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16. AlLe fl*lgin is mor:ilijÉ{.

l)e iongens zaterr in de schooi. Ze moesterr leeren

schrijven met pen en inkt en waren hiermede nog
rnaar eene maand bezig. 't Was nu de beurt aan c1e

letter ier. Jaak trok een vies gezicht. H.ij zag er
bijlange niet vroolijk uit. Meester bemerkte het r,"'ei.

- < lXaar Jaak, r sprak hij lachend, tt zijt ge

clezen morgen rnet u',v verl<eerd been uit bed gestapt?

Ge ziet zao zL71Jt a1s azijn. ,r

-- e l{eester, die letter is zoo moeilijk, r ant-
.woordde de knaap klagend.

- <r Ah, die w plaagt u. zoo ! r hernam de onder-
rvijzer. < Jaakje denkt, clat hii a1les van zelî. kan.
Kom, jongen, doe uw best. A11e begin is moeilijk.
Maar a1s ge goed oplet , zal het rvel gaan. Ik heb ook
rnoeten leeren, toen ik nog kiein $'as. ))

loeir c1e schrijfles geêindigd u'as en }'Iijnheer de

schrijfboeken en pennen rveer in de kas geborgen

had", zei hij : << \k zal u eens wat vertellen. rr

De leerlingen zetten zich dadelijk recht, om goed
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te kunnen luisteren, want ziet : r vertellen ! r: dat
kon de onderwijzer zoo schoon !

En meester begon :

_. < Jaak heeft daar gei<laagd, dat die letter zoo
moeilijk'was. Ja, kinderen, in de rvereld moet ge

alles leeren, en dat is gewoonlijk niet gemakkelijk.
Uw broerke of zusterke moet leeren gâan. Elc'e dik-
wijls valt het niet? F,n zegt moeder nu : broerke of
ztrsterke kan niet loopen, i1r'zal het maar attijd in den
stoel zetten? l

De jongens begonnen te lachen.

- < Neen, I\feester, > zei Jaak, r \r'lant dan za,a

broerke nooit leeren gaan. )

- < Juist, > hernam de onderrvijzer, <, een kind"
leert maar loopen met vallen en oostaan. Eir als ik
nu tot Jaak zei : Ja, die letter w is zoo rnoeilijk, ieg
de pen maar neer, zo11 hij dan kunnen schrijven, atrs

hij de school verlaat? Neen, niet waar? Dus, daarorn
moet ge goed urv best doen, dan zlnlt ge, na eenigen
tijd, schoone letters schrijven.

> Een ruiter kan niet van clen eersten keer te paard,
rijden. Een timmerman rnoet eerst leerjongen en
knecht zijn, als hij baas r,'i'ii'worderr. Alberts rrader
is klerk. Denkt ge dat hij niet rreel moest treeren, eer
hij a1 het weik vâ11 een bui:eel kende? \''raag het
rnaat eens aan uwen vader, Albert !

r I6eren, leeren, is overal de rvet. Een kleer-
rnaker kan niet van d.en eersten clag broeken en frak-
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ken rnaken. Fæn srnid heeft al heel wat moeten
haureren en vijlen, en rneer d.an een jaartje aan den
blaasbalg geti'okken, eer hij eene stoof kan vervaar-
digen.

,, En 't cluurt dikwijtrs lang : Atrle begin is rnoeilijk.
Geclutc1, jong;ens ! Dat bernerkt ge zeifs in de natuur.
Zie nu eens die kas ! 't Is een schoon rneubel, niet
r,vaar? Welnu, 't heeft vele jaren geduurd, eer die kas
gemaakt kon v,rorden. Ze is van hout. Dat hout
kwam van eenen boom. Die boom was eerst een

heel klein zaadje. Denkt nu cens, kinderen, dat
zaaclje moest een plantje, dan een boompje worclen
Hoeveel tijd was er noodig, eer die boom hoog en
dik was ! I)an werd hij omgehouwen, later gezaagd.
't l{out moest d"rogen, d.aarna geschaafd r,vord.en.

Dan mocht rnen er eerst aan d,enken er meubels van
te malçen. Ge bertrerkt dus, dat er voor al1es geduld
noodig is. I{oudt clus goeden moed, ook in de
schrijfles. Doch doet x'el uw l:est. Geduld alleen is
niet voldoeade. Ge moet u ook moeite geven. Niets
gaai rran zeif. IIaar rvillen is kunnen. A1s Jaak eene

irrooie lette:: to maken wil, zal hij er in gelukken. r,

Zoo sprak de ondenvijzer, Jaak luisterde met
ireide ooren en nam zich voor, 's meesters raad te
.,rolgea. Hij paste u'e1op. Hij dacht aan.'t versje :

Let op de vingers aliebei,

Leg 't schrilt niet scheef. Zlt reclft er voor,

En langzaam, jongen, langzaam, lioor.
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En'k rvilde, mijne lezers, dat gij de zp's van onzen
vriend gezien hadt Ze leken rvel gedruû:t, in plaats
van geschreven, zoo schoon stonden ze op't papier.
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