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Boekdrukkerij R. Bracke-Van Geert' Baccrodr
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A HANS

Denk aan Moeden !
Derde druk.



DSNK A.ÀN MOEDER I

fqenççlstukje voor kinderen in één bedrijf

ROLVL.RDEE,LING:

Vader Monlnrrrs, werkman.
Jan Mtnkem, zijn zoon, l4 jaar.

Karel Mm&ens, eijn zoon, I I jaar.
Bass Dewilde, nijveraar.
Ëmicl Vandurmc, lcameraad van .|an, l3 jaar.

Geabonneerde onderwijzers, enz. op de Kinderbi .

blictheek, hunnen dit stukje opvoeren mits kenni:i.
geving aan den uitgaver.

*3'-



DENK AAN MOEDER !

We zijn, in de Leuken rran een werkerswoning. Er
staan natuurlijk een kachel, een tafel, eenige stoelen.
een i<asje ena

[en jongen varl o,ngeveer vee;tien jaar, Jan Mon,
kens, is den vloer ,aan "t vegen,. De arme knaap heeft
geen moeder meer. Zii is eenige maanden, geleden
gestorven. Vader moet naâr 't werk, Buurùrouwerr'ste.
l*en wel' eens een handje toe in het huishouden,rtnaar
ieder heeft- zijn'eigen gezin. Jan doet zijn best orn v66r
(.n na schooitijd allerlei werk te.verrichten- H1i heei:
een broer: Karel, elf jaar. Die voelt geen zJigen ett
is meest op straat,

Als 't gordijn opgaat. is J.an Monkens due den vloer
aan 't vegen. 't is half zeven 's avonds:'Vader Mon-
kens komt binnen, terug van zijn arbeid.

JAN. - 
Dag vaderl

VADER, 
- 

Goeden avond Jan...

:4-
-5-

(Vaden'hàng'q àijh htrals *hltr,€ÀÔn lcapstok e1i'aet zijn

koffiepul en legt zijn boiettrarhzak op dbitlidb:'Hii
I'r r' kijkt Jan aan'); ': : ' : 'i

: 'VADER t Nog aan :t werk, toe'd'e vl'obi is,nu ne;

ge{roeg. ' 't 1' .' :'1" "

.iAN:"JMto'eder iwildè alles zoo zindelijk' hebb-n, va'
' dert| ':" ' i

VÀDER. pat is waar. Uw goede moedertil. (:Mon'

kens zucht).:
'r'1AN. Maàr het is klaar. Nu moet ik nog lorrr Birooil

vader. J '

VADER. 
- 

En Karel nog niet thuis?

JAN. * Neen, wader. O, hij speelt zoo gaafn€,rtràt de

makkers. En ik lcan'het Tnerk alleen wôl' d'oân'l .

VADER, * $pelen mae hij. Maar'hij màét binnen
zijn, als ik thuie kôm. ;

JAN.I .; Ja, vader, rha.at Karel i zal niet wàien 'hoc

laat het is, L :: rj

VADER. I-lii hoort toch de toeters .r.n iL"fabri.-
' ' ken.rKarèl loopt tegen*oordig te veeliôF straat.

,;:'Janirg,a' nu oln brood'eri zie, èêhe'ôf ge'Katbl niel
bemerkt. Zeg hem dan dat hij dadêli,jk lhtiet komen

JA^l' - Ja vâder.,'. ''i ': I

VAIDER;, l-,Hebt' ge'nôg'geld l
(Jàn haalt,een beiireje riit de kas)r

jAN. 
- 

O, j", vader... Ik zal stralis rùet:'u,: rëken,en.

M"a, vËn het geld, dat ge me g"gu.rih"hebt,tit.un
nog'diie frank,eh vijf eu dêrtigiêëù'û,ietri ô;êf.' Al de



riitgâV{in staan ùpgpteeken{ in het bOebio.

VAD6R.r; Haùi ec*drt
(jan Caai heen. Ën Monkens zel zich op eên s'fôei

crl schUdi droevig het hoofd. Hij buist even het

ho<ifd.
Een man treedt binnen. Het is baas Dewilde, die i.r
een nevenstlaêt een zaak van rijwièlen heeft)'

niryllOE. - 'Goéden avond, Motkens.
VADER. .;* Coeden dvond, baas Dewilde.
DElMltr-DE. 

- 
Ik n-isti dat ik u nu lhuis zou vin'dçir.

Ën d,âarom kom ik op dit uur, want ik wil u eeh;

spreldèri.

VADER. * Ga zitten. baas Dewilde'
L\EWIL.DE. -- Ja... Hoe gaat het met u)
VADER. 

- 
Och, hoe het zou saân) "I"riestig'.. F,{et

is hard ur' vrouw te verliezen..

DEWILDE,. "_ Ja.,. dat seloof ik' En ge had zoo'n
brave, oppassende vrouw.

V;ADER. : Ëmitie wasizoo goed voor mij en de kirr
'deretr. Altiid bezorgd! En spaarzaam' en toch ons

dih,rdjls een plezier doen.. Ja, het is hard, haar ts
ridrôêtèh missen.

ftËMILDE. 
- 

Het wa$ een zware slag.

VÂDER. -* Miin vrouw heeft van derr Wintet kou ep-
vat.' En dat is 'op de longon geslagen..' in Mtatr,
verergerde het...

DËWlLJ)E. 
- 

Ik weet het, vriend. We hebben el
vèel ovct gepr,âat, mijtr vrouw err ik. En we ha<ldelt
èfg.tliedbliidc*r met u., Ën ieder in de burrrt,

--:6*

VADLR. ; {), ja... en d* s,enech*n hebbeq me vecl
Seholpen. Ke,nnissen kwartibn 'Emitie opfls"en. En
ze brachten dikwijls wat lelËkers of vcr$tetkends. E:,
als moeder overleden 'was, hielpec âe iL'het 'hiris-

horlden Vrouw Begens doet nog onze -waech. 8,,1

vrouw Ketels komt 's Zaterdags sëhuren.., I,k ben
erg dan.kbaar voor al die vricndschap. Maar " is
ieeg, erg leeg in hrris. En .lan de kinderen zo$db';
rnoeder I

DEWII-DE. * Jan doet eiin best.. om zijn rnoedei
te vervangen.

VADER. 
- 

Een brave jongen. V66r moeder sticrf.
vroeg ze hem, of hij ïuj veel helpen zou. En dat
heeft Jan'onthouden. Ik wil het niet, maar anderq
zou hij $ morgens voor mij. qpstpal, de etgof .aan-
steken, koffie zetten en al zoo meer. Maar hij,.rno$t
zijn rust hebben.

i,)EWltiDE,. 
- 

Dat i$ zoo.
VADË,R. 

- 
Ov-r dag gaat hij naar sçhooi. Maar spel

len doet hij rriet meer. 7"ie maar, hoe zindelijk het
hier is.

(Baa" Dewiide kijtt rond en kniLt).
DF.W!I".DE. * Ja, het zier er hier neties uit.
VADER. * Jans werh! En hij eahilt de aardappel,en,

kooL,t ze, braadt een shrkje vleesch.
DEWTLDE *h'twaar?
VADER. .* Jq ja, vrouw Ketels heeft hem dat ge.

leerd. Jan spoedl rich uit school naar huis. om.:

* v,*"



micid.gpotje kiaat tç maken... Ln ik heb elken iag
i.,]:'..,'..'',:'|.'."iii''...:.:]:;..]..

mijn noenmàà].
nEVrr-nÈ. .- D., i": fiii,t " iïân heiri'. Maat

nr"J;;, J.r, rur, l"i* i."r,t ,'i.. 
"i;;tuosf 

vérdie
ne{r met huischen 

"rr'ét"r, 
kokerr.'.. En daaiorË'tkoË

ik'eens met u sprekeà. '

VAbER' 
- 

w;l,tbaas'Dewilde, ge maakt -.'' ,ri",r*r-: :. ' ,.. t: ii . .:.: l...
gterrg.

DEWILDE. --'''1,.;"r";.' lk breid mijn zaak'uit. D.q

volgende week open, ik een garage. ,. ,,

VADER. * Ik heb ., 2o'o ièts van gehoord. i ' '

DEW,lLrDE. 
- Ja... de automobiol,en koméô ineer en

mèèi in'd. ,rrodè. En iÈ:h.b ei de rneka,ri"Ë r.n
geleerd en kan àê nu herstellen (le moet met der:

tijd'meegaan. " :

VADER 
- 

Dat ië zôo. :i':

pEIWffOE. ' 'I; ;;"to-nijïeiheid ,it tu.torost. Wie
van jongsaf het vak leert en zijn best àoet un.n u*-
gezet is, kan hij er een flink.be'staan invind,en. En q.,

heb ik ââii uw Jan gedacht. lk weet, dat hij 
".r, 

fêr-u
kiia"p is. En hij houdt r"an mekaniek en zoo. Hij was
vroeger zoo dikwijls in mijn werkplaats" En hij keek

.. . .ter zun oogen ult.
VADER. :. O, ja, dat tveet iH wel.'En"van de auto's

kàndai lhij alle merhen. ''t l.i:'iooals se zest, dat is

de nieuwe tijd.
DEWI'LDE. 

- 
Welnu, Monki.ns,

ale= leerjôngin.'' En' ilc màali'Ëen
rl ' i .'

piaars J.r, 
lrij " ij', .

. :... : r._ .. .

vakman van hem.

-8-_

. Hij q.! .gauw een ilinL'loor, ,r"i'$i"rren. En dàir..Jrunt
ge beter een vaste werkvrouw 'rr".rr"n' vbor Ëtnig.
uren per dàg. \Vat zegt ge darJrn".l ' t '

t'ÀOÈR. 
- 

Ilc'ben ., ".ii' dankbaai voor dat'aanbod.
J.an verlaat binnen *"r, *rlrrd de Ëchool. Maar iir
had hem gaarne nog'wat vqrder laten leered.

DEW,ILDE. -- Of ge gelijk he\t.. Maar dqt kari h:j' ' toch. I-iij w.rtt overdag"bij mi;. En om zes',ru b"-
zoekt hij de,iakschool. rDaarual hiirheei,fig.t !r..opn;.

u ze'

ùEWIIJDE;|;-* Nu moet ik gaqn. Ik ireb nog werk
tMaar ik u toch 

ït-::tt" 
plan zeggen.



(Hij eeeft Mookens de hand)
DEWI,ITDE. * Gclc,ç,f rnc, Monk'ens. urir jbngar'l zal

altijcl onder mijn beste zorgen z,ijn.
VADER. 

- 
lk dank u irlnis.. En zijn rÉoeder io derr

Hemel doet het ook.
DË\X/ILDE. * J61 2iq16r

'y'ADER. * En bedank ook uw vrbuw... 
:

n[WIt.DË. - 
We kornen nog wel ieens samen prate:r.

Goeden atond.
VADER, 

- 
Co,bden avonC, baas; Dewilde.

(Monkens gaÊt mee tot aan de deur).
VADER (tot dch zelf sprekend). 

- 
God is een va-

der der wafzen. Dat ondervlnd ik. Ik heb al dik-
wjtrs over d$ toehomst van Jan gedacht. Er zit veel
ia d.,ien jofg"n. 'Maar lang laten leeren, Lost hcel
wat geld. pn nu wijst baas flewilde me den weg.

Ja, het is/iufut iets vo.ot -fan. Ln hij han een r)ppf)r.
beste vailmân ttorden, en het een hee,l eind sturerr.
llet is eon pah vân mijn hart. En bij zulk een bra-
ven ba,àq ale Dewilde. Treffelijke rneïischeh, hij e:r

zijn vrouw.
(Even lzit &lonlens w,eer in gedachten. Jan kornt
binnen jmet het lbrood )-

JAN. *7yad.t, fk heb &arcl nibt serien. Hij is mo.t
de jolgetls n.uf" den br.riten.

VADF.ry. " Hij rbrocrt thuis zijn. lk :zrrl het horn trcns
goedjzeglien.

Jett. ::- Och, vader, Kerel is zoo gaarnô in 't veld.

*-t0_ ll +

VAOËR. * hlii ,,r1g d* , ga.r, oi* hii gçço trno.nri
doet. IVlpar op tijd binnen! Moeder rvù" a.. 

"àÉattijd. En ze hadrgelijk. Luistei eens, Jan, ik heb
goed rgieuws vobr u. .

{Jan bekijlct zijir. vader nieuwsqi€rig aon. Hij hecft
, het brood op tâ{el eelegd),
VADER. * 'Ioen ju. wsrsinst,hebt ge baas Dewildç

zeker wel gezien)
JAN, 

- Ja, vader,l en hij knram naar u.
VApER. * Hii wilde me spreken. En hgt was over u.

Binnen een maand gaat ge van schopl. Baas De
Milde besint een garage.

JAN.,* Ja, vader. hij z1l nuro's prat<{n,,,
VADER. * Ju;ui. En hij wil u als t."\ioqgerr. Ën 'u

avon{s rrrôogt ge dqn de vakschool ["*9*ker,.
"'AN. 

* O, vader! Mas ik bij baas D.wiird. 
'*"r, 

*.r-
ken?....

\/ADER. .---. Ja... ja.,.

J4!.J. 
- 

Maar het kan niet aijn, vader.,.
VADER. 

- 
Waarom niot?

JAI{, ..-. AI: rooeder nog leefcle. Jal lVl,a4r n{ mg€r,
ih het huiehoqden doen,

VADER. 
- 

Ce zult dadelijk seld ù,inoet,, heeft baas
Dewilde ge+egd. [n dan lran ik e|n werk,lrouw $r-
men voor eenige ûr"n pÈr. dag.

JAN. -_. O, dau vad.er..
VADER. 

- 
Ce h+bt flink uw bes{ gedaar:.,Maar i$

mag u niet altijd aan't'kok.n en j't kuischen zettej
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JAi\i. ** Nloeder kocht er ëlkç rnêand een ioor onr.
En dan kregen we een abonnernent op de Kinder
bibliotheek .roor br" Sinterklaas. Zeg eens. Miel, lk

EMIEL. 
- 

In de 1

ËMI'EL. *.la,zijn
JAN' - Ja,,,. ,'

llMIEL. 
- 

O, dat {al plezierig zijn...
jAN. 

- 
Ilc ben flj jongen... Maarr,ik zal er vee!

sloeten leeren., Ein auto..lobiel zit f\n ine"n-
EMIEL. 

- Ja, dat zie ik, als ze de kar\ van den mo-
tor open leggen. Allemaal wieltjes len buisjes ern

draadjes, en vijzen...

"IAN. -- En dan de radiatorrmet her wa\r. de venti.
lator, het stuur; de knalpot, de binnen | "n buiten
banden.

EMIEL. 
- 

|ls, ge L,ent h"t "ll\JAN...- Wat narnen ja... Maar \k zal veel ,ho.,.., 1""-
renl 

l

F.MIEL. 
- 

Zee, als ge rijden kunt.t pakt se me e€ns
mee hél

.'AN. - O ja.l.
(Ze lachen beiden).

JAN - 
,Weet !e niet mêr wien Karel eigeqlijk we+

ie?



ItMIEL. * Met F'.ans K,riinsp

.lAN (verschrikt). 
- 

Wat met Krijns)
IùMlEt. .* Ja. Hij is er nu vriend rriee,

JAN" * Dat wi*t ik nietl
EMIEL. * O. hij is er altijd mec op sqng.

JAN. - 
Met.dien deugniet. Krijns is #n val*che jon

gen.

bMIËL. * Hij zeurr altijd bij 't spel.
jAN. .-_ Ik zal het toch eens tr.n Kare/ zeggén...

IiMIEL" 
- 

Krijg ik;mijn boek, warrt fk moer nôg orn

t4 - t5 -

JAI''J. - 
Ai iangr Maar hij is nu naar cle.n scirocnma-

ker.
KARH,L. * lVa$ vader kwaad )
J.AN. 

- 
T'och pntevreden.

KAREL. * IkJb.r, nu.. den buiten geweest. En r,r,e*"*1-ln der| boomsaard gekropen, hier tegen ,d,:
stad. Wc zat{n aan de kersen. Maar de boer betrap-

. .r-: "nu. 
En w{ moesten r.,luchten. Was dat Ioopen!

.iAiV. 
- 

Maar S.arel, I<ersen srelen...,
KAREL. -- Is $t stelen ? Er zitten er wel qrillioenen

aan de boomdn.
JAN * Is clat [een stelpn ) Ziin {ie kersen van u](ie zijt rnet Fràns Krijnls uit seweÀst. hé)
KAREL. -- Ja..,
j,AI\. * f)ie zal .oel zeg$en, dat h{t geen stelen i,*

Hoe wilt se rnet he- -!. gaan?
K:AREL. 

- 
I{ij is zoo pllzi.rig.

J,qN. .-_ Een valschaard !

KAREL. * Dar zeggen {e, maar h.ti i" niet rn,aari
Krijns is een goede kamaÏaad...

jAN. * Dan kent g" h*rr, ,ilot.
KAREL. 

- 
lk hem niet kennenl Ik ben al vier wc-

ken zijn kamarlad.
JAN (verschrikt/. -_ Al 'ier wdken!
KAREL. 

- 
O, F'rans Curft oil.". /Hi1 heefl sistereh dc:

bei kapotrgetrokken b;; Juf.*r./u* t..,L;:.""" 
-'

JAN. *- l\4aar Karel". dat is. ergilaf.
KAnm. * Och toe. voor de giap!



.lr\N. * .f ufvrouw Peeters Ëa4 bijr:a niet geran,. .Ze zit
altijd in haar zerel" En clat weel Frans Krijns. Daar-
orn durft hij er !'clletrele diren.' Die jufvroqrv 'kan

hem toch niel. pakken. Ik noem het laf. En ge doet
eraan m.eelDenk eer.s, dat ze r:r.ôeder wâïen komer:r

plagr,n, en ..'ooral tdlen ze ziék {vas..
KARh"L (halt cle vuisten) . ZV. hadden het eens

mcleten proheeren. 'lr Zou op 1{;* sasren genlage.r

Irebben als op kaf I

JAN. .-* iVtraar 't is bij Jufvrouw peeters l.ocÀ'h*ii*tf-
de. I

I'iÀffEI-. .*- {k zal aan }îrans ,rr}**n riat hij het nier
meer mag'$o*n. Maar Frans ig toch een goede.jon-
:4en. Iid he!, van hem ieen groot strrk choer:lâde ge

,had.
ljAN. 

- 
i {/,e kwam hij er aar i

KARh:[-. -4 Gek,rcht! Franri heeft altijr{ ,,rrrt:Àn
j/tl,,i" _* 5,laar hoe)
KÀREI-. ]- Van zijn.moeder..

"lAN. .* ,Dat gelooiiik oi*t. Zijn rno*àrr lrj.a.rrn,...
Zijn vader is d<r.,crlJ en rijn ûnoecler moet leuren onr
r,v"&t t€. verclien"i. : " :

!.:ARËT,. t- l6s winr ze toc-h geld,,.

.iAN, *; Maar rrlet veel, Als Krijns die cenren ma*r
niet s{eelt.

KnREL-; -- 
\I/..i net:rrl Gr: zegt. dat Frans lal is. O.

hir .lurft a!1e*. [,ergr,otcr,:lr kruop hij or.r hei rchur
seï van de -*tatih, en hij icwam met een kis,tje teyue
H:i lrad het daar gevonden.

t6 *_

.l

$

JAF{. * En wat zat €r in? r' , .

KAREL. _* f|ç u;s61 lret niet. Hij ging ,er;s'ef;fêûs mee

weg, iMaar in de statie durven gaan; waar zeoveel
mannen zijnl

JAN. * Karel wat zijt ge loch onnoozel. Begrijpt ge

dan nict; dat Frans dat. kistje in een wagor.r ginq

stelen,

KAREL. 
- 

Denht ge) :

"rAN. - 
Ik geloof het zeker. Karei, \ 'aârom'hebt g,r

': :me nncit gezegd dat ge kamaraa.d waart .rnet
Krijns?

KAREI-. .'-.Dat weet ik niet.

.jAN; -- Ge durfdet niet goed." Ik hoorde het vari
Ë.miel. En ik verschcot er van. En rru verschiet i!ç

rioq meer. Frans Krijns zou u leeren stelen. O, K.,r-

rel, als rnceclet dat rnoest weten! [,n moeclet ziet
het:varr uit den Hemel... Ce weet, wat we teloofcl
hebben, toerr moeder on-c naar haar bed riep. We
schreiden zoo...
(Karel lcijkt nu zeer ernstig).

KAREL. "..* f);11 we altijd braaf zouden zijn.
JAN. * Ja. Maar Frans.Krijns zou: u slecht mâlcen
,: Biina niernanci wil hem ncls tot urâat... En iiu trelcl

hij,'u mee... Doe het niet rneerl
KAREL. * Zau ik niet qelyr.o.gen hebh*n vân rnori.

der ?

.lAN. -.- Neen I

KAREJ",. * Ja, ik denk toch nok, dat hri die renren



ôtcêlt. Zijn moeder is arm.. lk ga niet m€er rngt
hem rt'ree.

-T.AN. -'- Nooit meer, hé, rnot hem...
KARË,L. 

- 
Gâan we nog niet eten? l.k heb zoo''r"

hofiger.

JAN. .* Ge moet wachten tçt vader thuis komt. Z.-q
ik mag in September leerjongen worden hij ba.,s

Dewilde, in de nieuwe garage.

KARËL. 
- 

Voor de auto's)
JAN.- Ja.. Baas Dervilde is het hier aan vader kr.

men zeggén.

KAREL. En zult ge auto's leeren maken?

JAN -- Herstellen, en rnisschien wel nieun'e makln
ook.

KAREL. Ge zijt zeker blij)
iAN. o, ia,
KARELT 

- 
Ik kom er ook h.rorl als ik van s<:hoôl

mag... Maat ik zou toch nog liever boer worden.
jAN. 

- 
Ge zult dan kiezen.

](AREL. 
- Ja... O, ik heb zco'n grooten hongeri

'Ioe, snijd eens een boterham...

JAN. 
- 

Vader za! seffens hier zijn. Ha, waart g-e op
tijd thuis geweest, we zouden al aan tafel zitten.
Vader wilde op u wachten en nu moet gij het op

hem doen. Dat zou tenrninste beieefd zijn.
K4,REL. 

- 
Ja, maar toch heb ik gïoot€n honger.

('Emiel Vandurme komt binnen gestormd).
[,M|EL. * Z"g Jan, een politiea.gent neemt Fra4q

,Krijns mee!

t0_

Een paar menechen kijken Krijns na'

t9 --



JAN. - Waarom?
(Karel kijkt zeer verschrikt).

t",l\4lEl.. * Ze zecîen, *d.t Fr.rr" gestolen heeft.,:_De. agent loerde op hem... Hij *tonj "., <.r*"ri"tq wachten tot Ëraris,kd,â;

.- !-$*l beginr te':ireenen).

?YIEL - Waaroln_ schreir ge, Karel ?jAN, 
- War ia 

"r,Ka.elllKA'REL. 
- Ik ben roch zoo benauwd.

lYtL! --,p*4", -"';;;;-ï., F,.* Krijns)KAîEL. =É Ja,.,o, Jan, steek ;" ;;;. Die agent zarmisschien om mij ook komen
IMIEL. --- Wul ueen I Frans deed dat kwaad, als hijalleen was. Ge moet niet U""";*J'riip. lk:ga noqeenu ziÈn,t ,

(Emiet lo:oft heen)
KAREL. 

- 
Ik ben toch zoo benauw

JAN. Karel, zes me de waarhei.jil;, ge al eens merFrans wezen etelen) ----- i

KAREL. 
- 

Neen.... neen... Alleen van ayond in dien
, ^f:,"3u*rd. Anders nooit.
JAN. Dat is zeker waar )*lltt 

- Jat Maar de boer is misschien naar den
,r.I;l.", 

gegaan.. O. il( ga op zolder kruipenl,^.ll.^J 
lf1 neen, py6n* Krijns wordt niet opge.to"nt.I"..gr de kersen.. De agent stond immers eleen tijd,'ân Krijns' htris te *u"tr,urr. ,t Moet dusvoor iets anders zijn.

*20-
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[;AREL. * Misschien dat kistjeluir,de;b[drie... il/idâi
ik ben niet rriêe.geweegt oveir'hêt-,scliùi".1; ffiil"iÊ
weet niet, w.ôt,;,er'in d,at, kistlU:rzat.

JAÀL .:.,'Q,ij ,'1r1oet: 'niet . benauwà,:zrjn. psliaggngn i -r

hie. .r.,.rtiet- kôm en.,
(Ja'n kiil<r aan,de deur;: KarèIblilft b,inrien),:

jAN.;-; Een paar menschen irijken Krijns,na. .Fjet-ii:
stil .r,ond ,ons huis.. Maar.vader ]<ornt.af..

KAR'EL, 
-. 

O, gelùkkig,
(Vad,er ..treed ,.binnen...: I Hij :ztet ,ru5, ,,Krr"1 'r, *;-
schudi het hoofd.)

VADER. * l(src1,,,ge. h,ebt,,geweend? Weet ge het
misschien,,van Frans :Kr.ijns ) r.,

KAREL. 
- Ja; vader.

V.ADER. 
- 

)as hij door de politie 'meegeleid È?- :

KARFL".-'1 Ja vader...,
VADER. 

- 
En ik heb gehoord dat gij rnet dien:Krijns

bevriend waart. Ge gingt met hem., jiirèe. Dat i* zoo,
niet '.waar? i

KAREL. --- Ja, vader.,.
4,N., 

-:Maar.vader, 
Karel heeft mij,..al gezeEd;,,dat

hij ,het nooit,,m,eer zo'u doen.:
V,ader, ga.at zitten ,en wenLt, Kar,el tè komeh. I(ar
,rel staat v66r hem). ,

VADER.,'-- Karel, vroeg'er verteldèt ge mè altijd van
uw spil ,en- 'Jfi wandelingen buiten. .ln den laatdteii
tijd deedt,geîât nier meer..; Nu beeriiF.ik waarrrÀr
Ge durfdet niet, hté?



KAFËL. * Flesrr, vgder,".
VADER. * En vraarom durfdet ge niet.r
KÀAEL. -_ Orn{ot ik rpt Krijns wes ei+s.
VADER. 

- Jqi$. Ce wisû dat Frans geen goefle vriend
wôs. Toen ik daar sgal<s naar den scho,"n:rralcer
wilde ga-an, riep'een politieofficier me. Hij zei, dat
ean agent gereed stoad om Krijns mee te leiden.
.Kfiiq heeft al dikwijls gestolen. Hij haalde selcl
*4q d* lade van somrnige winkels. Ook heeft hij nv
bn dan ook wat weg genamen uit de statie. Fran:
Krijn* moet naar het rijksopvoedingsgesticht. Maar
wat schrok il<, toen de poltieofficier me vroeg, of ik
wist, dat gij met Krijns mee liept. De officier waar-
rchuwde rne. Hij wjst, dat ik u het s"+ leerde...
E,n dat rnoeder het ooL:altijd seda"., hâd... En iie
heb geaegd, dat .ik voortaari beter op u ral letten.
Ik was toch erg beschaarncl, Karel.

HAREL. -- O, vader, ik heb er zoo n spij,t van
"lAN, - 

Vader, Karei wist niet, dat Frans eoo stal...
VADER * Maar hij.wist toch, clat hij niet nrer zulli

een jongen mocht mee gaan... Karel, hebt gij Frans
eièn stelenl Denk ran moeder en zeg de waarheid...

KARE. * Ja, vader... eens in cie starie... maar hi.i
zei, dat hij een kistje gevonden had... E;..-";...
vanavond ging ik met hem in een boomgaar<l or:l
kers.en... fulaar ik heb er zoo'n spijt van...

VApER. * Due nam Frans u al mee om re stelen! En
'hebt ge toen, piet aan moeder gedacht)

KAREL. *' Neen, vader...

-22_

VAI)ËR, 
- 

Begint ge dan uw goede moidor al te'ver'
seteli') 0, ik dank God, dat we hei'briitij<*s w$d,n"

Ge,wtrart al op den slechten weg. Donk eÉng- dot
eerl agent oolc u was komen haien,.. I(arei hoeveei
kersen hebt ge weggenomen)

KAREL. * Een stuk of tien...
VADER. -- 'Waar woont die boer)
I{.AREL, -_ Aan den Fjoogen W*s...
VADER. * O, daar! Dan gaân I'le e.r streks heen.

Ge zult de kersen betalen en, den boer vergiffenir
vrageT]

KAREL.. -- Ja., vader...
r'lADER. *:lk wil gelooven, dat ge niet goed nag*-

dacFit hebt. Nlaar ge zijt achtemit gegaan... Ik ber
zeHer, dal uw meÊ$ter ook ontevreden is. 'Wie 

mcl:
aulk een jongen bevriencl is tet niet goed meer op
in school... O, dat doet me veel verdr,et.. Karéli +e
eult lru een heelen tijd niet rneer op straat speieri,
Ëerst moet ik weten, of ik u wèer vertrôuwen lian...
Ais ge lust voelt voor het krva*d,, denk dan açrrr

inoeder in clen iH,errrel... Ik L,err zeker, dat ge dal
van 't kwaad schrikt... God bemint geen r,route kirr-
deren:.. Karel zult ge veel aan'moeder d'enken?

KAREI-;'- Ja, vader...
\IADER * En 's avontls ais ge uw avondgebed,ilfeet,

vraag.u dan af, of 'de dag goed geweest is. û;r dat
mijn liinderen brave mannen mogen *otglsrr dhet
een eerlijk. hart.'Dat was ook rnoe<Iers' wensch. Ka"
ret, geef er rn€ de hand op;2r*



(Kâtel' geàfÊ iîaâer de 'lipild. V"âer ,*.nkt Jan, e;r
hèernt::hçm oôk bi1i4.'hand j : ' :"i 

.

VADER - Méâder'ziet uit den Hemel op or," neer...
laten we elkâar aliild bemlnnen. Ge 'moét nooit
geheimen hebben i,ôor r.,ader.... Denk aan moqder.r
wijze, Çhristelijhe lessen.En God zai u zegençn.

(:{}R:DIJN
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DRTË. LUIE MANT{Ë.TJË*$"

Er'waien eens drie heel kleine grappige kèieltj.,.,
Flip''Flap en Flop genaamd. Zij *arên or."séiilk l*;.
veel te lui om te werken en h.adden geen geld wol-
tloende om in een behoorlijk huisje te wonen, in hel:
dere ,bedjes te slapen en voedzame spijzen te eten.
Op eè'n dag vonden zij e.l,t", een grooten ouden 

"choËn,die leek hun een heel aardig bootje. Zij lLten À"tn ti
watei; itapten aan boorâ "r, ti"a"r, ri*f, atjo"rrï.r,.,
rivieren êri zeeën. ;

Flip had en zakje oude rijst meegen,ome.r, Flop eàm

,ot harde scheepsbeschuit, en FIap elen flesch 
- 

zure
rnelk. Nadat zij echter eenige dug"r, hadden g.rrài.o
en zich midden op de wijde zee bevonden, kwamer
zij tot de droeve ontdekking, dat er'geen riist 1p,ee,r
was irji den zak, geen bescliuit in het p.L .r, g."r, ,rrèl}
meei in de flesch. :

- 
W;lr"ff""l*., visch moeten vangenl o*i'Fliç

zuchtend
Ftreël langzaam haalde Flap een hengel .rooi'd"r, d.*,

Maar na een uur had hij nog niets, gevangen: g*"n hâj
ring,izelfl'geen sardientje en alle drie haclden'lii toclr
zoo'n'ho'ngé;.



'"* lh aal +ens kijhen, o( ik otik eôlr of anderc visci,
han ontdekken, desnoods een wâlvisch, zei Flôp. Hir
rarn zijn zeekijker en speurde het wijde watervlak
rf.

Maai hcl.aas ge€n enkele witlvisch kwarn in het zichi.
iin toch was er een in de buurt: Mevrouw'Wally Wai
."isch, maar zij }rleef onder wateï en pïoestte van he.
laclren.

Ifièrrrou* Wally had dien dag juisr een groot vis-
scheàfeest !îeg:even waar.op alle visschen uit dat deel
cler zee genoodigd waren en dat was de rede,n, cla,:.

Flap niets aan den haak had kunnen slaan
:pq1 komt hun toe, zei Wally bij zichzelf, waaronr

probeeren zij ook altijd.het vissclrenvolL te vangen er
{rp te eten. Zij verdienen een harl lesje di. luiaards._.
En lPally zwom voorzicbtig tot vlak onder den schber--
(n spoot éen mooie walvisschenfontein van water onr.
l: o og.

Het schoeneschuitje met zijn luie en hongerige be-
manning vloog meters de lucht in, en toen het rarçer
,laalde, bleek het te eijn neergekomen aan de kust vau
een totaal onbekend en onbewôond klein eilandje mid
cen in de zee. De drie mannetjes, die wonder bo.r"e^r
t'nonder, ongedeerd bleken te zijn, werdbn dçor den
rl.onger tru wel gedwongen naar voedsel om te zien.

Zij moesten ib boomen ktimmen om vruchten te
i:euachtigen, het strand afzoeken om mosselen te vin.

"len. en in den gro.nd graven naar voedzarne knollcn

.*26*
"- ?7 -*

erl rtrortêls. Ook urô"cstèn eii cerr huisje bour#èir, want
dé schôen w-as met den vlocd weggedièvén.

F-n zoo gebeurde het, det de drie luie n.-ari.nôtje-i

nog drie ijverige mannetjes werden, dank zij Walrlv
'trlalvisch, 

- 
rnaar dat laaËrte hebben ze nooit gèr,r'c

ten I



WA,ARI)0Â, DE SFËCHT..,L.ACIrr !

Een Specht -- zooals ge weet een bouwmeesiter
eergte klasl 

- 
was eens bezig te kloppen en te zagen

,n de takken van een boom, die a.an een vijver stond en

hoorde, al tikkend, het volgend gesprek.:

- 
ls ûrijn weerspegeling niet prachtig? vroeg eerr

sierlijke, blanke zwaan, die op den vijver zwtrm aan
een schoonen pauw op de oever. Ik kan er niet aan
doen, ik moet telkens omlaag kijhen in ,[ret water en

rne zelf bewonderen

- 
Hum.., antwoordde de pauw, het is wel een aar-

dig gezicht, maar na:tuurlijk niet half zoo mooi als
rnijn s.taart.

Pronkend spreid,de hij den veelkl'eurigen waaier zij-
ner staartveeren uit en zag den zwaan triomfantelijk
aan.

- 
lk spreek niet over onze staarten, ik spreek over

rr:ijn weerspiegeling! hernam de awaan, ongeduldig.
De N4ijne is wit, terwijl uw schaduw zwart is.

-Qn2int 
schreeuwde de pauw, die boos werd. dls

ik op den vijver zwom zou mljn weerspiegeling in het
ç.ater duizendrnaal mooier zijn dan de uwe nu is, en

als gij hier op den oever stond, was uw schaduw even
uwart als de miine.

_28_

; ,I- Niet wgar, ,bçet. de,zwaa"È ook woedèndi,, terug.
Wie heeft er nu ooitJvan,gehoorll ,dât,een, witte,*ogel
een zwarte schaduw zou hebben.

De Speoht, hoog in den boom, kon zich niet,houden
yirn het lachen en proestte het uit, Ftrij boog ziô wa:
îoorover en riep naar .omlaag: .ir:.

-'W'aarom 
maakt gij ruzie? Verwiesel lievelj.eens

van plaats, dan kunnep we dadelijk zien wie derrroor,
sle van beide is. lk wil wel voor beoond,eelaar sp€len,
lrOor I

Dat vonden èn de pauw èn de rwaan,goed.
Ze stonden elkaar dus hun plaatsj,es af on nu kunt

ge wel nagaan wat volgde.
De zwaan, op den oever gek.rabbeld, 

- 
waar hij

er l,ang zoo sierlijk niet uitzag als op den waterspie_
gel, rolde onderste boven van nijd, toen hij ontdek_

.ie, dat zijn schadtrw in het zonnelicht inderdaad pil<-
zwart wa8.

En de pau\ r begon, nauwelijks had zij één p,oot in
tien vijver gezet, luidkeels om hulp te roepen. ;W.an,t
het water was erg nat en hij kon niet zruemmen.

- 
Red me, red me! sc,hreeuwde hij schril, of il:

verdrink. Mijn prachtige staart is al druipnat en trekt
rne omlaag

Gelukkig hoorde de tuinman alle jammerklachten
en kwam toegesneld. iHrij bevrijdde den pauw en zet,
ie hem op den oever, terwijl hij de zwaan in den vij_
rer liet zwemmen.

*29_



De Specht inmiddels hield ziin bui.k vast van lrul

lachen. En eihdelij'k zei hij:
* Weet ge wat ge zijt? Twee domrne, ijdele iecx-

lroofden. Coeden morgen.

Daarrnee ging hij verder aan zijn arbeid
iMaar hij kon -- tot vandaag den dag toe * de

rn,alle geschiedenis niet vergeien, en als ge hern of eétr

lan zijn broers ooit ontmoet,. dan zult ge hem wel eelr.;

lioorcn lachen. Dat ic nog altijd om clie twee iideie

Jolnçorcnl

-*10---
"* 3t

EEN KïVÀIffiÀLVË,R.

'Bij een tandmeester ïe Rotterdam kwarn op zekeren
ochtend een man binnen met alle kenteekens van he-
rige lciespijn. De tan'dmeester wist den man geen be-
ieren raad te geven dan den wormstekigen tand uit
den mond te trelcken. De patient vond dit goed, vooral
ernd_at hij, volgens zijn zeggen, reeds meer dan vier en
'iwintig uren lang de ondragelijLste pijnen had uitg+..
staan. 'De doi<ter verzocht de man, in den daarroor
bestemden stoel plaats te. nemen. (hebt gij ook al eens
çp ,zoo n stoel gezeten ? dan weet gij er alles van !

Ma,ar wat de dokter ','reernd vond: onder het spre-
ken en ook nadat hij reeds was gaan zitten, hield de
roan voortdurend een taschje in de hand. Sede* hij
hinnengekomen was, had dat taschje zijn hand nog
niet verlaten.

Maar... door den pijnlijken ruk aan den tand en
tlen daardoor veroorzaakten schrik, viel het bedoelde
t:,schje eensklaps rrit de hand van den spartelenden
tt"ndpijnlijder Door den schok van den val ging het
f.aschje ôpen en rol.den er een rnenigte kleine fleschjes



uver ien grond. Bij navraag .r, o.riuro"k bleek de in'
houd te bestaan uit... een tandpijnmiddel, een echr
kwalezalvermiddel, dat diezelfde patient den eigen moi-
âen op de markt met veel bijval verhocht had.

Zooals wel van zeif spreekt, kon dè'tandmeeste':
na"tuurlijk niet nalaten te vïagen, of hij zelf niet eens
d.e proef met zijn zoogenaamd voor alle geval en hel-
pend kiespijnmiddel genomen had. En wat zei de pa-
tient?:iMet het gezicht dat de gr"ootste verontwa.ardl.
ging''feekênde, gaf hij ten antwoorcT

"Denkt ge dan, dat ik eên ezel benll
Dus,'àijn tndeugdelijk smeerseltje was goed genoeg

oml tti de menschen ûree te bedriegen. Maar toen de'
l ooû blj hem zelf aan den tiàn kwam,, moest hij er
niets wan hebben


