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Maar kort had zij haar rnrn, den dorpsoncclu'rjzcr,
overleefd; nu was zij ook grafwaarts gedragcn. Bij rt.:

!{rcsve stond d* achtjarige Frits. en wilde zijn mogçls"-
tje maar niet verlaten. Hi.i weigerde van her ker khcl'
heen te gaan.

-- Wij zullen hem zijn zin gcven, zeicle de burge-
rneest€r. De jongen is altijd een stijfkop ge\.\'ecsi, en dc

honger zal hem wel naar huis jagen.
=_ Heeft de arme jongen geen familiei vroeg ecn lrecr

van elders.

-- Neen. antwoordde de burgemeester. Meester cn

r.ijn vronw waren uit den vreemde gekomeu.
De mannen verlieten het kerkhof. Frits bleef .rlieen.

Hij wierp zich op den graf,heuvel en riep schreiencle
om ziin mo€der, dic nu zou kou<l en bleek in haar kist
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iag. No,oit zou hij meer haar stem hoorên' noort meer

rn lraar trouwe oogen star€n' en hij had haa|toch zoo

iief I

tlur aan uur verliep en het lb'egon te sc'hemeren' Frits

kwam cot zich zelven. en hij keek rond' Het was hier:

zoo eeîzaatn en $til; alleen dre boomen ruischten' llij
werd angstig €n sproûg o'p. Vlug liep hij naar hec dorp

om tach ntaar weer onder de menschen te ziin'
Bij den burgemeester was inmiddels beraadslaagd' hoc

r., ài. wees te han'delen. De meeste boeren tryaren wsl-

g.rtuid. lieden, maar hoewel zij medelijden met Frits

Ëadden wilde toch niemand hem in huis nemen' Geld

om hem ergens te besteden, gaf men ook niet graag' en

cllarom werd tret vo'o'rs&l van den molenaar âang€no'

niien om Frits om dc beurt 'telkens een week te hertrergen'

Dat toch zou niemand lbezwaren; eten en drinken was

er gerioeg" een plaatsje om hem te slapen te leggen zou

*J a. vinden zijn. De kleeren, die men niet meer droeg'

fi:on lrij krijgen. Zoo' ko'stte hrij de gemeente niets' maar

niemand hunner bedacht hoe eenzaam en verlaten de

knaap zichbii dat zwerven van huis to't huis mo€$'ge-

r' oelen,

Toen zij van elkancler gingeo zat Frits moedc en

hongerig voor de gesloten deur van het huis. warr hii
met zijn o,uders zo'o gelukkig had geleefd' f)e hurge

meester nam hem bij de hand en hij volgde gewillig'

--'k Zal hem eerst -ssn'grnl€rl, zeide hij tot de anderc

mannen. Dan zullen rvij wel nader afspreken hoc d*l

beurten zullen volgen'
*..4-

Zijn vrou'w keek lang niet vriendelijk, toen hij met
Frits binnen trad" Reeds wilde zij zeggen, dar zrj aan

ilraar eigen kinderen ,ûr€er dan geno€g had, toen
haar man haar de afspraak vertelde" Nu werd zij vrien-
delijker en zij gaf Frits brood en melk, maar slapeT

moest hij op den zolder bij den knecht.
Den volgenden dag werd' ds nalatenschap verkoclrt, en

gelukkig bracht zij nog zooveel op; dat de schulden kon-
clen betaald rvorden. De burgemeesrter behiel'd echter mor-
ciers gebedenboek, wan,t Frits m'o,est toch iets hebben d,at

hem in later leven aan zijn ouders herinnerde. Hij litt
hem het boek zien, en vrrtelde hem, dat hij het voôr
hem zau be,waren tot hij groor was cn er zclf in koc
lezen.

Frits speeld€ m€r d.e andere kinderen van her dorp;
slec,bts als de grootere jc'ngens hem sio'egen, liep hij naar
het kerkhof om zijn moeder zijn nood te klageo. Men
was echter niet hard tegen hem, en eigcnlijk gebrek lecr-
de hij niet kennen; d,och hij bleef ovcral een vrçemc{e,

clie slechts geduld rverd.
Hij groeide $terk en wel'dra pasten zijne kleederen

hem niet meer. Kreeg hij een afgedragen kiecdingstuk,
dan trok hij het aan, zooals het was, en spoedig zag hii
cr haveloos uit.

De'Winter was we'l de ergs,te ti.jd voor den eenzamen
knaap; de lange, donkere avonden en de bitrere koq.de
waren b,ooze vijanden. Hij kon nu niet door bosch en

veld zwerven, niet me€r naar he,t strand gaan, dat slecbts
or'n half uur van hel dorp verwijdcrd was, en het graf
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zijncr rnoeder niet meer bezoeken, daar het oncler eent

dikke sneeuwtraag verborgen was.
Tegen het voorjaar kwam hi.j op school bij den nieu-

ïr€n' rn€€srt€r, di.e in zijn vaders plaats ben'oemd was.

Maar deze zond hern reeds den eersten dag weg omdar

hij zoo vuil was. Frits ,waschte ziqh, stre€k met de vin-
gers .doo'r zijn verwarden krullebol- maar meer kou hij
voor zich zeLven nier doen.

De Zamer bracht Frits weer vreugde" f)e bloqmen

hlo,eiden, de vogels zongen hun ïied om hem op te vroo-
lijken, en de scbitteren'de zon aan den hemel bescheen

enkel zijn geluk. Hij versierdc het graf zijner o,uders met
hloemen, en lag op het zachte mos naar de wo,lkjes le
qtaren, af zat aan het strand [e iuisteren narr het brni-
sen der golven.

Ja, vooral aan het strancl was her heerlijk! Was het

eb, dan klom hij naar beneden €n 
"orlit 

naar schelpen.

Werd het vlo,ed:, dan steeg hij langs de klippen Raar bo-
ven, ûm zich voor het wassende water in veiligheid te

stellen. En daarbi.j, niernand stoorde hem.

Eens op een dag ontdekte Frits tot zi.ine groote blijd-
schap een hol. Het was alleen bij eb re brereiken, en als

bet vloedl 'werd dan was hij van de bewo,o,nd'e wereld af -

gesloten en gcvoelde zictt zoa veiiig als in een vesting"

llier bereidde hij zich een legerstede, en al was zijil ver-

lrlijfplaaes niet gro,ot, het behoorde hem en hij werd er

door niemand, gestoqrd.

l'{u begaf hij zich naar den burgemeester en vroeg, om

læt gebedeniboek zijner ouders.
*6*

bac durf ik niet cloen, j ngen, want bet zou vef-
waarlcosd worden, daar gij tocb geen bergplaate hebr.
.rntwoordde deze"

---: Ik weet een€ goede bergplaats, zeide Frits smee-

i'^end en daar de burgemeester bedachr dat het boek toch
werkelijk zijn eigendom rras, gaf hij her clen knaap.
,ldaar Frits moest hem belooven het boek fe to'o,n€r1o

reikens ats hij cr nàar vroeg,
Verheugd s'poedde Frits zich naar het hol, en sloeg

tret kostbare hoek o,pen. Op de eerste bladzijde lrad zijrr
vader rzijn naafii en d'ien van zijn moeder geschrevcn,

btnevens dien datum van zijn huweli.fk. Daaronder stond
met dezelfde hand de daturn van Frits' geboc,rte. Hier-
onder bad zijn moeder met onvasrê letters geschreven
cp welken dag zijn vader was gestorven, en d,raronder
had d'e burgemees,ter den datum ingevuld van h,,r over-
lijden zijner lieve moeder...

II.
Op het dorp was veel nieuwigheid. flp het kasteel.

sedert den dood van den cuden i:aron niet bewo,ond,
zou nu diens zoern komen. Deze had rnet zijne vroutry
en zijn kind in her Zuiden ge'.1'ocnd" daar de dokters
hern dit hadden vo'otges(hreven. vo,or de gezcnriheid van
zijn eeriig kind. Ëchter had het den kleinen Johan nier
veei geholpen, en een bero,emd geneesheer, die dsn kleine
lang in de schitterende, blauwe oogen zag, had nu aan-
geraden naar den geboortegrond rerug te keeren. De rusr
van het landleven, de versterkende zeelucht" het zwer.
ven dqor bosçh, en veld, zouden volgens hem de beste
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gcncesrniddcien zi;n. l)alrorn zochr dus de longe baron
zooals de dorpelingen hem noemden. mer de zijnen hrr
o$de kasteel weer op.

Eerepoorten waren opgericht, en bij de aankomst der.

voornams familie hield de burgemeester eene aanspraak
De kinderen zong€n onder de leiding vârr den m€ester een

welkomstliedje. De baron en zijn vr,ouw zagen bezorg4
naar Johan, die mer gloeiende wangen toekeek, en er

nier van hooren wilde d'ar de feestelijkheden wat bekorù
werden.

- 
De kindieren moeren iritgenoodigd word,en, papa i

riep hij, en niet ge,woon dat hem iets geweigerd wer.i,
wenkte hij den meester.

--- Zeker, Johan! zeide zijn vader. Maar vandaag
r"iet. Het zo'u u te veel vermoeien.

Elke tegenspraak maakte den prikkelbaren knaap drif-
tig en boos wilde hij reeds antwoordrden, toen zijne
moeder haastig zeide:

-*- Wij moeten veel toebereidselen maken, Johan! Er
mag toch niets aan het feest ontbrek€n, nier wa:rr. lie-
r,elingi

Nu lachrte Joan weder, en in zijn naam werd' de uir-
rroodigin,g gedaan vo,or een der volgende dagen.

Ftret feeff slaagde naar wensch. FIet weer was heerlijk,
en in her park stonden de tafels, heladen met lekkers.
Àllerlei spelen werden er gedaan, elwaren prijzen uit-
gelo'ofd, er was maziek, in één woord: de dorpsjeugcl
was gelukkig en niet minder Johan.

-6*

-.. Wie is die arme jongen die daar aan heg h'ek staat?

\ roeg hij op€ens, en hij was reeds l'an plan rnet een scho'

iel gcbak naar hem toe te ijlen.

-- Àch, dat is Frits maar! riepen so'mmige kinderen

- 
En waarom is hij niet meegekomenl vroeg Johan'

Nu ve,r,telde ieman'd, dat Frits een havelo,oze jongen

was, die uit medelijden werd onderhouden' maar die

daarbij zeer ondankbaar en vuil was.

- 
Hij loopt altijd alleen en maakt veel ruzie zei hil.

- 
\trs/31 een slechte jongen ! ! riep Jo'han, en zich tot

Frits vren'dende zeide hij:

- 
Maak dat gij wegkomr o,f ik laat u door een knecht

rv egjagen !

Verschrikt trok Frits, zich terug. O. zoo graag had hi.!

aan het feest deelgencmen. frlaar hij 'luo" zoo slecht ge-

kleed. En nu keek hij van verre !

Àch, zoo bitter gevoelrde hij zijn verlarenheid. Hi;
kon bet toclr n,iet helpen, dat hij q zao verwaarloosl
uitzag! S/iarom had zijn moederrje bem maar niet mee-

g.enomen in ,het grrf..
Weenend wierp hij zich achter eene haag neder. Maar

wat was dati Hoorde hij een klagend geluidl Frits kroop
Coor de haag,waarachter een beekj,e siroomde. Een jongc

hond lag aan den kan't, nog half in het water. \tr/aar-

schijnlijk had men het diertje willen verdrinken, maar

had het zich weten te reddên.

Vo'l medelijden droeg Frits her diertje naar zijn hol.
en maakte het een warm nestje. Door allerlei listen wist
hij het mslk te bnorgen, terrvijl hij rltijd wat van zijn

*.9 *"-



cten bewaarde. Elk vrij oogenblik bracht Frim nu bij
zijnr hoçdj,s door, dat hij Mioor noemde, omd,at her zoo'n zwart glanzend vel had. Àl cle liefde, die in zijn hart
siuimerde, doch waar niemand ,rog oooin naar gevraagil
had, bracht hij op zijn hond, over, die ,l var,-v.eug,i.
begon te blaffen, als hi.j zijn jongen baas slechrs hooîd*
naderen. Nu gevoerde Frits zicÏ-r zoo eenzaam i:n verra-
ten niet meer!

- _Ds Zomer ging voorbij, en wa,t m,resr Frits nu mei
Moor beginnen? Het kostte hern telkens mecr moeitr
van het trouwe dier te scheiden, dat des avonds ,bibberde
van- kou, daar de V/inter bijzonder guur inviel. Hij.{urfde nier meer in het hol overnachrin, daar dit biihet slechte weer ach,rerdbcht zou wekken. Hij dlachr
zich haast suf, en besloot eindelijk bet waagsruk te on-
dernemen.

Het ,was de week dat hij bi.i den burgemeesrer in hurç
zou komen. Bijr eb bracht hij zijn hond naar het srranci
en verheugde zich in de sprongen van het dier. Maar
toen het donker werd,. nam hij ber vasrberaden in de ar_
men, €n sloeg clen weg naar het dorp in. Sril sloop hijin huis, en ging met zijn ho,nd op den^ schoot in ..rr'fr"*i,
zitten. Maar de huishon,d, had spoedig d*" **;;;i
indringer in den ûeus, en bego' t. knor.*r, en te bilaf
len-

* Laat den hond toch met rusr,
buizes.

'* Ik doe hem niers, anrwoordde Frits op angsrrlges

riep de vrouu, des

iôpn. Maar ""-* rhaar ik heb een kleinen ho,nd bij mij...
De burgemeestersvrouw beval bsos den hond buitcn

de deur re brengen.

- 
Ge zijt. zelf een bedelaar, riep.zij, en ge :brengt dan

nog een opeter mee,..
-- Ach, laat mij mijn honci houden" smeekte Frits.

lk zal zclf mindet eten,

Maar de vrouw bleef onverbiddelijk. Gelukkig kwrqr
juist de burgemeesetr binnen. cn Frits sprong hem tege-

moer met den uitroep:

-*'Laat mij toch mijn hond; ik zal er u mijn hecle

i":ven voor danken.,,
Spoedig begreep de burgerneester alles, en aan zijrr

eigen kinderen denkende, die roch ook hun speelgoed

tadden, deed hij een goed woordje bij zijn vro'uw, rnet

ilar gevolg dat Moor daar voo'rtaan geduld werd Spc'e-

dig wist het heele dorp dat Frits een hond had, en de

molenaar die op den burgerneester volgde, riep meerma-
len uit:

-*" Bij mij i<omt dat mormel niet in hius. Ik zal den
jongen die onbeschaamdheid wel afleeren..,

De bewuste avond kwarn, en anstig trok Frits naar
den molenaar. Hij ging op de bank vôôr d'e deur zitten,
want naar binnen gaan durfde hij niet,

-* Gauw. naar binnen! riep de molenaar, maa.r laar
iien hond buiten, hoor!

En met deze sloeg hij met zijn stok naar het dier, dat
zich jankend achter zijn meesær verschool. De slag trof
Frits, maar toen de hond zag dat zijn baas geslagen werd
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verând€rde zijn angst in woede, en hij werd op zi;nebeurt aanvaller en vloog den molenaar iu", d" beenen.
Deze sloeg er nu in den blinde op los, doch zij,n mees-te slagen troffen Frits, die zijn lieveling po,ogde te bc-:çhermen, ror hij opeens ter aard,e stort;e. De molenaarhad hem mer zijn srok aan, het hoofd getroffen.
Op heg rumo.er waren de bewoners 'rrln de" molen enoo,k de buren naar buiten gel,oopen. Zij ;^;r;';;:;';;

molenaar zich verschrikr over a"n knanp boog. Âllensrbâarden zich om hen, doch gelukkig opende Frits wecr
spoedig de oogen.

--- Waar is Mo,or? war€n zijne eerste woorden.
De molenaar. beschaamd over zijne drift, antu,oor<J.

de:

-"- Ga maa{ naar binnen" jo,ngenl Gij en d,e bond zul
lerr het goed 'bij mij hebben.

De vro,uw v,an den rnolenaar waschte en verbond <i.r
hoofdwonde van Frits, en gaf hem en zijn hond te eren"

Veel werd er over dir voorval in het iorp gesproken.
doch het gevo,lg was, dat Frits en zijn hond voorrâan
overal geduld werden.

_ 
E:nt op een dag sprong Moor op en splitste de ooren.

Ond:er hèt stroo, in den ,t"1, *"", hij ; Frits vertoef_
den, was eenig gerits,el.. Moor liet de fijne tanden zien.
sprotg roe, en bracht zijn jongen baas eene groor(, rar,
..lie hij had doodgeberen.

Deze helden,daad van den kleinen ,hond $,ekre alge.
meene verbazing en bewo,ndering. Er waren nameli.jk

t2_ t3*

veel ratten rn het.dorp, en de ka,tren clurfden de sterkr
dieren niet aan, Vergif wilde men niet gebruiken yoûr

het vee, en ïn vallen lieten zij zich niet meer vangen.
Moor hield nu groote opruiming, \ryan.t aangemoedigcl
.loor zijne eerste overwinning, werd hij een onvernroei.J
verdelger van dat ongedierte.

Overal rvgrden Frits en l\,{oor met vreugde begroer,

rn her scheen dar yoor den wees de gelukkige dagen wa-
ren reruggekeerd. Ook op het kasteel moesten beiden ko*
m€n om hct van ratten te zuiveren, en zelfs de b,aron en

zijn Johan kwamen naa.r den dapperen hond kijkeu.
Johan was veel rsiterker geworden. Wel rvas hij nog

bleek en schitterden zijne oogen, doch zijne slapeloos-

beid en zw'akte waren grootendeels verdwenen. Dage-
iijks reed hij op zijn paar'dje lang ron'd, of doorkruis,te
met d€n jager ve'ld en woud. En reeds menig srtuk wild
lrad hijr thuis gebracht, daar hij reeds go'ed met zijn ge-

weer wist om te gaan. Eén ding ver'ontru'stte slechts d'i

r"erheugde oud,ers, en1 'dât waren de uitbarstingen vâû
clrift, waaraan hij zicb soms overgaf als men hem niet
;rlles zijn zin gaf .

- FIij moet wat me€r met knapen van zijn leeftijd
umgaan, zei d'ë dokter.

Doch het hielp niet, want mct knapen van zijn eigen

stand kreeg hij twist, en de jongens yan het dorp dur{'
clen hem niet tegenspreken. Ze mo€sten dikwijls op eene

gevoelige wijze ondrvinden, dat Johan in alles zijn ziu
wilde hebben.



,- - Dat gaat nier, zuchtte de baron. I,oo wotdr ,uijrr
jongen een tyran. Wij zullen het maar aan den .tijrl
cverlaten, want gelukkig heeft hij toch een goed harr...

I)c rattenjacht van fuIoor had Johrn veel genoegen gr-
daan, en hij overlaadde den hond met liefkoozingen crr

Irkkere beetjes. zond€r zi.:h veel om den eigcnaar te bc
kommeren. Hij betreurde het dat Moor zou vertrekket,
u':nr cie ratten waren vcrdwenen.

..- Om u rnijn clank'lraarheid te toonen. heb ik een

rrieuw pak voor u besteld. zeide de brro,n tegen Frits.
Maar zou'dt gij mij uw hond niet wilkn verkoopenl

- Verkoc,pen ! riep Frits verschrikt, terwijl hij zijn
.::mcn om zijn lieveling sloeg. Àclr, neen! Ik verkcoi'r
Ivloor nooir

- 
Nu, ik zie wcl, dat gij hem niet mis$en wilt, sp';!;

<lc b-rron. en hij ging weer naar binnen
Mrar Joh.rn bleef st.un cn zeide beslist:

- - ik wil Moor hebben; hij bevalt rnij....
- Hij iq mijn eenige vriend, antwcordde Frits rer

wijl hij zijn bond streelde, die vroolijk tegen hem op-
sprong. Kom, Moor! ga mee, wij scheiden nooitl

- Ik wil den hondl zoo'barstte Johan los. en srimp
tc met den voet.

Doch Frits verwijderde zich haastig, zo,nder verdar
e(.nig antwo'ord te geven. Denzelfden middag 

"oçhr 
een

knecht vln den baron hem op, €n bood hem,namens rk.
t4-

ac$ aene gpoote sûm voor Moor, docb Frits sloeg het

;,;rnbodaf,totgrooteontevred€nheidderdorpelingen'
Eenige dagen later ging hij rnet Moor doo'r het bosclr'

to* frij .loÀan die op een pony en door een rijknech:

\erg€zeld een rijtocr deed, tcgenkwam' Gaarne bad hij

dçi ;onker willen onrwij'ken, doch d'ezc reecl op hem

roe cn zeide dreigend:
* G€ we€t dat het verboden is hier m€t honden t3

loopen; als de jager bet ziet' schiet hij hem clood'

Àngrtig vermeed Frits nu voortaan het bosch' malr

op zeùrei dag het was in den Herfst' dat hij met Moor

otr, ".o srÇelveld licp' sprong er eensklaps een haa"

op. De jachtlust van den Frond ontwaakte' en hij rende

r}gt wilà na, dar in het bosch een schuilplaas rrachrr:

te vilden. Frits riep en schreeuwde' maar Moor gaf dc

.jacht niet op. Daar kwamen Johan en de jager tc voo{'

schijn en de eerste rieP driftig:

- 
Ziet g€ nu wel dat hij den hond op wilddieverij

heefr afgerichtl Daarom wilde hij hem niet verkoopen"---t-- 
nl, geloof ik nicr, antwoordde de j'rger' f)e hond

hreeft nog nooit gejaagd""

En ik geloof het wel"'

En rood van kwar'dheid rukte Johan het geweer van

cfen schouder en legde aan' Het srhot knalde' een klagenC

gehuil klonk docr het wond' en toen de rook wrs opge-

irokken, zag Frits zijn Moor op den grond liggen' Hrj

sneldt nmr hcm tÛt sn ovcrdekte het tijk van zijn eeni-

gen wiend met liefkoozingen'

-r* l5 *.-



Dit alles was zoo spoedlg gebeurÇ' dat de jâg,èr het

niet had kunnen verhinderen. Vol ,medelijden niderde

hij Frits om hem eenige woorden van troost toe te spr€

ken, maar Johan bleef staan als door den bliksem ge-

troff,en. O, hij had nu zoo''n berouw, dat hij aan zijn
drift had toegegeven ! Hij gevoeld e zich als een mool'
denaar,'wreed en'o,nme,edoogend.

F'rits lag nu naast zijn Moor op den grondr hij be-

greep, dat alles voo'rbij was, dat hij zijn lieveling 1'oor

goed verloren had.
-- Schiet mij ook maar doo'd! riep bij erndeli.ik den

jonker toe. Ik heb nu niets meer o'p de wereld..'.

-- Bedaar maar, jongen! zeide de jag.er" ik zal u hel '

Fren om u\p trou\il.en hond te begraven.

-- Vergeef het mij, Frits! zoo bracht Johart er'h;r

perend uit, Ik heb er zo'o:n spijt van.

- 
Vergeven? Nooitl riep Frits. frod in cien 'hèmrl

zal er u voor straffen!
Ën vastberaden stond hij op" nam het lijk van Moor

ia de armen en ging heen in de richting van het stranil,

Medelijdend keek de jager hem. na, maar toen fij' rteer

naar Johan zag, schrok hij r'.rt diens blecke wan,gen tn
Ciepliggende oogen.

--* Gij zijt ziek, jonkerl Steun m;rar op mij, d'an zal

ik u naar huis brengen.

Met bchulp van eenige arbeiders, çJie in cle nabijherd

âân hef 'w'erk waren, werd Johan thuis gehrachr Zij"r

verschrikte ouders brachten een angstigen ûacbt door.

doch tegen alle verwachting hersteldc hii weer spoedip-'

t6 *'

Binnen weinige dagen kon.hij het bsd vedaten,,mâ&r
hij bleef stil en afgerrokken. Met .moeire liet hij zicl:
overhalen om re gaan rijden, maar van de jacbt wilcte
hij niets me€r weten.

Zijne ouders spraken nier met hem over h,er voorg*-
vallene. Zijn vader deelde hem, alleen mede, dat hij de,r
burgemeester 500 frank had gegev€n, om dat geld voor
Frits cp de rlreste wijze re besteden. J,ohan danktc zijn
radisl, x[32r verzoch,t hem evens van zijn eigen geld
een hond te mogen koopen. En de baron, die hem,,vo.l-
komen begreep, decd zi.ln besr'een hond te vinden, die
r:ooveel mogelijk op Mo,:r geleek.

Voor Frits gingen de dagen treurig voorbij. Hij had
eijn hond op bet srrand begraven en verder eenige da-
gen €n nachten in d,e,grootstc wanhoop in zijn hol door
g,ebracht. Toen was hij naar her dorp teruggekeerd, had
h,et.voedsel, dat rnen hem gaf, opgegeten. Maar verder
antwoordde hij op geen enkel rroosrwoord, <tar de een
of ander hem medelijdrend toevoegde.

Vervc'Jgen$ rnoes,t hij, bij den burgemeester komen, di_,
læm vertelde, ciat hij van den baron 500 frank voor hem
had gekregen, en die hem nu deelnernend vro€g, wat hij
nu we,l het liefst wilide hebhen"

- 
Niets! riep Frits uit. Ik verkoop lr,et blocd van

Moor niet....
En onverschillig van alles, veilier hij dcn burgemees-

ter en ging weer nâar zijn hol, waar hij wanhopig en
morrend bteef zitten. Hii gevoelde elken dag zijn haar

.--, t :l ^_=



tegen Johan cæne!ûen, en uon er'nu op, hoe bij zith
eennraal zou rrrsksn.

Den anderen dag zat hij op hct graf zqner nædcr.
Een koudc, sniidende vrind konCigde rceds dtir Winter
aan. Daar zag bij Johan aankooren, ltsr €en hond aan

icn touw. Was dar Mocr, of be<lroog hem zijn gezichtl
I\'lenen, Moor kon hct nict zijn, d;t wist bij wel brte"r,

- 
Frits, zoo begon Johan, terwij,l hij heur dc band

tocstak. Vergeef lret rnij, en ne€m dezen hond v.rn mij
Jin....

* Neenl riç Frits terwijl hij opsprong. Ik vergecf
het u nooit, en ik wil ook geen anderen hond voor mijn
Moor. Ik haat u....

En met deze woardrn ijlde hij weg Dat h;rd Johan
r,'ier verwacht, en hij bleef nog cenigen t'ijd op hrt kerl,-
l",of, terwijl hi-i bittcr weendc.

Weer verliçen er eenige dagen. Frits zat aan Jxr
srand, dicht ;bij de piaats, waar hij Moor had begraven.
De vloed krvanr langzaam op, zood,rt hij genoodzaakt
n'as telkcns hoager te klimmen. Daar baorde hij ziclr
t'ensklapt bij zijn n.ram noem€n, cn hij zag Johan op d.'
glibberige rct$sn.

*- Kunt gii rnij ook trier niet met rust lattn? rieo
Frite toornig. Of wilt grj nij uit rnijne ïartste schuil'
çilaats vcrjageni

** Necn, Fritsi anrwcordde Johan op smcek{ùnden

toon- lk ben u gevolgd oûû û no{tnraals vrrgiffenis re

vr'agen. Ik kan nergtns rns[ vindtn.

t0*
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. Onwilldreung w"rri Ènta gerroffcn, docà br; vei-
!,'ardde zich, en riep boos:

--. Ik w'iJ oier rrao u weten; Iaat mij rner rusr...Hij behlom O" 
. 
r:*o naar zijne schuilplaas. Nogu'as hij nier geheel b,oven toeu bij een gil hoorde, ennaar beneden ki.ikendr, zag hij dat Johan, die hem hadwillen volgen, van de glibberige rorsen was gÊsrorr sflnu-bewusrelons op het strand iag-

Hal nu was hor uilr van wraak gekomen. Weldra
zouden de golven den no,onJeo"n. o"rr- U"* U_A"frI'*"l
en hij zou gc€n band ter redding uirsrrekken. i;";;:"hij dan gewrokcn zijn! Johan orÀo, _"n. verdrûrken.

Maat.... eene siddering liep hem door d. l;;.'-;""zou hij immers een moordenaar zijn. ." J;;; ;;;ircm roch om vergeving gesmeekt en hem de hand der
r.erzoendng gereikt. Gelukkigt hij had nog pas ;;;;r;tr gezondigd, en Frits begon Àa"utig ,i0". benedeu rcllimmen, ror op de plaats wr". ioh"i Uf*a."a-*r""._
cicr lag.

- - 
Hij had eene diept hootdwond en was ,bewucreioo;.

Mer moeite rilde Fri.ts hem oçr, a*f, ,p"oaig ;;;
hem, dat bij onmogelijk met dien last naar boven konklimmen. En de zes sr€eg steeds en de gollen bespoelden
reeds zijn knieën. Zon l:uj dân mo*en 

"o_to_.n-i 
W;;;Johan verlaten, daar dacht Frits niet 

"an"Gelukkig daar o.pende deze de oogen.
-* Span alle krachen in, en p*g àr, boyen * klinr_men, anders zijn wij verloren, ,i*p Frits.



' It Ûret gr@n* joh"r, scheen hem te begrijPen' wan

moeite stond hij op. Met inspaning van alle ktachten

hielp Frits hem op eene hoogere klip en zoo telkens

;;;J*.. naar het trot' oitcwijls schencn de halfbewu'ste-

iooze krachten te ontzinken' mear het bruisen der goÏ-

,* ,p"otaa hem telkens tot nieun'e inspanning aan'

Einrlelijk wâfcn zij h,overr, maar nau\Àrelijks zag Jcr-

l,an zicb buiten on*iAanttijk gevaar' o'f de uitputting

cvermande heru, en o'pnieuw zonk hij.neer' Ftit-s droeE

hcm verder cn legde h"* tp het moç in het hol neder'

il;;;;;il"a ii: <le wonde mer Joban's zakdoek'' en

*..t"ii:f.' het bloeden bield op' Maar de bleekheid van

J;;;'; flrrt o*uukte hem bevreesd' Wat'hij nog droog

.lanbetlicbaam}radtrokhijhemâan,endektehcnn
vcrder toc met het mos' Mecr ko'n hij niet doen' want

de vloed hield hem gevangeri' en uren zoqden verlooperr

err n;j den zieke 'ltctt' 
eei d'oppel v'Iater tot lafenis kon

I rengen.
EJn zwak gekreun toonde hsm aan dat Joharr w€er

bij kennis w"r-g.k'o-"n' Ongenvijfeld le.ed hij veel pijn'

.n orrtphoodelijk kerrnde hij om water' terwijl hij steeds

cle hand van Frits va5thielà. Eindelijk sprak hrj aller

ieiwarta'al,enFritsbrachtb,angeurendoor.Alleheat
cnwrokvlarennubijhemverdwenen.Zijnee{,nigege.
dâchtc was, hoe h'ii den zieke helpen kott'
- 

b-* sloeg Johan dç çogen op en erkendc Ftits' Hij

,:cogde te glimlachen' en fluisterde:

- Ik geloof dat ik ga $tefl/sn; maar gij hebt miij ver''

geven. niet vraar? *24-

Àch, spreek daar nier vanr riep Frirs weenenri.
ilet spijr mij zoo, dar ik zoo o.nverzoenlijk ben geweesr.

- - Ik had u willen vragen rnijn vriend re worderr.
maar nu kan het nieg meer, Grclet rnijn ouders van mij..

Intusscheir was de jager op zoek naar Johrn. Hij
iiep over de velden, door her boseh, kwam cok aan de

iotsefl. Maar hij bernerkte niets van de knapen.., ÂndEr.:
Lnechten werden ook uitgezo,nden. Dorpelingen hiell-rel
ff!€e.,.

Fn Frits zat treurig bij .Iohan. rù/ar hi.i aan kleederen
tc missen had, had hij ovet den knaap geworpan. ilei
\iras ûu geheel donker ge,worden, en bij gevoeide zici:
erg flauw en hongerig. Den zieke kon hij nier rneer zien,
rrraar hi.j voelde alleen zijrr koo,rtsachtig gloeiende h.rn-
clen. O, het werd hem zoc angstig te moede en tusschsn-
beide had hij, het wel willen uifschreeuwen. Her werii
cb; bet water week terug, en eindelijk'rvas cte lveg nààr
het strand vrij. Frits durfde Johan bijna niet verlaren,
doch het moest. 'War zoude.n zijne ouders in angst ver-
keeren !

Àdeml,oos bereikte hij het slo,t, waar allen in dcl
srootsten angst verkeerden. Spreken kon lrij in her eersr
niet, maar stamelend deelde hij hurn mee t{,raar,johan
was. Zijn haveloos voorkomen en het bloed ran zijne
handen wekten achterdochr op, en de beclienden fluis-
terden:

*- Hij haatte oîzee jonker. FIj beefr hem zeker bij
zich gelokt en toen gewond.
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OoL .te baro,n treeg ârgwaan' <toch hrj liet

rnerken. Met zijn bedienden' van lantaarns

niets be -

voorzien.

alÏen waren verwo'nderd, toen zii
tocht bij het hol kwamen, waar'

')') _

i,il',r,f i1,i ,

' ::!'::j

, i,i.i
i. l:::i:iiÈ

volgde hij Frits' en

r1a een vefmosienden

van zrj hct bcsraan zclfs nooir verrnosd hadden.
Daar lag de vermiste in een verdooving, waaruit hij

r-loor niets was te wekken. Tijn vader knielde bij hem
neder en riep vruchteloos bij zi.in naam, Het ver,band
n'as verschoven en een gapende wonde zicbnbaar gewor-
d:n.

De blikken der mannen werden dreigender. en een

lan hen rncrnpelde eindelijk:
--- Die sieclrte Frits, heeft onzen jonker ïermoord..
Jolran werd nu voorzichtig naar hec kasreel vcrvoerd.

en de baron $'as re veel met zijn eigen kind bezig, orn
er.op te lerten. wat er met Frits getbeurde. Johan wcrd
te bed gelegd. en de d,okter kwam, Dien nacht sliep geeu

clcr bewoners van heg kasteel.

Intusschen zar Frjts in den kelder van her slot. Zijn
toestrnd was nier benijdenswaardig, want mocht Johan
sterven zonder tot herffusrtzijn te zijn gekornen, d-rn zo,r
men hem voor dcn moordenaar houden.

Ëindelijk werd her clag. Frits had toch geslapen. Nu
rverd hij wakker. De opzichter vân het kasteel kwânr
bij hem.

--- En nu deugniet, zulr ge eens vertellen, hoc gii
den jonker zoo toegetrkeld hebt, zei hij.

- Ik h'eb Johan geen kwaad gedaan,.'ï,nt\4,oordrle
Frits.

-*- Ge liegt.., En ik moet de wa.rrheid weten. Gç hetrt
l-'em geslagen.

-- De jonker is van de rorsen gerallcn en zoo is hij
r,erwond. En dan herb. ik hem in het !:ol geholpen en

mijn kleeren gegeven, om hern te verwarmen.
-,- 23 -



*- Zoo is het niet gebeurdl
- Jawel....

-- ik zal het u eens vertellen, hernam de opzichter.
Ge hadt haat voor den jonker. Durft ge dat af te liegen...

-** Het i,s waar.,...

- 
Ge wildet zelfs geen hond van hem aannemen. En

gisteravond hcbt ge den jonker op het strand onrmoet
en hem aangevallen. En om dan aan een ongeluk te doen
g;elooven, bracht ge hem in het hol. Om ons nog me€p tr
kredriegen, gaaft ge hem uw kleeren. Ge wildet u me-
delijdend loonen, rnaar gij' zijt een moordenaar..,

-_ O. laat ik u alles vertellen smeekte Frits.

---Zwijg maar! Ge iiegt toch! Straks komt de po-
iitie u halen. En ge zult zwaar gestraft worden. Ge zijt
een slechte jongen.

-- Ik heb geen kwaad gedaanl riep Frits heftig.
-*- Nog brutaal zijn ook... Als een vagebond ,hebt ge

rond gezworven.... En nu zoudt ge u braaf willen voor-
cloen.... Maar ge krijgt uw looni

De opzichter liet Frits weer alleen. De arme jongen

[:ars,tte in tranen uit.

Daadb'oven op het za'rh'te bed lag Johan" Ook hij

',r'erd wakker. En hij zag zijn ouders en den dokter, die

Àngstig bij hem stonden.
__ rfrvlna1 is Frits? riep Johan uit.
--- Waarom wilt ge Frits zien, lievelingl vroeg zijn

vader' 
24 --

*- itij heeft me 'r ieven gered...
*- Frits u't leven geredl Heeft hij u niet geslagent..
'* O, neen.... Ik viel van de ro,ts... ik tvas erg Lîe

wond Het water kwam op. En toen heeft Frits me qe-

trolpen....
De jenLu. vertelde het gebeurde. Het w.r, ,r,.1 rnrr

zwakke st€m maar ieder verstond hern.
De baron was beschaamd. Haastig zond hij om Fri:s.

De arme knaap hoorde voetstappen en meende dat dr,

p.olitie he,m nu krwâm halen.
Maar een knechr van 't kasteel zei vriendelijk:

- 
Sta op Frits.... $/e hebben allen verkeerd gehan

deld. De jonker heeft verteld war er gebeurd is. Ge zi,L
een flinke, b'rave knaap

War klonken die woorden Frits heerliik toe t Hij
werd naar boven geleid.

_- Frits, Frits. zei Johan...
Ieder ontroerde, De jonker c{rukte zijn redder zao

innig de hand.

- 
Frits, zei de baron, van nu af is her gedaan mer

uw avonturen en uw zwerven, Ge zult ons kind zijri
en op he6 kasteel wo,n€n. S/ij willen voor u ,o.uders zijn,

En de baron meencle het. Na veel avonturefl kreeg de

wees een opvoeding als de jonker zelf . Johan was zijn
besæ vriend. En een zwatte hond die ook Moor heette,
vergezelde hen veel.

Frits mocht lang leeren. En later werd hij de opzich-
ter van 't kasteel...

---. 25 *



bË KLËINE HELDIN.

ivlina woonrie erg eÊnzaam aan de spoorlijn. Vroegcr
nat ze veel bij moeder. Toen was ze nog heel klein. Maar
tnoedcr rvas gestoryen, En nu bleef Mina met vadcr den
rpoorwegwachter alleen. Ze had nog een broer, mear dir
was verder w€g aan de lijn in diensr. Hoe klein ook,
toch was Mina huishoudsrerrje van vacler.

Zij wæ (€eds negen jaar, eer zij naar school ginq,
want voor een klein kind was het ook haasr ni,et re doen,
elken dag bijna tu'ce uur te loopen, een uur heen en.een
uur terûg, eer zij her scboolgebouw in her naa,ste dor,r
kon'b,ereiken.

()m met bare schoolrnakkertjes te spelen. daartoe had
zij geen tij,d, want kwam zij eindelijk thuis. --* de mid
Cagurcn bleef zij orlcr. -- dan wachtten baar de huise,
lijke bezigheden. Ze moesr ook de. geit verzorgen, di:
de noodige melk leverde^

In den laatsten tijd vooral had zij het bijzonder druk.
Veder was ziekelijk geworden: hij kon haar dus niers

m€er nir de hand nemen, urat anders zijn gewoonre was.
Ja, zijn toestând was in den laatsten tijd zoo verergerd,
elat Mina aan broer Pi,gt ,had moeteni schrijven, om di
directie van den spoorw€g re l'ragen, vaders w4chtpost
tf mog€n oveinemen. Broer Piet toch was aan dezelfde

_26**

spoorweglijn als wigselwachter goplaarct, doch aan erû

r er v€rwijderd station.
Op een middag kwam Mina. verhit door de Zomer'

zon, uit de school thuis. Zij had meer haasr gemaakt

clan gewoonlijk, rvant vader was niet wel g€w€est, totl
aij 's morgens wegging. ïLij had zelfs voorgesteld tbuis,
te blijven, dor:h de oude mân hacl h.rar geantwoord:

-* S/el neen, Mien I ga maar. Het zal nog wel schik-
ken. en bovenclien zal Piet nu wel spoedi,g kqmen....

Reeds op eenigen afstand bespeurde zi1 tot hare groo-

te verrvondering, drrt de brug nog openstond. Zoo lang

haar heugde wâs die om dezen tijd gesloten geweest

V6ôr den trein die om 5,14 ure passeerde. Met den sta.
renden blik op vadershuisje gericht, versnelde zij haar

stap, in de verwachting hem naar buiten te zien komen
<;m de brug dicht te draaien; doch niets van dit alles

geberrrde.

Àdcmloos bereikte zij het huisje, opende da deur,

maar bleef ro'erloos van schrik staan. Vader lag in zi,in

..rmstoel, bleek en met gesloten oogen.

--- Vadertje! riep zij. word3 toc.h wakker. De brue
ic nog open en spoedig zal de trein komenl Maar zij
krei'g geen antwto,o(d; roerlo,os lag de wachter daar en

.:lleen zijn benauwdc ademhaling b'ewees, dat hij nog

I eefdc.

Wat nu te doeni Haastig nam het arme kind een kom
water, en prenkeide een weinig van het koele vocht in
vaders gezicht. De bewustelooze opende een oogenbtik
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cie oogen, poogde op te staan, doch viel weer nedet, ter..

wijl hij $tameld€:

- 
De brug! De brug dichn!

Weer liep Mina naar buiten en naar de brug, maar
'r.oe zij ook hare krachten inspande. zij kon het ijzeren
gevaarte niet in berveging b,rengen. Van waar kon zij
hulp bekomenl De naaste buren woonden nog zeker
een half uur wegl Ê,n zij wist maar al te goed; de trein
*'as reeds in aan;tocht, en bracht honderden menschen
mede, en die arme rnenschen mo'esten allen den doo.l
'inden in de diepe rivier!

Maar dat mocst zij verhinderen i Dat rvas zij als de

Cochter van den sp"o,orwegwachter verptricht en ijlings
iicp zij weder naar binnen en greep, wat haar het eersî
voor de hand kwam. haar rvitten zak. waarin zij harc
boterhammen boeken en haar breiwerk mede naar school
nam.

En nu tussrhen de rails dcn trein tegemcet. Aan de

rrne zijde de steile boogte. aan dc andere de diepe rivier
en v66r haar in de verte het ijzeren gevaarte, dat daar
uliegensvlug kwam aansnellen, een wissen ondergang te

gemoet zoo zij niet...
En met den zak zrvaaiend i,ilt Mina voorr oyer dc

l'outen liggers, die haar lo'op meer ibemoeilijken, dan
u el gemakkelijk maken.

Zo,u men haar tijdig geno'eg zien om nog te kunnen
remmen? Zou zij niet verpletterd worden. vô6r ncg de
rrein had kunnen s,toppen? Als die arme, niets kwaadq
r''ermoedcnde reizigers maar gered werden...

-28-

Duidelijk ,froorde zr.; reeds het zware: .rhug;'5ug1:r
, van den naderenden trein. Àls wanhopig zwaaide z:i

rnet den zak, doch bliksemsnel bleef hij naderer:. \'Iaar
was het zinsbedrog of werkelijkheidl Verminderd.: Je

trein, niet zijn vaart en h.so'rde zi.i niet het fluitie, tcn

bewijze dat zij wàs oPgemerkt?...

Goddank, het was v'erkelijkheid. Op sleclrts weinige

schreden afstand bleef de trein staan, en werd l\Àinr door
de verwonderde conduct€urs omringd' rerwijl verschei-

<lenc reizigers nieuwsgierig hun hoofd buiten <lc t.ram-
pjes staken.

Het arme kind kon niets anders uitbrengetr dan ..de

brug open>>, en verloo'r toen het bewustzijn, mair toen

zij de oogen weer opende, lzg zij in de rrmen l'ltt brsrr
Piet rù/elk setr onv€r\ilacht geluk; door haar moec{ had

zij ook haar broedcr het leven gered!

Hier eindigt deze korte doch u'are geschicdcnis. Nog

ern enkel woord tot esluit.
Mina's oude vader is dood en rust ondcr de zoden

tan het dorpskerkhof, doch broer Piat hctft zijne plr,rtr
als spoorwegwachter ingenomen en de jonge tnan ver

ruh trourp zijn plicht. V/el woont zijn zusje no'g bi.i

l:em in, cloctrr beboeft zij het lauishouden niet mecr waar
ts remen. daar zorgt de vrouw vân Piet n'el voor.
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Nogrsiechts korten ti-id en dan gaat Mina broer rrr,

zus vcrlaten. wanr eenige vermogende reizigers, die haar
hun lrven danken, zullen hear een goede ,oçxvoeding la-
ttn g€ven, zoodar bet lieve kind ecnmaal in sta:t zal
zijn voor zich zdve den kost te winncn.

-fn 
rvxs wilt gij wel worden? hebbrn zij haar gt-

vraagd. en blozend hreft het meisje geanrwanrd;
. School.iuff rôuw)ù.

A, S^ R. ne.

EINDE,


