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l?,. I(laas-ik-zal.

Een rare naalr, niet waar, vriendies? Wie ireet er
nu, I{iaasje-ik-za1? Ja, de jongen van wien ik u ver-
te1len wil, heette eingelijk Klaas Smits, maar men
noeilde hem altijd Klaas-ik-2a1. Iruistert maar eens
waafom.

's n'Iorgens riep moeder aan de trap :

- 
( Klaas, 't is tijd, om op te staan. Kom uit

bed I rr

En dan antr,voordde onze vriend slaperig :

- 
( Ja, moeder, ik za7 seffens beneden zijn. >

Ilaar, tegelijkertijcl, keerde hij zich nog eens om,
onder de u'arrne dekens en sliep voort.

- rr Klaas, Klaas ! ,r klonk het voor de trveede
nraal. o Kiaas, ge ztdt te laat op school ztjn. ,

- 
( Ja, moeder, 1k zal..., r, rviide de ander dan

weer antwoorden, maar moeder kencle d.at ai lang en
ze irok Kiaas-ik-zal uit bed.

A1s de knaap dan aangekleed \yas en gegeten hac1,

clrentelde hij, in plaats van recht naar school te gaan.
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Hij moest dit nog zoeken, dat nog halen, en ûp moe-
ders \rerrnaningen, zich toch rryat te haasten, ant-
r.voordde hij , u i\{oeder, ik zal dadelijk vertrekken. l

Maar dan kwam 't baaske te laat in de klas, zoodat
hij om elf ure moest blijven, voor straf.

Zoo u'as het nu altijd. Moest de jongen iets doen,
hij stelde immer uit. 't Was onveranderlijk : < Ik zal.>

Bn ongelukkiglijk bleef dat zoo, zijn Xeven lang.
Klaas kon zijn gebrek niet afleeren.

I-Iij l''.,erd timmerman, maar verloor al spoedig
zijne klanten.

Llr krvarn iemand orn te vragen, of hii eens naar de
cleur rvilde zien, daar deze niet goed sloot.

-- < Ik za1 stlaks bij u. zijn, r beloofde Kiaas.

Eerst rnoest hij dit nog doerr, dan dat. En als hij
aan zljnen klant dacht, zei knj bij zich zel.r'en : a Ik
za1 seffens gaan. r Doch wanneer hij eindelijk .rer-

,scheen, om naar de deur te zie*, rn'as deze al gçemaakt
cloor eenen an<ieren timrnerman, die rriet uitstelcle"

Op zekeren keer m.oest er een huis gebouwd
worden.

- 
( fk zaI vragen of ik het timmerwerk nrag

c1oen, r dacht K1aas. o Er is daar eenen goeden stui*
ver te verdienen. Ik zal naar d.en man gaan, voor
wien de 'n'oning gezet moet q'orden. >r

I\{aar rn'eer stelcle hij uit. En toen hij ging, r,ras het
rverk al aan een ander beloofd, <1ie er rapper i:ij ge-
rveest rvas.
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De knechten volgden 't voorbeeld van hunnen
meester. Zij ook zegden : <r Ik zal. n llaar met dat a1

rn'as de arbeid rrooit op tijd af. Moest er eene kas
gemaakt r,r'orden, dan lagen de planken nog onge-
schaafd, dan zei de gast :

- 
( Ik zal het hout schaven, )) e11 de leerjongen

slrrak : t<Ikzal naar den ijzerwinkel om nagels gaan. )
Wanneer de man, die de kas besteld had, k'uvam

vragen, of. zijn meubel gereed, was, moest Klaas ant-
n'ocrden : < Nog niet, maar ik za|'t afmaken. r,

De gevolgen bleven niet uit. De kianten gingen
elders, omdat ze op d.en timmerman niet konclen ver-
trourven. Nooit was er iets op tijd klaar.

Ën Klaas-ik-zat bleef arm, zoolang irij leefde.

Anclere arnbachtslieden \rergad erclen een fortuiirtje
maer ldj had moeite om zijn brood te verdienen.

Stel niet uit tot rnorgen, wat ge vanclaag kunt
doen.
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