam tot aan ziin borst, en noe ging de
jongen verder. Het rn'ater l<rvam tot aan zijn schoutlers, tot
aan zijn hals.... lln nog kon liij clen drenkelinq-niet glijpen.

\\raar r,r,as Dolf nu? \Ierdwenen onder't ijs!
Willem stak zijn hand oncler cle schollen. Hij r-oeldè iets,

kreeg een schok en r.iel bijna om\rer.
FIa ! hi.j had Dolf last.
Nog een jongen rvas Willem gevolgd.

- Neem rnijn hand... rnet de andere heb ik l)olf vast...
help trekken! riep Willem.

Beidc jongens [rokken uit alle macht en ze sleepten den
reeds half bervusteloozen Dolf mee.

f)e knaap rverd gerecl; het drietal bereihte den kant.
Nlaar Dolf kon niet rneer gâan. Itij lag als een doode op

't gras. De jongens, die gevlucht waren, hadden alles aan
groote menschen verteld, en deze kwamen nu aângeloopen.
Ze namen Dolf op en droegen hem rveg.

De jongens \ran school A. en B. gingen samen heen.,. en
ze maakten nu geen ruzie.

**
*

Dolf was kopje onder geweest en toch r,vas hij gauw beter.
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Den volgenden middag kwam hij reeds naar school, nog wel
wat bleek, maar toch weer gezond.

Willem Vermeere zat thuis. 's Avonds, na de redding van
Dolf, had hij vreeselijke pijn in zijn beenen gekregen.

- Zijn beenen zijn bevroren, zeiden de menschen.
Zoo erg was't nu rvel niet, maar de jongen zou toch een

heelen tijd niet kunnen loopen.
Hij had er veel verdriet van! Zoo altijd in huis moeten

zitten, was niet piezierig! N{aar hij moest wel.

De jongens speelden nu mel de vliegers en treurig keek
IYillem door 't venster, treurig, omrlat hij niet kon meedoep.

Dolf Verdonk was bij de knâpen en hij zag Willem. De
jongens van school A. en B. speelden rn'el niet samen, maar
ze hadden toch ook niet gevochten sedert dien vreeselijken
middag.

Dolf krn'am nâar het venster en riep:

- Willem, rnag ik eens binnenkomen?

- Jq, antrn'oordde Vermeere.
Dolf stapte in huis.
* Kunt ge nog niet gaan? vroeg hij wat verlegen.

- Neen, 'k zou misschien wel kunnenr maâr ik mag
nog niet.
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- Ziit gij gaarne thuis?

- Neen... ik zou liever spelen met den vlieger.

- Hebt ge een vlieger?

- Neen. Ik kan er nu geen maken, ik kan niets halen.

- S/il ik er een maken voor u?

- Zoudl ge dat rvillen doen?

- Ja, zeker! Gij hebt mij rvel uit't water gehaald.

- Natuurlijk! Anders zoudt ge verdronken zijn!

- Ja. Ik ga 't gerief halen om een vlieger te maken.

- Maar ge zult hem hier rnaken, nietwaar?

- Ja, ja!
Wel, wel, de kapitein van school A. was de vriend ge\tror-

den van den kapitein van school B. En de twee vechtersbazen
hadden niet meer over de vroegere ruzie gesproken.

Maar trVillem had zich toch ooh flink gehouden bij dat
ongeluk.

Een kr,r'artier later hwarn Dolf terug.
Moeder had gehoord, wat hij doen wilde en een potje

stijfsel gebracht, om het papier te plakken.
Dolf ging aan 't werk.
Hij boog twee buigzame takken over elkander, zoodat ze

een kruis vormden.
Hij spande dan touwtjes van tlen kleinen tak naar den

grooten en zoo maakte hij 't geraamte. Over dit geraamte
plakte hij rood, blinkend papier.

Willem keek met stralende oogen naar clen vlieger.

- Hoe vindt ge hem? vroeg Dolf.

- O! zoo schoon.

- En nu de staart nog!

- .Ia.
Dolf nam kleine stukjes papier, frommelde ze in elliaar

en bond ze aan een touw.
Zoo maakte hij den staart van zijn vlieger... of liever van

trVillems vlieger, rvant de zieke zou hem krijgen.
Dolf wilde 't goed doen; hij had ook een prentje meege-

bracht en plakte dat midden op het papier.
nt\U'as een man, die op een trompet blies.

- Hij moet mee in de hoogte! gekte Dolf.

- Ja...
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- Tot aan de wollien!

- Het touw zal zoo lang niet zijnl
Eindelijk rvas de vlieger klaar.

- Nu moet trij nog goed clrogen, maar mCIrgen gaat hij
de lucht in, zei Dolf.

- Laat ge hem voor het huis op?

- Ja...

- Ha! dan kan ik hem zien. O! 'k *'ilde clat ik beter was.

- Ge zijT ziek, omdat ge mij uit 't water gehaald hebt,
hernam Dolf.

De kapitein van school B. kwam bij clen overste van
school A. en zei:

- 
\ffillem, we zullen nooit meer vechten, hé!

- Neen, nooit meer, Dolf!
Meer spraken ze niet over hun vroegere ruzie... maar

't was gemeend wat ze zeiden! De beide generaals sloten vrede.
Dolf bleef nog eenigen tijd bij Willem. Toen hij het huis

vcrliet, keken de makkers hem vreemd aan.
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Kapitein Il. die uit de woning van kapitein A. kwarn en
nog eens vriendelijh groetend bij het vensler bleef staan!

- Wij mahen nooit ruzie rne,er! riep Dolf. rilillem is een
flinke jongen en rvie 't anders zegt, konle maar af! I{ij is
mijn man!

I\,Iaar niemand sprak Dolf tegen.
Veel jongens gingen eens yoor't venster staan lachen. En

de manneii van school A. trokken dan vLeedzaam met die yan
school B. af.

*

Den anderen m.orsen nâ schooltijd, clus om half trvaalf,
kn'am llolf zien of cle vlieger goed drcog was.

- Ja, ja, zao droog als 't maar kann zei lVillem.

- Na 't eten moet. hij dan zijn eerste reis doen, irernam
ûolf.

- il{aar ik heb geen tourv.

- Ik heb er... een heele bol, jongen!

- Ha! tlat is goed.
Dolf liell -,,lug naar huis. Een half uur later kwam hij

terug.

- Nu gaat onze trompeiter omhoog, zei Dolf. Kijk maar
gced door't raam!

Dolf begaf zich naar buiten.
Zijn rnaat Hein, die ooli geholpen had om hem uit tlen

vijver op 't droge ter halen, zou cien vlieger opsteken. Dotf
sroest loopen.

Hij u'ond het touw een eind af. Hein hief den vlieger in
de hoogte, en toen Dolf riep: << Los! > steeg de trompetter
statig naar boven. \Villem keek naar buiten.

- Hoe schoon rijst hij! riep hij. En hoe hoog! En altijd
rnaar hooger! Kijk toch eens moeder!

Moeder vond ook, dat de vlieger prachtig opsteeg.
Eindelijk was 't touw afgervonden. En nu zat de vlieger

heel ver boven den toren.
Willem moest zich scheef buigen om hern nog te kunnen

zien.
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Dolf keek eens om en stak clen arm ofhoog, alsof hij zeg-

gen wilde: << Dat is een kerel, hé! >

Maar de trompetter moest naar beneden komen, want
zijn baas zag, dat het tijd was om naar school te gaan.

Dolf palmde dus het touw in.

- Hij trekt, hii heeft nog geen zin om naar treneden te
komen, zei de knaap.

De vlieger werd \Â/eer in Willems huis gebracht.

- Ja, hij vloog hoog, hé?

- O, ware't tourv lang genoeg, hij ging tot in de wolken,
verzekerde Dolf.

- Alloh! riep Hein. 't Is tijd, we zuilen te laat in de
school ziin.

Willem bleef alleen.
ltrogmaals zoo'n lange, vervelende middag!
Al zijn boeken waren uitgelezen, hij hende ze bijna van

buiten. Schilderen? Och, dat werd op den duur ook vervelend.
En nu begreep TVillem, rvat de meester eens gezegd haci,

<< dat de gezondheid de grootste schat is! >>

Ha! kon hii nu ook maar naar school en ais de klas uii
was, op straat, of in de wei!

En nu in den vliegertijd! Er zalen soms wel vijftien,
r'liegers in de lucht; maar Willem kon den zijnen zelf niet
oplaten.

Wat duurde 't lang, eer't vier uur was!
Eindelijk klonk het uit den toren: Bom, bom, born, born!
Iin weldra $reergalmden de straten \,an 't blij gejoel der

jeugd.
Dolf vergat zelfs liof{ie te gaan drinken, zoo brandde hij

van ôngeduld den vlieger weer in de lucht te laten.
En nogmaals steeg de << trompetter >>, zooals de jongens

hem noemden, ver boven 't haantje van den toren.
Bij 't dalen stootte hij rnet zijn neus tegen clen muur en. ".

o! Jammer, de neus werd ingedrukt.

- De trompetter heeft zijn voorgevel gebroken! riepen
eenige jongens.

- 'k Zal er wel een pleister opleggen, zei Dolf.
\Millem had't ongeluk gezien.

- Is de vlieger kapot? vroeg hij.
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- 't Is niet ergn ant*'oordde Dolf. Ik zal den trompetter
eens rap genezen.

De stijfselpot werd gehaald, een nieur,v reepje papier
gesneden... en na een uurtje rvas de beschadigde vlieger
geheel hersteld.

- Vannacht kan hij drogen, zei \Villem.

- Ja, en morgen moet hi.j weer oJr reis!

Den volgenden dag rvas 't heel schoon weer.
Een vroege lentedag!

- De winter is voorbij, zeiclen de menschen.
Maar ze dachten er niet aan, dat ze nog storrn en regen

nrochten verrvachten en wie uieet, missctrrien sneeuw ook,
want zooals't rijmje zegti

Apriltie zoet,

heeft nog lvel eens een u'itten hoed.

En nu was 't pas begiir lïaart.

- N'Ioeder, zotJ ik niet naar buiten mogen? vroeg 14ril-
lem. 't Is zulk schoon u'eer!

- Ja, maar urv beenen, jongen!

- I\,'Iaar ik bedoel, buiten zitten oi) een stoel, moeder!

- Ah, buiten zitten! O, zeker, ge zijt niet ziek en de zsele
luclrt zal u goed doen! lYacht ik zal u buiten zetten.

En moeder narn den stoel rnel haar kind op en nu zat'Willern genoeglijk o1t straat.
Dat tvas toch een verandering.
Hij had nu 't gevoel, dat hij wel gaurv beter zou zijn.
Ha! beter, en weer kunnen spelen rnet zijn makkers!

ilIaar geen waaghalzerij meer! En ook geen oorlog rnet school
B. Die tijd was.r'oorbii.

Toen de jongens uit school kwarnen, keken ze vreemd
op, Willem zao buiten te zien zitten. En zelfs veel bengels
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\ran school l]. ornringden hern en spraken hem vriende-
lijk toe.

Willenr Verrneere, dat was een flinke jongen; die had
iernand van den dood gered; zijn naam was in de gazet
gedrukt geweest, ja, echt gedrukt.

En de knapen begrepen thans ook, hcie dwaas het rvas
altijd in ruzie te leven... en dat alleen, omdat ze op verschil-
lende scholen gingen. Door hun << elkaar den baard willen
afdoen >>, was er bijna een makker omgekomen! En wie vond
het niet plezieriger in vrede te leven en met elkancler vrooliik
te spelen, dan steeds dat oorlog voeren!

De meesters hadden er ook zoo oyer gesproken en al de
leerlingen zeiden bij zich zelf hot elkander, dat de onderwij-
zers gelijk hadden. Dus geen rvzie meer!

- Zeg, 'Willem, riep Dolf, nu u,eet ik rvat!

- Wat dan?
_. 1Ve zullen den vlieger oplaten.

- i{aar ik mag niet loopen.

- Neen, neen, maar ik zal den vlieger oplaten en als hij
heel hoog is, zult gij hem vast houden. Hoe vindt ge dat?

- Ja, ja... dat zal plezierig zijn! juichte \Millern, en zijn
oogen straalden van vreugde.

Dolf haalde den vlieger.
Hein stak hern \Yeer op en Dolf liep.
De trompetter deed zijn best; eerst zrvierde hij wat, maar

dat cloen de beste vliegers immers. Doch dan schoot de rvind
er onder... en hij stoof omhoog... altijd hooger tot hij op
't laatst een stipie geleek.

Dolf krn'am langzaarn naat'Willem en gaf hem het touw.

- Goed vasthouden, \Millem, want hij trekt hard hoor,
vervolgde hij.

- Ik zal oppassen, zei Willem en vol blijdschap nam hij
de lioord over.

Hoe gelukliig gevoelde de jongen zi<:hl Zijn gezicht
glansde.

I{oeder kwam eens kijken.

- Dat is plezierig, he! zei ze ontroerd.
Ja, moeder ïvas ontroerd, omdat ze medelijden had met

haar kind, dat zoo aan zijn stoel gebonden was. Zeker,'Willem
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had schuld... hij r,vas begonnen met die rockeloosheid van
<< scholletje springen >>, h;j had Dolf lierdonk uiigeriaagd,
doch hij hact ooii zijn stoutheid \1,eer goecl genlaakt. En ge
weet hoe!

'Wat rvas rnoede,r bang gerveest, dat \Villem lireupel zou
zijnl

Nfaar, gelukkig hacl de doktel gezegd, dat liaar zoonije
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goed genezen en $,eer loopen en springen zou als vroeger,

Nog wat geduldl
En rnoeder verheugde zich nu, omdat haar zoontje ras

$ienas.
De jongens moesten gaan eten.

Willem haalde 't toulv in en de vlieger kwam stilletjes
omlaag, tot op de knieën van ziin baas.

- Dolf'wilt ge eens iets doen voor me? vroeg Willem
dan.

- Zegmaar!

- Kom, vôôr de school begint, terug en laat den vlieger
op. Dan kan ik hem heel den middag vasthouden. Wilt ge?

Dolf beloofde het.
Willem bleef nog buiten zitten tot vader thuis kwam"

Vader keek eveneens r.erwonderd op. FIij rnoest natuurlijk
alles hooren.

I)an narn hij voorzichtig den stoel vast en droeg hem in
de keuken bij de tafel.

Dolf hield rvoord.
Bij de Verrneere's was 't noenrnaal nog niet afgeloopen,

of de vroegere kapitein van school B. stond al op den vloer.

- Ik zal hem vasL oplaten, zei hij.
En toen een poûsje later, r,ader zijn kind weer Lruiten

bracht, zweefde de trompetter reeds hoog in de lucht.
'Willern kreeg het tori',v en den ganschen namiddag bleef

hij zoo zitten.
Zoo rvas er dan toch rvat afrn'isseling gekomen in zijn

eentonig leven.
Soms regende li.et, en dan bleef de irompetter aan den

nagei tegen den muur hangen.
ilIaar: op zulke dagen kwam Doif zijn kameraad gezel-

schap houden.
De vijandschap lr,as in .nui'n. vriendschap verkeerd.

Geen beter maten in ireel Rasheke dan Willem Vermeere en
Dolf Verdonk!

Eindelijk kon Willem weer naar school gaan.
't'Was een schoone morgen in h{ei. Daarbuiten zong alles,.

het vogeltje in den broom, het bieke in de struik, het windje
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door de takken, maar vooral ook in lVillems harte zong het.

Dolf kwam hem afhalen.,. maar moest weldra door een
andere straatn want hij ging naar school B. en Willem naar
school A.

De bestuurder van school B. r'roeg aan Dolf:

- Gaat Willem Vermeere vandaag naar school?

- Ja, mijnheer.

- Ah, dan moet gij eens naar den bestuurder van school
A. gaan.

Dolf vroeg zich onderweg rn'el honderd maal af, wat hij
op school A. te rnaken had.

De hoofdonderwijzer ontving hern echter zeer vriende-
Iijk en liet hem in de kias naast'Willem zitten.

- Zou ih nu hier op school moeten gaan? dacht Dolf.
De les begon. Dolf bevond zich hier als een kat in een

vreemd pakhuis.
Maar wie trad daar binnen? De burgemeester!
Al de leerlingen stonden op. Nadat de burgemeester

den hoofdonderwijzer gegroet had zei hij:

- Gaat zitten, r'riendjes! Wie vâll u zou nu eens kunnen
zeggen, waarom ii< r'andaag kom?

Dolf stak dadelijk den vinger omhoog.

- Gij? Ha zijt gij Dolf Verdonk!'Welnu laat eens hooren!

- Om Willem Vermeere geluk te rvenschen, burgemees-
ter, antrl'oordde Dolf.

- Juist!
Ieder keek naar Willem, die zoo rocd zag als vuur, en nu

Éaar voren rnoest komen.

- Willern ik heb gelvachtn oin u geluk te wenschen, tot
ik het in school kon doen, zei de burgerneester, teru'ijl hij den
knaap de hand drukte.

Ge zijt een flinke jongen. Eerst zou ik u wat moeten
berispen om uw roekeloosheid, maar ik weet, dat ge voortaan
met uw leven niet rneer zult spotten. En dan hebt ge getoond
dat ge't harte op de rechte plaats draagt! Flink zoo! En weet
ge waarover ik me zeet verheug! Over den vrede tusschen de
jongens van school A. en B. en uw onderwijzer ook, nietvvaaro
miinheer?

- Zeker, burgerneester!



-16-

- Z,aoals de grooie urensr:hen in onze st:rd gaedt: vr.'ien-
den zijn, zoo rnoet iret ook met de kincleren 'e1'ezen. Ile }capi-
ieinen hebben vriendschap gesloten, cle soldaten oi-'k, niet-
nrar? Ik ben er blij orn!

En nu moesten al de liinderen ctrriemaal << llcezee! >>

l'ce ilen ter eere van \\tillem. En Dolf sclrreeurvde't luidst. Ilij
'macht den ganschen voormiddag op school A. blijven. Ï'{a clen
nûen ging hij naar I3. terug. Maar voortaan bleef hij tr!iliems
beste vriend... en ook de soldaten volgden clat rtoorbeeld en
nooit hadden ze er spijt van.




