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I. - X/ein J3roertje.
BE1'JE (de mez'd). - Fientje, Trientje, Piet en Irma,
komt eens kijken, wij hebben e~n nieuw kindje
gekocht!
FIENTJE en TRIENTJE. - Eel,1uieuw kindje 7,
PIET. - Is het waar, 8tinu8 ?
STINUS (de krtfCltt). - Zeker, jongen, kom maar
eens kijken!
lRMA. Waar is het, B@tje ?
BETJE. - Daar, kinderen, daar ligt het in zijn
wiegje. Zachtjes, ge zoudt het wakker kuunen maken.
FIENTJE. - 0, wat een lief kindje!
TRIENTJE. - Wat een klein hoofdje!
PIET. - Kijkt: het heeft al oogjes, een neusJe
en een mondje.
lRMA. Betje, is het een broertje of een zusje?
BETJE. - Een klein broertje, Irma. Als het wat
grooter is, moogt gij er mee spelen.
hMA. Dat zal ik gaarne noen. Maar hoe heet
011S kindje, Betje?
BETJE. - \\Tij zullen het Antoontje heeten.
IRMA. Antoontje, ja, dat is een mooie naam.
PIE'r. - Bijten kan het nog niet; want het heeft
nog geen tandjes in zijn mondje.
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11. -

EENE KINDERMEID ~IET VIER "OOTEN.

11. - &ene ,xindermeid meI "ier poolen.
Ga maar het gansche land door' en zoek ééne
enkele kindermeid, die de kleinen zoo zeer bemint,
zoo trouw over hen waakt, zoo gaarne met hen
speelt als Baron. .
vVaar de kleinen zijn, daar moet Baron zijn, en
waar Baron is, daar willen de kleinen heen.
Nu spelen zij huishoudinkje: op eene ton en op
een houten stoel hebben zij eene plank gelegd;
daarop een handdoek uit de keuken; en de tafel
is gereed!
Nu moet het eten bereid worden! Klein zusje mag
hare grootere zuster helpen; maar de kleine knaap,
die moet stil toezien en de handjes thuis houden.
Ach! hij heeft toch nog zoo weinig verstand van
dit spelletje.
Baron weet niet, wat hij er aan heeft.
Tot nu toe speelde men samen in de weide; men
rolde broederlijk in het zachte gras, in de warme
stralen der lieve zon.
Hij kan maar niet begrijpen, wat een aardigen
kost men daar gereed maakt; hij zou' wel liever
rondloopen en spelen, maar hij weet, dat een hond
altijd mo'et doen wat de mensch zegt, ja, zelfs een
kleine mensch, en misschien denkt hij bij zich zelf:
Ik blijf hier toch, ik laat mijne maatjes niet alleen,
zij zouden mij soms noodig kunnen hebben!

..
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111. -

SIJSJE ONTSNAPT.

111. - Sijsje ollfsnopt!
Sit! szdsit! Pit! pit! pitl ... Fluit maar voóit, mijn

beste sijsje; ik hoor u zoo gaarne zingen, en ik heb
u zoo hartelijk lief. Toe, zet uw keeltje nog eens
open en laat uw lief stemmetje nog eens klinken .. ,'
Sit! sz!! sit! Eit! pz't! pit !... Braaf vogeltje, met u wil
ik spelen.
Daar, kleine pop, rust wat en slaap maar, terwijl
ik mij met sijsje vermaak. Gij kunt toch niet zingen I
Niet waar, sijsje, wij zullen samen spelen, he? Zie,
ik trek uw kooitje open, en gij komt aan mijn oortje
zingen, niet waar, beste sijsje ?..,
Ja, maar zoo niet! Wat, gij durft wegvliegen! Dat
is niet lief van u, .. Sz'!! sit! sit! Pit! pz!1 pitI ... Ja, stout
sijsje,.nu kunt gij fluiten, maar ik zal u wel vangen ...
Zie, mijn hoedje, dat smijt ik over uw kopje en gij
zijt gevangen ... daar!
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IV. -

HAAST GE:\'EZE"

IV. - /Kaalt

I''''.'''!

Grietje! Grietje! kind, kijk eens, wat ik hier
heb! 0, de lieve roode kersen! Kijk, Grietje, ze lachen
u toe en schijnen u te zeggen: Grietje, nog eenige
dagen en gij bloost weer gelijk wij! Smul ons maaT'
lustig op, dat zal u goed doen!
Dat zegt grootmoeder! Grootmoeder die aloud
en stram is en met een stokje gaat. Ze ziet Grietje
toch zoo gaarne! En ze heeft toch reeds !iOO veel, 0
zoo veel en zoo bitter geweend, toen Grietje ziek, 0
zeer ziek was.
.
Maar nu, welk geluk! nu is Grietje beler, eIken
dag beter!
Zij mag reeds uit haar bedje komen en uren lang
in haren stoel recht zitten en beginnen te eten.
En heeft de dokter niet gezegd, dat binnen acht
dagen het brave kindje buiten zal mogen spelen en
in de weide loopen, waar vlinders en vogeltjes in de
lieve zon fladderen?
En Grietje dankt voor de lieve, blozende kersen;
ze zien er toch zoo malseh, zoo sappig uit en waarlijk
zij smaken zoo goed! En de eene na de andere gaat
naar binnen, en moeder zwijgt en is innig gelukkig
over de herstelling van haar liefste Grietje.
Grootmoeder is toch zoo blij! 0, ze had zoo gaarne
hare weinig.e dagen op aarde gegeven voor het lieve
Grietje, en zie! nu mag het kind reeds kersen eten
en ze smaken haar zoo goed!
Grootmoeder, brave grootmoeder, liefde is geluk!
liefde is genezing!
9~~~~~~~~~~~~a
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V. -

DE

KLEINE NAAISTEH.

v. -

1Je ileine 3Yaa;sfer.

Het is in den Zomer, en de zon straalt liet voor
alle brave menschen.
In de keuken van haar huis vindt grootmoeder
het zop warm en zoo dof, en daarom gaat zij buite!1
in het lommer zitten.
Naasthaar zet zij het mandje vol kousen en linnen:
aan dat alles moet zij toch zoo veel stoppen en
lappen 1. .•
Marietje, haar zoet kleinkind, speelt reeds lang op
hare bloote voetjes in het mulle zand.
Als grootmoe verschijnt, loopt zij haar dansend te
gemoet en roept:
- Grootmoe, ik ook naaIen, niet waar? Ook·
.
naaIen,
grootmoe ?....
- Ja, mijn schat! lacht de goede, oude vrouw. Zet
ti daar neer op de bank; ·hier is eelle naald en garen,
eene schaar en een vingerhoed, en n,eem dezejapjes :
daaraan zult gij eens flink werken. '
- 0 ja, grootmoe! Dank, lieve, lieve grootmoe!
roept de kleine engel.
D~ar zit nu Marietje zoo wijs en zoo stil te naaien,
dat grootmoeder, met de scha.ar in de hand, haar
eigen w~Fk vergeet, en vol liefde naar het kleine
meisje blijft kijken.
- 0 ! denkt zij blijde, wat is ons Marietje wijs en
slim, en wat zal het eene goede naaister, worden!
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VI. -

EE~E ~JUIS I~ DE VAL.

VI. - Gene JY{uis in de Val.
FRANS. - Ha! ha! ha! muisje, gij zijt geknipt!
Loop maar rond in uwe val; gij zult ons niet ontsnappen!
ERNEST. - Muisje, dat zal u leeren aan het
vleesch te komen, he ?
MIETJE. - Arm muisje, waarom moest gij toch in
die leelijke val krui pen?
ANNA. - Poesje. kijk eellS hier: een beestje
voor u!
ERNEST. - Gauw, Anna. laat poes maar los: zij zal
het muisje wel snappen.
BERTHA. - Neen, Anna, doe dat niet. Poes kan
toch de muis in de val niet grijpen. Zij zou enkel
het arm beestje kunnen krabben en benauwd maken. Ziet, hoe het zit te beven. Laat ons liever het
muisje in een halfvollen emmer water storten, daar
zal de kat het gemakkelijk kunnen pakken. De
Onderwijzer leert ons dat wij wel de muizen en
andere schadelijke beesten mogen dooden, maar hij
voegt er bij dat wij ze in geen geval mogen pijnigen.
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VII. -

;,

TWEE VUIE:-iOEN.

VII. - /Twee Vrienden.
Er is geen beter dier dan Fox, de hond van
:rvlijnheer Burt; en er is ook geen liever kind dan
Frits, het zoontje van dien heer.
O! Frits en Fox zijne goede vrienden!
In den nacht slaapt Fox vóór de deur der kamer
van zijn jongen meester; en als dOes morgens vroeg
de zon door het venster schijnt, zet de hond zijne
pooten op het bedje van den knaap: deze schiet dan
wakker, klapt in de handen en loopt lachend met
zijn grooten vriend naar moeder.
Heele dagen speelt het kind met het goede dier.
Zie, daar loopen zij samen in de zaal achter den
bal, van hier naar daar, en heen en weer.
Als Frits moede wordt, mag hij op den rug van
Fox paardje rijden.
Oh! het gaat er dan vroolijk toe: fier steekt de
hond den kop omhoog en voert zijn kleinen ruiter
de kamer rond.
Zoo spelen die twee maatjes uren lang, totdat de
knaap eindelijk heel moede wordt: dat ziet de
slimme hond.
Hij legt zich dan op den grond, Frits legt zich aan
zijne zijde neder en sluimert zacht en zoet in.
Fox waakt goed, en niets zal den slaap van zijn
kleinen meester storen.
Oh, ja! Frits en Fox zijn twee goede vrienden!
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