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MENEER TERLINGEN  
  
In mijn stad van herkomst woonden wij boven de winkel vlakbij de Dom. 
In de ochtend, als er toch geen klanten waren, liep mijn vader langs de 
andere winkeliers in de straat om te praten. Zijn gespreksstof deed hij op 
door eerst het laatste nieuws in de vitrines van de krant Het Vrije Volk te 
lezen, recht tegenover onze schoenenwinkel. Mijn vader las vooral 
sportnieuws. In het voetbalseizoen had hij met anderen lange 
bespiegelingen over Willem van Hanegem die in zijn puberteit bij Velox 
met zijn kromme voorzetten verbaasde. Het was bijna aan het einde van  
het televisieloze tijdperk: in de zomer verkochten mannetjes van De 
Arbeiderspers in hemdsmouwen extra edities van de krant met nieuws 
over de Tour de France een paar uur nadat de etappe van die dag was 
verreden.  
  
Op een keer stond mijn vader voor de winkel een sigaret te roken. Het  
ongelooflijke gebeurde: meneer Terlingen kwam de straat in, mijn 
meester uit de derde klas. Mijn meester was boven iedereen verheven. 
Wat hij vertelde, was waar. Had hij verteld dat diamanten niet  
als steenkool in gesloten mijnen werden gedolven, het lag namelijk te 
diep, dan viel daar niet aan te tornen. Met mijn grote zus  
had ik daar een heftige discussie over en zij beweerde dat er wel 
gesloten diamantmijnen waren. Toen de encyclopedie haar gelijk 
bewees, bleef ik volharden: die encyclopedie deugde niet,  
want meneer Terlingen had altijd gelijk.  
  
Meneer Terlingen was voor onze winkel gestopt en stond nu te praten 
met mijn vader. Verlegen ging ik achter zijn broekspijpen staan. Mijn 
vader vroeg of meester volgend jaar de vierde klas nam, zodat hij met 
dezelfde jongens verder kon gaan. Wijs antwoordde meneer Terlingen,  
dat dat niet goed zou zijn, want elke onderwijzer heeft zijn eigen 
interessen en voorkeuren: de een rekent veel, de ander doet vooral taal 
en weer een ander laat de kinderen eindeloos plaatsnamen leren. Als  
de jongens nu elk jaar een ander krijgen, dan komen ze een heleboel te 
weten. Omdat meneer Terlingen dat vond, vind ik dat nog steeds.  
  
Wat deed meneer Terlingen in de klas?  



Elke dag, vlak voor het speelkwartier, zegden we de tafels van 
vermenigvuldiging op, die hij aan het begin van het jaar op het  
bord had geschreven, en die hij met de stok aanwees. Elke ochtend 
weer, een jaar lang. Was het vervelend? Nee. Wij schreeuwden  
ze uit en het vervulde ons met trots, dat de hele school hoorde dat de 
klas van onze meester de tafels aan het leren was.   
  
Op een dag, vlak voor de vakantie, had hij zijn viool meegenomen. Voor 
het eerst zag ik in het echt een viool. De meester ging er  
op spelen! Toen hij aanzette, sprong er een snaar. Een schok ging door 
de klas, maar in alle rust pakte hij een nieuwe snaar. Hij wilde hem 
inzetten, maar het lukte op de een of andere manier niet. Ik riep hard 
door de klas: Ha, ha, de meester kan het niet! Hij keek me aan. Nu ik dit 
schrijf, voel ik de schaamte van vroeger weer in me opkomen. Ik herinner 
me niet dat hij ooit iemand gestraft had, maar mij stuurde hij  
de gang op. Pater Amadeu van de eerste liep langs. Wat ik gedaan had, 
vroeg hij verbaasd. Ik kon het hem nauwelijks vertellen. Even later 
hoorde ik de viool. Ik rekte me uit om door de glasruitjes van de  
lokaaldeur een glimp van de meester op te vangen, maar ik kon er niet 
bij en huilend ging ik op de grond zitten. Toen de klas uitging, en dat 
moest in twee nette rijen die zich in de gang opstelden, ontdekte hij me  
naast al die benen op de grond en hij schrok. Hij had me vergeten.   
  
Maar meneer Terlingen was vooral meneer Terlingen door de 
vrijdagmiddagen. Dan ging hij vertellen. Helemaal uit het hoofd.  
 
Vaak deed hij dan de bollampen uit. Voor de bakstenen Gregoriusschool 
stonden donkere kastanjebomen die door de ramen van ons lokaal 
dreigden. In het schemergroen hoorden we meesters verhalen. De hoge 
zwarte cilinderkachel bromde door zijn woorden heen. Hij ging  
zitten op de voorste bank, zijn voeten raakten de grond. De man had een  
volstrekte rust over zich zoals hij daar zat. Zijn stem was laag en 
vriendelijk. Zijn lichtgrijs krulletjeshaar lichtte in het halfduister op. Een 
jaar lang vertelde hij over Karel en Elegast, elke vrijdag weer. Over de 
maliënkolder van Karel. Over Eggherics zadel met de gouden belletjes.  
Over God die Karel opriep. Over Karels vazallen. Over roofridders. Over 
het ploegijzer. Over de slotbrug, die knarsend neergelaten kon worden. 
Over de geringe lengte van ridders. Over het kruidje. Over de 
vogelvrijverklaring. Over het witte bovenkleed van Karel. Over zwarte  
roofridders. Over de wondere gaven van Elegast. De klas werd stil en 
droomde weg in de middeleeuwen.   



  
Nu vertel ik het verhaal en het verlegen jongetje dat ik ooit was, raakt 
niet uitgepraat. Hoe dat kan? Wil ik telkens weer dat vroegere mysterie 
beleven? Maar ik voel niet het mysterie van meesters middeleeuwen, 
maar het mysterie van leerlingen die naar me luisteren.  
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