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l. I)e Appeldtef.

Jan zag in den boourgaard van boer Neel appels
hangen, dikke, roode appels. En 't was alsof ze rie-
pen : tr Pluk ons, want wij zijn rijp en, o, zoo lekker
om te eten ! l

Maar de appels \,varen van boer Neel en niemand
anders mocht ze plukken dan de baas zelf of de
knecht, aan rvien de meester het gebood.

llaar lan zag begeerig naar de boomen.

- ,r De boer is hier niet, r zei hij bij zich zelven,
< niemand zal het zien, als ik in den boom klim en
ze pluk. r,

En, foei, Jan kroop door een gat in de haag en
weldra zat hij hoog en droog in de takken.

Hij plukte appels, t$'ee, vier, zes, tien... en stak
ze rap in de zakken. Wacht, nog een paar, die groote
daar !

l['Iaar eensklaps klonk eene stem :

- u IIo, gij stoute dief, il zal u eens q'at komen
helpen !

A. IL{NS 
- 

UIî IIÊî KII\DERLEVE-\. I



UIl IIET KINDERI,EVEN

't Was de boer, die van uit zijn huis, den kleinen
roover gezien had en nu haastig kwam toegeloopen.

Jan sprong vlug naar beneden en wilde door het
gat in de haag weg vluchten.

Maar, o wee ! de zakken zaten volgepropt met

appels en nrl rvas de jongen zoo clik gervorden, dat
hij niet meer door cLe opening kon. Hij bleef er in
steken en boer Neel had hem dra te pakken.

- u I{a, Jan, gij komt rnijne vruchten stelen? Dat
zal u slecht beva11en. \4rerp eens rap a1 <le appels op
het glas ! l
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De knaap gehoorzaamde met beschaamd,e kaken.

- n Bn na zal ik u eens naar u'\À/en vader brengen,
of wilt ge liever, dat ik de politie roep? l

- 
11 Nssn, neerl, als 't u belieft niet ! n riep Jan

rveenend.

'- < Maar naar u\/ huis ga ik mee, r hernam de
boer. ( Ik heb u al meer dan eens rond mijn hof zien
sluipen. l

- 
( Ik zaI't nooit meer doen ! r beloofde de dief.

< Acht, lieve Neel,Iaat mij gaan ! >

- < Neen, manneke, 't is te laat geklaagd., als
't vogeltje gevangen is. l

En, of Jan r,vilde of niet, hij moest mee.

't Zott ker:rnis zijn, als vader 't hoorde.
'Weldra kw-am de boer met zijn gevangene in

't huis van Jan.

- 
(( 'k IIeb hem in mijnen appelboom betrapt, l

zei hij tot den vader. ( Wil hem eens goed straffen,
opdat hij 't niet meer doet. l

- 
( fk zal er voor zorgen, baas Neel. ,>

De boer vertrok.

- << Zoo, mijn jongerL, n zei vader, < gij zijt een

dief, gij wilt later in de gevangenis zitten en uv/en
ouders veel verdriet doen I Maar 'k za7 u zulke stre-
ken afleeren ! rr

En de appelroover ontving een goec1 pak slagen op
zijne broek.

- 
u En nr1 naar boven; den geheelen dag op
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water en brood ! Tk zal zotger1 dat die appels erg

zuur smaken ! l
Daar zat lan op den zolder.
Buiten scheen het zonneke zoo vroolijk en zongen

d.e vogels hun schoonste liedje. Daar speelden de
jongens met reep of vlieger.

Maar de dief zat bier te brommen, onder de pan-
nen, bij oude kisten en vod.den.
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En 's avonds bracht moeder water en droog brood.

-- n Jan, jongen, ge hebt mij veel verdriet gedaan.

Denk toch eens, wat ik lijden zou, als men achter u
< dief r moest roepen, als de politie u in de gevange-
nis stak.

> Zoadt gij willen, dat de een of ander booze man
bij ons kl',ram stelen?

r Foei, Jan, ik ben bed"roefd over u. ,
Moeder stond daar met tranen in de oogen.

Dat kon Jan niet verdragen.

Hij sprong traar haar toe, kuste ze en riep,
weenend :

- <r Vergeef mij, moeder, ik zal het nooit meer
cloen. Ik rvil altijcl braaf zijnl. t

- 
(( Ga erL zeg het ook aan vader. l

De knaap ging naar beneden en zei :

- 
(( \rader, rrergiffenis, ik zal nTet meer stelen,

rnaar een gehoorzarne jongen rn'orden. >r

- \iader gaf hem eene hand.

- 
( Ik hoop, Jan, dat het rvaar zaI zijn. \foeder

en ik zouden dan zoo gelukkig yiezen. ))

De jongen hield u-oord. Hij nam nooit meer iets
weg en werd later een eeriijk man.
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