
A. IIANS

NAAR HET
VERBETBRINGSGESTICHT

EN ANDERE VERIIALEN

6Qqntt40tw

L. OPDEBEEK. UITGEVER :-. ANTWERPEN



A. EA.IIS

ffiT TfiTÏfrTHilIIfr$frfi$TIIilT

err andere verhalen

NIEUïYE DRUK

L. OPDEBEEK. _ UITGEVER. _ ANTWERPEN



Naar het Verbeteringsgesticht

Paul had geen vader meer. Zijne moeder moest nu voor vijf
linderen zorgen.
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IL ken jongene, die vogels vangeD met eene kleù. Dat is

zeer slecht. Wat zouden die booze knapen schreeuwef,r, als we
hunne beenen eenE tusschen frriree harde ijzers staken !

Wees goed
YOOr Ong, en

voor de vogels, kinderen I Ze ànget zoo scLoo
vele zijn zeer nuttig.
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Mietje was een ondeugende snoepster.
Den eenen dag kwam ze in de kamer met mellc om hare

lippen. Op een anderen keer zaten suikerkorreltjes in de hoe-

ken van haar mond.
Maar eens werd het meisje fel uitgelachen.

Ze zou's morgens naar school
gaan. De keukenkast stond open.
Moeder was juist even IMeg.

Mietje zag de siroopkan staan.
Gauw even snoepen !

Het meisje klom op een stoel.
Ze stak den vinger in den pot
en begon te likken.

Ha ! 't was lekker zoet. Si-
roop smaakte toch goed. In de
pap proefde ze et weinig van.

Nog maar eens gelikt, nog
eens !

Moeder kwam niet terug... en
Mietje snoepte nog lang.

Dan hoorde ze een stap. Moe-
der was daar.

Rap van den stoel gespron-
gen ! Recht het huis uit, en naar
school !

Ginder gingen nog andere
kinderen, jongens en meisjes.

Twee knapen bleven stil staan
en begonnen te lachen.

- 
qa S6rr ik zlvart ? >> vroeg

Mietje.

- << Neen, bruin... >> riep
een der jongens.

- << Ge hebt siroop gelikt, >> zei de ander. << Ha... siroop-
baard, siroopbaard. >>

Mietje schrok. Ze wilde de siroop afvegen. Maar ze vergat,
dat er nog aan haar vinger was. En nu kwam bijna heel haar
gozicht vol bruine plekken.
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Andere jongens en meisjes zagen het ook.

- << Siroopbaard, siroopbaard ! >> schreeuwden ze.

Groote menschen bleven eveneens staan zien.

- << Die heeft gesnoept, )) zei eene vrouw.

- 
< Ze verraadt haar zelve. >>

- << Siroopbaard, siroopbaard ! >> klonk het weer.
Vooral van de jongens was dat wel niet schoon, maar Mietje

kreeg haar verdiende loon.
Zeliep gauw naar huis.
Moeder keek eerst verwonderd. Maar ze begreep wat er

gebeurd was.

- << Alloh, ondeugend kind, wasch u maar gauw? anders
komt ge te laat in school. We zullen elkaar straks nog wel eens

spreken. >>

Mietje zuiverde haar gezicht van de leelijke vlekken.

- << Mag ik thuis biijven ? >> vroeg ze dan.

- << Thuis blijven ? En waarom ? >> riep haar moeder uit.

- << Ze zullen me siroopbaard. noemen. >>

- 11 '1 Is uw eigen schuld ! Vooruit, naar school ! Loop
maar rap, anders krijgt ge nog straf voor uw laat komen. >

Het meisje moest gehoorzamen.
Of ze in school ook uitgelachen werd.
Moeder gaf haar een stevige straf.

En nog lang hield de snoepster haar bijnaam << Siroop-
baard ! >>




