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KLElr\ BROERTJ E.

I. - Xlcin .J3roertjc.
BE'l'JE (de meld). - Fientje, Trientje, Piet en Irma,
komt eens kijken, wij hebben e<;!n nieuw kindje
gekocht!
FIEN'l'JE en TRIENTJE. - Eell niellw kindje ?,
PIET. - Is het waar, Stinns ?
S'l'INUS (de kllfCltt). - Zeker, jongen, kom maar
eens kijken !
IRMA. - \Vaar is het, Betje ?
BE'l'JE. - Daar, killderen, daar ligt het in zijn
wiegje. Zachtjes, ge zoudt het wakker kunllell maken.
FIENTJE. - 0, wat eelllief kindje !
TRIENTJE. - Wat een klein hoofdje !
PIET. - Kijkt: het heeft al oogjes, eell neusJe
en een mondje.
hMA. Betje, is het een broertje of een zusje ?
BETJE. - Een klein broertje, Irma. Als het wat
grooter is, moogt gij er mee spelen.
IRMA. Dat zal ik gaarlle ooen. 1'v1aar hoe heet
011S kindje, Betje ?
BETJE. - \Vij zullen het Alltoontje heeten.
IRMA. - Antoontje, ja, dat is een mooie naam.
PIET. - Bijten lean het nog lliet; want het heeft
nog geen tanc1jes in zijn mondje.
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II. -

EE:\'E KI:\,OElU1EID )IE'I' "1E1t POCHE:\' .

II. - Gene Xindermeid met vier po olen.
Ga maar het gansche land door en zoek eene
enkele kindermeid, die de kleinen zoo zeer bemint,
zoo trouw over hen waakt, -zoo gaarne met hen
speelt als Baron.
"\tVaar 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 j
daarop een handdoek nit de keuken ; en de tafel
is gereed!
Nu moet het eten bereid worden! Klein zusje mag
hare grootere zuster help en ; maar de kleine knaap,
die moet stil toezien en de handjes thuis houden.
Ach ! hij he eft toch nog" zoo weinig verst and van
dit spelletje.
Baron weet niet, \Vat hij el" nan heeft.
Tot nu toe speelde men samen in de weide; men
rolde broederlijk in het zachte gras, in de warme
stl'alen del' lieve zon.
Hij kan maar niet begrijpen, wat een aardigen
kost men daar gereed maakt; hij zou weI liever
rondloopen en spelen, maar hij weet, dat een hond
altijc1 moet doen wat de mensch zegt, ja, zelfs een
kleine mensch, en misschien denkt hij bij zich zelf :
lk blijf hier toch, ik laat mijne maatjes niet alleen,
zij zonc1ell mij soms noodig kunnen hebben !

Ill. --

SIJSJ E ONTSNAPT.
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III. - Sijsje onfsnapf!
Sit! sz't! sit! Fit! pit! pit!... Fluit maar voort, mijn
beste sijsje; ik hoor u zoo gaarnc 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! rit! Pd! pit!... Braaf vogeltje, met u wil
ik spelen.
Daar, kleine pop, rust wat en slaap maar, terwijl
ik mij met sljsje vermaak. Gij kunt toch niet zin'gen!
Niet waar, sijsje, wij zullen samen spelen, he? Zie,
it: trek uw kooitje open, en gij komt aan mijn oortje
zingen, niet waar, b este sijsje? ...
la, maar zoo niet! Wat, gij durft wegvliegen! Dat
.
. l' f
S"It. Ht.
., Stt.
., rtt.
n"
.,
., 1
IS met Ie van u...
pxt.
Plt....
a, stout
sijsje, nu kunt gij fluitelJ, maar ik zalu weI vangen ...
Zie, mijn hoedje, dat smijt ik over uw kopje en gij
.. gevangen... d aar.'
ZIJt
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IV . -

IbAS T GE :" E ZE;\

IV. - 3aa8f genezen!
Grietje! Grietje! kind, kijk eens, wat ik hier
heb!O,de lieve roodekersen!Kijk,Grietje, ze lachen
u toe en schijnen u te zeggen: Grietje, nog eenige
dagen en gij b100st weer gelijk wij! Smul ons maar
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 zoo veel, 0
zoo veel en zoo bitter geweelld, to en Grictje ziek, 0
zeer ziek was.
Maar nu, welk geluk! lIlt is Grietje beter, elk.en
dag bcter!
Zij mag reeds uit haar bedje komen en uren lang
in haren stoel recht zitten ell beg-innen te eten.
En he eft de dokter niet gezegd, dat billnen aeht
dagen het brave kindje buiten zal l110gcn spelen en
in de weide loopen, waar vlinclers en vogeltjes in de
lieve zon fladderen?
En Grietje dallkt voor de lieve, blozende kersen;
ze zien er toch zoo maIsch, zoo sapplg uit en waarlijlt
zij smaken zoo goed! En de eene na de andere gaat
l1aar binnen, en mocder zwijgt en ,is innig gelukkig
over de herstelling van haar liefste. Grietje.
Grootmoeder is toch zooblij! O,ze had zoo gaarne
hare weinige dagen op aarde gegeven voor het lieve
Grietje, en zie! nu mag het kind reeds kerseneten
en ze smaken haar zoo goed!
Grootmoedcr, brave groohnoeder, llefdeis geluk!
liefde is genezing!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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V. -

DE

KLEL\' E i\'AAISTER .
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V. - iJe klcine JVoaisfcr.

II

Bet is in den Zomer, en de zon straalt lief voo1'
alle brave menscheu.
In de keu1;:en van haar hUls vindt grootmoeder
het zoo warm en zoo dof, en daarom gaat zij buitel1
in het 10111111er zitten.
::\ aast haar zet zij lIet 111 an dj e vol kousen en 1innen :
8:111 dat alles moet zij toch zoo veel stoppen en
lappen !...
1iarietje, haar zoetk1eillkilld, speelt reeds 1a11g op
hare bloote voetjes in het 111ulle zand.
Als grootmoe verschijnt, loopt zij haar dansend te
gemoet en roept :
- Grootmoe, ik ook 11aa1en, lliet waar? Ook
11aaie11, grootmoe ? ..
- J a, mijn schat ! 1acht de goede, ouele \TOmv. Zet
l..! daar neer op de bank; hier is eene naald en gare11,
eene schaar en een vingerhoed, en 11ee111 deze lapjes:
c1aaraan zult gij eens -£link werken.
- 0 ja, grootmoe! Dank, 1ieve, lieve grootmoe !
roept de kleine engel.
Daar zit nu 11arietje zoo wijs en zoo stil te naaien,
dat grootmoeder, met de schaar in de hand, haar
eigen werk vergeet, en vol liefdc 11aar het kleine
meisje blijft kijken.
- 0 ! denkt zij blijde, wat is 011S Marietje wijs en
slim, en wat zal het eene goede naaister worden!
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VI. -

E E ;\ E

m Jl s

I N DE V A L .

VI. - C,ne JYiuis ia de 'Val.
FRANS. - Ha ! ha ! ha! n1uisje, 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 eens hier: een beestje
voor u !
ERNEST. - Gauw, Anna, laat poes maar los: zij zal
het muisje weI snappen.
BERTHA. - Neen, Anna, doe dat niet. Poes kan
toch de muis in de val niet grijpen. Zij zou enkel
het arn: bcestje kunnen kraooen en benauwu. 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 weI de muizen en
andere schadelijke beesten mogen dooden, maar hij
voegt er bij dat wii ze in geell ge\'a1111ogen pijnigen.
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VI!. -

TW E E VI\l E1\DE:'\ .

VII. - gmee 'Vrienden.
Er is geen beter dier dan Fox, de hand van
Mijnheer Burt; en er is oak geen liever kind dan
Frits, het zoontje van dien heer.
O! Frits en Fox zijne goede vrienden!
In den nacht slaapt Fox voar de deur der Immer
van zijn jongen meester; en als des 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
baJ, van hier naar daar, en heen en weer.
Als Frits moede wonh, 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 klein en miter
de kamer rond.
Zoo spelen die twee maatjes uren lang, totdat de
knaap eindelijk heel moede wordt: dat ziet de
sli111me honel.
Hij legt zich dan op den grond, Frits legt zich aan
zijne zijde neder en sluimert zacht en zoet in.
Fox waakt go ed, en niets zal den slaap van zijn
kleinen meester storen.
Oh, ja! Frits en Fox zijn twee goede vrienden!
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Klein Broertje
Eene Kindermeid met vier pooten
Sijsje ontsnr:pt
Haast genezen !
De kleine Naaister !
Eene Muis in de Val.
Twee Vrienden

.)

ol

;')

7

H
11
l;l
1;')

In deze reeks zijn verschenen :
1.
2.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Kindergeluk.
Bij den Haard.
Een Geschenk yoor de Jeugd.
Voor de Kleinen.
Vit het Kinderleyen.
Leyenslust.
Voor 't kleine Volkje.
Vroolijke Uurtjes.
Schat der Kinderen.
Toen de Dieren spraken.
Sprookjes uit het Dierenrijk.
Fabels oyer DiCl·en.
Wonderbare Gebeurtenissen in \\1oord en Beeld.
Verheycn Lessen in Woord en Bceld.
Onze Verlossing in Woord en Beeld.
UITVERKOCHT :
Vermakelijke Ayondstonden.
I

ALL" I\I,CHTEN VOOIlI\EHOCDEN.
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