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Dur'lfrrE.

l,iichiel ïTas een durfal.
Hacl het gevrûren, hij ging c1e eerste op het ijs.
Zagen de jongens een nest, Michiel k1om gez-.ninci oir
clen boom.

Aitijd stond hij van voren. llaar clikivijls rnoet hij
zijne roekeloosheici bekoopen.
Op zekeren moïgen gingen eenige joirgens, -ïvaa-rond.er I\{ichiel, a1s naar ge-r'oonte, ter schole.
I{et had 's nachts veel geregend, zooals men zien
kon aan de groote plassen, die cp sommige plaatsen
de straat overdekten.
Daar kr,r,arnen d,e kinclereil vooï eenen.uitgestrekten plas, rvant hier lagen de steenen rvat gezakt, zoodat het rvater er van alle kanten heenspoelde.
-_ < \tr'ie durft er over springen? r'riep een uit
clen hoop.

En natuurlijk antvi'oordcLe ï'Iictriel onmiddeilijk
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Hij reikte zijne boekentasch

aan zijn broerke over,
nam eenen aanloop en sprong... over de plas? fleen,
mis, rnidden er in en rvel zoo, dat hij met zijne bee-

nen ornhcog 1ag.
A1 de jcngens lachten luidkeels, maar onze durfal
'trok een benau.wd gezicht.
Daar ston<i hij : 't rvater droop uit zijne broek en
het slijk zat tot aan zijnen kraag.
Zoo kan hij niet naar schoçl !
En s'at zou moeder zeggen?
L{et een angstig harte trok hij naar huis.
< Wat is er gebeurd? rr riep moeder op spijtigen
toon. << Wai ziet gij er uit ! l
( Ik ben in eenen plas gevallen, > zoo wilde de
jongen zich verontschuldigen.
-_ ,, En hoe kwam dat? l

-_ < I,Iet er over te willen springen.
t< 7.oo, manneke, gij waart rveer haantje de
voorste, niet rvaar? En ik kan zôô we1 voor u wasr,

schen en strijken, en vader voor 11 rverken. Trek
maar rap ûwe zondagsche kleeren aaî, wantt ik wi1
niet, dat ge de school verlet. Wij zullen iater n'el
eens verder spreken. l
Haastig verkleedde }Iichiel zich en liep dan, zoo
snei hij kon, rraar school.
Maar de be1 had

a1

lang geidonken en de klas rvas

begonnen.

*

<

llichiel, ge komt te iaat, , zei de onderwijzer,
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toen de durfal, rood tot borten zijne ooreir, binnen
trad. < Hebt gij een briefke van huis? r,
t Neen, Mijnheer. >
- ( Dan is er ook geene geldige reden tr:oor tt\\,
- komen. Waar zijt ge geweest? l
laat
De waarheid kwam er uit.
<(

't Is voorzeker plezierig

voor uwe moedei, u

zindelijk
naar school te zenden en u zoo vriil en nat
te

zien terugkeeren. En wij verliezeî onzen kostbaren tijd, want ge komt hier de orde verstoren. Om
half trvaalf blijft ge in de klas. r
't'Was middag toen Michiel naar htr.is ging.
<<Zoo,

schoolblijrrer,

>t

zei vader, toen de jongen

binnen k$'am, < wij zitten al een krvartiel aair tafel,
want wij wachten natuurlijk niet op de laatkomers"
Ga naar zolder, ik zal u straks wat brood en n ater
brengen. 't fs schoon van 11, om moeder zooveel lverk
te geven, moeder, die toch a1 zooveel \,oo1't1 te cioen
heeft. ,
l\fichiel trok naar boveu en hij moest er tot ha]f
twee zitten.

( Ik zaI t naar school brengen, > sprak rtader
toen, < rvant anders vrees ik, dat ge weer tnet liet een
of ander ongeluk thuis komt. l
'Wat rvas
de durfal beschaamd, toen c1e kamaraclen
hem spottend aanzagen, omdat hij, als een klein
manneke, aan vaders hand op de straat stapte.
Na vier uur mocht hij niet spelen, maar rnoest stil-
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iekens in huis blijven. 's Avonds, bij 't naar irecl
gaan, \rro€B vader :
_- ( Moet ik u rnorgell \\'eer wegbrengen? ,
< Neen, vader, antrovoorclde l\{ichiel, <t 'k zal
- naal school gaan. l
rirstig
u Zeg dan ook aan moeder, dat het nieb ûleer
zal- gebeuren. r,
Moeder kuste haren zoon er sprak :
< Mijn jongen, zoo ge eens door urve roekeioos*
- uit eenen boom viel, en met gebroken beenen
heid
of zeifs dood naar huis gebracht u'erd, dan zou ik ziek
rvorden van verdriet. l
Deze 'woorden troffen l\fichiel en hij nam zich
ernstig voor, niet meer zao 'T7 durfal te ztjn.
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