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La. - Vos.
\ios, zoo heette onze hond'. 't \4las oprecht een
schoon dier, met krullend haar en eenen kwispelstaart.Hij kon onszoo vriendelijk aanzien met zijne
goedige oogen, dat rvij dan niet mochten laten, hem
over d.en kop te streelen. En slim dat Yos n'as !

Soms kreeg hij zooveei beentjes, dat irij ze niet
alle afknagen kon. Dan stak hij de overblijvende
ond.er d.e aarde weg, om ze latet op te graven etr ze
lekker af te knabbeLen. Dat was een voorlleeld voor
menig mensclt, die nooit aan den clag van morgen
d.enkt, en maar altijd' zorgeloos voort leeft.
Vos moest ook rn'erken. De knecht spand'e hem
\'oor eene kar, die de hond, fluks naar cle stad' moest
trekken. Op de heenreis orrerhaastte het cfier zich
niet. Maar op den terugtocht rende hij zoo snel, dat"
zijn meester hem dikwijls raoest dwingen, r'r'at langzamer te loopen. I\faar Vos rvist, clat thuis d'e rust

hem wachtte en clacht met ziin hond"enverstand
zeker : <r IIoe eet, hoe liever ! >
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Soms mocht Vos mee gaan wandelen. Dat deed hij
gaaffLe.'s Zomers lieten wij hem zïvemmen. Hij was
niet bang van 't \,r'ater, zooals urenige jongen en ook
menig meisje.

Maar 't gebeurde wel eens, dat mijnheer zich niet
goed gedroeg, dat hij met andere honden vocht of
tegen de voorbijgangers blafte. Dan moest hij voor
straf den volgenden keer thuis blijven. O, wat zag de
deugniet dan d;oevig naar ons, juist alsof hij ons
medelijden wilde opwekken. Maar dat hielp natuurlijk niet. ( Wie niet hooren wil, moet voelen, Vosje ! l
zeiden we dan, den vinger dreigend opstekende.
Vos was trouw. 's Nachts bewaakte hij ons huis,
zoodat de dieven niet durfden naderen.
l\{aar foei, op 't laatst van zijn leven werd. Vos zelf
een dief ! Hij roofde kippen en konijnen bij de gebrrren. Dat mocht niet ! 't'Werd voor ons te duur, want
r,vij moesten natuurlijk alle diertjes, die mijnheer
opgepeuzeld had, betalen.
Dag en nacht 1ag Vos nu aan den ketting. Hoe het
kwam, 't zii lnj zich losrukte, 't zij een der kleinere
kinderen hem losmaakte, om met hem te spelen, n'ij
wisten het niet, maar \-os geraahe \yeer eenige malen
in 't hok der buren, \raar hij op rvreede nijze voor
moordenaar speelde.

\ros' kettirig werd verzr"iaard. llaar nu begon onze
vriencl te huilen en te jammeren over zijne gevangenschap. Wij konden er's nachts niet rran slapen. En
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toen dit zoo bleef rluren, wel veertien dagen 1ang,
sprak vader : < TV'e zullen den hond we5; doen. >

Br viel niets aan te veranderen. 't Speet ons altren.
Vader verkocht het dier aan eenen boer. Maar ziet,
op zekeren morgen werden wij a1len gewekt door een
vroolijk geblaf.
< Dat is \ros ! r riepen rqe. Bn ja hoor, toen rn'e

-

snel de deur gingen openen, sprong onze gçoede irond
blijde tegen ons clp. Hij lekte de handen van mijn
broerke, dat juichte over dit onverwacht wedentea.
IIet diel droeg een eind touw orn d.en hals. Voorzeker
had hij zijnert band trosgerukt, om na,ar ons terug te
keeren. Zaawas hij'aan zijne oude meesters gehecht !
We vroegen atrlen aan vacler, of Vos nu blijven
mocht.

(

't

We zullen nog eens met hern probeeren I
-.
gaan,
sprak vad,er. < Ik za! naar
hern

rr

den boer

terug te koopen.

om

>r

Gelukkig stemde de !.andbouwer hierin toe, zood,at
de hond weer bij ons woonde. En tot zijne eer moet
ik zeggen, dat hij aan den ketting niet meer als een
bezetene te werk ging. En zelfs, toen wij hern los
iieten loopen, bleef hij ver van alle kippen- en koni!nenhokken. Zoodus de les had" geholpen.
Vos genoot nu eenen rustigen ouden dag. Et was
een nieuwe hond., om d"e kar te trekken. Als een
rentenier, zag Vos zijnen plaatsvervanger na, wanneer deze naar d"e stad trok, en d,acht zeker bij zich
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zelven : tt Ik heb mijne rust dubbel en dwars vercJ,iend.

l

Op zekeren morgen n'as de oude hond ziek. Hij
zag ans zoo clroevig aan. Tegen den rniddag stierf hij.
\4rij begroeven heni in den hof. \\rij vergaten onzen
trouwen Vos niet, rnaar r','erden nu goetle vriend.en
rnet zijnen opvolger < Baron r, die bij ons ook een
lustig leven had. \Ârant vader zei altijd : a Wees goed
voor de dieren, dan zuit ge 't ook voor de menschen
zijn.
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