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De Hollandsche stuurman V"n d.r Tromp lag
rrret zijn sloep de << Zuiderzee )> te Honfleur, een
Fransch havenstadje. Hij had een boot gekalefaterd en was dan naar de herberg gelqaarl. Toen
hij naar 't strand terug i<eerde zag hij een straat
boot zat.
bengel, die op zijn
-tro"g
-- Zug ."-rr",
Van ,Jer Tromp, die hier
zeer bekend was, hebt gij Ze.to nieL gezien)
--.-- Jr, hij is weggekrcpen tcen ge hem zoo geslagen hadt, antwoordde de knaap.
-_ 'Wel, vanavond vaar ik weg en ik wil den
hond niet meer rneendmen. Hij eet te veel. Ge
moogt Zero hebben, als ge wilt.
Die leelijkaard! Vader zou mij afranselen,
als-ik elme€ thuis kwam.
_-- Wel, verdrink hem flan!
Mug ik) vroeg de jongen, clie een slecht
l..aral<ter trad-

-t

*

Ja, gerusti Anders ioopt hij 'Lier als een
:{werver
rond. Hij is maar een steen aan zijn hals
rneer waard.

dronkaard verwachtenl
anders
-':2;;; van een ruwen
herh"* d"t "aar den haaienkelder!
etraks in zee'
narn de stuurman' lk steelc
een Pêar \amaDe jongen ,pro"g--op' lltl.îi"o
vertelde' alat ze
A" itii
-ii"ouu"a"'
raden, even ongev"?fis
"tt
mochten verdrin-

dJilt-;"; î.;

ken.

lk lcen
Waar kunnen wij hem vinden?
knapen'
der
beesi' zei eem
rvel...';;;;*
"-:'6, rrii Il;;"1i"ï"
û"urt van.cle sloep zitten'
voor Van der Tromp'
Hi;l";J-*;ur"io"p'" terug'
*ru, keert altijcl weer
de Zuiàerzee
Zij gingen naar de haven' rvaar
lag'
gereed
.." ËrË.,Ë logger, vertlelctr<ens
baas' die niet
De matroz"" *tthi'"" op !'un
hem

}ronuitzeilen,zondernog-eenseenbezoekaan
;ji;fiî""a]k'o"g g'bra"ht te hebben'

ffi
"''Û"'"

a.t TromP naderde ginds jongens lc'open
Hij zal dronken zijn' want
.

Van der Tromp sprak wreed, want Zero, de
honc{; was zeer aan hem gehecht,

al had het arme
,-lier veel slagen geù<regen. Maar wat kon men
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- na, zei een der matrozen
hem
-^"^:toen
Ë all." kl""'? vroeg Van der Tromp'
de kade bereikte'
hii
""i"Ë
ilJ Ï,tit't" boorcl' Als wij ons niet
,
hurrt"it, is het gunstig tij voorbii!
'- Dat weet ik ;;J eo*d tt' gii! bromde Van
der TromP.
stapel -ki:l:"'
Een hond kwam van achteÏ -een
toe' 't Waç
hem
naar
die op de kade

Zerc,

'*"J"'

-;

3

*

Hier is hij I schreeuwde
. _*
jongens.

de stuurman naar
tsind hem al vast een touw om zijn
halsband en trek hem dan ,mee ,naar een andere
plaats, want als wij zonder hem vertrekken, zou
hij te groot spektakel maken.
De knapen maakten zich van Zero meester,
wat hun niet moeilijk viel, nu Van d", Tro*p
hem in bedwang hi;ld.
'Wat
moet er ïnet 't beest gebeuren ) Mag
hij-niet rneer mee? vroeg een der iratrozen.
\een... Hij eet te veel... En ik drink voor
het geld Iiever borr-els. Zij zul\en hern verzuipen!
Dat is wreed ! hernam de matroos verontwaardigd.
, - Houdt gij uw mond! En doe uw wet'k!
snauwde de baas.
. Z.!? huilde, toen de jongens
-**., hem meesleurden. Hij bood weerstand,
de knapen blelçen
sterlcer dan hij.
Arrn dier, zei de medelijdende matroos.
--hij zal in zijn ,dood geluLkig.r zijn dan aan
Yuur.
Froord,
zijn dronken meester hem eoo dilr-waar
wiils afranselde.
Van. der 'Tromp ging op de logger en gaf bevel de kabels los te gooi"rr.
jongens trokken mee naar een afgelegen
. f)e
r.le

plaats.

- En aan boord hoorde men nog eenigen tijd het
droevig gejank.

*4*

Maar Van der Tromp gaf er niet om. Hij was
door dên drank verstomPt.
Zijn volk keek nijdig naar hem. Hij merkte
het wel en riep:
't Kan mij geen zier schelen wat gij denkt
of zegt. Ik was Zero rnoe en doe met hem wat ih
wil. Hij 'moet ,mij niet meer voor de voeten loopen. En rept nu uw handen, in plaats van over
dat beest te klagen...
' De Zuiderzee voeï stil de haven uit...
De jongens ,bonden Zero al vast een steen om
den nek en zochten een geschikte plaats voor
hun wreed werk.
II.

Ju.tt Pigault, was zeekapitein in dat stadje
Honfleur. Maar sedert hij op wat lateren leeftijd
met Lise getrouwd was, bleef hij aan wal, waar

hij

een oesterkweekerij bezat'
Op dien avond keerde hij langs het strand terug. Hij had een vischnet over den schouder. Hij
kwam van 'de kweekerij. Plcts hoorde hij een
scherp gehuil.
"-- 'Wat is dat? ,rnompelde Pigault. Een hond.
Maar waaïom schreeuwt hij zoo,
In de verte zag hij knapen.
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Die mishandelen het dier, zei hij boos,
- hij kon geen wreedheid verdragen.
want
Pigault spoedde zich naar de plaats, 'waar hij
een wreed schouwspel zag.
.longens wierpen met steenen naar een hond,
die met alle kracht tegen den stroom opzwom,
om den wal te berei,ken. 'Het was Zero, die om
zijn leven worstelde. Hij had den steen van zijn
hals kunnen verwijderen, en zou den oever bereikt hebben, indien de jongens niet steeda hom
met steenen weer terug dreven.
Deugnieten, zijt gij niet 'beschaamd! riep
Pigault kwaad.
Wij mogen hern verdrinlcen van stuurman
- der Tromp! lçlonk het terug.
Van
Die dronkelap heeft hier niets te vertellen.
- Het is zijn hond!
- Lafaards, als gij niet maakt dat ge weg- zal ik u in het water gooien in plaats van
komt,
dien arrnen hond ! dreigde de zeekapitein.
f)aar hij deze woorden door een krachtige beweging liet vergezeld gaan, vluchtte de barbaarsche troep zonder nog ,ls1s te durven zeggen.
De hond zag n! wel, dat men hem met rust
liet, en hij begreep, dat Pigault zijn redder was.
Die hulp gaf hem nieuwe krachten; hij begon
weer vlug te zwemmen en ondanks den stroom
slaagde hij er in orn den oever te bereilçen.
Hij bleef bescheiden op eenige passen van den
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kapitein stiistaan, .r, L*isp"iend ,met zijn ltn'
gen, gepluimden staart, keek hij hetn aan met
een le.vendigen blik, die .zijn dankbaarheid uit-

'

drukte.
Pigault begreep die stomme taal en hij was er
door geroerd.
Kom, arrm beest, Iaten wij samen eens eên
- kennis rnail<en, zei Pig;rult,
n-einig
De hond scheen hem te begrijpen, want hij
sraderde nog, meer, doch zeer langzaam. Het wàs
te zien, dat hij bang was, en op eenigen afstand
6leef hij opnieuw stilstaan, terwijl hij gedurig
den kapitein aankeek ,met zijrr groote oogen, die
om genade en medelijden smeekten.
Wat heeft dat arme beest moeten lijden
om 266 bang te zijn voor iemand, die hem geen
kwaad wil doen! zei de goedhartige .fan Pigault,
tot zich zelven. En wat is hij magert Ik geloof,
clat hij in langen tijd niet gegeten heeft. Kom,
ga met rnij mee,,mijn beestl llc zal u te êten gcven.

I-lij liep recht op den hond toe en, hoewel het
beest nog kletsnat en vol modder was, liefkoosde
hij hern imet de hand en gaf hern allerlei eoctc
:ramen, die de hond scheen t{-' begrijpen.
-_ Cij zijt niet schoon I zei hij tot hem, maar
qij ziet er in het geheel niec kwaad uit. Mieschien lcunn,en wij het samen .,vel eens worden..,
Gij moet mijn armen Biacl< veïvângen, wieng
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hok trog leeg staat.,. Ko*, ga nu mee, het is ie'Wij rzullen de tafel gedekt vinden.
ven uur.
De hond bleef eenige oogenblilcken onbeweeglijk op dezelfde plaats staan, alsof hij nadacht en
iets bij zichzelv'en overwooq. Maar spoedig
scheen hij een besluit genornen te hebben, draaide zich links om, I<eek naar zee, waar rnen langzamerhand de sloep van Van eler Tromp zag verwijderen. Zero liep naal het strand.
* Qn{splcbare relcel ! mornpelde J.t Pigault, Verontwaardigd over deze handelwijze. Ik
wiide u gelukkig malcen. Maar als gij dentkt, dat
ik het met geweld zal doen, dan vergist gij u.
Neen, hoor! Gij zijt niet schoon genoeg om u
tegen uw zin te huisvesten, te voeden en t'e wasv,rsf wel nooclig is -- en u verder te
schen
-.
on'derhouden. Saluut, hoor!

'Iffaart

gij daar
Goeden avond, kapitein!
- Zero aan het praten) \X'at hadt gil hern te
met
vertelien ? Hij verstaat alleen Hollandsch ! sprak
cle oude kwartier,meester, lVlichel lJver, die belast was met het onderhoud van den kieinen
vuurtoren.
Zoa! zei de kapitein. Heet dat ,beest Zero?
Ik -han hem geen komplimeni over zijn beleefd'
heid rnaken. Ik verlos hem uit Ce handen van eelt
hoop kwajôngens, die hem wiiden verdrinken. Ik
noodig hem uit orn bij mij te iromen eten, en hij
*8*

te nern€n"'
is niet eens zço beleefd om het aan
mij zelfs nietl Hij loopl.*t8";..,
i{ii-unt*oordt
''-!
O, is het dâtf lk beken dat hij ongeltSh

Ïreeft,r"iWfi"ttalJver'Maar-gijrn.oetwetendai
hii r*t trouw.is;.hij kent alleen ziin meester'
-_ En wie is die meester)
de
Ni*a veel bifzonders ! Vander Tromp'

baas
'-: 'van de

<<

Zui'detzee>>'

ô, Ji* dronLtlap! Ja' de jongen's

spraken

ook
""* van hem. hond meer stokslagen dan-eten'
fii; u"f zijn
'hem aileen'
Maar;;:h h;â- het arrn beest van vuur
en wa'
door
7*ro tou.voor Van der Tromp
ter
"-" loopen.
vent wel' Men
J"" ik [<en dien dronkcn
*ut hem niets beginnen' zei Pigault' hond
Lon
'-*-*:-Muur
f,opitein' wat zou die
kijk
"*"',
to"h *iii"", <iat hij '*l' ttt gel< langs den oever
0, ja, zijn baas is uitgevaren'
holtl
"r.rn Pisault t"*rdt zich onr en zag dat Zero
tot
f""et"h"i-t,t""a heen en weer liep' vanhijtijd
droeterwijl
ffirtilrt"ncl om in zee te kijke-n'
iliû;, "r, ol*r, weer als doi T:egon te loopen'
;i;
'-'hl"àln;il
scheen Zera, na iuzee of drie rninute
t";;;;;;"cht te hebben, vast iot iets besloten
hain
de
spïong
;j;;, .;", hij narn een grooten
te zwernrnen'
ven
'"-- Nu begon hi3 naar zee
juist 'rertrokken'
zoo
is
Tïo*p
Vtr, î",
zeilt hij' En de
Ginder
zei de vuurtoren*t"tu"t"
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hond wil hem n;s
achte.rna. O, dat trouwe
lbeest.

k;

H;:il:' "";;t';.;'dit,"hip
"p; Onrnogelijl(

inharen,

!tr4aar kijk toch eens,
kapirein,
de -srroom sleept
';..,
herrr-;JJ
de
kust
l{âvre; hii-Op
van
zou. nu.niet *"",
;;"*
hunnen,
wilde hij.
al
d,iezelfde pi."_ ,rj"
de twee broeclers Lanslois verleden
il.iia'iirdronken... Ik

Hî,Tllï'it .,J,*";

;'* ili, \",

buot nioi

lilj ;=ïï'ïliîi;,i[ll' ;'"i''ï.;'i j:î

kaard, die her in het
g"h""i
O, kijk,
daar zinl<t hii..., N";", -;;;'r*.i,
"i"i "*ai"nt.
'firi.i"'-il:,zie
hij.,.
een slagen doet hijr.-.
War
hoe hii in

'H

r:*l*iit

eenigszins aan ihet
h";;; ;-;j" saarne her
arrne beest een touw
willeo ,"lniJro".r...
Wel, hasel en... ik *il-"i.i,dat
die hond
r"oit"^ 'ii:

"Y:iËtf

:ï:ï*:l;":"i:

*Ën:;]';

;,i'*L;i;k'ii',::"fl"i1

iï'menschen

wàren als die

se-

h;;J,

. 1an t igault sprong
vrug roeid., nadurdJ in een l;oot, en terwijl hii
mi
vaar verkeerde. En
_J",,'r,iia, die in ee,o."'Z.r"
;;;'de derde _en
1+aarschijntijk voor d:
Fep, greep h;j h*,, bij i..t"t"";;;i
=." verdwiihet

""i,""f1'f,iJh.#;:;

steylce vuist in de hoogte en zette hetrr in de
schuit, waar de'hond onbeweeglijk bleef liggen,
terwijl het water, dat hij had ingekregen, uit zijn
be,k en neusgaten liep. Pigault bracht hem aan

zijn

]and.

Zero begreep dat een meester, die hern vrij,
willig verlaten had, niet waard was, om zich voor
de derde maal in gevaar te begeven.
Hij bleef dùs dro.vig en peinzend zitten.
Hier hebben wij 'nu, zei Pigault, een hond,
die geen gewone hond is. Het zou wel aardig zijn
als hij schrijven kon, of als hij kon vertellen, wat
hij dacht. Maar daar slaat het half acht; ik moet
gaan eten... en Lize zal mij niet vriendelijk aankijhen ! Maar iù< kan dat beest niet hier laten.
Kom, mijn jongen, ,ge zult zeker wel in,
zien. dat alles met den anderen baas uit is. Denk
er niet rneer aan en ga met mij mee! sprak hij.
Jan Pigault haalde zijn zakcloek door den halsband en Zero liet zich meeleiden.
Jan Pigault woonde op een villa << De witte
Rotsen >. Hij had geen ,kinderen. Zijn vrouw
heette

266sls

gij

reeds gehoord herb

Lize,

- een
en dan- was er nog een oude meid, Jansje,

goed mensch.
O,
wat lcomt gij laat thuis! zer Lize,
- zijJan,
terwijl
àe deur voor den Lap,itein opendeed.
Tien minuien voor achten !

-_

11

*

-_. J., ik ben lang uit geweeet, en heb groo-

ten hongerI

.-

Maar,, vervolgde Lize, terwijl zij zich op
ziide boog, wat brengt gij daar achter u meel
-- Dat is een vriencl, dien ik uitgenoodigd
heb om bij mij te kornen etenl antwooodde Pigault met een sc'haterlach, dir, door het geheele
huis weenklonk.
*- Uw gast ziet er niet schoon uit, hernam

Lize.

' + Dat is wel rnogelijl<,
.Jat het een goed beest is

rnaar ge zult wel zien
! In ell.- seval moet hij nu

eten hebben.
Ik geloof rvel dat hij hel noodig heeft, zei
Jansje, die ook den leelijken natten en rnageren
hond kwam rbezien.
Maar Jansje was braaf ; iernands lijden wekte
altijd haar medelijde,n op. Zrj maarkie clus een
notje voor den hond gereed. .Zero at dien avcnd,
zooals hij in lang niet qedaarr had. tlet scheen
hem hier eerr goed huis te zijn t:n het was natuurlijlr alleen voor den vorrn, dal Figault hern een
lcetting om den hals cleed en !-raar ri;r, h.L bracht.
Hij had volstrekt g'een h-rst or:r het gastvrije dak
te verlaten
Pigault vertelde alles; aan zijn vrouw.
En rno,et die hond hier xu blijven ) vroeg

llze.

Ja, die arme stai<ke* heeft geen huis"

_- Vii ,rril"r. zien hoe itil ti"h gedraagt' u'
._ Àf" een fijn" 'rnijnheer' dat voorspel ik
Z"r.-Uf".f "" h""hti" zich aan zijn nieuwen
en vergezeldre hem allijd'
rneester,
'^'"î;;;'oorrl"iae
niets om z'ijn goeden wil en

te ma'
rijr, t"tlu"gen zich nuttig en aangenaam thuis'
lien, te bewijzen' Hij Ututl" oc.zakdoeken
liet valdie cle zorgelooze lâpit"itt in. den tuin gesloten
il;'îi;;igd., du' d" b"it""'leur altijd

h1i=s"î ind'rdaad eelr bewijs van-zijn
hij de
verstand in de """t"t'ig" wi;ze' waaropvallen'
liet
en dez'e It dtl haak
Lilù
-"il oplichtt.echter
nog niet zijn eenige oplet'
î;;";
had opg"-"'kt met hoeveel ijver
t"rla:ir"à"rr. Hij
-iàd",""
morsen ziin- gazet: << De
Ï'î;t"inom te
B"odr"hupper van llâvre >> !r's' Welnu'
mi;;g"" ;;,'hij zijn e;eliefkoosde gazet eenigeZero
nuten vroeger t* it"*"tn le:zen' -wachtte
heuvel op'

;;; ;

r an den
.'len briefcirager aan den voet

h*"il"" het blad en hracht het
;;;;il";ir Zii".lt''tJ
kon den weg afhollende'
hij
too
--""àt-iîtr",
i"ro was nooit zoo gelukl"ig

geweest'
en kreeg
lec'rijk'beest
Maar Lize vond h*'rri""
dag meer een hekel aan hem'
elken
-'--Z"ro
Ëad dit wel bemerkt' en ging mevrouw
Pigault zoo veel mogeliji< u.ii den weg'
t'ïik*tiù
,.iLi", iut dit h':nd weg moest:-ht!
zweeg dan' maar Zero
'*'"t*a'

b.îil
bleef.

H*' *t"
_ i3 _-

Soms beweerde Lize, dat de kapitein rneer
Vàil
den hond hield dan van haar, à;j;;
zou hij haar

zin wei doen. De kapitein zei. dat dit {iauwe
praat was.
\4aar Zero mocht niet zoo veel meer in
de
mer komen. De kapitein wil,le to"h ,,rri* ka.rur-

nrijden.

III.
N4evrouw pioault,. die
nog al van een lehker
mondje hield, Ë"d d"- g";;=";.
twee versc'he eieren t. 'g.U""it i,; t ", on,tbijt
.rr, ai, iederen
rnorgen door twee Lipp.rr"gui"gJ"ï"ra"rr.
Nu gebeurde het op
dat Jansje een
van deze eieren liet vallen,
""., _1.sË.,
i""ili';'ae
kc,er oveïliep. Zero, die in d.; ;;;r.îi"",
1,., wandelen

i îi:{:' : ":Ëiîkî:,3t
Het maal

iq"i

",;".,A*f*i

1.,." duurdoo,
nret de helft".r"-."rro;Ëil.;ï
vermjLd"rà. ja,iË'bekende
haar
fout en kreeg vergiffenis. '*"'"'- L
lVlaar d,it ei was naar
den smaalc vâD o,rZ€n
hond geweest.
Den

;J

jï

"îlc;;;;_j"ïrr"a

:.i.#L îi*:,

i:,1
ii.t-' vqligsn
i{eç
dag tr",

"i

L-oi

_

hij gaarne

:l ï::,,J:iiî

rli#".il.". Z."aî

r;wijfel rekende hij er op, dat hetzelfde ongeluk
hem weer 'een buitenkansje zov verschaffen,
rnaar het is alle dagen geen kerrnis ! .|ansje liet
dien rnorgen het ei niet vallen, en Zero kreeg
dus niets.
Maar daar Zero een goed opmerker was ging
hii oplettend de d'ienstmeid na. En spoedig bemerkte hij, dat zij iederen keer, wanneer zij eieren naar huis bracht, uit den kelder lcwam, waar
de hippen, die men vrij liet rondl'oopen, gewoon
waren hun e,ieren in de korven te leggen.
Gebruik rnakende van een oogenblik, dat zij
niet naar hem,keek, sloop onze brutale dief naar
binnen, achter haar aan, maàr het was te laat,
de eieren waren reeds weggenomen; de nesten
waren nog warïn, doch leeg.
Zonder twijfel was Zero hiercloor zeer teleurgesteld, maar in het minst nie'; ontrnoedigd' Hij
zei hij zich zelven dat hij eieren zou vinden als
hij v66r Jansje in den kelder was.
Hii maakte dan ook dat hij den volgenden dag
ruim vijf minuten vroeger bij den kelder was dan
Jansje. Toen was ;hij er het eerst. l{ij behoefde
geen moeite te doen orn de nesten te vinden. Er
stonden twee teenen mandjes, waarin zacht en
frisch hooi gelegd was, waarop de kippen op
hun ge,mak de eieren konden leggen, die voor
hun meesteres bestemd waren.
paar lagen de twee eieren, ieder in een mand"
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ie. 7,ii zager. er zoo mooi wit uit tusschen het
frissche hooi, en zij waren zoo lekker versch!
Een oogenblik rook Zero er aan, alsof hij reeds
doolde witte en dunne schaal heen kon proeven.
Hij scheen nog na te denlcen, maar plotseling
kwam er als een sluier voor zijn oogen en
het goede, dat er m,isschien nog in een verborgen
hoekje van zijn hart te vinden was, verdween
geheel. Hij wist niet meer wat goed en wat
kwaad was.
Hij greep een van de eieren, deed het zonder
nroeite in zi;'n grooten bek ver:lwijnen, terwijl hij
met zijn tanclen de schaal ver,trnijzelde, en slurpte
het naar binnen met de begeerlijkheid van een
Ieklçerbek.

Wij moeten echter tbekennen, 'dat hij dadelijk
bercouw over zijn misdaad ha,l" Misschien dacht
hij ook dat het wel genoeg wa$. nu hij zijn meesteres van een ei beroofd had en het niet rneer dan

trillijk was, dat hij het andere voor haar liet liggen.

Toen Zero dus het eerste .ei op had, keek hij
het tweede wel aan rnet een blik waarin begeerliikheid te lezen was, rnaar hii verwiiderde zich
snel van het nest, dat hern in verzoeking bracht,
en ging een beetie langs d,e haven wandelen, om
een luchtje te scheppen en over zijn rnisdaad na
te denken.

-x6-

Jansje kwam juist van de marlçt terug met
haar l'ooraad eetwaren voor .lien dag.
Zij ging naar den kelder onr de eieren te gaan
halen. Het behoeft niet gezegà te worden, dat
zij er maar één vond. Zti was zeer verwonderd,
r,vant het was in den tijd, dat de kippen geregeld
leggen, en << Blanchette >> en << Noiratld'e >>, die
goed te eten kregen, waren niet gewoon in hun
plicht te kort te schieten.
Zij keek in het geurige hooi; er wa's echter
slechts één ei te vinden.
Daar sta ik verbaasd over, dacht zij. Ik begrijp er niets van ! Sedert drie maanden is dit de
à.t"t. keer, dat zoo iets gebeurt... Toch is Blanchette niet zielc, en. toen ik dezen morgen steenkolen haalde, heb ik ,haar toch op het nest zien
zitten... \Vat zal mevrouw zeggen) Ëergisteren
was zij ook al niet erg tevreden !
Natuurlijk was mevrouw nu nog minder tevreden. Zij was zeer verzot op versche eieren.
Het is toch vreemd! zei Lrze. En zoo iets
- ik nooit verwacht ! Kippen die zoo goed gehad
voed worden! En dan in den goeden tijdl
Ik den'k dat de kippen zich vergist zullen
- ! schertste Pigault.
hebiben
Lise, die rnet dit antwoord in het geheel niet
tevreden was, zag haar echtgenoot aan, om te
zien of hij haar voor den gek hield. Maar de kapi"
tein keek ernstig.
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Den geheelen dag, tot aan den avond
toe, was
mevrourv slecht geluimd.
Dat
met den slaap rvel weer overgaan
t
- goedezalpigault.
zei_de
Jansje ,echter, _die er niet :p gesteld was
om
opnieuw oneenigheid
met h"ui .i"""teres te kriigen, zorgde er vo,or
A;"#_
ïr È"
ger in den kelder re zijn.
"olg""a"r,
Zij wilJe
nu zelf de kinpen van het nest nemen. iVI.",
,tjï;;";;:;
te laat, want een ander, di. ;";;r
bij de hand
was dan zij, had de eieren ,".J"-i.ggehaald.
rvlaar nu was er niet één ei
wegl d"z"n keer
waren zij beide verdwenen. Zeker
iu., Z*ro ,u,
kwaad. tot erger vervallen ;;
fu
wroegilg rneer ,oveï zijn kw.rad. hij nu geen
\iVat is dar ongel,rl"tr igl
u.i Jurrrje bij zich- Twee keer
zelf,
achrË,
"ilc.JrtV.'t'"ut rnevrouw
b,oos zijn !
Zij riep Zero. Deze lag. in zijn hok,
half slapende over zijn misdarrJ'rr*l""ht,waar hij
terwijl
aangena,me sedachre". h"*"
hezig fi.lJ;r.'Fii;
droornde dat de kapitein ., h;,d.ri
rcrppen
hield, die den Euhelr.n à;;;;;;;i.r"., .,,oo,op na
h"rn
legden.
De stern van lansje deed hern
v,er wat ontsterL:n. Her *u, *-", il
;;;;Ë" -It zoo velen,
wier geweren niet z_uiver i", hij ;;;esde
onder_
vraagd te worden. Hij hield
goed e4
-"i"ï ".ht.r
vçrqçhee! mer een

-*;Ë.iî,,

"""ia.,i"id,

Alio gaat goed, dacht de schavuit. Zii
heeft niet het minste verrnoeden.
Hij keek haar dus met rneo-: gerustheid aan.
Luister, 'mijn jongen t zei zii tot hem, terwijl zij 'met de hand over deri grooten kop van

Zero streek. Gij moet eens een boodschap voor

mij

doen!

bedert eenigen tijd deed Zero alle boodschappen. Men liet hem de lev,enstmiddelen in de winkels halen en tot nog toe had hij alles getrouw
en netjes thuisgebracht.
Jansje nam dus een stuk papier, en schreef:
<< Twee fersclhe eijeren, asjeblief ! >
Vervolgens rnaakte zij dit [,apier aan een servet vast, legde het servet in een mandje, voegde
hierbij drie s'tuivers, en gaf het Zero in den
bek,

Naar den }<ruidenier! ze,i ze tegen den hond.
de tabaksv,erkooper en d,e brievenbesteller waren drie personen, die zeer bekend waren b'ij Zero. Door zijn slimheid kwam
hij nooit bij clen verkeerde terecht.
Hij ging dadelijk op weg, vàst besloten om onderweg niet te dralen; missohien vond hij het wel
prettig om door een boodscherp 'i6'rnisdaad goed
te maken, die op zijn gewet,en drukte en die hij
nog aan zijn rnaag voelen kon.
De kruidenier legde de eieren in 't mandje èn
Zero keerde bedaard_Tr,î*
de eieren niet te

-De kruidenier,

:*

breken. Zero begon te watertanden
en allerlei
slechte g..iactrten"I<;r*
il;";;;'ip.
Ho.
vercter
hij clen heuvel opliep, a*^'r."Ë*Ir.,
rv sivu
werd
zijn
verlangen ,r^u, d"

"i"r..r-De duivel d". À;s.;;ii;lol,*;a
ftuiste'de hem
heetr zachtjes in,
niet wist,
hoeveel eieren hii.arr-i"""j.'îi*.lrt""
*** ,;1;;lï,
dat zij al
zeer in haar u"hil
"r,
hij
=""-)r;";';;;".,
er een
bracht... En ;;;.Ë,,hïï';""
zoo

;|;is

sunBevonden zii zich niet
vlal< bij zijn bek, die
heerlijke
Hit
re
orn ze te "i","r,)
kunnen r.T:rrr T""h-ràrzelde but<ken

ila*.i;i,Ji"t

rhij.

Maar verder

*"rd hà_-;;' *..strijd door
Jansjerbespaarct, yî"t d;;; ,;'";;:rrsr
was geworden,
zi.i nem tegemoet.
.kylvoorzrchtig tilde zij het servet
,
or
de.tvree.i","i="u,-giJa"ili;i,"""i_T,"rlïlJj
j
gebracht zooals ,;;
*""*"uî.i"" *ur".,, *u,
de goede n-reid zeer !".T
iri haar
":hik.

van weten.
De goede rneid vergiste zich
echter. Zij was in
't geheel nier sered.î;;-il;"#.juw
pigautt,
die een go"d*,r' ur,., *,k lr.d
i""oj
e brood
in het eerste..ei gecJoopt, of].;;,;;;:
__ rrar zun geen eieren zij "*']r,
van rnijn ù<ippen!
-- Ik ]:ewonder uw fijnen _ri^f.,
gij kunt
--.

ci

(,
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proeven of een ei door deze
is, zei Pigault.

sf gene kip gelegd

Het komt er niet op aan! Wij zullen hier
- vegder over spreken; maal irk wil precies weniet
ten hoe het met die eieren gesteld is.
Jansje werd geroepen en vertelde dat ze geen
eieren in den kelder gevonden had.
I-ize was boos. En ze liep naar den kelder toe.
De kippen waren er beide. De een was op een
ton geklommen; de andere zat op een dwarsbal,lc
onder de zoldering. Beide zagen er zeer verschrikt uit; hun ka'm was zoo rood als bloed en
hun veeren waren zeer in de war gebracht.
Hoewel zij" sedert lan,g aan haar rneesteres gewend waren en zelfs de stukjes brood uit haar
lrand pikten, begonnen Blanchette en Noiraude
verschrikt te kakelen, toen zii haar zagen. Vervolgens beproefden zij weg te vliegen, maar de
kippen kunnen het met hun gefladder nodh ver,
noch hoog brengen.
* Dat is toch zonderling! dacht mevrouw Pigault, terwijl zij ernstig soheen na te denken"
Laat ik nu de nesten eens bekijl<en !
7.ij liep dadelijk naar de twee korven. Daar
waren nog sporen van wanorde te vinden. Dien
clag scheen het stroo opgelicht en onclerzocht te
zijn.
Dit alles ko'mt niet varr zelf ! dacht rDê- Pigault. Ik ben er nu van overtuigd, dat
vcrruw
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inijn i<ippen wel gel.gd hdbb"r,, maar dar de eieren weggenomen zijn. Er schijnt hier dicht bij
een dief te zijn. Wie is hij ) Ik zal hem vinden,
verrassen... en straffen!
Zij dacht er lang over na, wat zij nu doen zou,
en ten laatste had zij een plan beraamd, dat haar
het meest geschikt toescheen om haar doel te bereiken. Op het oogenbliik was er ech,ter niets
te doen, Alleen 's:morgens legrlen de kippen eieren. Het was dus ook 's *o"g"r," dat de dief de
eieren wegnarn, en dus 's morgens alleen moeot
zij goed toekijken en handelen.
_ Den volgenden morgen was Lize vroe,g beneclen en Iiep de vertrekken van de beneclenverclieping door. Daar zij in de ka,mers niets verdachts
vond, begon zij den koer en r:len tuin te onderzoeken. Alle deuren waren goed dicht. Nergens
was iets van inklimming of inbraak te bespeuren.
Op de voetpaden in den hof was niets te zien,
,waaruit kon blijken, dat de vijand van buiten
kwarn.

_ Er viel niet meer aan te twijfelen... zij werd
door iemand'bestolen, die zich in huis bevàndl
Jansje was eerlijl< ,en zou niet zoo slecht zijn
om 266 iets te doen.
Wat ben ilc toch dwaas zei mevrouw pi- de schouders ophalende. IZeker
gault,
is de een of
andere rat de diéf ! I,k zal een strik kr:open, en dan
zrrllen wij hem wel hrijgen. Er zijn tegenwoordig
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oolc honden, die de ratten vlug kunnen vangen;
maar de onze is een luiaard, die nergens goed
voor is en van wien men geen diensten kan verwachten! Hij zal mij in deze omstandigheden niet
kunnen helpen.
Terwijl Lize haar vroege morgenwandeling
deed, was zij vooribij het hok van Zero gerko,men.
Deze had haar wel gezien.
AIs mevrouw vriendelijker voor hem geweest
was, zou hij haar zonder twijfel tegemoet geloopen zijn, want hij werd niet meer aan een 'ket-

ting vastgelegd.
Doch nu deed hij zijn verstandige oogen, die

wel eens lcwaadaardig konden kij,ken, weer dicht
en na zich eens uitgerekt en gegeeuwd te hebben, draaide hij zich nog eens op zijn versch
stroo om en dacht er als een echte luiaard over,
dat hij nog tijd ,senoeg had orn een slaapje te
doen.

Lize was in de eetkarner gaan zitten. Zij heek
dikwijls naar den tr<oer, en lette vooral op de buitendeur van den kelder.
Even v66r zeven uur werd zij opmerkzaam
door een licht geraas. Zij keetk scherp toe en zag
Zero stil uit zijn hok komen en heel voorzichtig
naar den kelder gaan. Als een blilcsemstraal,
]<wam er eeïl vreeselijk vermoeden bij haar op,
Q, die ellendeling... hij was het dust Ik
gal-hem op heeterdaad b_etrapper.r en het hem voof
a3 --
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goed afleeren, zei Lize, en
derdeur.

zij snelde naar de !:el_

Lise keek door een kier, en een
zeer vreemd
verroond. rioh'uur, ÀJ"" o"rorrrwaar_
i:h?"y:qql
digde blih,Içen. Hriv.r.ni
op den grond iiegend_e, met
dË ,Jorpoot"n de on_
gelukkige kip Éïu'cÈ;*;;;fiurthi.td...
....M9, mo"iù bedwong Lir" ,ilh om niet dade.
Iijk de deur ooen re gooien. Zij wilde
naar den
schuldige to.rr,"ll"r,,
iïr,*""r,"
flink af;;"Ë
ranselen. Maar door haar gr;;
nieuwsgierigheij_yerd. zij nog ee_n oo,genblik
weerhouden.
naar nreuwssierisheid werd spoelig
De schutdis. Z;ro
hij ";ù;;".
hietp de
kip zelfs om het te,voorschii"
,.
ù.rrg",
en was
zeer in zijn schik, dat hij h.l
,;;;;",if, t""

r;;;ft"" Z;;;;';t;

r;il-;;';.;i,

peuzelen.

"o:

Met zijn randen verrbrijzelde hij
de
' schaal, die
hij-daarna ook naar bi;;;;:i;;":
Pigaul,t. w; ;;il;;,
. lVlevrouw
en wij moeten
het erkennen, zij ,had ;.;;
eenige reden
om dit te zijn.
Zero bemerkte haar . Zi_ch zoo ,klein
mogelijk
makende, vloog hii
ii*
,i;,,
mee'opendeed. {,ggr-;;;;;
Hiy hoia" t'"iàu, oo.
rlgautt kwam juist van boven.
Uw hond de dief ! riep Lize.
- Welk een isdief?
- Van de eieren.
--

,"ï:j:l{

--?4-

Ë" rij
lachte.

verteide

wat zij gezien had.

Pigault

"

Ik wist

da.t

Zero verstandig is, zei hij, maar

hlj-is nog slim'mer dan ik dacht.
O! riep Lize, ik zie nu wel dat gij niet
meer vân mij hoirdt!
* Q, Lize, hoe kunt gij zoo iets zeggen)
. Jal Ik haat dien ,hond, ik haat herri! Ik
verfoei hem en ge dwingt mij om hem te houCen, om hem el'ken dag te zien. En wanneer een
van ons beiden het huis ,moet verlaten, wat toch
eens zal gebeuren... o, ik weet het wel... ik zal
weggezonden worden ! barstte Lize los en zij
weende.

Welnu, i'h zal den hond weg doen,
- ruzie in huis, zei Pigault droevig.
geen

ik wil

Hij sprak met den kapitein van 't schip de
jonge Alex >>, die dadelijk zou vertrelcken. Hij
wilde Zer,o rn'eenemen.
Pigault ging aan boord en riep den hond. Hij
haalde zijn zakdoetk uit den za[<, maakte er een
bal van en na'hern aan Zero getoond te hebben,
wierp hij hem in het ruim roepende: << Haal
,:<

hem!>>

Zero was niet gewoon de gelegenheid te laten
voorbijgaan orn eens te spelcn. Hij snelde dan
ooL dadelijk den zalçdoek achterna, sprong op
een hoop zail<ken en van daar op eenige tonnen
zout, en vervolgens stai'r- hij zijn kop tusschen

tWee potten boter, waaf de zakdoeù< heen gerold
was.l\taar plots deed een matrood op ..r, ï"nk
'*arr Pigault het luik dicht, en Zero was gevaïl_
gen. In het eerst begreep Zero dit
bu"11." hij
"iJt;twee_
rnerkende dat hij opgesloten was, begon
of driemaal vroolijk te blaffen, als orn te vragen

om open gedaan te worden.
Toen er echter niet ooen gedaan
werd, wierp
.irirrd"rpaal.
hii zich woedend tegen d"r,
Helaast

alles was vergeefs.
'Z::" begreep dat hij gevangen
was, en zijn
"
drlefheid openbaarde zich in eÀ klagend g.hr.rii_ Dit gehuil dar zoo dr,oevig klonrl<, hooid. d"
l',apitein op het oogenhlik dat hij zich, na den
kapitein van << l)e Jonge Aler. >> voo, Éet I";i;;
gep'rôet te hebben, naar den vasten wal begaf.
Hei drong hem door m,erg en been, alsof het" de
Iaâtste roep was van een vriend, die hem om hulp
smeekte. Hii ging snel heen.
- Ongeveer'op de helft van den weg, tu,sschen
de haven en zijn ,huis, was erjn open pl",k, *uu,
hij de zee kon zien. Pigault bleei er nogmaals
staan en [<eek naar zee. << De Jonge Alex l, .ro",
heen. Een gunstige wind deed de zeilen zwellen.
Nu is alles afgeloopen,
de kapitein.
- zal tevreden zijn, maar ikdacht
Lize
niet. Arm teestl
Pigault veegde zijn oogen rnet zijn mouw af,

en liep dan snel naar huis. Lize was nu zeer
vriendelijk tegen t"A
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een brief van
Na eenige weken l<reeg Pigault
rru' a"" jo"J"' À1"*' En de hii las:

d.;î;il:,i
<<

>>

Brave oude jongen!

om u eeni'ge
Ik neem de pen in de lt"igrt.mii
gevraagd

zooal'r
""r,riirren,
voor zrJn
> hobt. Gij moogt mij er wel dankbaar
briegoed
niet
want ik kan
y Ï",
iË
",
t.,rtïi"."' Uit'gezonderd aan miin -vrouw'
; ;; ";tt.L.,
Maar
rL"alleen in"*iitt scheepsjournaal'
rt
beloofd
het
lreb
ik
""i}ii
uriii' e9L'ga;
"";"';;;"uJ,
dus ook!
het
>> en ikloe
ge weten dat de ongeluk>> Ten eerste
-,o"t""g
'"""t
*ij i" het,Kanaal zijn ge,, Uiu"ù*o
; il;r--;" nf a""-X""-andischen srond ton

.,,

;;J;;-ie

;

>>ruiken.rri.tuttdtrsheeftgedaandanhuilen'
het allen matrozen
; ;;"ù .r, k",-"tt, zoodat zii
>> aan het
'il hart gi"el'h""*el niet teergevoelig

; ;;ï;

heb
J. r"'"'p'a"' r'ii wel zou be<laren'wilde

> ik he[n zijn

eten laten brengen' maaÏ

hij

niets eten of drinken'
be'I''arde hij' Toen ik
>> Toen htt ttoîC*"'d'
Ïrad opge-houden'
>> bemerkte, aut à" muzie'k
alleen om
>> ben i[< eens naar beneden '4egaan'
er
Ik ben van over>) eens over u t'e spreken'
hil
heeft' want
hij
'iifï""t"an
uitspreken' [<.nipte hij met
htotit
t ;;;";*
, ,li" oogen * k*Ï"]lernet ziin staart'

>>

; ;iA,;at

lÎ:"

> Toen ik weer boven ging, liet i'k het luik
>> openstaan, om rhem wat frissche lucht te ge)> ven. AIs een duivel begon hij toen ùe sprin>) gen, ontsnapte aan mijn ,handen en vloog tus>> schen .mijn beenen door. Toen heeft hij twee
> of driemaal het dek rondgeloopen, alsof hij
>>

dol was geworden.

>> Een oogenblik was irk bang, dat hij zijn kop
> tegen de versctransing zou verbrijzelen, zoo
>> wild was hij. Toen hij u niet vond, begon hij

als een gek heen en weer te hollen en greep
>> iedereen tbij de beenen.
>> Eindelij'k hadden wij hem in een hoelc ge>> dreven, en wij maakten van de gelegenheid ge>> bruik om een touw aan den rin'g van zijn hals>> band vast te maken. Dat tor:w gaf ik aan een
scheepsiongen, met bevel om het qeen oogen> blik los te laten. Toen beval ilc, dat hij he,t touw
>> een beetje zou vieren, ofn-eens te zien, wat
>> Zero doen zou.
>> Op dit oogenblik zeilden wij v66r den wind
>> rnet de steven naar de volle zee gericht. Maar
>> het beest wist daarom het Noorden nog wel te
>> vinden. Zero rolde als een bal naar het roer,
plotseling overeind staan, en legde
'> ging toen
> zijn poo,ten op de verschansing. Hii keek in de
>> richting van de Normandische kust, die wij
> echter niet meer konden zierr, en snoof de lucht
>>
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huilde
.ù op, die van u van daan kwam' En hij
>- orh u.
u bp".aig daarop begon de zee onstuimig te
dek
> worden, en eruio"gJ" golven over het zijn
in
hem
; h; i.d"r"r, k"", ,lo"g het water
> g"ti"ht en maa'kte hem kletsnat' Wij riepen
weg' Toen wij
.r> hem terug; rnaaï hij wilde niet
, i" a. G"If -run Gastonje waren gekomen' be-

zee
; ;;; hti te begrijpen, dat hij'.niet over de ver; Ë"; g".r, loop"n-om u te zoeken' Daarom
van den
>>

liet hij zijn post en ging aan den voet
ligg"", *Ët uw zakdoek tusschen
;;il"r,""t

;
minste nog iets van u te be; ;ii" ;;;J."'"*în
die
; ;ii;;. Èij heeft zelfs een scheepsjongen'Daar'
; i;; J"" zaLdoek wilde afnetnen' gebeten'
>
" ù:leef hij kalmPjes liggen'
d"
lr- rùii*'*ut""Ëupp"ï **'*"-begaan *:t
dat
wel
zag
van dat àr- btt"t ' Zero
,,
"*"ri
zijn' maar
I"alt""" goede maatjes rnet hem wilcle
niets
kon"dt het aan hern zien dat het hem
u *.
"Ë;;'t;hJ"rrliet
hij
en
hern'
tvt." liefkoosce
;
beniemand
>> het toe; maar zelf was hij t'egen
>

leefd.

:' ,- Wii zijn be'houclen te Sint-Louis in Senegal
2'e'o had zich op den oyelo'cl!
>> aan'geko
^un.
tijd' ïil
; ;;;-;;".id, *oral in den laatsten
i.n d'e1i
hii
; ;;î """i *'ûoen en dikwijls begon
hij
dat
denken'
; ;Ë;o i. Ër"rr"", wat mij

-d-oet
> ook'rr".l van u gedroomd heeft' Hii was zeer
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blijde, {at r_}rij
aan wal kon gaan. Toen
begon hij luid:p_dglijk
blaffànde h.., .r, *"., te loo_
>> pen en berook den grond.
alsof hij ;*-;p"",
> zocht. Ik zeg dit niei om u
"mart te veroorza)) Ken' oude ;o'gen, trnaâr aileen
orndat
)) zuivere waarheid is: ge hadt een ho"d, het de
di.
>> veel van u hield !
".",
>>

>>

>> Maar hierbij bleef ,het
niet ! Dat onbeschaamde beest heeft in a" dr.rilk"
hu.r.r, l"i"
>> gedaan wat honden
zeeï zelden d.";. fifi"f,
> op meer dan tien schuiten gegaan; nij spri*
>> op het dek wa'neer
zij ,urr".Àl lug.rr, ;Ë-;;;
>>

di" .ru, h.i
i:fr:-::heepsjongen,
het andere springt.
""r" schip op
>> Zoo heeft hij
gezocht. En nog wandelt hij
_u
> rond. Maalhil houdt
toch ook van m[j. Nu
>> weet ge 't nieuws.
>> AIs de zaken gaan zooals
ik hoop. zal ik hin\> nen twee maanclen
in Grandca,mp zijn. Gij
>> kunit er dan uw hond
"" ,.ri*rC Lo_., opsoe_
ken.

:
"

>>

Jacob Fautin,
Kapitein op de ,groote vaart

P. S.

II< ben geheel van streek! Deze
was twee da-gen geleden geschreven en
zou

-
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g"}t."Lt ..ri
zien! Ik in-

formeer er naar. Men heeft Zeto zien mee'gaan
met een matroos, die te Honfleur woont... Meer
kan ilc niet te weten komen.
Een vriend.
schudde het
weg,
De kapitein veegcle een traart
hoofd en zei zachtjes:
Van het oogenblilc af dat ik hem wegge'
zonden heb, rvist ilc dat het zoo zou afloopenl
Daar hoorde d* kapitein'zijn vrouw komen.
*. Van wien is die brief ) vroeg zij.
Van 7-ercl zei Jan Pigault, geheel in gedachten verdiept.
O. schrijft Zero tegenw.rorrlig? vroeg Lize
en haalde de schouders op.
Ik wilde zegger, van kapitein Fautin, aan
- ilc hern gegeven heb.
wien
De vrouw las den hrief.
-- Het is jamrner, sprak ze dan' F{ij was toch
een goede hond...
De kapitein ging de kamer uit'

>).

brief

van*
avond rnet den bc,de verio"a.o *orJ";.
iË k;;
binnen; ik ga naar de mand oL
naar Zera

""rr"

t. LijLen, want ii< b.t .igeniilk
,-lat beest. Geen hond... n'ergens"rg
te

Eenige rnaanden waren verloopen' Zelçeren
morgen zag mevrouw Pigault een vreemde gedaante v66r de deur liggen.
-- \f,/61 is dat) vroeg ze aan Jans3'e.
De meid trad nader.
Het is Zero! riep ze verbaasd uit'

-

-tt -

iVi..r d" hord, mevrouw ri.^d., ging aan deii
overkanrt van den weg liggen. Treurig keek hij
naar het huis. Ftrij mocht er irnimers niet meer
birrnen.

Hij was hier gekomen om nabij ziin

meester te sterven.

Mevrouw Pigault was ontro erd. Zij ging naar
de overzijde en sprak vriendelijk:
Ik zal bij u ko,men orndat gij, niet bij mii
- Ik tben slecht geweest voor u.
komt.
Zero volgde haar, bang nog. Maar toen zag
hij den ka,pitein. Hij sprong tegen he'rn op. Pigault stond eerst verbaasd, dan snikte hij even,
zoo ontroerd was hij.
Ik heb Zero gevonden en breng hem bij u.
zei- mevrouw.
Is dat waar)
- Ju, hij ,moet hier blijven, Ik 'heb verkeerd
gehandeld.
Zulk een trouw dier!
Wat een vreugde was dat! En dien dag sprak
gansch heJ stadje over Zero. De hond had in Seeen matroos uit Honfleur
negal
in Afrika
- en begrepen,
- dat hij cloor dezen te volherkend,
gen, kans had terug bij zijn meester te komen.
De matroos kreeg deernis met het verlaten dier
cn najm hern mee aan boord. I{et schip belandde
na maanden, te Caen. Toen yerdween Zero. Htj
liep naar Honfleur. Hij was nu t,erug en hij bleef
do vriend, niet alleen van den kapitein, maar ooh
Van ,m6vrouw.
Dit ir oon ware geschiedenis
(Naar Louis Enault).
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