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Blinde lf,'olrerl.

Koben was blind en ann. Bedelen wilde hij niet.
Daarom ging hij rond met postpapier, pennen, stekskes, speld.en, naald"en, garen, lint en nog andere
artikelen. Op 't gevoel kende hij zijne waar, zoo goed
ats de helderziendste koopman.
< Koop, koop, alles goedkoop ! r riep de blinde,
-.
û'anneer hij voetje voor voetje door de straat strompelde. < Postpapier en pennen, garen en iint ! r, vg1volgde hij, alle waar opnoemende.
Nu hadden de menschen niet altijd die artikelen
noodig. Maar velen kochten wat, uit medelijden met
den sukkelaar. Als ieder hem eene kleinigheid gunde,
dan kon Koben 's avonds toch brood halen, dan
moest hij 's \[,''inters niet onbeschut blijven tegen de
koude.

Ja, de grooten waren zeer goed voor den ongelukkige, maar de jongens, foei, de booze rakkers, declen
hem veel last aan. Zij gingendikwijls rond hem staan,
om hem te bespotten, trokken aan zijnen frak, en atrs
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de blinde cian een benauwd gezicht zette,lachten zij
van plezier. Slecht; niet rvaar, om gebrekkigen zoo
te plagen ! Anderen mannen durfden ze het niet te
doen, rvant daar r,varen zij bang voor. 1\{aar een
zwakken blinde, die niets ziet, die zich niet verweren
kon ! dapper, hé ! Neen, niet dapper, maar laf,

schandelijk laf

!

Op zekeren clag liepen drie der stoutste jongens op
straat. Ze 'ivaren er op rrit, om rveer booze streken
uit te halen. Daar hoorden ze eensklaps roepen :
<< Koop, ko<ip, goedkoop. Postpapier en pennen,
garen en lint ! l
,r Ha,

<<

,.'

riep een der schelmen, Peter genaamcl,

ginds
komt Koben ! We zullen eens plezier heb-

ben!l
tr Wat gaat ge doen?

))

vroeg'Iist, zijn makker.

-Peter haalde eene koord uit clen zak en sprak

:

< We zullen dit touw over cle straat spannen.
Tlan zel cie blinde vallen. Kom, rap ! >

---

n Ia, dat is goed ! r zei Victor, de derde knaap.
Op één, tn'ee, drie, u'as de koord. gespannen. De
bengels hadden eene plaats uitgekozen, \,vaar de huizenrij dooi eenen hof onderbroken rverd.

-

ÙIet ongeduid n achtten ze de komst van den sukkelaar af.
-- <t l(oop, koop, goeclkoop I ,, 't Geluid. naclerde.
Koben rvas daar.
a Pst ! r fluisterde Peter, < het tou'lv wat hooger.l

--
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De koord stond strak. De arme man strourpelde,
voorzichtkens voorwaarts- Maar wat was clat?
Koben gilde van schrik.
I{ij viel omver; al zilne adikelen rolder over de
straat. De jongens liepen harc1 weg. I\[aar... iemand
had dit tooneel gezien. Frans, de bakker, kwam juist
om den hoek. fn de verte zag lnj den ongelukkige
vallen. Hij begreep natuurlijk, dat clie vluchtende
jongens r1e schuldigen waren. En claar ze rua&r zijnen
kânt rvegliepen en hem nog niet gezien hadden, r'iel
het den bakker niet moeilijk, orn Peter en \rictor bii,
den arm te grijpen. Tist alleen ontkq'am.
( Vooruit, boosdoeners, ga den biincleman helpen ! r zei Frans boc,s.

Hij

sleurde d.e knapen naar den gevallene.

Raapt ailes op ! l ging hij vooit, ter*'ijl hij
zelf Koben op de been irielp.
I{aar 't postpapier rn'as vuil, vele penren \\iaren
verloren geraakt, 't garen en 't lint kond.en evenmin
nog verkocht rn'orden.
-- < Voorait, naar de politie ! r hernam cle bakker.
r Dat zal zoo niet afloopen, of rnijn naarn is geen
Frans meer. Koben, ga ock maa:r mee.
Peter en Victor zaten in angst. i\{aar vtrtichten'ivas
onmogelijk. De t,akker ha.d sterke vuisten.
Weldra bereikte men 't politiebureel.
Koben cleed zijn beklag. IJe bakker vertekie r'"'at hii
gezien had. Ile beide jorlgens moestea hun misclrijf

--

<

))
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bekennen en ook den anderen makker noemen. Ëen
politie agent ging Tist halen, die weldra, schreeuwende en kermende, verscheen.
( \Ve gaan u die deugnieterij eens vocr goed
afleeren ! r zei de overste der politie, gestreng. a Ge
:rijt latfe bengels en verdient zware straf. r

Hij zoncl om d.e l'aclers der schuldigerr. Intusschen
rî./erden de knapen in een donker hok opgesloten.
Koben ging op eefl.en stoel zitten en wreef zich de
knieën, tlie hij in den val rLanig bezeerd had.

't

Duurde niet lang, of c1e r-aders verscLrenen,
reieuwsgierig en ongerust, \\'aarom zij hiel komen
rnoesten.

De commissalis vertelde hun
schu.lcligen halen.

't gebeurde en iiet

de,

Daar stonclen de lafaards, \'erlegen en beschaarnd.
--_ u Ge begrijpt rve1, dat Koben geen schade kan'
lijdc:r, r zei de overste. < A,1 zijn goed is beclorven.

>;

__ < Natuurlijk niet, r sprak Peters vader. a Mijn
zoon is eerr cleugniec. Thuis heeft hij een spaarpot.
Hij meende met zijn geid, in cie vacantie, een reisje
te doen naar zijnen oom te Brussel. ltlaar d.ac zal mis
zijn ! Alles \r'at hij heeft, is r-oor Koben. ',
-- <r Ook \rictors spaarpct rnoet 1eeg, ,, zei cle r-ader
van den tu'eeden deugniei.
o Ik zal oo1'< mijn c1.eel betalen, r, beloofde 'Lists
vader. < r\{aar mijn jongen trrrijgt gcen zondagscent"
lxeen iierlnisgeld, niets, tot de heele sorc bijeen is. Ii;

UIT }IEî KINDERI-ÉVËN

5B

zie, clat Koben pijn

lijdt

aan zijne knie. De arme man

moet maar een paar n'eken thuis blijven en tust
nemen. \\'e zullen samen zooveel betalen, dat hij
tlaarclcor geen schade lijdt. r
-- <r Alles goed en wel, n hernarn de commissaris
( maar

knapen moeten nog meer gestraft worden. Ik rvil niet meer, dat ztr.lke dingen nog voorvalien. Gaat gij ze onder handen nemen, of wil ik het
'doen? ,
1111,

c1e

--- a Laat het maar âan ons over, ) vroegen de
En claar <le overste begreep, d.at de bengels
€r van lusten zouden, vond hij tlat goecL.
Er braken treurige dagen aan voor Peter, Victor
rraclers.

.en

Tist. De vaders had.den samen afgesproken, aan de
l<uapen dezelfde straf te geven.
I{en zag rle cleugnieten niet meer op straat in de

Tæide eerste wekerl, d,an alleen

bij 't

begin en

't

einde

iler sciiool. Wanneer de and,ere kinderen vroolijk
speelden, zaten c1e drie jongens gevangen, ieder in
zijn eigen huis, op zolder. Vader had met den onclerrvijzer gesproken. Om tien en drie ure mochten c1e
lafaards niet spelen.
En toen ze eindelijk beloofd hadden, braaf te zijn,
en ze u'eer vrij geraakten, plaagden ze geen gebrekliigen meer. Ook Koben kon onqestoord ot'er de

straat gaan.
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