
A. HANS' KTT{DËR.ETELIOTHEEK

Nurnrrrcr 203 T,çveede druk A. HANS

0e ffimete[frmg xrf;iln Veurne



Nr. zo3.
(-Iweede Druk.)

A. HANS.

DE BOETELII{û VAil YEURÎIE

1

Op een Februari-avond van 't jaar 165o was ef
roering onder de soldaten te Veurne, dat toen zoo-
als geheel ons land, oncler Spaansch.e heerschappij
stond. Maar bij de sqldaten waren er van allerlei
nationaliteitJ Vlamingen, W41en, Spanjaarden
Franschen, Duitschers, Zwitsers, l<erels, die dienst
namen voor geld. En 't rvas hun gelijk voor of
tegen wien ze streden.

Soldaat zijn was hun ambacht.
\u hadden ze vernoûlen dat ze spoedig ten oor-

1og moesten. En clat bracht opn'incling.
Tlvee soldaten trokken de stacl in. Het waren

zekere \4annaert en Le Jeusne. Steeds vertoefden
ze bij elkaar. ï-e Jeusne was een slrrrve kerel en
-Nlannaert iracl eerbied voor zijn kameraad, die
steeds door br:<lrog aan geld rvist te geraken.

- ,t Is gedaan met ons goed leventje, zei Le
Jeusne. Ten striid... dan is het strenger in het



regiment. En meestal buiten slapen, dikwijls geen
of weinig eten...

__ Dat is allemaal zoo erg- niet, oordeelde Man-
naert. Ik ben voor iets anders benauwcl en wel
dat ili in den oorlog dooclgeschoten wordt.

- Ja, dat zal met veel van ons regiment gebetr-
ren. Wien de kogel treft, die heeft hem. Maar er
zijn middelen o1r1 Ll onkwetsbaar te maken, be-
rvcerde Le Jeusne.

- Dat heb ih nog hooren zeg.gen. En wie rlat
midclel heeft, kan niet cloor een kogel getroifen
n'orden. N,laar hoe aan zulL< een middel te gera-
ken ?

- Wei, ga eel1s naar Begga, ze is een heks. Zij
kan n helpen.

- 
Waar woont die vrouw ?

- I{om, ik zal 't u wijzen...
Le Jeusne leidcle Mannaert nâa1' een hrrisje bij

de vesten.

- Hier moet ge zijn, sprak hij.

- Gaat ge mee binnen ?

- Ik heb dat u,ijf eens voor clen zot gehoucien.
Ze is kwaad op me... en zou me niet helpen.

Bezoek ze dus alleen.
.--.- ik nroet er nog eens oyer denlien...

- Vy'aarom ?

- Een heks !

- Ja, bij zoo iemand ruoet ge toch voor rlie
clingen zijn I Wees niet {lauw I

-2-

Maar n,fannaert had vanavonri geen lust om
13egga te ltezoel<en,

L)e kameraclen gingen naar een herberg .En
crncleru'ege , zei Le Jeusne, dat hii voor 't vertrek
ten oorlog, toch aan gelcl u,ilde geraken.

Hij kcerde clien avond niet met Mannaert mee
terttg naar de houten barakken lvaar de soldaten
verbleven.

- Ik rvil eens zien, of ik mijn slag niet kan
slaan, zei hij tot zijn vrienci. Weet ge wat, ik zorg
clat onze beurs gevulcl is. Ga gij morgen naar de
heks en rlee1 mij mee, wat wij ixoeten doen, om
onlo'r'etsbaar te blijven.

\Iannaert lag wat later op zijn stroozak.
sliep niet vlrrg. Hij dacht over het lrezoek aan
hcks. I{ij vreesde clie rrrourv en toch wenschte
het middel te kennen, om zich onkwetsbaar
maken.

Velen geic'ofden in die tiagen, clat zulk een micl-
clel bestond.

Eindelijk sliep l{annaert toch in.
l)en volgencleu morgen rnerkte hij dat Le Jeus-

r1e nog niet terug u'as. Zijn vriend rvaagde veel,
onl een heelen nacht aTv,ezig te blijven.

Wat later werd Le Jettsne door tr,vee schouts-
knechten naar het regiment gebracht. De man-
nen vertelclen aan een officier, dat de solclaat in
het hrris vnn eên weduwe '\lras gebroken. Hij had
de vrouw half dood geslagen en haar beroofd
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Maar dat u'as niet zonder gerucht gebeurd. De
weclurve hacl lrricl geschreeuwd, r,r'at door geburen
gehoord r,verd. Deze grepen Le Jeusne, toen hij
met zijn buit wilde weg siuipen en leverden hem
aan den schout over.

En daar de roover soldaat vvas liet de schout
hem nu naar 't regiment brengen

Le Jeusne werd opgesloten. Een uur later
kwam cle kommandant. Hif ondervroeg in aanu/e-
zigheid 'l'an drie officieren den beschuldigde. Bur-
f1ers verschenen als getuigen voor dezen krijgs-
raad. Le Jeusne kon niet loochenen. En hij werd
ter dood veroordeeld, want, vooral nu de troepen
ten oorlog moesten, wilCe cle kommandant een

streng voorbeeld stellen.
Le Jeusne werd rloor een priester op sterven

voorbereid
Dan bracht men hem voor het regiment, Man-

naert stoncl daar in de rij. Hii vreesde ook aange-
houclen te zullen worden, orndat hij gister avond
het plan van Le -Jettsne genreten had. Maar klaar-
blijkelijk 'ivas hij door zijn vriend niet verklapt
geworden.

Le Jeusne \\'as geblinddoekt. Men plaatste hem

tegen een mtltlr. Zes soldaten lr'erden uitgekozen

om op hem te schieten. Ze traden naar voren.
Le Jeusne stond recht als een.paal. Hij sprak

geen \4/oord meer. Een officier gaf een bevel."

l)e schciten llralrlen. E,n Le f eusne viel dood neer.
IIet lijl< u'erd daclelijli begraven.
De l<omrrranciant hielcl een toespraak, Zoo zon het
lc>t z:,jn van allen clie ongehoorzaam waren.

EerT officier wenkte I\{annaert bij zich.
"* Gij luaart de goede vriend van Le Jeusne,

hé ? vroeg hij.
-_ Maar ik ging niet rneestelen, st4melcle Man-

naert.

- Ge cleirgt toch ook niet veel, als die schelm
trrv kamâraad r,r.zrs. Stral<s, als we strijden, zttlt ge
in rle voorste rijen staan. Dan zal ik zien, of gij
rnoed toont.

À4annaert vernan <lit met schrik. In de voorste
rijen. E,n hij rvas zoo bang voor den kogel ! O, hij
ruoest het n-riddel kennelr, om onkwetsbaar te
rvorclen ! Ilij zou naar tle heks gaan.

II.

't Was avolrd. Mannaert trad het kleine huisje
lrij cle vesten binnen. I)aar zat een vrouw met
scirerp gezicht.

-- \Â/at u'ilt gij ? vroeg Begga, want zoo heette

cle bervocnster van dit ellenclig verblijf:
Mannaert keek haar verlegen aan en stamelde:

- Mijn overste is boos op mij en wil mij in de

eerste rangen van het leger stellen, wanneer we
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ten strijcle mcieteti.,. lln clat zal spoedig gebenren,
\^rant de oorlog is opnieun' begonnen. Men zegt,
clat er elclers reeds gevochten wordt.

Mannaert vertelclc nu, wat <le oorz-aal< ian ztjn
ongenade was.

* Ik hecht aan het leven, r'ervolgcle hij. En ik
vraérg 11 eel1 mic1cle1 om mij otrkrvetsbaar te ma-
l<en. Men zegt dat clit bestaat

- Ja, hei bestaat I r,erzekerde Begga. Hebt gij
geld ?

N{annaert haalde uit cle rroering vtrn zijn wam-
buis een gottdstuli... Begga's blik schitterde nog
1reer... En haar haurl geleek een lilauw, nL1 ze

narrr het goud greep...
- 
- Ja, ik kan u hel1ten, ze\ tlc oudc'.. Maar een

'r,erntauing. Ze hebl;ert a1 qlil<r,viils ee n heks ver-

brand.

- Ja... clat is zoo.

- 
Tli ben geen hel<s... It< lren inet urijn rnacht

gelroren. Maar de heeren van cle rvet zouden aî-
clers kunnen oortiee1en... T)aarom moe ten a1len,

clie ik help, eerst zu'eren, clat ze me trooit zullen

verklappen... Zeker veel solclaten en bttrgers ko-

me11 naar ltte om clrankjes en raad' Nllaar hij clie

ik bijsta, utoet zttlks geheim houclen !

- 
O, dat z'al ik doen, verzekerde Mannaert'

Regga haalcle een koperen kruisbeelcl uit een

kasje en daarop Iiet ze clen sukkelaar zwcren' oan

niemand mecle te deelen, hoe en door wie hij ge-

;-6

holpen was geu'orden Dan leidde ze hem in eeri
;rchterkanrcrtje. llet rvas er donker, maar Begga
stak een lange kaa.s aan. Mannaert huiverde.
Ilier benrerhte irij lvee doodskoppen, alleriei bo-
krLlen en fieschjes, opgezette dieren, terwijl een
zwarte lçater miauu'end de oude tegemoet trad.

X'{annaert moest plaats nemen op een laag
bankje. I3egga narll nr1 een flesch van een schab
en gc;irt een rootl vocht in een bokaal. Ze mengde
riit nret een poeder en het vocht werd zwart. E,er-
l;iedig i;evreescl zag de solclaat toe, Hij had alle
vertroLrlven in het lvijf, en hij iuisterde vêrvolgens
naar cle vreemrle lvoorden, r,velke zij sprak. Dit
cinurrle eenige minuten. Dan zonk Begga in een
zetel neer en sloot de oogen. lle kater sprong op
h;rar schoot.'

liinclelijl< ston<1 I-tegga op en ze flrristerde Man-
rraert u'at in het oor. I)e soldaat ontsteide zicht-
l:aar-

-- [s clat het middel riep hij Lrit.

-- Ja... dat en geen ander...
-- i\faar zoo iets doen...

- Gij l<unt het laten en clan sterven bij den
eersten velclslag. Gij hebt raad gevraagd en ik
geef u dien. Dank aan alles, u'at ik vooraf deed,
l<an het r-nidrlel niet falen. Gebrr-rik het en ge zult
crnl<wetsbaar z-ijn. Dr-rrft ge niet, het is uw zaak 1.,..

(ia rr'ir heen en clenk :ran ulr' eed...

1
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,- M"", \Meet ge niets anclers ? vroeg Mannaert
die bleek geworden was.

- Neen ! Vertrek... ik heb an<ler werk !

Onder den indruk van het gehoorde, verliet
À{annaert het huisje- Hij scheen diep teleurgesteld
en mompelcle :

- Neen, dat middel duri ik niet aanwenden.
Het is een heiligschennis... en ik zou er voor boe-
ten... O, had Begga mij toch anders geholpen !,,,,

Sornber dwaalde hij rond. tsIij dacht aan ziji
jeugcl. I'oen woonile hij bij vader en moeder...
I{ij was van hen weggeloopen. 'l'oen kwam moe-
ders beeid hem soms nog voor den geest. Moeder
had hern 't goede geleerd. Hij r,vilde niet nreer
luisteren toen hij grooter werd. Nu voeide hij er
spijt over.

Hij kwarn bij een kerk en sloop binnen... Hij
zag er treurige vrouwen... Ze zochten hier troost,
Ook van hen moesten broeders of de echtgenoot
oI een zoon ten oorlog.

Nlannaert trachtte hier rust te vinden voor zijn
gemoed. Maar de angst joeg hem weer heen...

FIij keerde naar de barakken terug.

- Qyglrnergen vertrekken lve ! hoorde hij een

ouden soldaat zeg-gen. Ik mag den oorlog wel. 't
Is wat anders dan in dit vervelend nest te verkwij-

I'lij hield van
ruwe tijden.

vechten en plunderen. 't Waren

E

X{annaelt slic1., dien nacht niet. Hij lag te woe-
len.

Ilij clacht aan het miclclel der waarzegster. Hij
l<tx zich onkrrretsbaar rnaken en zoo verweren
tegen cle rnacht van zijn meester.

-- Iii moet het doen, hoe grui,velijk het ook is,
krerrncle hij toen hij 's morgens radeloos de straat
opiiep.

tsIij dacht aan desertie. Maar \yat zoLl het ba-
ten ?... Hij l<on niet ver loopen, want ronselaars
'zrvierr.en uret krijgsvollt rond oln boerenzonen
cn visschels tot clen krijgsclienst te verlokken. En
ze zonclen hern aanhorrden. Desertie beteekende
zeker olrgel<ncio1,tt te u,orclen.

- Het nridclel r,an Begga! herhaalde Mannaert
telkens.

FIij begal zich naar een ker'li. Bevend betrad
lrij lret gt.'dshLris. In het portaal aarzelde hij. Hij
had lvillen vluchtcn.." 't Scheen of de grond onder
hem brandde.

- Ili moet, ili nroet !... kermde hij bii zich zefi.
l)e clieust u'as jirist begonnen. Mannaert knielde
o1) een stoel, nraar hij clurfde niet bidden. Hij ver-
borg het gelaat in de hanclen erl weende...

- Ga heen... wees een man... trotseer het ge-
vaar, rnaar belast rir.r'e ziel niet met allerzwaar-
ste schuld, kionli een inwendige stem. 't Was of
moecler tot hem sllrak.

Mannaert rees op. Maar
e-_9
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-- Sterrren, kloeg hij, en ik ben rlog zoo jong...
En u'elk een doocl ! Geu,onrl neerliggen, uitbioe-
rlen in cle fe1le lioude, clie in mijn doorstoi<en
lichaam bijt...

Hij hoorde een geschuivel van voeten... Geloo*
vigen gingen ter Commune... Ingetogen nacler-
tlen ze clen priester.

l\{annaert stapte ool< naar voren. Zijn l<nieërr
knikten...

- Keer temg ! vernraancle hern nog zijn gewe-
ten, cloch hij verdoofde clie stem. I{ij schreecl ver-
cler, r'i'achtte... Hij zag mannen en vrorlwen weer
kotnen met ernstig gelaat en hij 'rn'as bang voor
hrrn blik. 't T,eel< hem of ze op zijn wezen 7ez-en

zt-rttclen 'rvelli plan hij koesterde. Mannaert sidder-
de... hii \l'as aan cle Communiebank en zonk op
cle knieën... Zijn hart bonsde...

- Keer terug !

Weer clie lr'aar'schurl'ing, maar l-iij bleef... Ile
priester krvam bij henr. En cle solclaat ontving de

TTeilige Hostie. E,n eenige oogenblikken later ver-
liet hij de plaats... 't Was of hij cle kerk gejaagd
ontvluchtte. Hij verdook zich achter een murlr.
Schurv l<eek hij om zich heen. Niemancl kon hem
lrcnrerken. E,n cle scilrlaat nam ziin zakcloek. . Hij
had cle heilige Hostie niet ingeslikt, maar in clen

moncl gehonden en vlug verborg hij haar nu in
clen doei<. I)arr liep hij naar zijn lirvarticr" een zo1-

derkamer, die hij in de stad gehuurd had.
_10_

- FI eiligschennis, heiligschennis !...
nrr.n lrent toc te roepen...

scheen

jir stond een pothacheitje. I,lannaert maakte
I'r-rnr. Iict holrt braniide. llaastig werkte hij voort,
n:rar rle alLnu'ijzingefl y;i11 l3egga, het wijf, dat als
ecn tooveres lteLend stonrl. Het deksel op cle
stoo[ i','as warnr... f,iannacrt haalde, cie Heilige
]Iostie te vot-rrschijn en rcosterde ze. Vlug nam
hij het poetler en strooicie het in een beker water,
elien hij gLrlzig lecligcle...

llij harl liegga's micldel aaltgewend... aAls ge
lulles tloet, u'at il< zeg, zal liogel noch zwaard t1

kirrrrren schatlern ; al1es stuit op ri af, want ge zijt
r rnkr,,,etsbaar )).

'Ztttt hatl tle l;erlrieglijl<e waarzeg-ster gespro-
i:en. lin cle l<i:ijgsnan, bcheyrt nret het lrijgeloof
i rin zijn tijd, gcloofrle haar.

il anrracrt :4oni( oll ee n stitcl Iteer en steenend
dooli irij hcl iirioicl in clc itanclctr. Wat bonsile het
,l:.iarlriunen !

- Ilciligschcnnis, i-ieiligschcnnis !...
i)ie stem n'ilcie niet zu'ijgcn.
iI:rnnaert ie ed geu.eklig. Angst laaide uit zijn

r)()gc1r. i:n het uras of eel1 vtlr1r n zijn binnenste
i,rrarrrldc. Zoo |'t|eeî hij lang zitten. Als hij in 't be-
nedcnhuis gentclit hoorrie, beefde hij nog meer.
LJren i crstre ken. En rttstelc)ozef lverd de ramp-
zaligr.. [)c nricltlag veriiep. l)e korte dag neigde
ten cinile. l)c ;11'1';116 '"vierp zijn schaduwen in de
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ellendige kamer. Mannaert meende allerlei ge-
'daanten op clen muur te zien.

- Vurige duivels ! kermde hij... O, ik heb rnij
in hun macht geleverd...

Hij kreunde h-rid... Plots sprong hij op. Strekte
een dier gedaanten zijn klauu'en naar hem uit ? En
met een gil storrrrde lï:rnnaert rle trappen af, cle

straat op.

- Dr"rivels, duivels I schreeuwde hij nu luid. Ze
vervolgen nrij. lk heb heiligschennis gepleegd.
Vervloel<t zal ik zijn.

Zelf schreeuri'de hij zijn rl-aarl uit. De menschen
l,lleven staan. Ze u'erden ber,reescl toen N'{annaert
er eenigetr yan hen onverrvierp err wild weg-
vluchtte.

En voortdttrentl klonk hel :

-- Duivels achter me. ! Ze willen me grijpen,
omrlat ik heiligschennis heb gepleegd..'

Een schoutsknecht r,vilde den solciaat aanhou-

den. Een woest gdvecht ontstond. Mannaert
sloeg, krabte, beet... FIij verweerde zich wanho'
pig, razend nog over duivels Burgers schoten den

schoutsknecht te httlp, en eindelijli overtneester-

c1e men de man, rlie hijgencl a1l.en u'eerstand moest

opgeven.

- Naar cle lvacht met hem l'.. ze\ de gerechts-

clienaar. Daar zullen we liem die streken aflee-

ren I

- Hij zegt dat hij heiligschennis heeft ge-
pleegd, sprak een der aanwezigen.

De burgers verleenden hun medewerking om
N'Iannaert op te brengen.

Nlannaert bekende alles aan den schout. Hij
vertelde ook dat Le Jeusne hem den rveg had ge-
\Yezen naar de heks.

Zoa ltracht hij zelT het gebeurde aan het licht.
lin naar'de geu'oonte van dien tijd u'erd hij vree-
selijk gestraft.

Op een r,vagen reed hij door Veurne. Op som-
nrige hoeken rnoest irij schulcl belijden. Met gloei-
entle ijzers 'i.r'erd hij intusschen gelolterd. Dan
hing men hem aan de galg. Men had het lijk van
Le [eusne opgegraven. Het rverd met het lichaam
van \{annaert op een brandstapel gelegd en door
het vuur verteerd, Zoo deed Mannaert vreeselijke
boete. 't Gerecht u'as rvreecl toen.

Er s.'erd te Veurne besloten op den laatsten
Zond,ag van Juli tot uitboeting dier heiligschennis
een bestaancle processie in een boetprocessie te
veranderen.

En nog e11< jaar ga.at te Veurne clie proces'sie uit.
l,{en ziet er veel boetelingen in, gehuld in een

g'rarl\\re pij en tnet een krttis op den schouder'
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Hendriks Yerjaarsgeschenk

-'_ Wel jongen, rvaarrnede
heel groot plezier cloen oD

vacier.

- 
N,Iet eetl heel grooten

Henclrik.
hon11, :rntlvocirdclc

- 
Jien heelen grooten

lvel ?

hond ! FIoe groot darr

- 
Zoo als de St - Bernarclshonden en rle New-

liounrllanclers ! Zulke honden, die menschen red-
rlen en c.laar men op kan gaan zitten, papa !' -- ffia31, lvat zouden rvij hier met zulk een
hond cloen ? En ge moet veertien jaar worden. 't
Zor u,at schoons zijn, :rls ge claar eens op een
honcl l<u,aar-nt aanrijclen ! Il< clacht, clat gij einde-
lijli wel vau rlie groote honden-licftle genezerr
zortclt rvorclen.

- 
Neen, p:rpa, dzrar rvortlt ik nooit van gelle-

zer. I)e honden zijn uitrnrrntencie dieren. Ze zijn
zoo trouw.' 

- 
NL1, u,ij zr:llen daar later nog wel eens over

spreken ; dat geschenk bevalt mij niets ; rvij zou-
clen van zttlk een rettsachtigen hond rneer verdriet
rlan plezier l-rcbben op ons stil a Rust- Oord, I-Ien-
<1rik.

*- Och papa, spreek zoo niet, als het u belieft.
Jln lTierr-necle hield het gesprek op, tttsschen den

eigenaar van het lanclgoecl Rustoorcl en zijn
zoorr I-lenclrik, die een dolle lielhebber van hon-

lt_

kan ik u nu eens een
rrr'r' verjaardag? vroeg

clen u,as. Hij kencle alle rassen en soorten, en tee-
l<encle ze nit met krijt en verf ; hij nam het voor
Iten op als ze werden mishandeld en redde ze \ra1r

clen doocl, als straatjongens er soms eens een met
een steen aan den nek in lret water vvierpen. Hij
l-racl ook zelf een hondje in eigenclom gehacl, o,

zulli een lief lordje met lange ooren en een prach-
tigen pluimstaart ! Maar dat lieve dier \,\ras ge-
storven en Hendrik hacl er om geschreid alsof
het een klein broertje geweest was. Nu had papa
her.n een anrieren honcl beloofcl. Maar hij kon zijn
l<eus maar niet bep:rlen. Nu eens begeerde hij
een leerrrvtje, dan een smousje, dan een mophond,
clan rl,eer een lorclje of ook uiel een hazewin,t, die
zoo ontzettencl rap )iatr loopen, Tot clttsvet're ,ge-

schierlrle echter nog geene bepaalde lieus. Zrrtt het
'dan een St - Bernarclshond of een New-Fotrndlan-
r.ler ziln ? Papa gnn<le zijn jongen gaarne een ple-
zier : nraAr \ ras het u'ijs hem deze honden toe te

staan ?

Die groote hontlen l<onden ntlttig wezen op hun
cigen plaats maar \'vat zonclen ze hier cloen ? Last
en moeite veroorzaken. En dan claarbii, rn'elke

enorme kcisten ! Zocln echte Fottndlandet l'eta;r1-

rle iemancl onlangs lret Iooo frank ;'t is rne nrg al

lvat.
Als het van Henclriks vacler afgeha,ngeu h'rd,

rlan n,as le! pie! gebeurrl, maar het spreekrvoorcl
15 -
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zegt : men kan niet u'eten hoe een stuivertje rolleri
kan. Op dien zelfden avon<l kwam een vriend uit
Schotland op Rust-Oorcl aan. Hij bleef eenige da-
gen logeeren en hield veel van Hendrik. Deze
leidde hem roncl in den omtrek en vertelde hem
veel. Natuurlijk kr,r'am hij ook alles te weten van
Hendriks groote begeerte naar een zeer grooten
hond, die menschen redclen kon.

Nog v6ôr den verjaardag van Hendrik ging cle

vriendelijke Schot u'eg en bij het afscheid be-
loofde hij aan zijn jongen vriend, dat hij zijn best
zou d.oen om een New-Foundlander voor hem
machtig te worden. Maar hij betwijfelde of het
dier er r"'el vroeg genoeg wezen zoû om als ver-
jaarsgeschenk dienst te doen. Dat vvas niet-met-al.
Wat in het vat is verzuurt niet, dacht Hendrik en
drukte zijns vaders vriend "uit Schotlan<1 beide
handen.

Van dien dag af en voortaan keek Hendrik
maar uit of er ooli een brief uit Schotland kwam,
u'aarin bericht stonci over zijn hond. I)e verjaar-
dag lr,as lang achter clen rug en een ander feest
\ ras aangebroken, de zoogenaamde familie-dag,
ïvaarop aile leden der familie op Rust-Oord kwa*
men eten. En 's lltorgens vroeg werd een groote
besteibrief van het station thuis gebracht, waarop
bericht werd, dat aan het adres van den jongen
heer Hendrik een groote Ne.w-Foundlandsche
hond aan het spoorwegstation stond, en dat men
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verzocht u'ercl hem te l<omen afhalen.

- 
Hendrik, zei papa, dat is nLl ulv honcl ; dus

gij gaat hem halen. En u.elke lasten of moeiten er
aan het houclen .,ran zr11k een dier verbonclen zijn,
die konien allen op u. Ik zelf of mijn knecht en
meicl knnnen niet clen ganschen dag achter clat
beest aandrayen of rr'at er nleer vereischt rvordt.

- 
lisv€' Papa, zei Henclril<, ili neem alle; op

mij.
.--Maar,

mama.
--- 14/el neen, ûra11]a, alie honden houden veel

van mij en bovendie:n zal il< een groot stuk rogge-
brood mee nemen, dat ik eerst lang in cle warme
hand hou<I, darr rtrikt hij mij goed en leert rvii
l<ennen.

I{endril< had rvel vlerrgels willen hebben orn
naar het station te r'liegen. Met een groot stuk
roggebroocl in de hancl kn'am hij er aan, blazencle
van rle warmte. ï)e chef van het goederenkantoor
gaf hem clen hond over, clie aan een flinl<e ketting
1og. Het adres van Ifenclrik op Rust-Oorcl was
aan zijn halsband geplakt Hendrik stak hern
allereerst rlat stuk brood toe. M:ar och, tvat een
honcl en u'at een bek ! 't Leek we 1 een leeuur. Die
groote snede brood ging met één knaurv en één
hap en één slok naar binnen also{ 't dier het in
zijn ho11e kies stopte.

Hendrik vatte nll de ketting aan en wilde met
\7-
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Bello naar Rust-Oord u,andelen. Maar neen, claar
had onze Nerv-Founcllancler in het gel.reel geen
zin in. Hij had zoolang stil gelegerr en sezeten en
in clen spoortrein gereden ook al, dat hij nu lust
had zijn hart eens op te halen aan het galoppee-
ren. Als een pijl uit den boog stoof hij u,eg een
lange berrkenlaan in. en trok zijrr nieulven mees-
ter met zich mee.

Nu Hendrik rvist urat hardclraverl \ /As ; daar
l<onclen c1e schooljong'ens van getnigen. Maar deze
toer r,r'as hem te forsch. Bello liep zoo schrikkelijk
hard en wist van geen stilstaan. Daarbij krvam
nog, clat hij een verkeerden weg was ingeloopen,
anciers \ /are onze Henclrik zeker in tien minuten
tijds van het station aan het hel< van Rust-Oord
geu'eest, en straks had hij over denzelfden afstanrl
eer-r half nnr geclaan. Neen Bello rleed alsof hij op
rlit clorp jaar en clag gewooncl h:rcl en clen weg op
zijn 11r-rimpje kende. FIij galop1)eerde cle beuken-
laan in en cleze voercle naar den gansch tegenover-
gestelden kant a1s u'aar Rust-Oord lag.

De arme jongen kon rveldra niet meer en moest
toch. Hij riep de voorbijgangers toe, dat zij het
rlier zortden tegenhourlen ; ma:rr zij clurfden niet
of verstonclen hem niet. Allen kelien hem lachencl
na. Hij zeli lachte niet. Integenrleel ; hij begon
eindelijk te schreien , z<>odat zijn tranen zich onder
z,ijn z.u,eet nrengden. Hij schreeuwcle Bello toe,
trok aan de ketting, ging er aan hangen, niets
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rnocht baten. Altijd voort ging' het de beukenlaan
rrit, het bosch in. Eindeiijk was onze Hendrik in
zijn wanhooir ltesioten clan cle ketting maar los te
laten. 't Was toch zeker veel beter zijn prachtigen
hond dan het leven te verliezen. Maar ziet, juist
op het oogenblik, clat hij niet rncer voortkon, be-
nreriien trvee sterke horrtakkers, die daar in het
lrosch ltezig zijn, zijn nood en springen toe. Met
rLl hun ruacht aan de hetting trel<kende, gelukt
het hrrn om IJello tot staan te brengen, terwijl
Ilenclrili ()p het gras neerviel om aclem te schep-

lren. Na eenige oogenblilil<en beduidt hij aan cle

hoirtatr<kcrs, \,vaa[ hij rvezen muet, en nemen deze
lu:rn, henr, natrrurlijk voor eene goede fooi, rnet
zijn Neu,-lionndlander thtris te brcngen. Nu moest
hij lenrg. I'Iet <ltrurde wel een half LlL1r eer ze het
stetitin rvecler bereikten en van cl:rar ging de op-
tocirt nu geregelcl r-raar ltust-Oorcl. De tr,r'ee rnan-
ncr"r irarlclen Lle1lo bij zijn halsband en I'Iendrik
hielcl lrerrr bij cle ketting. Zoô kwamen ze thuis.
llentlrik gai den rnannen het bedongen bon cu
rvil<lc rru het hottten hek ()penen ont, zijn dier bin-
rrcn tc liLten. Nlaar Bello begreep dat hij het zijn
jongen nreester gemakkelijk kon maken, en

s1)ro11g rrit alle macht een paar lieeren tegen het
lrek o1r, zooclat het kraakte en papa, die voor het
\:enster stoncl, zijn hart vasthielcl, dat niet alie
spijlen cr uit vlogen.

-- Ni;iar Henrlrik, mijn jongen, wat ziet ge er
_lg_



uit ! riep rxama. Gij zit vol stof. Uw gezicht is zôôztyart als een schoorsteenveger 
"r, 

,i handen zijnbloedrood en gezwollen ! DJarbij zijt ge meer daneen Ltllr rveggebleven ! Wat is er toch gebeurd ?Flendrik herhaalcle van cle viuch-t, maar ver_zt,eeg zijn ergste leed, 
'mdat hij wel wist watpapa anders zeggen zou.* Bind den rens nu lllaar vast aan clen eik,rlien trelit hij zeker niet mee .n ao"r*.cle, gaat hijrriet op hol, zei Hendrik tot den iro""rri"r, die juistaan 't rijven rl,as. J)e man boncl a"o ,ruk touw omc.len boom en nraal<te daaraan cie ketting vast. In_tLrsschen haalde Iienclrik een pot water en een halfrr,rggenbroorl, hetwelk hij beitle aan Bello voor_

ze tte.
Str;rks kll,unten tle gasten ; cle knaap moest zichn1i maal- eerst gaan rvasschen cn verkleeden, enrlrn zich k<lrrren verku.iklten aan broocl en melk,tllt gereed stond. Dit gel.,eurde. Intusschen ver_nraaiite zich lJeilo op zijn manier in den tuin. Hetligt zor.r in clen aar{ 1,411 die dieren, dat ,e gaarne

tr.rvrrr. 't z.ij in sneclr\\. ,,t zan,J, cl.l van ,iit iaatstett,ld hij veel onder zijn pooten bij den eikenboom
:rchter het huis. I{et rlr_rurcle niet iang of de hove_nier, clic eenigen tijcl achter in clen tuin waÈ be_
zig gerveest, l<wam met haast bij zijn heer en riep:
u Ziet ti tocir eens urat tlie honcl hleft uitgerro.ù,
rnijnheer bt

Beide, FIenclril< en zijn vacler, liepen naar clen
-_20-_

tuin, en och, daar had Bello met zijn achterpooten
een put gegraven zoo groot, dat men er best een

paar menschen in had kunnen begraven.

- Dat is de aard van het diet, zei vader. Als
hij op cie Schotsche berglanden of op Nerv Found-
land was zou dit hem uitmuntèncl te pas komen,
onr onder sneeuw oI zanr! uit te krappen, wat daar
levend of dood ligt begraven, maar hier is het
lastig genoeg. Op clie nranier liunnen wij hern niet
lrouden ! I{laas ! - zoo ging hij voort tot den ho-
veuier, breng hem naar den stal en leg hem daar
stevig vast. Die steenen vloer zaI hij er niet r"ritha-
len. hfaar gij. I{e'ndrik, ge weet onze afspraak.
IIet is de taak zLl de lasten van clen hond te dra-
getr. I)aarom laat ii< het aan ti r-rver dien put weer
tcle te werpen.

- Van mirldag uog, papa ?

-_ \\rel stellig, eer onze gasten komen, naar ik
hr-rop ; r,vant ais wij van avond den tuin eens roncl
gaan kon er u,el iemand in dien put vallen.

Hendrik was nog niet half uitgerust van cle hoi-
partij met ]Jello ; handen en voeten deden beicle

zeer. Ilaar r,r'at zou hij er tegen zeggen ? 't Was
cle ;r{spraak. Als de tuinman een put spit in den

tuin, tlan werp hij de aarde er naast. En moet de

krril r,veder gevuld r,r'orden, dan valt dit gemakke-

lijk die aarde er weder in te gooien. Maar Bellcr

hacl het anders aangelegd : die hacl telkens kleine
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hrieveelheclen aarde met zijn achterpoo,ten losge-
krrLlrt err daarna in de hoogte gelvorpen ; zooclat
deze kltiitjes en h<,iopjes zand ver verstrooid iagen.
't Was niet mogelijk ze weer bij eikaar te zoeken
en o11ze lienclrik zag zich genoodzaakt heel achter
in tlen trrin eenige kruiwagen-vrachten aarcle en
zantl te gaan uitspitten en opscheppen, om daar-
nree bij clen eikenboom den put te vullen. Weer
clroop hij van 't z\veet toen dit werk geschied was,
cn cer ilc gasten kwamen, wier: rijtuigen rnen
reecls in ci,: r,erte hoorde, nroest hij zich opnieur.v
in zrllerijl gaan verkleeden.

l)e ian-rilieleden krvamen etl iret maal begon.
't \\ras een eerlvaardig gezeischap. l)s eere-

plaats bovcn ;riln clen clisch r,r.as bestemd voor eene
outle tanlc, die schatrijk was en er zeer ouder-
u,elscir gerl<leetl uitzag. C)ok rvas zij wel lvat lastig
van hnnreur en r,iel het niet altijd even gemakke-
lijlt nret iraar goede vrienden te blijven. De neven
cn nichten evenrvel gaven de ciude tante alles toe,
rril vreeze dat zij arrders llog- zoll boos worclen
lrcn Liil haar testanreut zorr schrappen en clat

u':rre a1 te erg. Ook l{endrih behau,clelde de or.rde

tâ11te 1l1et allen eerbied en zou het nooit gewaagd
hcl;ben te lachen, al stond iraar groote ouclerwet-
sche hoed van echt flurveel en echte Brttsselsche
l<ant haar ook zoo vreemd over het midden van
het voorhooicl. -Die kostbare hoeil van tante was

nrel. a1le anclere lroecletr, nrantels, jassen, cloeken
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ern urat clies meer zij in cle l<1eine spreekkamer
neergelegd alles netjes gerangschikt om het
r'ân avon'cl bij het naar huis gaan, darlelijk te kun-
llen weer:vinden.

Als gewoonlijk was cle tafel goeci voorzien. Het
clessert vooral blonk cle jonge lieden in het oog.
Onze I{endrik zag tenminste heel wat, dat naar
zijn gacling rvas. Tante lievelingsgerecht, cle room
taart ontbrak niet, ma:tr prijkte midden op den

<lisch. Er werd druk gepraat. Maar van Henclriks
lronrl uit Schotlancl spraken noch papa, noch ma-
r-na, noch hij zelf. Waarotn niet ? Ach, dat zott cle

otrde tante zeker afkeuren. Zij hielcl niet van bees-

ten en zou het zeker voor groote verkwisting re-
kenen een hond te voeclen, die met een half rog-
gebro,ocl noÉf maâr krvalijk ziin ontl:iit kon doen.
Hendriks papa moesi dan ook zelf erkennen, dat
hct al te groote toegeeflijkheicl van hem geweest

rvas. de komst van dat monsterclier toe te laten,
hoe schoon hij ook \L'ezen mocht en hoeveel waar-

cle hij vertegen$,oor-cligcle. J)aarom wercl cle naam

van Reilo niet genoemcl en rekende Henclrik hem

rrrstig ingeslapen in den stal. Maa': ja rvel' dat u'as

:rnclers.

Narrwelijks zotl lren aan het rlessert beginnen,

toen een l<necht, die jtrist met een sattskom bin-

nentratl, schier onrver geduwd werd door een rttig
n:onster, rlat als een dol1e lran op hanclen en voe-

toen krvarn aanstormen. Vg'rschrikt vlogen alle
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gasten o\rereind, maâr het monster u'as niet in het
minst r/erlegen. Hij liep regelrecht op de tafel aan
en zette zijn beicle voorpooten op het tafelkleed
iuist tegenover cle roomtaart en ge,gon daar-
aan te snrrffelen en te likken, tot hij er een goede
hap uitnam.

--- In 's hemelsnaam ! riep tante. f)at monster
heeft mijn beste kanten hoed op ! Wat is dat voor
een beest ? Slaat rlood dat duivelsche cling ! Hoe
liomt clat beest aan mijn hoed, of ïs het iemand,
die zich verkleed heeft ? Neen, neef, die grap be-
valt me niets !

Het baatte echter weinig of Bello de gasten
ireviel of niet 'beviel, hij stoorde zich eenvoudig
nergelrs aan. Hij ging van gerecht tot gerecht en
rool< en snuffelde en sloeg met zijn ruige, dikke
oooten in rle saus, tlat ze rrit de kom kletste. Nu en
rlin nam hij hij een hap uit de pudcling of tulband,
rlie hem het best heviel. En wie het waagde hem
aan te glijpen of rveg te jagen, kreeg ztrlk een paar
rijen tanclen en zrrlk een vreeselijken muil te zien,
clat a1le lrrst om te dicht bij hem te komen ver-
11u,een.

X,{aar hoe rvas Rell,o dan toch in de schoone eet-
zaal gekon-ren ? C)ch het beviel hem niet meer in
clen stal bij de paarden. Hij rukte zoolang aan den
paa1, rvaaraan z,ijn ketting was vastgebonden, dat
hij cleze ol'nver haalde, en nu liep hij als een dolle
den lrof in, Daar zag hij het raam van het spreek-
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Lamertje opert staan en wipte er door. Onder de
uitgestalcle hoeden en mantels richte hij schade-
lijke verwoesting aan. Hij wierp alles het onderste
boven en scheen zich eindelijk zô6 in deze voor-
lverpen te hebben verward, dat tantes prachtige
iroed hen op den kop bleef hangen. I)oor het ge-
raas dat hij maakte, werden de bedienden op-
merkzaam, en openden de deur der spreekkamer.
'I'oen vloog hij hen ais een pijl uit clen boog voor-
bij en kwam zoo als wij zagen al die schriii en ont-
steltenis oncler t1e gasten brengen.

ilendriks papa haalde een sterke rijzrveep en

striepte tlaarmede den ongenooden gast de deur
ruit. In de gang werd hij door vereende kracht
bij den halsband geglepen en nt1 in betere ber,va-

r:ing gebracht. NIaar de ellende die hij gesticht
hacl, lvas groot. I'antes bestc hbed had er geducht
onder geleden. En al rvat op talel stond was be'
schadigd of besnufleld. Er moest overal wat afge-
sneden en afgeschept rvorden, terwijl sommige
gerechten konden worden weggeworpen. Hendrik
riurfde dien avond niet meet onder de oogen der

gasten komen maar si'oop taat zijn kamertje, en

zat d,aar nret tranen in de oogen voor het venster'
Wat hacl dat dier, waarnaar hij zoo verlangd

har1, irett-t al ellende bezorgd ! Iin clat nog maar op

eenen enkelen dag ! Hoe clwaas was hij geweest

zulk eenen grooten hond te begeeren ! Dan kwam

daarbij nog de vrees voor tante. Zou zij het hem
*25-



1\,'el ooit \/ergeven, ,clat zijn hond haar besten hoed
l-ledot'ven haci ? Waarschijnlijl< 1iet. En wat was
papa boos, en rvat keek marna verdrietig ! Ieclere
nieurve herinnering bracht nieuwe schrik. Vôôr
nog alle gasten vertrokken waren kwam mama
boven er1 trachtte hem in zijne groote droefheirl
toch een beetje op te beuren.

- Zou papa Bello verkoopen, clenkt u ? vroeg
1i endrik.

- Ik weet het niet, voor van nacht is hij goecl
,l-rerva:rrcl, de honcl. \,'an hem kan niemancl het
hivalijk nemen. I-Iij weet niet beter._- l)at is waar, zei Flenclrik, en een zucht ont_
glipte hem, dat mama met zooveel verschooning
over zijn honcl sprak. Maar ik 1<an toch ook niet
lrell'cn, dat hij lusgebroken is ?.- Neen, en ja. H,erst is het rrlr,e schuld, clat gij
zrro lregeerig geu'eest zijt, claar krvam alles van
rl:ran. l)aarna is het nrve schuld dat ge niet gereed
waart orn zulk een rncinster<lier te ontvangen. Gij
h:rtl nic.ts voor zijne komst gereed. Maar gi gij nti
s1a1ren, i1< nroet nog naar rie gasten.

- Is nog niet alles door Bello beclorven,
rlama ?

-_ Gelukkig niet, jongen, r,r,el tc msten.

- Bern'aart tl nog- een stukje taart vrtor nrij,
mama ?

- Ja, ga nL1 maar slapen !

I)en volgenden mor:gen zei yacler clat Bello weg
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rrroest. O, toen begon FIenclril< rveer te schreien !

Ilaar moerler zei ook, dat zoo'n 1.rot1,c1 niet te hou-
tlett tl as.

. Doch niernancl in 't ronrlc u'ilde clien hond koo-
pen. Ilr \\ras er u'el een die hern vc-tor triets r'vilde
()verrlenren, naar clie l<ere1 stoncl als ruw bekend
cn kreeg hem niet. \rader voncl het ooli erg Bello
tloorl te schieten. I{ii stemde er clan in toe, den

l-rond hier te laten, stevig aa1l een iietting tot Hen-
rlrik henr getenr<l hacl. T)e linaap zotr ziin best

cloen.
II.

\\1ij slaan een l)aar maanden over, efl zoel<en

()nzetl I-Ten<1rik nTet zijn verja;lrsgeschenk eens

rvecler op. X{aar hij is o1-r Rust-Oor:ci niet te vinclen'

l)e familie is naar cle baclplaats vertrokken om

een u,eek of zes van cle zeebarlen gebruil< te ma-

l<en. En Bello. de groote honrl is er ook. Zie hem

<laar eens ireen springen, voor Hendrik uit ! Maar

nu is hii zoo ontetrrbaar niet meer. Nu hij Hendrik
heeft leeren kennen en \/an hem houdt, nu is het

lieest zoo geclu,ee als een lam' Maar rntee als ge

aan Henrlrik l<on.rt I als ge zelTs maat nâar henr

rvijst, laat Rello reecls cle trLnclen zien t' Hier is hij

,,,rlrig",t, geheel in zijn element' In dat dainzand

ktrilen graven, o zoo <liep ! En dan zwemmen' een

heel eincl cle zee in ottr een hortt te gaan opzoeken'

clat Hendrik weggeworpen heelt ! A1 de kinderen
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clcr baclsasten hebben pret met hem. Als Hendrik
er maar bij is dan laat hij wel toe, clat kleine jon-
gel1s en meisjes op zijn rug rijden. En hoe ver-
nraakt zich dat kleine volkje in die diepe kuilen en
loopgraven die de hond maakt ! Toch hebben at-
len tevens den noodigen eerbied voor hem, \Mant
hoe goeclig hij ook. is, als iemand hem plaagt of
lcvelt, clan bijt hij geducht. Dat heeft een vis-
schersjongen onclervonden. die hem met steenen
cn schelpen lvierp. Het begon onze Bello spoedig
te vervelcn. lTij zette den jongen na. Het baatte
rlerr .risscher rveinig, clat hij in zee- sprong en naar
een boot rvaadcle. Bello kon beter u'aden en zwem-
men rlan hij. en had hem bij de beenen gepakt eer
hij in cle boot klom. Het scheen hem volstrekt niet
te bevallen, clat die knaap naar zee ging. Hij
bracht henr tenminste tegen wil en dank door de
schuimenrle golven heen en rveder op het strand.
'locn hij hem eenmaal daar maar had, scheen hij
ooli niet boos meer, want hij likte de wonden, die
lrij clen knaap zelf gebeten had, terwijl deze ze met
zijn zal<doek verbond.

Aan het strancl i,vas \Millem, ooli een jongen uit
cle stacl, Henclriks vriend. Een goede jongen,
nlaar een groote r,vaaghals. Die trvee deden verre
tochten langs het strancl, liepen dan een eind de
-'zee in en u'orstelden met de golven om terug te
keeren in de eb. Een half uur van het stadhuis lag
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in hei zeervater cen hooge zanclbank, die rnen bij
laag rvater rvel kon bereiken, al rnoest men clan
ook de housen rrittrekken en de broek tot over de
knieën opstroopen. Willem ging claar dikwiils zit_
ten visschen, lnaar ï{enclrik rvaagrle het niet mee
te gaan. De zee u'as claar in clen omtrek onstuimig
en zeeliedcn vertelden clat er ergens een draai_
kolk u'as, r,r'elke het er onveilig maakte.

't Was dus rvijs van Henclrik, clat hij Wiliem
nraar alleen liet gaan. Of beter gezegd, ook Wil_
lerrr zou u'ijs gehancleld hebben, wanneer hij er
vauclaan gebleven rvare. Hij ivas en bleef echter
een u'aaghals en hij zette I{endrik onophoudelijk
aan o11l zijn voorbeeicl te volgen. Hij lachte henr
uit, omclat hij niet durfde en zoa al meer.

Eindelijk zorr onze Flendrik het clan eens be-
proeven. TJij zou eens toonen cl:Lt hij clurfde. Hij
had er met Willem onr gewed en zoû nu maken
dat hij het r,r'eclclingschap n'on \Millern oogcle hem
vân op het strancl na ; het veilige waadbare pad
n'as clrridelijk te onderscheiclen. Op de bank geko-
tnen zette hij zich neer en wierp zijn vischtuig uit.
Alles ging goed. Hij ving meer d,an hij verwacht
had en clit moedigde hern aan om llog rvat te toe-
veu. lVIaar, o wee, ook cle vloed kwam op eer hij
irenr verwachtte, en lvel zoo spoeclig dat hij zijn
eilancl onmogelijk verlaien kon. Het plekje, wâar*
crp hij zat en rondliep, rryerd hoe langer hoe klei-



ner. Weldra kon hij zelfs niet meer zitten mtar
lxoest blijven staan, om niet nat te worden door
de spattende en schr-rimende baren. Hij wist niet
<lat tleze zandbank 's nachts geheel onder v/ater
stoncl ; daarom lag claar rlie ton in de nabijheid
ten eincle de schippers te waarschuwen.

Wiliem kon henr van uit de verte geen hulp ver-
leenen ; daarbij ku'am plotseling een mist op, die
a1les voor het oog bedekte. Willem werd ongerust
over zijn kameraad en schreettwde hem toe, Maar
geen antwoord klonk wegens het bruisen cler zee.

Willem spoedde zich naar het badhuis om hulp te
halen. Papa en rnama, natuurlijk <loodelijk ont-
stelcl, riepen een visscher en verzochten hem met
zijn bocrt naar de plek te roeien rvaar Hendrik zich
lrer.ond. Maar de vloed v,as 266 sterl< en wierp de

goir.en met zooveel kracht tegen den oever, dat
cle man er niet tegen oD roeien kon. Hij moest het
ol)g'even. Intttsschen r'r'ist onze Hendrik letterliik
geen raarl meer. Op zulk een l<lein plekje zand te
r-nidclen cler onstrrimige golven en in een clikken

mist, zooclat hij geen el van zich al kon zien. Hij
.,,iel op de l<nieën en smeekte God om reclding, en

zag daarbij verlangencl uit of zijn tronl've Bello
niet kr.vam opdagen.

Ook cle menschen op het strancl 7'agen naar clen

honcl nit. Waar was hij toch ? Straks hacl men hem

rnet een z\\reem gezien in clen mist. lilaar cle schip-

per verklaarde, dat de honcl evenmin tegen dezen
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sterl<en stror,rrrr lron opz\^remlnen a1s hij roeien.
l)at rr,as tlun ook volkomen waar. lVIaar het moedi-
ge dier licp liet zeestrantJ langs om het te beproe-
velr \v:rirr het hern mogelijk rvas zijn benarclen
lrlccster te bereikert. Zoo als later bleek gelukte
rlit ccn cincl r,ercler op. Daar wierp hij zich in zee
z\\'onr oni tlen tlraaikolk heen en stond druipend
en sr-nrivenrl voor Hendrik, op het oogenblik toen
tlezc ailc.n ruoccl hacl opgegevcrl . Ja, dat was zijn
licrc llcrilo. lloe zou hij zich nu;ran het beest vast-
hor,rrletr ? ltct bestc ltrvarn hern voor er eenvouclig
()l) te g'.ran zitten als een ruiter ie paard. De mist
trok een weinig op, rnaar de wind bieei aanhouclen
cn het instinht van iret dier zeide hem, dat als hij
rru rrret zijn last regelrecht naar het strand zwom
rle r'loecl hcn beiclen vrij onzacht, misschien wel
rloocl, tegen clen oever zou werpen. Daarom koos
hij denzelfden \veg, dien hij genomen had. Hen-
clrik lrielcl zich stevig aan zijn haisband vast en
liet zich cloor het schuimend zeenat dragen, ter-
r,r,ijl de viervoeter zwom dat het een aard had.

Inttisschen stonclen de <tuders van den roeke-
loozen jongen sitlclerend op clen oever en tuurden
den mist en luisterclerl naar ieder geraas, dat hun
oor troi. l)e zeelieden zeicleu, clat liet in ieder geval
hocigst r,r,aarschijnlijl< rvas, clat Hendrik, 't zij dan
cloocl of levend cloor de schuimende golven zou
rv<-rrcien aangespoelcl. Willem schreide luid, 't was
zijn schulrl : ilt heb rnijn makker verleicl om naar

-3r-



de bank te gaan, kermcle hij. AIs het moest gebeù
ren clat }{endriks lijk aanspoelde, dan durfde hij
nooit r,veer bij t1e ouders komen. Ook zijn eigen
ouders waren komen aansneilen, en stonden daar
niet minder bekommerd om llendrik, ofschoon zij
nog niet wisten, dat Willem de verieider was. Met
cie minuut steeg aller angst err menig gebed werd
tot Gocl opgezonden.

I)aar werd eenig geluid gehoord zrls het gesnuif
van een honcl. Zot het tsello zijn ? Iteeds zetten
de visschers hun voeten vooruit en hielden de
ar1llel1 r-ritgespreid om het dier op te vangen als
het daar ruet den jongen aan kwam zwemmen^
l'Iaar neen, 't gesnllii kwam niet van dien kant.
-r\{en vernanr luid geblaf ; allen wenden de oogen
in een zijwaartsche richting langs het strand, en ja
r,vel, daar klt'arn cle ruiter aan. Bello galoppeerde
met l{endrik op zijn rug, beiden druipnat, tot in
het midden van het groepje angstige toeschou-
wers en hield voor papa en mama stil. Op een-
nraal veranclerden de angst en de droefheid in uit-
bundige vreugde. Flendrik lag schreiende in ma-
ma's armen zoo nat als hij was, en deze kuste hem
a1s een verloren en weergevollden kind. Ook Wil-
lern gevoelcle zich buitengewoon verlicht, toen hij
zijn vriend wcer zag. Bello hreeg dien avond een
lekker boutje.

(Naar A. C. de Zwart)

EINDE.


