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Nr. 717.
A- HÀNS

De AYotrluren van Kamaraad

(Naar Meorauut Colomb ).

L

In he,el Elzas was'er geen schooner molen dan
die van Jan Baptist Hofel ,en vr,ouw Kathar,i,na
te Grunbachr en er was ook geen gelukkiger ge-
zi,nrne't de vijf gezonde kitrder,en: Jéri;.Ian, Gre-
del, Suzette en Fri,ts. En we mogen ook Kama-
raad ni,et verg'et€n, den prachti,gen,, gr,ooten, tro,u-
w.en Àlpenhond. Hij heette Karnaraad, omdat
hij de vriend was van allon, m.aar hij hield,toch
het meest van Frits, diie pas v,irer jaar oud was. De
vijft'ienjarige Jêri moest ,h,elpen o,p d,en mole'n,
Jan, Gredel en Suzette gingen naar s'ch'o,ol, m,aar
Frits was altijd kl'aar om Karnar,aad gezelschap
te houde,n. Ze renden om h'et huisi, ze deden ïrâ.n-
delingen in d,en oûrtrek, trokken hret b,osch irn e'n
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nooit war'en de o'uders ôngsru.st, ook al hleven
Kamaraad err Frits wel eens lang weg, want hct
k,ind kon ge'e,n b'et'er besch,ermer hebbcn dan den
lrraven hond. Als het irn den Z,amernamiddag erg
war.m was, lagen b,eiden in h,et gras en dan viel
Frits in sl'aap m'et zijrn kru'll,enb'o,l op h:et ru'igc
haar van Kamaraad, die geduld'ig wach,tt€ tot
zij,n vol'undje weer ontwaakte.

Maar eens op een avond, t'oen Kamaraad en

Frit,s w'eer op stap war,en g€gaan, bleve,n ze wel
lrroe'l lang u,ir. Alti,jd kee'rdlen ze te:ntg op tijd
v,o'or het ,e't'en, als roken z'e het gebrakken spek
van moeder Katharina. Nu had men al gegeterr
en nog vers,chrene'n Frits en Kamaraad niet.

- 
Er moet wat gebeurd zij'n, zei vro,uw Ka-

thari'na.
-- Dat kan haast niet, als Kamaraad bij ons

ventje is, a,ntwoordd,e vad'er.
Maar het was dornkrer geword,en. En toen dc

ou,ders en de kinderen aan alrl,e karnrte'n van den
molon r,iepen: << Kama,raad, Fritsl >> hoord'sn ze

niets.

- 
Jéri, steck de lantaarn aa{I, we *o"rrn gorn

zoeken, zei va.der, wien nu ook de angs,t om het
hart klemde.

Ze trs'kk'en h,oen : ze liepzn dre naburige wegen
af, d,oorkruisr,en het bo,s'ch,, d,e veld,en en weidien.
De maan kwam op e,n met bang hart speurdren
ze l,angs,de beek, o,f ze geel_k'leedj,e zoud'en ont-

waren trssch,en de waterplancen' Geen spoor van

Frirts en Kamaraad; ze kærden nu e'n dan 'naar
huris torug i,n de h'ooçr, dat dre v'erl'o'or'nen al te-

rocht waien, maa'r sch'reiend mo'est mo'ode'r hen

rel,eur stell,en. En telk,ens netten ze hu'n nasp'orin-
gen v,oort.

't V/erd dag.. Vader cn zoon were'n h'aast

heesch vaTl 't tà"p"o; toch klo'nk 't weer: << Frits!
Kamaraad, ,>.7e- o'ntr'oerden; nu hoorden ze uit
oen ,grach,t ,ge'kreun' E'n da,ar lag Kamaraad'' m'et

trloed op zr'i:n schoon'en pcl's en kEek hen aan met

e en bl,ik zoô, dir,oevig, dat ze di'ep ontstield€n i het

scheen of het direr vergiffenis wild€ vragen' o'm-

da.t hij het kind n'iet te'ruggebra-cht had'

-- lvrtt is Frits? vr,oeg Hofel, in z'ijn schrik'
fulaar Kamaraad kon natuurlij'k ni'et ant-

woord,ern; me'n zei altijd' dat h'ij die spraak tc
kort had. 

'$/eer kermde hij; 't leek wel s'chreien'

- - Band'ieten hebben Frits meeg€rnotnen' zel

vad,er. Kanr,araad hee'tt anzen jongle'n verdredigd'

maar hret misdiri,jrf nie't kun,nen b'el'ett'en, want ze

t.UU." h'em hali dood gesla'gen' 'We zullen h'em

naar huis b,renge,n en gond v'erzor$eil; a'ls h'ij tre-

rcr is, zalttii oirs helpen om onzen lii'even jongen

t€nrg te vinden.- -K,-a-araad 
probeerdc redhn te staarn' maar h'ij

Uon-*iut. Zijn voorpoot€n war'en geb'r"oken; het

,.Àu di.t k'àrmd,e vàn pij'n' Sch'reie'nd maakten

r,e æn baar van takken-len twijgen en zoo dlroe-
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gen ze Kamaraad h,een. Moed,er Kath,arina zaghen ko,rnen ,Rn sneld u 
"r.rrg^rÀ;;;. 2. zag d,en ge_wond,en h,ond, mSai ,iu, îrri Èrilr, en jamnne-

r,end zank z,e ,oD de knieën. Vra*rî.rhaald,e, datzeker bandier,en hun kinJ s;r;;i;;adden. Ookde 
_andare k.ind,er.e,n weendeî foia, *r, farn,ilieleclerr,sn buren kwarn,en versch.riki;;;rËer,n, roen zehoord,en, dat Fr,its verdwenen ;;;...
Frits bleef weg... Àlle nasporingen warenvruchtelo,os. Àls Karnaraad u, ,;.t, -r,e h,ad kun_

ne n trernoeien, zort hij beter **ii 
".*ich,t h,ebb,endan d'e burgemeester, de 

".larrrïfrt.r, d,e g,endar_men €n al d,e vrienden van de familie Ho,f.i nnomKarnaraad lag hatf d""à;;-;ù;;;". ,en d,e vee_arts gaf geen cent *u.'. u"or" 
"iiÀ'leve,n, o;inroerjer was weken 

-ziek, haast î,Ë*ort,*t,o,os vânde koorts. En Hofel 
"r..ra, ,,ri 

"i;r' t,i,na, ook demoeder æ verliez,en. Godda"f., 
-iroo* 

Katha-rina werd b,et,eir. En tce,n ,. *i,nàntij,['t", opsraanvroeg zei.

_ , - Waar is Kamaraarj? i-aat hem kleer,en vanFr,its beruik,€,r eil ik ben ,rkrr;â;;irj; 
""ïïirra;.z-al vinden.

M,en wild,e d,ern h,o,nd, ro8p,0lt1 om zijn baz,|n tebegroercn, lnaar Karnaraad bfu.t urrawenen. Su_zette h,ad hem al vroeg er,en gebraln,r. n. ouJ.pan was leeg.
* Kamaraad kon aT*j: hinkend roncl suk-

kel,en. zei varJcr. Hij zal eerr ',vanrJ*ii;rg ,loen.
Maar cle hr:nd keerde niet te'rug. Ër nvas nog

meer verdri,et in het molentrruis" Kama'raarJ r'"'eS...
dan gaf m,en o,ol,: alle hoop cp. Frits teruq fe r-in-
den. . .

Ja, Karnar:aact rvas op stâp, F{ij hacl in di'e r",e -

ken liggen,dc,nke,n aan Frit,s r.n aân lriânT'rr€11 r,r1

vr,ouwen van ?en 'i,vûgt11',,râ.Sell.Frits e n hi.i ha derl
ze gez,ien. ûclr?ll ze clien no'oc{luCtigen dag r:p ï"À.ra,I'T-

del war,en. D;e mannen en 'r.'rcLr'À'€n rç':ren heel
anders g,ek"lrecl dan de h:rvç'i'r'e:s v:ln Grunbach,
Kai-naraad rrris,t niet, dat l-r,e l Zigeu,ir'erri r,vâra'n,

maar hij bad za toch s'e qn'anlfo'u,\'r'ctr ;n l'riide zici'r
mç:t Frits venq'ijilere,n. F,4a,ar Fritrs lv;rs h*os ge-
v,norclen; h'ij witrde die rare lied,e'n eens,g,o'ed heki.i-
ken en o'ok hun g{oo.t,e'n waEen, di,e net een huisie
lc,ek. f)ie vreemd,en haekJen nok l:eesr",rn bi'i zicir.

Zoo r,'as F:its naar d,en lr.'ag,e n gclocpe,n: e,cn
l/,tiou\À,' z,zg d,en Ïi,e\,€o krulltenbal, ;en p(aat{r €'tr,eil

sver h,ern firret €efl paar mannen^ 7,e k$tam fiaar
Fr,irs eln s,prak vritend'elijk mtlt hrern. Ze tnr-"ndt
a'p,en en da,n een paa.l<lje en Frirs ruo,cht ht:t sitl"c,e-'
lEn. T,o,en had Karnara,ard i1 11e'arcm.,d, Oi:eens
nam di'e \r,ro,ill,ï Frits op en drc,*g hem i.r.l den
wagern, Frits begorn te schreeillÂ/,etn, ,e'n Flam,a,raad
'w"âs w,o,edenrJ ,gewerrd,e,n e'n naar alen 'lvafïfn g,e-

sprongen- Ma-ar die mannen s!oegen clp h,em rn,et

knuppels ,en ham'ers. Kamaraaci had hen gcbeten
-_5*



en vervaar,lijk gehuild,; hij wilde Frits bevrijden,
h,ij v<reldre de sdagiern niet, hij vo,cht" to,r hii- niet
mtEer kon ,en n,eerv,i,el. Ërn wat ,er d,aarrna geb,eurd
was, dat wist Kamaraad niet m€eri h,ij h,àrinne,r-
d,e zich alliEen dat hi.i bekendre stemmen hcorde,
roen de oogefl olp,ende, in ,een grachrt lag ern Hofel
en Jéri h,erke'n'd,e. E,n dre muld,er en zij,n zaam
h;adidlen hrê,fir flaâr hu,is gebracht. Karnaraad was
doodzi'ek, maar h'i,j bezat een srcrk ges,ferl en ge-
nas tort ,gro,orfle' verwo,n,c{c'ring van d,ein ve,earte ...

Kam,araad h,a,d echterr hss'l: g,oed onthroudEn dat
m,en Fri,t.s in reren w,or(}nwa,gien g,es,torprt hadr,en hij
die,n wagen en Frits m{oest tgrng vinden.

Op 'e,en mo,rgen voelde Kamaraad zich sterk
gemoeg, orn op r,eis te gaan; hij hrinkite n'og wel
wat' rnaar d,aar gaf h,ij niet om. Hij stapre vasr-
b*eraden voo,rt. Na een week was hij al ver weg
van dEn m,o,le'n, rna.ar hij leek zeet treur.ig. Het
was o,o,k hard v'o,o,r qen he,r:stelldnd d,ier orn
buioen ,te slap,e,n En zicb tre v,o,edien met een rat of
een veldrnu,is, die hi"i rm,et mo,eite kon b,em,ach,ti-
gen. En de eertijds zo,o, p,x2,çfitige Àlpe,nhond, die
nroôrit mreer gewassch'e,û of geborsitel,d we,rd, zag et
haveloos uit, geschikt ,orn de msns,ch'e,n afkeer in
te bçezemen. Ën dat gebeurd'e dan ook. Eens l,iep
hiij in de achterstraten vâfl rde,fl stad, te snuff,el,en,
alrtijd maar hrdt spioror zCIekend v'a,n cl,En woonwa*
gen, Een jio,ngern w'erp e,en $,Ûeen nalar h'em ein

riiep: << Een racEnde h'ondl >> En ,op€€ns bego,n
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e,en h,eele b,ende ki'nd,er'en f e schroeuwen: r,< Ëe ri

razencl'e hondl >

De nog zwakkc Kamara"rd r,verd n'u waarlijk
bangl hi,j za'g een hek qpen s,taân e,n lie'p in Egn

groo,ti€ll tuin. Maar een hiov,enier bedreigd,e h,em

nu rn'et een s'pade ,qn eeifl stalrknecht filet €en vo'rk,
en Kamaraadlvluch,tte in aEn hrorek ach,trgr struiken
m€iene,fid, dat" zfin laatste uu,r ges,lagen was,. D'e

hovenier en de k'nechlt warren echter zellf bang en

rlurfden hern 
'n:iet 

nadere,n" Ean meisj'e, dat blo,e-
men pluk'te, bemerk,t,e Kamaraa'd 'en zei tot den

tlovenier I

- 
Maar Bernard', wârâfo,tl1 wilt ge di,en hcncl

kwaad doen?
** O, jro,n,ge ju,fvrouw, h'ij is razend. Loop

gauw weg! antwoordd,e d'e hoven'ier ontstel'd'
Razend:? Wel neen ! Die h'o'nd sch,ij,nt arg

ongelukkig... hij is zo'o Inâ;ger. Hiet lijkt 'w'el,-o'f
hij-van h,ànger s,t'erft. Wa'ch,t ecns ev'en; misdo,e

hrem niets!
Delphine --- z.)@o h'e'ette het m'eisje -- li'ep naar

cle keuken e,n kwam terug met een s'chotel melk
en brood. Ze wa,s ni'et ba:ng maar zette d'e,n schro'

tel uoch op eenigear a'f's,tarnd van Kamiaraad n'e'er.

-- K,o'm maar, ri,ep 7te' he,m ûo'e. B'errnard'en Ka-
r,el, gaaf een eiind achrteruit n1rêt u\M spadle en vork'
vervôlgd'u z,e. Het a'rm dier is ban'g van u'..'

Onwi,llig verwijderd,en de t\M'ee ma,nn€'n

zich wat. Kaimaraad aatze,l'dte niog even en s'l'oop
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dan naar den sch,orel. Hij proefde van d,e melk
en to,en was de schrote,l tqautrv leeg. Zulk h,ererlijk
9t'e1 ha{ U.i in !angen ,rijd nier g,eh,ad. L)ankbaar
keck hij Delphine aan.- die ïreln sr,r,e,elctre. Nu
kwam,en de hoveni,er en cle knecht w,eer dich,ter
lrij.

-*- Ge zi'et h,et vrel, hé, d,ie hond is ni,e,r rr,a_

?u"1, zei.Delphine. Bekijkr hem eens goedl h.er
is c:genli.fk ern prachrrg dier . een t",cild uir dc
ALpen, die dc me"n,scj:,en uit de sn,eeu\,v haalt. Ka,
rel, was,ch ,em bors,tel hem eensl papa hroud,r va,n
zulk'e honden.

De sta,lkn,eclrt onff,ermde zich nu ove,r Kama-
raad,.die hem gervillig,liet begaan en na een tijdje
zag d'e hond ,e:r y€cl fli,nker ult. Del,phine's vidi,r
lvas opf;etoge,n, toen hij thuis kwam eii:r Kama-
raad zag. I{ij wilde hem gaarn,e b,eh,ourlie n. al z,a,u
h.ij hern cladeliik teruggJven als de rech,rmarige
eig,enaar cpda,al ' "' laraad kr,eeg,een s,choonen
halsband en w,( len kecring-grlegd, ûo:r hij
cigen zou zijn a:rn {Je farr\iiie fàli k,rieg oirstu_
krad eien sn rn,r,lri lris,ernd,c h,enr Alax..
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f)e famili,e \/a,,n Detrçrhine hrachi cig,enTijtr< irr
d,it huis met d,an groof€in tuin d'e vacantie doirr.
't 'Was nu al e'en heel eind' in deir F{,erfst'e ! inieil
z;ou tdr,uflkeeren ,naar d,e' stad. Natuilrl'ijk rnocht
Kamaraad mee.

*_ Àchterr olus huis lri.i rtr stad k,rijig,t gre e,en

w'arrr h,ok, zei D,elrphine iot hem. Ge zult-nooit
kro,n lijdera. Ettaks rn{o,et gre in e,en htl'n,die,nlvage'n
van dan trein, maar in onze stad traal ik er u
dadelijk uit.

En zoo ging Kama,ra,ad o,p rcis. FIij had een

goed leventje, m'aar was t'oclr nief tet'reden. Hij
moest Frits zr:ek,en. De trein sto.pt\e aan een srf,a'

tion v6ôr de sta.d, waar D,elphÉne u'oo,nd,e. Een
bedilencle mro,e'st hrieleen paar ho,n,deil u'it ei.e,n dle-
r,en$rag,en laten. KarnaraaC keek eens naar bui-
ten. Hij <iact:'t zeker, dat Detrphin,e hrern kwam
balen.

Opee,ns rezen zi1n har,en te berge. Ginder,
op d,en lv,eg langs, de spooriij,n zag Kam,araad;,e'en
woo,n\ilagen. Ha, da,ar rni:,est Frits in zitt,?,n,
S/,ip, Ka,rnaraa,d vloog al,s e'en pijl u,it een boog
lla;ngs d,en bledi,ende ht'e'n, ,en sp,rong ovier e'e'n

haag, Hij kwanl aan d'en w,o,onwâgiÊn; hij grro,l-

de, ma.a'r darn bleef hi.i t'eleur:gesteld staan. Dat
was ni,et dè wagen van F,rits en dez'e ma,nn'en
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hadd,en d'en h,ond niet afg,eranseid. Er zijn ook
b+rave lieden, die in e€,n woo,nw'4geln reïzen, en
zi:j, di,e nu verwonder,d na,ar Kamal.aad k,eken.
zouden geen kirnd srt,el'en. Ze wi'lden Karnaraad de
re$t van hun rniddagma,al geven, m'aa,r hij had
geen hornge'r en ke,erd,e ûeiru,g naar h,et station. De
trrein was .echter ve'rtrokken.

-- Daar is d,e orntsnapte hond t'erug! ,riep de
b,ed'iende ûo,t ande,r pers,o'n,e,el. Kom, we mo,eren
h,em vangan.

Kama,raad za,g, Ita,e die nû,annen hern wild'en
pa,kken zij hadden geen r,ech;t op hc,m, ,e'n vllug
sprang h,ij terug ,ov,et d'e haa,g ,gn rernd,e ov,er d,e

velden. Nu kio'n hiij w,eer Frits zorek,cfl efi da,a'r-
voior wâs,hij va,n huis gegaan. Dien avond kte'e,g
hij geen et,ern ,en uoch't hij in :,en grachit b,esch,ut-
tiing tegen d'en koud,en wi,nd.

Dienzelfd'en av,ond zatbet gezin van den mul-
dier in de wa'rm,e keuken. En vad'er sloot zij,n
avondgebed met ds ws'orrdenr << O, God, schbnk
ons Frits terug >>. En d,e kind,eren vo'egden er bij:
< E'n ,ook dren arm,en Kam'a'r'aad >>.

Kamaraad, zette intussch'cn zijn naspor,ingen
voort. Hij dwaalde over de weg,en. Het werd
kouder; en het begon te s,n,e€uw,en. De a'rmc hon'd
had het zwâât tie verduren. H,et viel hem lastig
voed'sel te vinden.

'Weer was het avoil;d ,en Karna,raad stapte trie-
10 --

stig ov,or d,e,n weg. W,aar moe$t hij.nu e€n s{hui'l-
pliats zoeken vàor den ,guren nacht? Hij h'enin-

irerd,. zich, dat er diikwijls zw'ervre{,s in de sch'uur

van den molen $liiep'en. O, i'n lrer hooi zou h'ij ook
eoed lisSe;n. Kamaraad krroop qp 'een berm en

Ëu*t ootta. Giinds blonk'en llichtje's, daar waoin-

d,en mensch,en, ,en daar zouden dus huize'n en

schureh staan. Met n,ieuw€n mo€d uok h'ij v"ar-

aur. fuft"t weld,ra b'egon hij te snu'ffelen' H:ij

roo,k iets vre,û'ûlrd,s..' en h,i,eld d'e'n s'nuit dicht te-

s,en d,an sroncl. Plots bleef hrij staa'n' Hii be-

ilerkto iels zo'nci'ertrings' uit dre sne'euw stak 'een

froof,d boven. Hi'er lag een m'Ensch, drie zek'er uit-

S.p"t neerg.eval,l,e't *"s en door de sneeuw be-

â.Lt *.rd.En ,rnttt dien o'ngelukkige ontwaard'€

K.*t,ttr'd,se,n tllond, ev€m roerlo'o's' Nu laaid'e fel

h,et Atpeninstirnct bij Kamarraad op' Hij beh'oor-

d,e immers 8o,t €en art, dat in d'e wo'e'srtre b'er"gern de

*ensch*r, uit d'e s'n'eeuw rred'd'e' F{ij' bego'n h'et

g.riohr, van den b'ewust'eloozen man te I'ikken en
"n, 

u.nigen tijd ho'orde hij al gekreun'

-- Fid,eel ... brzaf diet, z'ei d'e main'

Kamaraad kefte'
-- C. zijt F,idreel ni,e,t, he'rnam de man. Waar

is Fide'el danl
Hij bevtijdde zich half uit'de sn'Eeuw en tastte

in hei rond 'en vo'eld'e het al ve'rstijfd'e ltich'aam

uartt zijrn eigen hiond' Hij nam h'et iin z'iin armen

e,n }amme,rde: 
I I

lii,
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- Fideel, mij,n trouwe vriend on gids is dood.
O, wa,t zal ik arme; blinde zwcrv,er nu doen?

Kamaraad trachtte h,em r,ech,t tre trekken a,an
zijnkl,e'eren, maar d,e man w-as te uitgeput o,m o,p
te staan. Kamaraa;dr begr,eep, dat 'er dus anders
geh,and'el,d moest w,orden. Hij dach,t aarn d,e lich-
tjres en liep snel here,n.

- 
Die a,nd;ene hond is weg! kermd,e d,e blinde.

Hij kent m,e im,mer,s n'iet. Er blijft me n,i,ets ov,err
dan te sterven zooa,trs Fid,eel.

Kamaraad kwam aa,n €en h,o,eve en blafte vo'or
de deur en krabte er teg€n. De bo,e,r de'ed open.

- 
Een verdwaald,e,hon,d, zei hij. Weg beesr!

Ik haal u niet in huis.
Maair Kama,raad kefte klage'nd ;de z,onen en

do,ch.ters Vârrr d,€rn b,o,€f V€fSChr9fl,e,il, nu 'ook. Ka'
mar,aad liep een eind weg, keerd,e w€€r oerug,
d'raaide zich o,pnieu\M om ,en b,lafte, als wilde hij
de ho'eveb,e\Moners beduid,En, dtat ze hreûl rilo,esrten
v,olgen. E,en der zone,n snapte h,et en zrei:

- 
O, vad,gr, ,er ,i,s zeker iemand in nood, op

d,en weg. Die hond ko,m,t het ,ons z,eggen. We
m'o,eten gaan kijken. FIet is guur winûerweer. Ik
zal de lantaarn aansteken.

De boer en zijn drie zonen vertrokken en na-
rnen al vâst e€n kruiwagen m,ee,. Dankbaar kef-
fend ging Kamaraad h,en voor ,en h,ij leidde ze
r,echt.naar d,e pla,ats, waar de blinde lag. De m,an
was opnieuw bewusteloos geword,en. Zij,n redr

1,3 -
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drcra legden hem op den kruiwagen; ze wier,pen
den dooden hond in de g'rach,t, Maar Karnaraad
m,ocht tllce ,râiâr de hoevc. Dc vrourv cn de doch-
ters ontfermden zich over den b'l,indc, die weldra
bij kennis kwam, iets warms dr.onk en toûn op
een b,edr insliep. En Kamaraad rnochrr ee,n schotel
melk en brood leeg slurpen en in het hooi van
dc schuur slapen.

De zwerver b,leef eenige dagen op de ho'eve, cn
Kamaraad rvildre h,em ni,et verl,at,e.n. Hij ook vnetd
goed behandeld; de boer en zijn kinderen plreven
zi.in v'erstand e,n ziln gehechtheid aan den
mensch,. Toen d,e blinde wre,€r v€rtrok e,n de boe r
begr,eep, d,a,t Karnaraad geon me,estrr 1tr6. fro,nd
hij een touw aan zij,n halsband en zei:

-- B,egele,id den man, dien ge gered hebt. Dc
mensch€'n zull'en med,el,ijden h,ebb'qn met u bei-
d,en, cn u etren e'n ,e,en slaapplaats g,ev€,1"1.

Kamaraad s,napte w'at m,en nu van h,em ver-
wa'chtt,e. H.ij'mocht den zwerv,er n{eI in den st.eek

laten. Ein och, als hij dc'n blin,de v'e,rgezeld'e, ko,n
hij immer,s ook narar Frits zaek'e,n. Want dat
stond voo'rop: hij moest den wo,onw"gen t€rull
vi'ndrgr. De bltinde n+oemde h'em Fideel...

H'eel dien 'Winrter trokk,en m,ees,tier en hond
rond, va,n dorp tot dorp. De blinde bedielde lrier
al veel ja,ren g1l de menschen kenden hem; omdat
hij nie t te dikwijrl,s kwam, kre,eg h,ij bijna over,al
iets. F{i.j tokkelde op eern oude mandol,in'e en zong
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m,et rtj:n schorr,e srem lied.jres. .E,n dan narn Ka_
maraad een sch,oteltje in zijn b.ek en ging ronci;
ied,ereen gaf wat en vel,en strreeld,en d,e,n t,oid, om-
d,at hij zulk ee,n bra,af dier leek. 's Avonds sl,,ie-
pen de bl,inde ,en Ka,maraad eqgens in het ho,oi
va,n een schurlr en ze wa,ron ze,er tevreden. K;_
maraad w,e'rd all'eeçr rreu,rig, als hij aan Frirs
da{at. Hij vond den woonwrgen ni,.t.

Tekeren dag dooldren dr bliinà,e en Ka,rnaraacl
weer 'ov€r ,een weg, ma^t d,e ho,nd verw,o,n,clerdc
er zich over, d,a,t het to,uw zoo gespannen blecf.'t Leek wel, o,f d,e oude man zi,ctt rràort liet rrek-
Nu 

'en dan keek Kamarraad sans om e,n kefte, arls
rv,ilde hij v,ragen: << Maar baas, waarom srapt gc
vandaag zoo traa,gl >> Ze vorderden haast niet.
Ach,ter h,en rateld,e e,en kar. Karna'raad tro,k cle,n
blinde {naar dien kant.

-* Ha, vadet Hubort, hoe gaat hct rn,et u I
riep de voerman.

_-* H,eel,emaal n,iet go,ed,! Waar rijdt gi I he en i__ Naar dle stad,, om €r hooi te lever.en. Wilt
ga mse rijden? lk zal een goed plaatsje make,n in
het hooi.

-- Is er in de srad ,e,en hospitaall
..-* O, j,a. Dri,e jaa,r geledon, roern ik m,ijn bccn

geb,roken had, ben ik ,er verplleegd gew,ord,en.
--Breng er'mij heen! Het is de laatste liefde -

dienst, dien ge me kunt trewijzen. Ik zou roch
gaarne in een bcd: stervei 

_



- 
Toe, t'o,e, sterv,en, vader Hubert... Ste'ek

dat ni'et in uw ho'ofd. Als ge ziek z,ijt, zullen ze
u in h,et ho'spitaal goed ve'rplegen en ,d:an wor:d,t
ge we€r beter. Stijg op...

De vo'errn'an rnaakte h,et touw los en h,ilelp den
bLinde in h.et h,o,oi. Kama.raad draafde ach'ter de
kar; dat vond hij pl'ezieriger dan altijd zoo suk-
kelach,tig te ,stappien. Maar zijn goed,e luirn ver-
dween, toen ,m,en h'em niet met. zijn rn,ees,ter i,n
h,et hospitaal wilde 'to,el,aten. De blindre ssr,eeitd,e

Ka;maraad lriefdevrol en hij s,rn€ekte' d,en voerinan
rorrl voor zijn ho,nd te zo,rge'n. Maa,r dat lre,r'iel
Kamaraad ni,et. Eerst volgde hij wel d'e kar. d*ch
men d,e voerman zijn hooi aflaadde,li,e,p de hroind
weg. Hij keerde /terug na,a,r h,et hospita,al; hii
mocht niet binnen ,en doolde tri.estig r'ond' het
gebcuw. Hii sl,i'eper,gens in een hoek.'s M-o,rgens
vro,eg,op'en,d,e de knecht van het hospitaal ,de d,eu,r

en begon de gang uit t'e v'egen, Iril e,€,r win w;rs
Kamaraad bin,nen. De knecht slo,eg,naar h,em m,et
zijn bezem, ri,ep en scbrold, maar Kamaraad
storo,rd.e ,er zich' ni'et aa,n. Gel,eid d,o,or zi.i'n i,n-
sfinct lirep Kamaraad naalr de zaal, t,raar ziin
m:sester lag te sterven. Hij likte h,em de handan...

-_ Fi.deel, mij.n trouwe Fid,eel, nno,mpelde de
zweret, d,ie i,nde,rdaad plons zi.in einde had vo,e-
len naderen.

De verpleegst,ers wa,rrern getroff,en d,ocr d'e ge-

Ërouwheid van hret dier ,en hielden Kamar,aad in
16 --

het hospitaal. De hond v'olgd.e dorr li,ikwagen, d'ie

zij:n rneeste'r na,ar het kerkhof lrracht. En t,oien

zetta l't,ij zich ctp h,et graf en wild'e nile't ine'er he'en

gaan. Nu en darn jankte hi.j droevig. Och' hij
was zoo onge'lukkig! Hi.j had het gpoQrr van Frits
verl,o,ren en nu ook zijn baas.".

Twe.e soldaten kw,arnen vo'orbij het kerkhof'

- 
Kijk, da,ar z,it e'en ho'nd, z'ei die 'cen.

- 
Ht, ze h'ebben zekte$ zi'jn m'e'es'ter 

'b'eg,r4-

v,e'n en h,ert brave d,ier wil het graf niet v'e'rlat'e'n,

antwoordd,e de ander, en hij ging Kamaraad
str.e,eien.

-- Willen \ry,e den hond meen'em'en naat de'

kazt,rne? 'We h,ebbe'n juist geen hond i'n h'et ba-
talj,on,

- 
Ja, dat is go'ed...

Ze pakten K.amaraad bii d,en halsband' Inaar
h,ij wilde ni,ett 'opstaan,-- 

H'ij we igert ons 'tie volge n, zei de eerst'c sol-
daat. Dan is er ni,ets aan tie doen. Kcrn, w'e mo-
gen 'niet lang'er blijven. Sergeant Frits wacht Û'p

ons.
Ploos smk Kamaraad de a'oren'op. Friits"' die

,naa,m 11ef hrem. Hij sprong haastig recht'

- 
Hij wil to'ch me,e, h,ernam de soldaat' f{ij

boeft. zich b,edacitrt. Ja, honden zijrn slirn.
Kamaraad die rneende, dat err maar één Frits

* 17 -
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in d,e wereld bestond. keek z,eer teleurgesteld,
roen hij merkte. clat sergeant Frits een gro,otc,
sterke kerel was en geen kind. Maa'r hij bleef bii
d,e soldaten, leerde ex,er'ce'eren, gro€tte de o,ffi-
ciEr,en door z'ijrn r,ech;Serrvoo'rpoot aan zij,n o,or t?
hr,engen en ko'n h,et vo,e'tvo,lk van de ruiterij on-
derscheide'n. E,n al dre soldaten hielden veei van
hem. Kamaraad had een goed leven,m,aar trr€ur-
d,e over Fr,its... Men nro,ofir,dr€ h,em nu C.lairo,n.

Aek'Ete:,n dag kwam de kroilonel d,e kaze,rne be-
zoeken. H,ij hield v,eel va,n h,ondien efl zag dadc-
Iijk, dat Kamaraad - o'f Clairon --- van het
Àlrpen,ras st,amdiE. Hij vnoeg van wien de hc'nd
was en of hij br€'tfl vâfl d,an eigenaar zou kunne n

koopen.
Clairon behoorde aa,n d,e tw,ee.solda,ten, cii:

hr€m va,n h'et kerkhof meegebracht hradden. Dezc
soldtaten zoud,e'n, wetrdra htr,n di'enst g,eëindigd
hebb,en en ze war,en van plian stttooirj,e te 'trek-
ken, om uit te maken, rv,ie Clairon m,och,t mee-
n,emen. Maar zte wilden hem nu gaa'rne aa,n den
kolonel' afstaan, ,temeEr daa'r de ,overste hen ruim
beloo,nde.

Clair'on v,erhui,s,de dus naar d'e wo,n'ing van
den koironel en hij werd het er spoed'ig gc-

woon. Hij was irn graad gestregon. Luitenanten
e,n kapiteiine,n str,ee,lde'n h,em, maar hij werd
niet trotsch en ve:rgat d'e eenvoudige soldaten
niet. Dikwijls sta'pce hij trouw achter dten schi'ld-
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woonwagen herkenctr... den ergsten. die heri,Kamaraad, coen 
. slo,eg.. ;;; ..;"knuppel... e,nhalf d,ood ransetde. iU }l;; ;n, den hondd,oior h;er hoofd gegaan. n".f, fril k,on het n,ietz^e-ggen. Was dat mogrli.ik gelveest, dan zou men

!j: t'"i" _q: y, r: r! *" ? u " rfr iir a*r.rr,t, *ig,_rrË,i_
o'e'n en gest,ra,f 6 h,ebben, en kon men Frits" terugvincl,en. Maar nu bleef F.rirs vcrc{Çine,n, w,erd cl,esoldaat.beklaagd 

,.ï in lro, frorpilral lr.rrorgd enIrad de kolonel Clairon 'n, .io"ï uJroordeekl.
Oberlé ,rno,esr ,i",*1, ,"*_t ,i.fr, *r.rrr,. gebuod,rnaar hij haastte zicb t,:ch niit, om h*r"''v";;;;uit te v$eren. Eind,elijk f."ou in;.;,-*n boom oir,waa;raan h,ij Clairon zc.,a vastbiîrderr. Hij t";;al ,een rouw aan clen halsba'd,. 

-ôili."r, 
;;-;;gpheel b,edaard, ,em.z,eker, oÆr tr tr.oiffi,;;; d;

{J.rl-op den schildrvacl_"r kwrrJ -ir, lik;e hijOberlé cJe handen..* Ik kan u ,nier diooclschi,ere,n! zuclrtte Otreu_lê, die de ffanen i,n d,e oogen haà. 
-

- Hij opende €en 1lo,îrrjeln d.n a,chtrermuur. F{ij
h,oopre, <{at Clairon langs drr, ,".g zou loop.n,
maar d,? hohd dach,t ., iri.r ,rrr. o

. *: Konijnenvelle,n, kronijln,airvelrleu ! kionk he,r
i,n de acbterstraat.

Ma.thias, de koo,pman in vellen" ging juist
voorbij. F{i;j kende ûheriii, v;/anr ze klvam,e n vanhetzelfde d,o1p ,en dikw,ijis *rnkrun z,t een
piraat.iie mer: elkaar. 

._* Zr) -

-*- Oberlé, zijn,er ,gieen konijnen- CI,f haz,enval-
I'en in de keuken? vr,oeg Mathias.

--- Neen, rnaar als ge e'en heetjre wacht,, kunr g,e

een h'o,ndenvel k,oopen.,.
En Oberlé wees naar Clai,ron. Matiri;rs kencle

den honcl van den kolo,nel, h,eel goed en rirp onr-
steld uit:

'--* Moef Clairon gedor:d worclenl*-- Ja, maa,r ik heb den moecl ni,e't o,rn h,em
n'eer fe schieten.

Oberlé vert,eldre, wat ,er gebeur,d was.
__ Als Clairon dien schildwachr aangeva!,len

heeft, zit. er iets achrcr, berveerd,e hdathias. Een
trrond, als hij rvo,rdt nirct krvaac{ zond,e,l rreden. Dia
ke,rel mo,ct niret deugen. Weet ge wac, Oberlé:
verkoop den hond aan mij. Ge rnerl<rt Ëoch ro.'el,
dat Ciair<rn niet raz,end is. FI,et za,u. -ir,e,ed zijn
zulk een prachtiq dier noer re schieten. Ik kan
een h'eer, clie zo'o':n h'nncl wil kclclpen.

--* M,r.ar wat zal de k,clonel ze{,genl
-._ I{ij beho,'eft err nlets vân r.,Ê rÀ/eten. Di,e hei:r

vr'oorltt ver truit'en de stad.
-- Top, ik stem t:oe, zei Cberlé. Ik rno,er geen

gc'ld hebben... Âls ik Clairon niet beho,ef doc'd
te s'chieten, ben iJ< al ge{ukkig.

Mathias nam Kamaraad rn,e e. Even lat,er hio,o,r-
de de i*olonel in zi'.ia werkkamer h,e,t srh,ot', da,t
Ob,erlé in de iucht vuurde.

*- Ârme Claironi zei de kolonel z,uchirie,ntl.
I ""--



7*æt,n prachtig dier! Nu zal Oberlé hem b,egra-
ve,n. . . Ik ka,n er n'iet meer met h,em over praten. .

h,et is d,r,oevig..

claar n,aar hrar'tel'ust wanclelen' Hi.j heett'e nu Me-

riûos, o,m zijrn fijn haa,r.-Oit*ijtu 
Ïeek hij dr,oevig tussch'en de trali'es

u"tt àu plort" Waai er'gens zou Frits zwerve'nl
En Kamaraad was tocli niet van het motrenhuis

vertro,kk€n, om een lui levan t'e leiden bij ee'n

baron. Hij had een heel and'ere taak op zich ge-

nom€n:
Zekeren dag' tro'en de bar'on uitge'reden, was'

zag de portierl di,e bij h'et hek woond'e' Kama-

r"àa aofn de laan kornen aanstuive'n' De hro'nd

;;;;t; ;.sen de tral'ies op, 
-b1et- 

rnet, z'tjin tandien

iln een" d,eî s,taven e,n sch,udde hret ij,ze'r om h'et

af t,e knapp,en, maar dat lukte niet'

riep de po,rtier. Ge we'et t:ocb \viel'' d'at ge nict op

straat mo'o,gt'..---Kr*rrrr'd,likt. 
de'n man d'e band en kefte dan'

-*i d.n kop naar h'et h'elç g-erich't' Hil kon.-het

ri", à"la.liiker zegge\n dat hij n'aar buiten wilde'
---- Neen, h'ernam de pontier' ge moo'gt nl'et

buitEn; ge kondtt verdwdlen of ze zotlden tr st€-

il;; ffitvoorr heeft mijnh'e* r u te d'uu'r-gekocht'

Er kl'onk muziek' Ei weer wierp Kamaraad

zich woredend o'P h'et hrEk'

schreeuwde de p,ortit'l Voot*it' naar uw hrokl"--1;;; 
ri'ep h'lj Ktistro'ffel' d'en koe'tsi'er' aan

wien d,e zor voÀr Kama'raad opgedlragen was'
'-27
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Drie dagen stapt.c Kamaraad rriestig mer Ma-
thias me,e. Hij b,egreep niiet, waarcm hij zoo op-
eens de soldaten had moete,n verl,at,efi, [1r.ââr 1'!Ll

hij weer o'r'eral h,een marcheerde, had hij toch
kans Frits op te spor'en. En c{at gaf h,em dan
moed. Idelaas, dat rcizen en trekken duurde n,iet
lang. Op d'en avo,nd van d,en d'erden diag hield
Marhias stil voor een kasûeel. Hier rvooncl,e e,en

baron. FIij keek bewonde,rend Kamaraad âârn.
Ja. dat was e/cn echte Àlprenhiond, van fijrr ras en
de baron wilde h'em gaarne k'o,op,en. Mathias o,nt-
vi,ng het geld, str,eelde Karraaraad nog e,ens ein z,e,i:

--- Ha, Ob,e'rlé zal blij zijn, als ik hem vertel,
dat ge een goed t,ehuis h,ebt.

Kam,araad werd eenigen tijd aan d'en ket,ting
geliegd, maar, daar h,ij uritsækend b,ehand,eld
werd, h'echtte hi:j z'idt spo,edîg aan z'nj'n nieuwe'n
m,esster,en 't pers,orfleel en weldra liet rnen h,em los
loopen. Hi'j m,ocht ech,t'er niet op s'traàt. Hij
moest achter het gesloten hrek blijven; rond het
kast€el lag een groote.hof en Ka,maraacl kon
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- Gind,e,r nadieren er fo,o,r!i,ed,en, zei Kristorf_fel. M,Er hurn rnur"i.t ,nriL.r.)I"Ë.ninos zoo on_
ï:ri*:ji zuilen-hier .*" ;;;;iir;s ;iliÀ îï_v€n, om vlrat te krijgen.

Ook d,e karne,rknîchi kr"r* aangeloopen ensprrak:

- :l Willen we di-e kermisreizi,gers .eens in denhof Ianen, ,o,rn hun k";d";;"iËii"o"n,nt Mijrn_he'er is toch wes.

. . Vg"r het hef,. verschreen e,en vrouw m,et eenkfeufs gesrr€epr k,leed 
"cl,f-ilfrrire"ud rn rn,er eenro'o.den zakdoek o.vcr her hoofdil* stak b,ed,elendde handluit. Een j"nsun o"ir..ia,. 

"p 
e,en guiraar;vefd,e'f Stond,e,n :et trilee m,ann,e,n rn,et pun,figenh,o'ed. Ern een havelooze t-iàï-i.;Aaie ee,n rnag€rpâ,â$d, dat e,en wooxwagen voortt(,oki uit d,eraampj'es gluu,rden kinder,en. Woua*na b,o,nsd,eKamar:ad w.., tegen h,er h,ek.-- Merin,os, h,eeît h,et op di, gurr,un gremunr,zei de porrier. 'f 11, yosrzutu, îtt, clat nijetd,e.ugt; ho,nden vo,eJ,en r";. 

*il-'t"*rr'"î;iliï
rnisschi,en h,e,t kâsûe,el l,*rpi,eA.", îrrr' ornrrrcht inte brr,eken en ,ons r. vur,moorden. M"rk;;;;;
w,eg komr, of ik laat d,err h"; ;; rl'f,:rl .iôlri.ilDe vriouw ,e,n die jiongen **lr.ri J"gsrig ach,ter-uit,-ook de man,neri fi€Ëe; ,.r*'*'a,e k,arav,aarn
ve'rd1v,e'en, rn,aar Kamaiaa,d tf*Ëf 

'rag 
woediencl.

- le zljn wes,,ni rctlt"ii.i. iù..in,os, w,eesnu toch, stil.
24-

Maa,r d;e ho,nd sprong.r,nog altijd te,g'sn hert hek
op en slechts m,et de gr,ootste m,o,eite sleurde Kris-
roffel hrelrr flââ,r zijn h'ok, ,e'n bond hrem d,aa,r s,te-
vig ,aan zijn ketting vast. Heel die,n dag klaagde
Karnaraa,d; hi,j wiJde n{,et eten en ,trach,tte telkens
zijn keming los r,e rukken. 's Àvon,ds keerde d,e

baron terugi d,e por,tier opende het h,ek om de
ko,ets door te laten. Àls een wlnd stoof Merimos
=_ of Karnaraa,d --- naa'r buir,en. Ftrij h'ad zirjrn
hal,sbandr kapo't get'r,okken... en rveg rvas h,ij.

- 
Merino,s! schr,e'euwde d,e poftier. O, mij.n-

h,ee'r de baron, hij is den ganschen d'ag onrustig
gew€est en tr(ristoff,el had h,em to,ch s[evi,g vasr-
gebonden, zei b'ij.

Kamaraad r,endb voort over den wcg. Tegen
den m'o'rgen kwarn h'i'j d'o,od,rn6rs i,n ,gçrn sta,cl aan,
bed'ekt rrn€t s,tof re'n vu,il. Hij,had g'ervetrdigen hon-
ger. Met ander,e ho,nden grabb,eld,e hij irn d,e vuil-
nisb,akken, die langs d,e straat stond,ern; h,ij was
beter voeds,el gew,o,o,n, rniaar hij moch,t nu niet
l<ieskeurig zijn.

Eensklaps vorelde hij ,e'en s;trop om zij'n hals;
hij wilde z,ich bevrijden, rnaair he€ mreer hij
schu,dd'e, hrce nauwer de strop dicht s,choof. Da-
d'e'lijk b'egr,eep Ka,rnar,a,ad, dat h'ij aXl,een den d,ood
kon ,ontgraa,n, droor ,gewillig ,den rnan t'e volgen,
di,e trrem zo,o gevâng€n h,ad genome,n. 't 'Was

,iernand, die dot'ende h,o,ndre,n van de sfraat mo,est
halen. Kama ra a d Uw;rî 

U**e,en 
s'omber,e binne,n -



plaa,ts. Âa'n den muu,r $râren ring,en en da,araa,n
r.aten væl hond,en getr,onden, van"allcrloi grc,ottucn soo,r,f : sch,oonc, welvrrzorgde d,ier,eî metprachtigen h,alsband, m,âar ook h"avel,o or,u. gr;ii-
m{a!{,ere beesten, die heel wat ellende mo,esten gele_
den hebben. Kamaraad hacl nog nooit zoo,i,e,trs

ry::." Hi,j u'as. bedroefd. omdai men hem op_
slo'ot en nu verhii,nderd,e Frits te zoefue1.
. In den l,oop van den d,ag kwarn,en er h€,er,en en

dam'es hrun verloren h,o,nd îoeken.. << Mirzaf nil i
Dais,y! Firnetre! > klbnk h,et op klagend,en ,"on.

$ogr werd er. geanrwo,o,rcl d,oor fn: gk-f. -"
In den nami,didrag kw,arn de politi,eËo,irm,issaris

en vroeg aan d,en bewak,e,r:

- 
Zij:n er nog veel?

-__ Vijf, mij'nhreer. Voor hen is er n,iema,ncl
gew'eest.

- 
Dood ze d,a,n... Er zwervern te veel dolende

honden in de s,tad.
-- Maar mij,nheer de kormmi,s,sa,ris, bekijk de-

zen hond ee,ns, zei de bervakrer en hij *.u, nro.
Kamaraad.

-- Dat is een prach,ti:ge Alpenhoncl van fijn
-ras. 

Heit zou j,ammer ztjn h,effi ûe drooclen. lk ial
h'enr m;eenem,en. Als ze h,em opeisch,en, ço,nn en ze
hem b,ij mij halen.

Ern Kama,raad' v,eggezeld,e gewillig den po,litie_
kommissaris; hij wist wel ni,et aaln w.,lË gr,oor
gevaar hij onrsnapre, maar hij u,as bli,j dezi lee-
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liXke binnenplaats te kunnen ve,rla,ten. De kin-
deren van den kommissarris waren blij met Ka-
m'a,raad; ze waschten en borsteld,en hern, gaven
he,m go,ed e'ten en €'en ma,t om o,p te ltggen. ze
noemden h,em, op zi'jin Fra,nsch: Mon,tagnard.
biergbewone'r, omdat Kamaraad een Àlpenho'nd
was. T,egen d'en avond ging d,e komm,is,saris ,een

eind wandelen.

- 
Ik neem Mo'ntagnard nee, zei h,ij.

- 
Papa, ho,ud hem vast aan ,een touw, anders

loopt hij missch,i,en w,eg! riepen de kinderen.
En de kom,missari,s h'i,eld Montagna,rd aan een

koord vast. Maar het was de hond, die he,m
ei;genlijk I'eid,de. Kamaraad snuff,e'lde en stapf€
fiet d,etr snuit i/n den wind haastig voo,ruit. D'at
was niet naa,r den zin van zijn meester, di'e ntt
bregon te brr,omm€n en €'en a,nd,eren kant uit wild,e.
Kamaraad likte hem d,e hand... wees m€t d'en

kop in de rich,ti'ng. die h,i,j we,ns,chte in te slaan.
kcfte kLagend ern da't tro,f den komrni'ssaris, die
een gevoelig en versta,ndig rna,n was.

- Morntagnard wi'l me ergens heen brengen
an zal daar een goede reden vo'or hebben. dacht
dc kommis,s,aris. Voo,ru,it dan maar, jongen, dcc
ruw zin... ik volg.

En blij kwis,pelde Kamaraad nu mer. zijn
strar,r. Hij staptc vlug vo,ort en gelukkig kon de

k'omm,issaris goed tn,a,(ch'eer'gn : \{'int Mon-
tagn,ard was zeer gejaagd.
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Wel, de h'ond bren:gt me naar 't f,oorpl'ein;
de kerm,is begint va,navo,nd, m,ompeld,e de korn-
missaris. Dat is jui,st goed; dan kan ik eens zien
of de ,regleme,nten st;ipt gevolgd w,orrden.

Het werd al d'ruk op het pl'ein, en aI de foor-
liede,n d'edEn hun best om ,met muziiek, toesp,ra-
ken en ku,nstsrtukjes d,e nieuwsgi'erigen te lokken.
Eenige mensch'en m,erkte'n, dat ,e,e,n gr,oot€ h'ond
den politiekommissa,ris vocrt leidde. Kamaraad
werd onrusti,g en b,laff,end bire,ef hij plots sit'aan
aan de barak en den \Mo'orllw,âge,n van ku,nst'enrrr.a-
kers. Er stonden nu wel honderd nieuwsgierigen.

De kunstenrnakers sche'nen ech't,er niet orngerust.
Ze warcn rrrstig b'ezi1 altres klaar te rnaken voor
€en vo,ors,telling. Op de tr,ap van eeil rv,o,on\^'agen
h.erstelde €efl vroulnr een ltaliaansch ,ko's,tutiln, \ryat
verder st'ond een and,e'r,e te' wass,ch,en; m,a'n,n'e n

yersierden d,e bara,k,en ,e,enig,e kinderen warein aan
h,et spel'en. E,e,n dier kl'ei,nen, een blon'de krrull,e-
bol, hroord'e den hroncl blaff,en. Het kind keek
eve'n aandachtig toe... er kwarn een glans op zijn
gezichtje e'n juich,en'd klonk hret eensklaps:

- 
Kamaraad!

Het kind sn'el'd'e naar .l,en hrornd co,e. En Kan'la-
raad sprong blij kr'effend tegen d'en kl'ei,ne op.

- 
O, ,nu zal Mo,ntagnard dat ki'nd bij'ten,

vreesde de kornmissaris.
Maar o, wio,nd,er, Kama,raad legdre z,i'ch, ne'er en

het kind streeld,e en kuste h'em sn beid'en waren_28-

als dol van vreugde. Kamaraad had Frits te,rug-
gevonden. W,el hond,e1d me'nschen zagen h,et aan-
doenlijk sch'ouwsp,el. Iv1aar de foorlieden keken
al even nieuwsgierig als de and,eren.

- 
Brave Kamaraad ! ;riep Frits woer. En waar

zijn vader En m,o,ed,e,r... en Jéri, Suze,tte en Ja,n?
Een kermisvr,ouw kwam van de waschtobbe

€n vro'eg:
-* Frits, is d,at uw h,ond?

- 
Ja, mama Bep,pa"

- 
Darn zullen urv ouders ook ,ni,et ver van

hier zijn! Kijk eens bij die m,enschen.
Maar Frits bem'erkte ge,en ernkel van al de lrieve

gtezic*tten, die hem toch nog dikwijls ve,rschenen.
-* Vrouw, dat ki:nd is dus ni,et van u? vro,e,g

de knmmissaris.
.*. Neen, hee/r. Drie maandran ge,ledren s,to,nd,en

we o! de foor te Sint Odil,e,, ni"st ee'n barak,
waariin we dikwij,ls e,en kind, hoorden sch,rei,en.
Het was Frits. Ze wilden hrem kunsten l,eer:en ,e;n

d,e kl,eirre, was biang. V/,e voel,den medrelijden rnet
hem. Tegen het einde van d,e foor werd de baas
van dire barak aangehoud,en" omdat hij gestol,en
h'ad; de, zoon mo,esr soldaat w-o,rd,ern, De vr,ouw
wa.s gevall,en ern u'crd ,naar h,et hospitaal æ
Stra,atsburg gevo,erd. De palja..s ,en ,e€n danseres
gingen rnaa,r e,en an,d'er,err tro,êp ,ove'r. T,o€n h,ebben
we Frits bij ons ,g€nclrnen. Maar we wreten niiiets
van ziXn familie... We dach,ten, ,dar hij verkoci:r
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of rnisschien gesrolen w,as. F{ij praat \.an een
Itrtrrolen, van vadrer e,n nl,oedrt, Jéri, Gr,ed,ei, Su-
zette, Ja'n en Kama,raad. Hij kan ons niet z,egg,en.
van welk dorp hrij afkomsrig is.

Dez,2 f a,orreizi,gers waren heel gced g,ew:e esr
v,o,or Frits, en Kamara,td hacl dan ook g,ee*
kwaad in den zin te,ge,n hen. Maa,r dc koinmis.-
saris nam nu Frits en Karnaraard m,e,e...

Droevig zar virouw Karharina bi.i her ve,nsfer
van het molenhuis ; zel"ti'eld een almJnak op haar
scho,o,ti haa,r mra,n trad binnen.
. -_!.1" 

Baptisr, hst is varndaag Frits' .ùerjaar-
dag. Hij wordlt nu vi:jf jaar! zei mo,ed,er wcenend.

Stil zaten ze'bdj elkaar en z,e dach,ten aan hun
verdwen,en kind en aa,n Kam,araad. D,e burge-
meester trad binnen; hij scheen o,ntroerd efl"zeil

-- Hof,el, ,luister,eien:s, wa,t,er in de gazrr staat.
**j z'ett'e zijn bri,l op en las;
,, Op't fooryl,ein ttan Pont à Maussan speeLde

<< zich gistercn een tref{end oooroal af . Een
< hand stond stil ttoar de batsk uan Gombagi
<< en toonde de leuendigste blijhen oan ûreugde
<< ûoot esn kind pan den troep, dat Fdts heet.
<< Frits herhende'den hond, en sfteelde hem. De
<< hond lzad dien margen door de sitad gedoold
<< en u)u.E docr den potitiekammissaris ftieegena-
<< lnen, omdat het een prachttlier is oan het Al,
<< penilis. De familie Gambogi had Frits atter-

-.- 30 
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<< genon en ëdn een qnderen traep, dic bliihbattr
<,. het kind had gestolen >>.

Ëm nu vertelde dre ctagbladschrrijver wat e,r op
cle fo,or t,e Sint-OdiJe ge,beurd was.

<< Fûts >>, z^o.e stond er verde,r, << heef t nog efi-
,,< kele hetinneûngen &en zijn audets, aan Jéri,
<< Grcdel, Jan en Euzette en een molen, rnû&r
<< (eeet niet uit uelh dorp"hij afkomstiE is, Hij
< noetnt d"en hond Ksmaraad en tnen denht, dat
<,. het tra&Loe dier oan disn mol,en oetttokhen
<< u)ar, am Frits ap te spoten. Het hind en de
<< hand zijn nu bij den hommissaris oan Pont
<< ù Mou.ssan, De perBonen, die recht hebben otrt
<< het kind, worden oetzocht zich tot hem te
<< ulenden >>.

- 
Frits is gevonden! snikte moede,r Kathrari-

nâ o,ntroerd. God zij gedankt voor dit qeluk.
Ook vader w,eende. Jér,i werd ui,t d,e,n rno'l'en

g,eroepein en h,oor.de het h,eerlij,k nieuws.

-- Vertel h,et aan Gred,el. Suz,et,te en Jan, a'ls

ze van schrool ko,rnen, 't"ei vader tot Jéri. Mo,e'der
en ik vertrekken dad,el,ijk naar Pon,t à Mousson.

Ook de burgeme,ester was b'lij.. en de buËen
str'oo,mden same'n, ûoen Hof,el en zijn vrouw
vert okk,en. De burgem,ee,ster vo,erd,e hen in zijn
rij,tui,g naar d,e nabu'rige stad, waa,r die mol,enaar
en zijn vrouw dre,n treirr natnen. Tegen d,en

avond kwa,m'e,n ze tePont à Mousso,n aan. En i,n

het huis van d,en kotnmissaris, di,e reecls p,err tele-
._.* i 1 "",*



grarn verwitrigcl wa,s, zâgen ze Tirirs, die jui-
ch,end na,ar h'en to,e,s'pr,orng. FIo,e innig kJem,de
moed,er h,em in ,rJ,e armen... en toÊn rnras het de
beurt van,vader. En Kamaraad keek hun met
zijn goedige, ver,st,andige oogen aan. Hoe d,ank-
baar streelden Hof,el en ziin vrouw ook den tr,ou-
wen hond.

Den vo,lgenden dag trezochten z.e even de fa-
miliie Gambogi, w,a,nt ze b,eseften nu, dat'e'r in
woonwag,ens oclc. bra,ve, r,echrtschapen lired,en
woonden.

't $/as een gelukkig,e terugreis ilââr G,mn-
bach. Jéri, Suzette, Gredel en Jan kust,en om
strijd hun broerrje en kond,en Kamar,aad nier
g,enoeg streelen Àl de bur,e'n li,epen samen en h,et
was f'eest in het molenhuis. Jarnmer geno'eg korn
Ka,ma,raad al nifu avo,nturen niet vertell,en. Maar
voldaan legde Frij zi'ch 's avo'nds i:n zijn h,ok cp
het ve'rsch,e str,oo,

Elk jaar met d'e'k,e'rmiis kwam,en de Garnbogi/s
naar Grunbrach ,en al de dorpelingen voelden het
tot plich.t naar de voo,rstellingen re gaa,n zibn
van ,een tro'ep, di,e zi,ch orntf,ermd had ove,r e,e,n

ki"nd van Grunb,ach
Maa,r cle soldaat, di'e eens de woede van Ka-

mar.aad ond,ervonden h,ad, en na zijn di,enst weer
kuinstenaar we'rd, kwam noerit in de,buurt. Z,eker
had hij ook h'et kr,ant,enbericht over Frirs golezen
en toen,maar zorgvuld,ig zijn mond gehouden...
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