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S.

Kardoes

l|e trournre l{a,rd.oels.

\1,as een goecle hond.

lang.had hij zij zijnen meester
gediend.
^Zijn-leven
Over
dag trok hij eene i."r, ,r'"""ïts
waakte hij.
ll{aar nu werd hij oud.
Sons kon hij niet meer voort,
viel onderweg nret
'cie tong uit den bek
neer, ,rruLr.Ëoâà naar ad.enr.
En
o foei, de ondankbare meest.r-.lo"g
hem
dan
en
wierp hem allerlei scheldrro*a.o'
den
kop,
,ooui. r - lroi t"".t, op"t"r, schelm
! ,n^^'
e'ûoS
andere,
die r,r,ij
*itr", herhalen^ '

"i"t

Dan keek Kardoes den baas
aan met zijne goedige
.oogen, alsof hij
zeggen wilde
< Heb ik u niet altijd.
ur.
slaaf gediend?
- ik niet
Ben
""ngeneest?
steeds een trouwe hond
Dat is
niet rvei van u. )

,t
_ l\{aar helaas, brave dier kor
Bijten, ja clat had hij *.e1 kunne;;;"iî;:ïÏi
voor '\Àras hij te edel, edeler dan
veie jonge;;;

mannea, die de dieren mishandeien.
A. IIANS.
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Op zekeren avond kwarn de meester cntevreden:
thuis.

-_ (( Ik moet eenen nieuwen

hond koopen,

rr

zei

hi!

tegen zijne vrouw, < Kardoes wordt 1ui. l
( Hij is al oud en a1s'rvij op jaren komen, zullen
we ook blijde zijn, te mogen rusten, r ants'oordde de
echtgenoote.
Er krvam een andere hond, een jong lÊ.aar sterk
dier, voor wien de kar slechts eene lichte vracht'rsas'

< Nu moeten rrre l{ardoes maar u'eg doen, i;- de man.
sprak
u Weg doen? r herhaald.e de vrourn'.
- r<
Natuuîiijk, 'k ga
niet den kost rleer- als hij onbekwaam hem
geven,
is voor het werk. n
< Dat heeft
toch r','el verdiend. l
- < Dieren hijgeen
zijn
lnenschen.
- (( Iln
r,vaar wilt ge hern brengen? r,
- <
Naar het r,vater ! Niernand zal natrtitriiik zoo
r>

-
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dr','aas zijn, om van mij eenen hond te aanvaarden,
die niets kan dan eten. >
< Dat is u.reed, zeer n'reed ! l
- a
Wees nu toch zoo kinderachtig niet. Ge doet
juist alsof 't familie van ons is. l

_- <r Het d.ier kan mij aan zitten kijken,

alsof hij
mij verstaat. 'k Zeg altijd, dat aileen de spraak hem

ontbreekt. l
u Nu, zie er d-an maar voor 't laatst naar. Hij
heeft geen half uur meer te leven. >
En of zijne echtgenoote voor den hond. pleitte,
't hielp niet.
De baas nam Kardoes tnee, droeg hem in de
boot, die in eene breede rivier lag, en stak van
u'al.

Weldra rvas het vaartuig te mid.den rran den
stroom.

De .;r'reede man bond

arme dier een drietal
z\rare steenen om den hals en rvierp het in 't water.
ïIet inspanning van alle krachten worstelde Kardoes, om boven te blijven. IIij zwom naar de boot en
beet met zijne scherpe tanden in het hout.
n Dat verveelt mij ! r zeide man bij zich zelven.
u Tk zal er een eind. aan maken. l

Hij

he'u

greep den roeiriem en wilde er den hond een
lrevigen slag rnee geven. I'Iaar, o \vee, het ranke vaa:,tuig schommeide, de baas verloor het evenrvicht en
slcrtte hals over kop in den r'loed.
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Hij kon niet zwemmen.
c Help, help ! r schreeuwde hij,

maar korr.

zoo luid hij

Doch hij had eene afgelegen plaats uitgekozen, om
zijn schelmstuk te volbrengen.
Niemand stond aan den oever, niemand kon hem
redden.
Ja toch !
Kardoes rukte, beet aan de koord rond zijnen ha1s.
Plof, een steen viel in 't water, plof ! een tweede en
nam een stuk van 't vel mee, plof ! de derde.
De trouwe hond was vrij.
Hij zwom naat zijnen beul en greep hem met
zijnen bek bij den kraag.
De last was zr,vaar !
Maar het goede beest rvolstelde tot bij de boot.
De man, gedreven door de zacht tot zelfbehoud,
vatte den rand en hijschte zich op.
Hij was.gered.
Nu nam hij snel Kardoes bij zich en roeide
w9g.

De vrourrr wist niet, wat ze zag, toen zij haar man
met den hond terugkeererL zag, en beiden nat !

En, o wonder, de meester streelde het
Beschaarnd vertelde

hij het

dier.

gebeurde.

r< Een dier is geen mensch, heb ik gezegd.
Mènig dier is beter dan een mensch. O trouwe, beste
Kardoes, ge hebt mij eene goede les geleerd. l

UIî IIET KTNDERT.ËVEN
't Spreekt vanzelf, dat

2L

de hond voortaan een rus-

tigen ouden dag had.
Hij bleef de lieveling van zijnen meester, hij werd
door zijne bazin trouw verzorgd. En toen hij stierf,
rverd zijn dood betreurd.
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