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'Y. -. {}e lrleine. SEoerler'.

Iiiansje, Mietje en Frederika waren zeel beclroefd,
wailt hunne moeder lvas gestorven. Vader ook
-breurcle en als hij naar zijne kintleterl zag, scht-rten

irem de tranen in de oogen.

Fransje rlras nog maar vijf, Iiietje acht jaar oud,
Freilerilça telde veertien jaren. En rvie zou nt1 \zoor
hen zorgen, rvie het eten koken, het iinnen herstellen,
de kousen stopoen, de beCden opmaken, het huis
zindelijk ho';den?

- 
( Ik zal moeder zijn ! r sprak Frederika en het

goede rneisje kuste haren vader. < Ween niet meer,
itrr n'il vcor Fransje en Mietje zorgen en a1 het rverk
Coen. l

*- (( l,Iaar gij zijt nog zoo jorrg, mijn lief kind, l
antw,rordcl-e vader.

- rr Dat is niets, ik zal mijn best dcen eu vader,
ge irebi ons aiiijcl gezegd : wi11en is kunnen. l

Het moedige kind ging aan 't rverk.

Zij stond rrroeg op, zette koffie en sneecl boter-
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hammen voor vader. Dan keerde zij rlen \'loer et
strooide er v,rit zand op, waarin zij met den bezem
allerlei schoone figuren maakte.

Om zeven ure wekte zij haat broerken en zuster-
ken, waschte en kleedde hen en zette hun eten op
tafel.

Dan aten ze samen.

l,Iietje deecl vô6r school eenige boodschappen en
bracht Fransken naar den kindertuin, ,u-taatna zij
zelve naar de klas ging.

Intusschen schilde Frederiha de aardappelen en
maakte de groerite schoon. Daarna bereidde zij het
rniddagrnaai.

En als vader van zijn rverk thuis klvam, stond de
tafel gedekt, juist ais toen c1e brave moeder nog
leefde.

's Namiddags breide en stopte de kleine vroL1147,

ma-akte de bedden op, en tegen den avond zotgde ze
rveer voor het eten.

Soms vertelde zii sprookjes aan F'ransken e1r

Mietje of leerde hun sci:oone lierljes.

Or: zeven ure 1egr1e zij de kinderen te bed en ciekte
heu zorgvnklig tce.

Da: zette zij vaders zetel klaar, haalcie zijne pijp
en tabai<spot err legc1e er het clagbiad bij.

Wat rvas vader gelukkig, a1s hij thuis kwam en
a11es zoo ordelijk en zindelijk r-ond I

Eene s"etk\rrouir k'r,r-tnl het linnen r,r-a.sscl:en en
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hielp Frederika 's Zaterdags met het drveilen eft
schuren. < Mijn klein huismoedertje mag niet {;e veel
werken, r,r'ant anders zou het ziek worden, r had
vader gezegd.

Natuurlijk t{eed. Frederika rvel eens iets verkeerd.
I\,Iaar zij dee<i haar best en iederen dag ieerde zii
alles beter.

Dikwijls, a1s vader met zijne kinderen ging u'an-
delen of, 's Winters avonds, met hen bij het vuur
zat, spraken zij over de lieve moeder. Ook gingen zij
veel naar het stiiie kerkhof, om bloempjes op 't graf
te planten.

Alle menschen in de buurt beminden het moedige
kind, dat zoo liefdevol de 1:laats van ha::e mceder
vervulde, en ieder noemd.e haar u de kleine r;c.reder. r>
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