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ABRAHAM HANS

3(}. - Een vltjtige jongen.

I,odewijk was een vlijtige jongen, die op school
goed zijn best deed. Hij lette op, als meester iets
vertelde, zag bij 't lezen altijd in zijn boek, hield
zijn schrijfboek net, toonde zich naurvgezet en
gehoorzaant, zoodat de onderr,vijzer hem prees om
zijnen iever en zijn goed gedrag.
Eens op een rnorgen kwarn onze vriend met een
droevig gelaat in de klas. 't Werk ging niet wel.
Lodewijk kon d.e vraagstukken niet oplossen. Ond.er
cle leesles wist hij niet, rvaar het was. De meester
begreep r,'i'el, dat er den knaap iets scheelde.
a \Vat is er toch? r vroeg mijnheer -rriendelijk.
I'odewijk kreeg de tranen in de oogen en antlvoordde
op treurigen toon : < Vlijn vader is zoo ziek.
< Ach, > hernam c1e onderwijzer, <t dat is oprecht
droevig. Komt de dokter bij uwen vader?
<<I a, mijnheer. Bn hij zegt, datvader- goed moet
oppassen, r,vant hij is erg ziek. ,
<r We zullen maar hopen, dat uw vader spoedig
>>
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beter r"iordt. Ge wilt me elken dag u'el eens vertellen,
hoe het met hem gaat, niet lvaar? l
iVlaar rond half e1f ku'am loder,vijks zuster haastig
naar de school geloopen en weenende, zei ze
_* < Mijnheer, mag mijn broeder mee gaan? Vader
is veei erger geworden. Hij ligt op sterven, zegt de
'.

dokter.

l

De onderw-ijzer had diep medelijden met de kinderen, die nu haastig naar huis snelden. En 's middags hoorde hij, dat de zieke gestorven r,vas.
Er heerschte groote droeiheid in de rvoning. De
goede vader r,vas doocL ! En moeclet zag de toekomst
somber in. Wie zotr er nu het brood verdienen?
I,octe-wijk telde nog ffraar e1f jaren en hij v,.as toch
de oudste van vijf kinderen !
Na de lregrafenis kr,vam Lodeu.'ijk met een droevig
gelaat naar school. Hij zei.met tranen in de oogen
tot den rneester :
< Mijnheer, ik kan niet langer naar de klas
komen, vrant ik moet helpen, om het brood voor ons
a1len te verdienen. ,

*-

zijt een bratre jongen, daar ge u zco flink
gedraagt. 't Spijt me erg, dat ge ons t'eriaat, maar er
<r

Ge

is niets aan te doen. \.\-at gaat ge nu n'orden?
rt

Ik

mag

bij

r,

den timmelrllan koriren u'erken,

) ant\Mooldde I,ode.,rijk.
mijnheer,

De onderr,vijzer gaf. aan den jongen een schoon
boek ten geschenke en drukte hem hartelijk c1e hand.
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Lodewijk r','erd dus leerjongen. IIij rnoest schavelingen bijeen keeren, planken dragen, 't gerief
kuischen en andere v,'erl<jes verrichten. irater zor: irij
leeren harneren, scha\ten, zagen en a11es ï/-ert een
knappe timmernian kennen rnoet.
Maar hij had rnet zijnen vriend Dolf eene afsrrraak
gernaakt. Dolf ging ilog near school. 's Avonds zou

hij bij

Locler,vijk komen en hem alles vertellen, r.n'at
de meester in cle schooi geleerd ha.J. Tcen cle on,lerrvijzer hoorde. hoe gaarne I'o<iew-ijk nog wat leeren
rvilde, liet hij cl-en jongen eens rûepen en zei :

( Ik m'eet rvat i:eters voor 11. Elken avond
mcogt ge een uur bij mij kornen.Ik zaI u dan and.errrrijs geven. Zrike flinke gasten a1s gij, 'n'i1 itrr gaarne
vooruit lie1pen.
Wat x'as Iætieu'ijk biijCe I Opgeiogen gin-q irij
huis-waarts om aa11 nioecLer 't goede nieuu-s te vertetien.
r>

Iederen avond begaf hij zich naar den onder*-;ijzer,
die hem al1es leerde, wat een flinke timmerman
kennen moet, rrooral rekenen en meten. En, daar
onze vriend ook op de werkplaats zijn uiterste best
deeci, rrerd hij zulk een bekwame ambachtsman, dat
hij voor moeder, broerkens en zusterkens, 't broocl
verdienen kon.
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