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Hoofdstuk 1 
 
Het was een grijze decemberdag toen Lara, een zwarte poedel in het asiel in Rotterdam, haar jongen 
wierp. Vijf kleine, zwarte puppy’s, nattig, plakkerig en met nog dichte oogjes. Ze waren niet van elkaar te 
onderscheiden, maar toen Lara hen schoonlikte viel het haar op dat een puppy een witte vlek op de borst 
had.  
Lara was zelf gitzwart, maar de vader van de hondjes, een grote bouvier, had ook een witte vlek gehad. 
Lara had hem erg aardig gevonden en lang met hem opgetrokken, maar door een mensenverhuizing 
was zij in het asiel terecht gekomen. Het was prettig dat er nu tenminste een puppy was die op zijn vader 
leek. 
De jonge hondjes leken overigens verder niet erg op hun vader of moeder. Ze waren niet glad zoals hun 
vader, maar ook niet kroezig zoals hun moeder. Aan hun poten was te zien dat ze waarschijnlijk wel 
groter zouden worden dan hun moeder, maar kleiner dan hun vader.  
Lara deed haar best om haar jongen op te voeden zo goed als dat ging in een asiel.  
Witvlek, zoals ze de opvallende pup noemde, viel niet alleen op door zijn vlek, maar ook doordat hij vaak 
heel angstig was. 
Bij harde geluiden van brommers of vliegtuigen schoot hij onder zijn moeder en bleef daar trillend zitten. 
Voor kleine hondjes ging hij op de loop, terwijl hij juist naar grote honden zijn tanden liet zien en hard 
blafte. 
Maar Witvlek, daar kon je wel mee lachen. Dat vonden zijn broertjes en zusjes, maar ook de oppassers 
van het asiel. Vooral als Witvlek zich uitsloofde om veel te zware dingen in zijn kleine bek te pakken en 
uit alle macht die probeerde op te tillen. Hij gilde het dan uit als het niet lukte en iedereen die keek moest 
wel lachen. Dan schaamde Witvlek zich weer en kroop bij zijn moeder. Lang duurde dat nooit, zeker niet 
als de oppasser weer iets anders neergooide dat beslist opgetild en weggesleept moest worden. 
Witvlek voelde zich steeds veiliger in het asiel, waar hij meer dieren leerde kennen. Hij hield ervan om, 
als hij vrij rond mocht lopen, langs de hokken van andere dieren te lopen en vragen te stellen, vooral over 
hoe het buiten het asiel was. 
Meestal zeiden de dieren die hem kenden: "Niks voor jou kleintje, veel lawaai, veel drukte, veel lastige 
mensen." 
De eerste kennismaking met de wereld buiten het asiel had Witvlek op een nacht, die extra donker leek. 
Midden in de nacht begon buiten de hekken van het asiel een oorverdovend geknal en geflits.  
Witvlek kroop dichter tegen zijn moeder aan, maar het hielp niet, ook niet toen hij zijn poten over zijn oren 
deed.  
Lara zei: "Ach Witvlek, het is niet prettig, maar het komt maar eens in een heel lange tijd voor. De 
mensen maken die knallen en die flitsen, lachen en schreeuwen erbij, maar het is zo weer over." 
De volgende dag waren er nog wel eens wat knallen te horen, maar veel minder dan die nacht. Flitsen 
waren er niet meer. 
Witvlek vergat het al snel en ging verder met zijn kennismakingsrondjes en zijn 'zware-dingen-tillen'. 
Witvlek leerde ook veel dingen te begrijpen door de woorden van Lara, die hem geduldig allerlei dingen 
uitlegde over de wereld om hem heen. Als Witvlek vroeg waarom de dagen langer werden, vertelde zijn 
moeder hem van zomer en winter, van regen en zon, maar Witvlek luisterde maar half, want er kwam 
alweer een andere vraag in hem op: "Waarom doen katten zo vreselijk opschepperig?" 
Dan zuchtte Lara maar eens en likte Witvlek over z'n neus. "Andere keer, goed?" 
"Nee, nu! Waarom doen katten zo? En waarom komen er steeds dieren bij in het asiel, en verdwijnen er 
ook steeds?" 
"Over katten vertel ik je nog wel eens. Soms worden dieren gebracht, andere worden gehaald; dieren die 
erbij komen worden door mensen gebracht die ze niet meer willen, en dieren die weggaan worden 
gehaald door mensen die ze graag willen meenemen naar hun huis." 
Het leek Witvlek maar niets om mee te gaan met mensen, ook al wist hij niet goed wat een 'huis' was. 
Zijn leven in het asiel beviel hem best en wat hem betreft moest het maar zo blijven ook. 
Langzaam aan kreeg Lara toch de kans aan Witvlek te vertellen dat hij niet altijd hier zou kunnen blijven. 
Vaak werden puppies opgehaald, en die zag je nooit meer terug. Witvlek zag het zelf ook wel en hoewel 
het hem eng leek meegenomen te worden, kwam er toch ook een vreemd soort van spanning in hem op, 
telkens als hij weer een puppy zag vertrekken, gedragen door een mens. Er kwam dan iets van 
jaloersheid in hem op, omdat hij graag de wereld buiten het asiel wilde verkennen, maar ja, dat lawaai, 
die drukte... 
 
 



hoofdstuk 2 
 
Op een middag, toen de dagen al wat langer werden, stonden er weer eens mensen te kijken bij de 
dierenverblijven. Een meisje en een man keken naar Lara en haar jongen. Witvlek keek brutaal terug, hij 
hield niet van dat gegluur door de tralies. 
 "Kijk naar jezelf," blafte hij, maar de mensen lachten alleen maar, wezen naar hem en praatten over zijn 
witte vlek. De oppasser kwam erbij staan, en toen hij hoorde dat Witvlek bedoeld werd, stapte hij het 
verblijf van Lara binnen, pakte Witvlek in z'n nekvel en droeg hem naar de man en het meisje. 
Het meisje hield hem vast en aaide hem. Witvlek vond het een prettig gevoel en probeerde meteen het 
gezicht van het meisje te likken. Hij hoorde wel dat de oppasser praatte over 'kruising tussen een poedel 
en een bouvier, wordt middelgroot, goed opvoeden, kan vals worden, alleen tik geven met een krant, niet 
met de hand, maar hij snapte er niets van. Hij wilde het ook niet snappen, want hij vond het meisje 
steeds aardiger. 
Al pratend liepen de mensen van het verblijf van Lara weg, zodat Witvlek niet eens doorhad dat hij van 
zijn moeder wegging. Pas toen hij het spijlenhek van het verblijf niet meer kon zien, merkte hij het. Er 
ging een rilling door hem heen:  
Soms worden dieren gebracht, andere worden gehaald; het grote avontuur begon.  
Het avontuur, waar Lara hem haast ongemerkt op had voorbereid. Mee naar een mensenhuis! 
 
De mensen brachten hem naar hun auto. Vaak had Witvlek voor het hek staan kijken naar die ijzeren 
huisjes op wielen, waarin mensen razendsnel vooruit konden komen. Soms rende hij mee als er een 
langskwam, maar hij verloor het altijd. Aan het einde van het hek moest hij dan hard remmen om niet 
met zijn snuit in het gaas te belanden. 
De mensen maakten de auto open. De man ging voorin zitten, het meisje met Witvlek op schoot 
achterin. De auto begon te brommen, maar gaf tegelijkertijd een hoge pieptoon, waarvan Witvlek 
helemaal gek werd. Witvlek zette het meteen op een blaffen. Het gepiep jankte door zijn oren.  
Het meisje scheen het niet te horen, want zij praatte zachtjes en geruststellend in zijn oor.  
Witvlek blafte door: "Die piep doet zo gemeen zeer in mijn kop. Kan dat niet ophouden?" 
Gelukkig duurde het niet zo lang. De auto stopte en de piep hield op.  
Ze stonden voor een deftig oud huis aan een brede straat. Om de voortuin was een hek waar een poortje 
in was. Een pad liep naar een brede glimmende deur, een ander pad leidde om het huis heen. Beide 
paden waren bedekt met grind. Nog nooit had Witvlek zoiets gezien en uit puur enthousiasme nam hij 
een paar steentjes in zijn bek. Ze ratelden langs zijn tanden. Omdat hij niet wist waar hij ze laten moest 
slikte hij ze door en nam er weer een paar in zijn bek.  
"Hela, rare hond, niet doen, je kan toch geen steentjes eten?" 
De man had ineens een boze stem en hij tilde Witvlek met een hand op en droeg hem over het pad naar 
de achterkant van het huis. 
Toen ze binnenkwamen schrok Witvlek pas goed. Wat was dit huis vol met mensen! Allemaal kwamen 
ze op hem af, aaiden hem, tilden hem op, zetten hem weer neer, renden achter hem aan: hij werd er gek 
van. 
Weer was er die boze stem, maar nu naar de andere mensen toe. "Laat dat beest met rust, hij moet nog 
wennen." 
Witvlek werd weer opgetild door het meisje. Ze nam hem mee naar een stoel. Ze legde Witvlek neer op 
haar schoot en aaide hem. 
"Pappa, hoe heet hij eigenlijk?" vroeg een van de andere kinderen. 
De grote vrouw zei: "Bedenk maar een naam die goed past. Eentje die je kort en hard kan roepen als hij 
soms ongehoorzaam is." 
Maar de man aaide Witvlek over z'n kop en zei: "Ik weet een goede naam. Omdat ik bang ben dat we 
eerst een hoop ruzie zullen krijgen over wie hem mág uitlaten, en na een paar maanden over wie hem 
móet uitlaten, zullen we hem PAX noemen. Dat betekent vrede, maar het klinkt lekker kort als het nodig 
is." 
Witvlek liet het allemaal maar wat over zich heen komen. Even dacht hij aan Lara, aan het asiel, aan de 
oppassers.  
"Pax moet ik heten, nou ja, mij best, niemand dan Lara kende mijn Witvlek-naam. Goed, noemen jullie 
mij maar Pax, ik zal luisteren." 
Hij keek de kring rond, de kinderen en de groten zeiden, de een na de ander, de nieuwe naam, alsof ze 
hem proefden op hun tong. 
En toen zag Pax de kat. 
 
 
 



 
Hoofdstuk 3 
 
Frederik, de grote rode kater, was al jaren bij de familie in huis. Na zeven jaar zwerfkat geweest te zijn 
was hij het hongerige zwerven in de stadstuinen zat. In een van die grote achtertuinen stonden vaak 
kinderen hem te roepen, ze gaven hem melk of kattenbrood en langzaam aan had hij het gevoel 
gekregen dat huiskat zijn toch niet zo slecht was. Steeds vaker kwam hij in het huis van de kinderen. 
Soms bleef hij zelfs een nacht binnen, iets wat hij zich vroeger niet had kunnen voorstellen.  
De jaren bij de familie hadden van hem een vriendelijke kat gemaakt; vriendelijk voor mensen dan. 
Vreemde katten werden zonder pardon de tuin uitgewerkt, soms met schrammen over hun lijf. Maar als 
Frederik languit op de stoep voor het huis lag op warme zomeravonden, liet hij zich door elke voor-
bijganger strelen. 
Aan honden had Frederik niet een bijzondere hekel; hij vond ze eerder belachelijk: hun geblaf, hun 
manier van doen, hun omgang met de mensen - ze zaten zo vreselijk aan de mens vast. Frederik ging 
zijn eigen gang, was vriendelijk tegen mensen als het hem zo uitkwam, maar liet hen net zo lief achter in 
hun huis en bleef een avontuurlijke nacht weg. 
En nu was daar die jonge hond, die mensen Pax noemden. Frederik zag zijn witte, scherpe tandjes. Hij 
zag dat Pax zich voor de aanval klaarmaakte. Frederik kon dat aan honden heel goed zien en hij had dus 
volop tijd om bovenop de tafel te gaan zitten. Daar vanuit de hoogte keek hij fel neer op de jonge hond, 
sloeg naar hem met zijn poot en blies: 
 "Kssssst, weg, af, dom beest! Ik ben hier de baas, als je dat maar weet, en ik heb geen behoefte aan 
geblaf en geschreeuw. Hier!!", en Frederik krabde met een goed gemikte haal de zwarte neus van het 
hondje open.  
Gillend van pijn maakte Pax zich uit de voeten en kroop weer naar het meisje terug. Hij schaamde zich 
dat een kat hem de baas was, dat de mensen zo lachten. Hij likte zijn neus en keek naar de kat, die 
bedaard op tafel zijn poot likte.  
Hij hoorde de mensen zeggen dat de kat voorlopig op de tafel mocht blijven, totdat Pax wat aan hem 
gewend was. 
In de dagen daarna probeerde Pax nog een paar keer de aanval in te zetten, maar voor hij het wist zat 
Frederik al hoog boven hem en dreigde met fel geblaas en scherpe nagels. 
 
Er waren voor Pax maar een paar maanden nodig om te wennen aan het huis, de mensen en Frederik. 
Hij was jong en kon zich dus snel aanpassen.  
De gewoonte om overal op te kauwen werd hem met vaste hand afgeleerd. Toen hij steeds maar op de 
onderste trede van de trap knaagde, smeerde de vrouw van de familie er mosterd op. Pax likte dat vrolijk 
op en knaagde verder. Toen de vrouw er peper op strooide stoof Pax naar de keuken en dronk zijn 
waterbak leeg. Frederik, die hem zag slobberen, zei bedaard: "Weer wat geleerd..." 
Frederik was veel ouder, maar die hoefde alleen maar aan Pax te wennen. Dat dat hem lukte, 
verwonderde hem. Hij had niet gedacht dat hij ooit met een hond zou omgaan, laat staan hem aardig 
vinden.  
Als Pax Frederik helemaal van kop tot staart afsnuffelde na een nacht buiten, vond de kat dat niet 
onprettig. Het gebeurde steeds vaker dat ze uit elkaars etensbak aten, soms zelfs tegelijk. De oude kat 
leerde Pax alles wat hij moest weten over het buitenleven. Pax moest altijd aan de halsband als hij buiten 
was, en hij kon zien dat Frederik de wereld buiten het tuinhek veel beter kende. En als Pax na een vecht-
partij met een grotere hond thuiskwam, likte Frederik zorgvuldig zijn wonden schoon en gingen ze samen 
voor de kachel liggen om uit te rusten en bij te komen. 
Het ging niet altijd zo vriendelijk toe tussen hen. De eerste keer dat Pax bij de trimmer  was geweest 
kwam hij, op van de zenuwen en met belachelijk kort haar, het tuinhek binnenstappen. Frederik, die zich 
net zat te wassen bovenop een auto die in de straat stond, rolde haast van zijn hoge zitplaats af van het 
lachen:  
"Hee, Pax, wat hebben ze met jou uitgespookt? Je ziet er uit als een door de vlooien kaalgevreten 
zwerfhond. Het  is geen gezicht!"  
Pax schaamde zich diep en durfde zich een paar dagen lang niet op straat te vertonen, ook al omdat zijn 
korte haar zo gek aanvoelde. 
Maar als het eens onweerde en Pax gillend van angst, naar boven rende om onder een bed te kruipen, 
kon Frederik rustig naar boven kruipen, bij hem gaan liggen en troosten. Zomaar, zonder iets te hoeven 
zeggen werd Pax dan wat rustiger en als de bui over was kwamen ze samen de trap weer af. 
Soms nam het meisje hem achter op de brommer, in een mand mee naar het strand.  
Die brommer! Wat een heerlijk gevoel van snelheid door de haren van je snuit, niet te hoeven lopen en 
toch razend snel vooruit komen!  
En dan het strand!  



Hier kon Pax zijn oude hobby van zware dingen optillen weer uitoefenen. Hij hoefde zich niet voor 
Frederik te schamen, en er lag drijfhout genoeg. Als hij een lange balk aan een kant optilde en er mee 
wilde wegrennen, was hij net een levensgrote passer die rondjes van pootafdrukken in het vochtige zand 
zette. 
Als twee mensen een stok tussen zich in hielden en Pax beet zich erin vast, dan kon hij zich honderden 
meters zo laten dragen, aan zijn sterke tanden. 
Pax kon goed met de mensen opschieten. Hij leerde hun manieren en eigenaardigheden kennen, leerde 
hoe hij iets gedaan moest krijgen.  
Bedelen was een van zijn sterke punten. Hij kon als geen ander vlak voor een etend mens gaan zitten, 
kop schuin, vreselijk lief kijkend en bedelend om 'ook een hapje'.  
Als iets ritselde of knisperde kwam hij vanuit de verste hoeken van het huis aanrennen om zijn deel te 
vragen. Sommige lekkere dingen werden speciaal voor hem bewaard, zoals de zak waar suiker in 
gezeten had. Pax zette meestal zijn poot op de opening en stak zijn snuit er in. Uren later kon hij de 
suiker nog uit zijn snorharen vissen.  
In knisperpapiertjes zat meestal snoep, maar dat kreeg hij niet zo vaak. Toen de jongste jongen van de 
familie eens iets knisperends uitpakte, zat Pax alweer klaar in zijn beste vraag-houding.  
"Nee Pax, dit is niet lekker, hier, ruik maar," en de jongen hield hem een rechthoekig blokje voor met 
twee ronde puntjes eraan.  
En inderdaad, toen Pax eraan snuffelde met zijn natte neus, rook hij niets, maar toen zijn neus de twee 
puntjes aanraakte kreeg hij een geweldige steek die door zijn hele snuit ging. Hij jankte van de pijn en 
rende weg. De jongen was net zo erg geschrokken als Pax zelf, maar de herinnering aan die gebeurtenis 
bleef Pax nog heel lang bij. Nog jaren later gromde Pax als die jongen dicht bij zijn mand kwam.  
 
De tijd verstreek en de vriendschap tussen Pax en Frederik groeide. Steeds vaker zag je ze samen in de 
grote tuin van het oude huis. Pax kon niet uit de tuin weg en keek vaak met verlangende ogen Frederik 
na, als die aan zijn dagelijkse zwerftocht begon. 
"Er komt een tijd," zei Frederik dan wel eens, "dat ook jij vrij kunt lopen waar je maar wilt. Je zal het 
zien..." 
Pax geloofde er niet zoveel van, vooral niet als hij naar de hoge muren en schuttingen keek. Liever ging 
hij bij het voorhek staan om te kijken naar de mensen die langskwamen, naar andere honden, die hij 
hard blaffend vertelde dat deze tuin van hem was. 
 
Toen Pax, na een wandeling in de sneeuw, zijn pijnlijke voetkussentjes wilde bevrijden van de ijsklontjes 
die ertussen zaten, merkte hij iets vreemds op aan de mensen. Ze waren bijzonder druk met het 
verslepen van spullen die in het huis stonden: meubels, kasten, kleden; alles werd in een enorme wagen 
geladen die voor het huis stond. Toen hij aan Frederik vroeg wat er aan de hand was, kon die hem ook 
niet helpen. 
"Ze lijken wel gek, ze halen het hele huis leeg. Waarom?" 
Frederik kon alleen maar antwoorden:  
"Het lijkt wel of ze het hier niet meer naar hun zin hebben. Het lijkt erop dat ze weg gaan met al hun 
spullen. Zouden ze ons hier achterlaten?" 
Die vraag werd echter snel beantwoord. Pax en Frederik werden in de kleine auto gezet waarin ook de 
mensen zaten. Ze reden achter de grote wagen aan en Frederik probeerde de jankende Pax gerust te 
stellen.  
"Ik heb het gevoel dat we hier nooit meer terugkomen, Pax. Maar misschien komt op onze nieuwe 
woonplaats jouw wens wel uit: vrij rondlopen, zwerven en avonturen beleven." 
Pax luisterde niet. Hij hoorde de hoge piep in zijn oren, hij zag zijn eigen vertrouwde tuin achter zich 
verdwijnen en kon niet anders meer dan zich ongelukkig voelen. 
 
Hoofdstuk 4 
 
Het kleine dorp lag in een ondiepe vallei. Omgeven door landerijen, kleine stukken bos en met hier en 
daar een plas was het een schitterende omgeving om te leven, voor mensen en voor dieren.  
De vrachtwagen reed de oprijlaan van een huis op. Aan het begin van de oprijlaan stonden twee oude 
bomen, halverwege stond het huis en aan het einde een groene houten garage met schuur. Om het huis 
heen was een grote tuin, zonder hekken of muren, maar met aan twee kanten als afscheiding een 
ondiepe beek, die traag stroomde. 
Pax had onderweg zijn ogen al uitgekeken over de snel veranderende omgeving, maar nu was hij bijna 
niet meer te houden. Hij trok aan zijn halsband, zodat hij nog maar nauwelijks adem kon halen. Er klonk 
alleen een verstikt gehijg in plaats van  geblaf.  



Frederik werd naar binnen gedragen en liep even later verdwaasd rond in het lege huis. Meubels en 
andere bekende dingen werden binnengedragen zodat het huis van binnen steeds meer iets bekends 
kreeg. Dit zou dus voortaan de nieuwe plek om te wonen zijn, dacht Pax. Hij zette zijn poten op de lage 
vensterbank en keek naar buiten. Over het grote gazon kon je de weg zien, die veel smaller was dan die 
voor het huis in de stad. Daarachter weer tuinen en huizen, heel in de verte de schaduw van een bos. 
Het was alsof alles riep:  
"Kom naar buiten, kom zwerven en ontdekken..." 
 
In de weken die volgden leerde Pax de omgeving kennen.  
Regelmatig ging hij met het meisje lange wandelingen maken. Wat hij zag was soms bijna teveel: 
boerderijen met grote honden, koeien, paarden en schapen, trekkers en hooiwagens, kleine 
landweggetjes met veel bochten. Hij kon nu ook veel meer erover praten met Frederik, die de omgeving 
ook voorzichtig had verkend. Vaak ging Frederik een heel eind mee als Pax werd uitgelaten. Maar er 
waren momenten dat Pax verder was gegaan dan Frederik, en dan kon de kat luisteren en proberen uit 
te leggen wat Pax had gezien. 
 
Toen, volkomen onverwacht, liet de vrouw van de familie hem gaan, zonder riem, zomaar, naar buiten. 
Toen de deur achter hem gesloten werd, keek Pax nog eens vragend om. Maar toen er verder niets 
gebeurde begreep hij dat hij werkelijk alleen op pad mocht.  
Een beetje onwennig liep hij de oprijlaan af, tussen de hoge bomen door. Al de eerste keer dat hij hier 
uitgelaten werd had hij de hele route van geurvlaggen voorzien, verdwalen zou hij niet gauw.  
Zo liep hij de dorpsweg af, de kerk voorbij, dan even linksaf waar hij wist dat het bos was. Het was een 
eind lopen, maar hij had alle tijd en het bos, daar wilde hij deze eerste vrije tocht naar toe.  
Net voor hij de weg naar het bos insloeg riep een bekende stem hem. Het was Frederik, die in de berm 
van de vroege zonnestralen zat te genieten.  
Knipperend met de ogen zei hij:  
"Gefeliciteerd, vriend. Je hebt het voor elkaar. Ik wens je veel plezier met de vrijheid, maar wees 
voorzichtig. Een auto is leuk om in te zitten, maar niet om onder te liggen. Er zijn veel gevaren in de 
wereld, ga er niet te honds, te ondoordacht op af!" 
"Wat doe jij ineens wijs en vaderlijk," zei Pax.  
"Eerst maak je me lekker met alles wat zo leuk is in de vrije wereld, en nu waarschuw je me alsof er 
alleen maar gevaar is!" 
De kat, wiens oranje kleur door de zon tegen het gras extra helder afstak, zei bedachtzaam: "Ik heb niet 
gezegd dat er alleen maar gevaar is, hond..." Frederik noemde Pax alleen hond als hij vond dat hij 
ondoordachte dingen zei of deed. 
"Ik waarschuw alleen maar voor honds gedrag. Ren niet achter alles aan wat beweegt. Bekijk de zaak 
eerst even, zoals wij katten dat doen." 
"Ja hoor, " zei Pax, "en dan moet ik me ook zeker gaan zonnen, net jij, op een veilig plekje in de berm. 
Man, het avontuur roept!" 
"Avontuur roept niet, avontuur overkomt je, daar verzeil je in. Dat kan allemaal heel leuk en spannend zijn 
als je het hoort als verhaal, maar meemaken is wat anders..." 
De kat beet een vlo weg uit zijn pels en keek Pax doordringend aan.  
Pax krabde wat in het zand en zei toen verlegen:  
"Oké, ik zal mijn best doen niet in moeilijkheden te raken. Ik beloof je dat ik vanavond voor de zon 
ondergaat terug ben." 
Opeens zette hij het op een lopen en schoot weg, allemaal onverstaanbare kreten blaffend. 
Hoofdschuddend keek Frederik hem na.  
"Avontuur roept niet, ouwe jongen," mompelde hij,  "voor je het weet heb je meer avontuur aan je 
halsband hangen dan je lief is." 
Die avond was Pax inderdaad op tijd terug. Te moe om iets aan Frederik te vertellen kroop hij in zijn 
mand om daar luid snurkend en soms hardop dromend uit te rusten van de tocht. Frederik, die 
voorzichtig zijn pels besnuffelde, had geen woorden nodig, geen verhaal. De geuren uit de pels van Pax 
vertelden verhalen over het bos, struiken, greppels, hazelaars en schapen. 
Ook de mensen kwamen er achter dat Pax in de buurt van schapen geweest moest zijn. Hun reuk is niet 
zo goed als die van Frederik, maar ze zagen het aan een klein knobbeltje op zijn snuit, dat almaar groter 
werd.  
De vrouw van de familie wist opeens wat het was: een schapenteek. Een klein insectje bijt zich vast in de 
huid van een dier, goed beschermd door de haren van de pels. Het voedt zich met het bloed van het dier. 
De teek op Pax' snuit werd opvallend groot. Pax probeerde hem er wel uit te trekken, maar dat deed 
teveel pijn. Toen de teek de grootte had bereikt van een bijna een erwt, kwam de vrouw van het gezin 



met een watje waar stinkend spul op zat dat ze Pax op zijn neus duwde. Het meisje hield de hond stevig 
vast en Pax voelde dat de plek onder het watje koud en gevoelloos werd.  
Toen, met een korte felle ruk werd de teek eruit getrokken. Pax’ snuit bloedde een beetje, maar met het 
watje er tegen aan hield dat snel op. 
Hoe meer Pax er op uit ging, hoe vaker hij teken kreeg. Ook andere ongelukjes deden zich voor. Maar 
zelfs toen hij in nog nat asfalt had gelopen kregen de mensen hem weer schoon. 
Het werd een sport voor Pax achter fietsers en bromfietsers aan te rennen. Hij deed dat bij voorkeur hard 
blaffend om de voorbijgangers schrik aan te jagen.  
Altijd bestraften de mensen hem, nooit hielp het. 
Pax genoot van zijn vrijheid, speelde met andere honden, ravotte met Frederik op het grasveld en hield 
lange zwerftochten.  
Wat Frederik gezegd had over het leven buiten de hekken was waar, het was zelfs mooier dan Frederik 
ooit had kunnen vertellen. 
 
Hoofdstuk 5 
 
Het was een stille herfstochtend toen Pax het tuinpad afliep om zijn dagelijkse tochtje te maken. Tussen 
de bomen en struiken hingen lage misbanken: lange, onbeweeglijke slierten wit in het donkere groen. De 
beek was nu veel voller dan in de afgelopen zomer. Het was al oktober. Het had flink gewaaid en 
geregend de laatste dagen, dus stroomde het water nu snel en rusteloos voorbij. Herfstbladeren werden 
meegevoerd of bleven achter uitstekende boomwortels haken.  
Pax was blij dat het weer omgeslagen was. Met die herfstbuien was hij meestal weer gauw terug in zijn 
mand naast de verwarming. Het was nu wel fris, maar de zon scheen tussen de nevels door en kleurde 
de bomen en struiken. 
Pax besloot deze keer maar eens langs het zwembad te gaan, dus ging hij linksaf en volgde de 
asfaltweg tot de driesprong.  
Net toen hij daar aankwam, hoorde hij een brommer aankomen die ook richting zwembad bleek te gaan. 
Pax zette het op een lopen en rende hard blaffend achter de brommer aan. Eenmaal op volle snelheid 
kon hij hem bijhouden en deed voor de grap bijtpogingen naar de benen van de bromfietser. Die zag het 
grappige er niet van in en trapte hem gevoelig tegen zijn neus.  
Jankend remde Pax af en ging in de bocht van de weg in de grasberm zitten. Hij likte zijn neus die 
behoorlijk zeer deed en keek de brommer boos na.  
Mensen snappen ook nooit een hondengeintje, dacht hij.  
Pax vervolgde zijn weg naar het zwembad. Het was een openluchtzwembad en dus gesloten in de herfst. 
Het zwembad in komen was geen probleem, hij was er al zo vaak geweest. Hij vond het altijd interessant 
om op de grasvelden naar mensenspullen te zoeken, maar nu was er niets te vinden; er was blijkbaar 
schoongemaakt de afgelopen week. 
Teleurgesteld verliet hij het zwembad aan de achterzijde, liep over de begraafplaats en verder over de 
weilanden, waar hij nu zo ongeveer elk bruggetje en slootje kende. 
Toen hij weer een grotere weg overgestoken kwamen er landerijen die hij niet zo goed kende. In de 
zomer was hij er een paar keer geweest. Hij had toen geroken dat er schapen gehouden werden, 
beesten waar Pax een grondige hekel aan had. Hoewel hij er nooit met een gesproken had, vond hij 
schapen hooghartig, eigenwijs en dikdoenerig. Hij hoopte eigenlijk dat er nu schapen zouden staan. Hij 
had zin om hen eens flink de schrik aan te jagen. 
De wind kwam naar hem toe, zodat hij met zijn scherpe neus elke geur kon opvangen. En ja, tussen de 
geur van oude stilstaande slootjes, hooibergen en koeien zat ook de lucht van schapen. Pax verhoogde 
zijn tempo en al snel kwamen de schapen in zicht. 
In een weide, omgeven met schrikdraad, (Pax wist maar al te goed wat dat was, hij had het een keer 
aangeraakt met zijn neus!), stonden een stuk of vier oudere schapen met zeven lammeren, die dit 
voorjaar waren geboren.  
Net toen Pax op ze af wilde stormen, hoorde hij in de verte zijn naam roepen, kort en fel: PAX! PAX!  en 
na een stilte weer: PAX! PAX!  
Of leek het maar zo? Vanuit de verte kon het net zo goed een knal zijn, maar het knalfeest van de 
mensen kon nog lang niet bezig zijn.  
Pax besloot er niet verder op te letten en zich helemaal aan de schapen te wijden. Hij ging voorzichtig 
onder het schrikdraad door en rende scheldwoorden blaffend op de schapen af.  
"Stomme eigenwijze wolbeesten. Jullie denken zeker dat je de interessantste beesten zijn die er op vier 
poten rondlopen hè, belachelijke dikzakken, grasvreters, stomkoppen!"  
De jongste schapen gingen angstig achter de grotere en sterkere oude staan. Het oudste schaap, een 
sterke ram met stevige hoorns blaatte hard en waarschuwend:  



"Ik waarschuw je, hond, je blijft van mijn familie af! Jullie honden mogen dan sneller zijn, wij kunnen ook 
bijten en stoten! Schiet op, wegwezen!" 
"Wegwezen", blafte Pax hem op een deftig toontje na, " wegwezen! Stom schaap met je deftige stem, 
hier, ik zal je eens in je kale poten bijten...!" en woest grommend stortte Pax zich op zijn veel grotere 
prooi. Hij beet waar hij kon en probeerde tegelijkertijd de beten en stoten van de ram te ontwijken.  
Ineens liet hij los, maakte een omtrekkende beweging en viel toen de bibberende lammeren aan de 
achterkant aan. Het kon hem niets schelen dat dat vals was, hij was door het dolle heen, vooral omdat de 
ram hem toch een paar maar aardig geraakt had.  
Angstig geblaat vertelde hem dat hij het lam goed geraakt had. Hij proefde bloed en dat maakte hem nog 
wilder. Weer maakte hij een wijde boog om het angstige groepje schapen heen... 
Het volgende moment gebeurde alles heel snel achter elkaar.  
Pax hoorde weer, maar nu heel dichtbij zijn naam knallen, twee keer:  
PAXPAX!.  
Meteen daarna een felle brandende pijn in zijn kop en linkerflank. Daarbij was het alsof hij een duw 
kreeg, want hij tuimelde drie keer achterover. De pijn daverde door zijn lijf.  
Weer een knal, en Pax begreep nu wel dat niet zijn naam geroepen werd, maar dat mensen dit deden. 
Hij stond op, liep struikelend achteruit en voelde opeens geen grond meer onder zijn achterpoten. 
Angstig jankend stortte hij achterover, wild krabbelend met zijn voorpoten om op het gras te blijven. 
Ruggelings viel hij in een diep gat.  
Dat was zijn redding, want weer hoorde hij een luide knal en meteen er na gefluit in de lucht boven hem. 
Hij lag op de bodem van de ongeveer anderhalve meter diepe put, die een boer had gegraven om gras in 
te kuilen. Aan de overzijde was de put wat ingestort, zodat Pax proberen kon eruit te komen. Zijn instinct 
zei hem dat hij zo snel mogelijk hier weg moest: de mensen konden naar hem toekomen om af te maken 
wat ze van plan waren, namelijk hem doden als straf voor de schapenjacht.  
Hinkend stak hij de bodem van de put over en beklom de aarde-instorting. Voorzichtig tuurde hij over de 
rand. Hij zag dat twee mannen in blauwe overalls de schapen bij elkaar riepen en hun poten bekeken. 
Een van hen droeg een lange stok met een handvat aan een riem om zijn schouder.  
Dit was de kans voor Pax om te ontvluchten. Hij krabbelde weer het gras op, hobbelde richting het hek, 
kroop er onderdoor en kwam in een houtwal die hem aan het gezicht van de mannen onttrok. Hij zou hier 
wel even willen bijkomen van de schrik, maar hij liep verder, weg van de dreiging van de mens en zijn 
geknal.  
Al maar verder liep hij, nauwelijks opkijkend, de houtwal volgend. Waar de houtwal ophield stak hij 
voorzichtig een weiland of akker over naar het begin van de volgende houtwal. Pas toen het donkerder 
begon te worden stond hij stil, midden op een pas omgeploegde akker. De lucht was dichtgetrokken en 
in het schemerlicht was zijn gebogen zwarte gestalte nauwelijks te zien tegen de donkerbruine aarde.  
Pax keek om zich heen en jankte zacht. Hij had er geen flauw idee van waar hij nu was, welke kant hij op 
moest. De honger knaagde in zijn buik en de pijn werd een bonkend zeuren in zijn huid.  
En daar, midden op die akker, ging Pax liggen.  
Om uit te rusten, om na te denken over wat hij nu moest doen.  
Hoe lang hij er gelegen had wist hij niet, hij had maar even de ogen gesloten, dacht hij. Hij opende ze, 
omdat hij een geruis hoorde, dat snel naderbij kwam. Het volgende moment voelde hij scherpe nagels in 
zijn rug, die hem beetpakten of ze zijn rug wilden breken. Zo snel hij kon draaide hij zich om en keek in 
de gele ogen van een buizerd.  
Pax gromde en beet van zich af. Een kort gevecht volgde. Kort, want de buizerd had al snel door dat het 
zielige zwarte hoopje dat zij voor een stervend dier had aangezien, nog heel wat kracht had. Pax wilde 
niet dood en liet dat merken ook. De veren stoven in het rond, en met een harde schreeuw verhief de 
grote vogel zich in de donkergrijze lucht. Pax had begrepen dat het gevaarlijk was zo open en bloot 
ergens te gaan liggen.  
Hij strompelde naar de houtwal aan de overkant van de akker. Hij zocht een plekje met droog gras en 
varens, rolde zich op en probeerde te slapen, maar steeds hoorde hij weer de knallen en voelde hij de 
pijn in zijn kop en flank. Er zaten bobbeltjes op de pijnlijke plekken, maar teken waren het niet. Zijn 
gedachten kon hij maar niet op een rijtje krijgen. Het enige dat hij wist, was dat hij gewond en verdwaald 
was. Pas toen het helemaal donker was viel hij in slaap. 
 
hoofdstuk 6 
 
Aan beide zijden van de houtwal was een ondiepe sloot. Op een paar plekken lagen oude planken als 
brug over het troebele water. In de wand van de sloot waren hier en daar nesten van oeverzwaluwen en 
molshopen te zien en ook tussen het lage kreupelhout van de houtwal lagen donkerbruine hoopjes verse 
aarde. Onder de wal was een heel stelsel van gangen aangelegd. De gangen verbonden kraamkamers, 
voedselholen en ontmoetingszalen met elkaar. Vooral 's nachts was er druk verkeer in de gangen. 



Toen Snelpoot, een mol van net drie manen, zijn kop boven de grond uitstak, viel hij haast achterover 
van schrik. Op nog geen twee poot afstand voelde hij de warmte van een enorm groot beest, en een 
stoterige adem blies hem telkens in het gezicht.  
Snelpoot krabbelde na zijn eerste schrik uit de gang. Hij heette niet voor niets Snelpoot; als het beest 
kwaad wilde, was hij zo weer in zijn gang terug of in een van de andere gangen in de buurt.  
Maar het beest scheen hem niet te horen, het ademde zwaar en kreunde soms zacht in zijn slaap. De 
jonge mol liep om het enorme beest heen. Hij rook bloed, maar niet bij de bek. Het dier had niet gedood, 
het was zelf gewond blijkbaar. 
Plotseling draaide het dier zich om en werd wakker. Snelpoot was nog net op tijd om in de gang te duiken 
waaruit hij gekomen was. Boven de grond hoorde hij gekreun en gejank, hij hoorde dat het dier weer op 
de zelfde plek ging liggen. De nieuwsgierigheid dwong de jonge mol weer naar boven. Hij stak zijn snuitje 
boven de molshoop uit en zei voorzichtig: 
"Hé, waarom huil je? Je bent gewond hè?" 
Pax schrok niet eens zo heel erg toen hij vlak voor zijn snuit de mollenstem hoorde. Frederik had hem 
wel eens over mollen verteld, dat ze heel schuw, maar ook heel aardig waren. Hij had er nooit een gezien 
en ook nu kon hij hem alleen maar horen en ruiken, zo donker was het. 
Snelpoot keek Pax onderzoekend aan en zweeg, zo dat Pax zich wat ongemakkelijk ging voelen. Hij 
voelde dat hij op het gebied van de mol was en dus moest zeggen wat hij hier deed. 
"Ik heet Pax, ik ben gewond en ik ben verdwaald. De mensen hebben mij op verwond." 
Snelpoot zei:"Ik weet dat de mensen dat doen, maar meestal verwonden of doden ze reeën, fazanten en 
konijnen. Dat ze dat met honden doen! Jullie zijn toch bevriend?"  
Het klonk een beetje spottend. Pax, die zijn kop nog steeds niet had opgelicht van de grond, gromde 
tussen zijn tanden door: 
"Ik zat achter die stomme schapen aan toen het gebeurde. En toen ben ik hier op die akker ook nog 
eens overvallen door een buizerd die dacht dat ik dood was. Ze hebben mij verteld dat de buitenwereld 
spannend en avontuurlijk was, nou, ik wou dat ik thuis in mijn warme mand lag!" 
"Heb jij op schapen gejaagd?" zei Snelpoot begrijpend.  
"Dan snap ik het wel. Schapen zijn het bezit van de mensen en het zijn bovendien de meest wijze en 
verstandige dieren die ik ken." 
"Wijs, verstandig," zei Pax en hij jankte, " het zijn misselijke opscheppers." 
Snelpoot keek Pax nu streng aan. "Zeg hond, ik weet niet waar jij dat idee vandaan hebt, maar als jij het 
een beetje wilt volhouden hier in de buitenwereld, dan zul jij toch wat vriendelijker moeten zijn tegen de 
dieren die in de buitenwereld horen.  
Jij bent een huisdier, en in huis heb jij niets te vrezen, maar je hebt nu gemerkt dat je van andere dieren 
moet afblijven." 
Snelpoot had gezegd "...zeg hond..." Dat zei Frederik ook altijd als hij iets heel erg meende. 
Pax kon dat nu absoluut niet hebben, en zeker niet van zo'n eigenwijs klein molletje.  
Zo snel hij kon sprong hij op en probeerde Snelpoot te pakken. De mol zat echter al lang in zijn gang en 
riep daar boven:  
"Andere dieren zijn je hier de baas, stomme hond. Zoek het zelf maar uit als je zo eigenwijs wilt zijn."  
Pax jankte van woede, maar ook van de pijn. Grommend zocht hij een andere plek om te slapen op. 
Toen hij die gevonden had en probeerde in slaap te vallen, stond er opeens weer een mol voor hem. 
Deze leek helemaal niet bang te zijn van Pax. Hij was een stuk groter dan Snelpoot en keek Pax streng 
maar  toch ook medelijdend aan. Toen hij begon te praten was zijn stem deftig en gebiedend. 
"Hond, ik ben Wormvrees. Ik ben de leider van gangenstelsel Walderveen. Ik heb van Snelpoot gehoord 
wat je overkomen is."  
Pax probeerde zich op te richten, maar de grote mol liet het niet zo ver komen.  
"Blijf liggen, Pax, mensenhond. Je bent gewond. Het mollenvolk wil je helpen. Wij kennen de krachten 
van kruiden en wilde planten. Wij kunnen je wonden genezen."  
Het was even stil. De maan brak door de wolken en Pax kon de mol nu duidelijk zien staan. Hij keek 
Wormvrees aan.  
"Waarom zouden jullie mij helpen? Van die eh,  Snelpoot kreeg ik niet de indruk dat jullie dat echt willen." 
"Snelpoot is onze beste verkenner," zei Wormvrees, "maar hij is erg jong: in de leerzalen moet hij nog 
leren hoe je andere dieren kunt overtuigen dat het verkeerd is wat ze toen." 
Pax vond dit behoorlijk eigenwijs klinken, maar de gedachte dat er iets aan die stekende pijn gedaan zou 
kunnen worden trok hem wel aan. Hij zei dus zo vriendelijk mogelijk:  
"Ik neem aan dat ik iets voor jullie moet doen, als jullie mijn wonden verzorgen?" 
"Niets, hond. Alleen dat je een redelijk dier bent, vriendelijk en behulpzaam voor dier en mens," sprak 
Wormvrees. "Dat klinkt nogal plechtig, maar we menen het wel!" 
"Het klinkt belachelijk, maar makkelijk," dacht Pax en hij zei: 
"Ik zal mijn uiterste best daarvoor doen, heer Wormvrees. Wanneer gaat u mijn wonden verzorgen?" 



"Zodra je slaapt. Ik zal alles in gereedheid brengen. Morgenochtend zul je je al heel wat beter voelen. Ik 
ga nu naar gangenstelsel Walderveen - buiten, dat ligt aan de overzijde van de sloot. Daar wonen de 
meeste geneesmollen en zij zullen komen als je slaapt. Welterusten."  
Wormvrees streek even met zijn snoet over de natte neus van Pax, zeker een gewoonte bij mollen, en 
verdween onder de grond. Nog nagrinnikend over die eigenwijze mollen viel Pax in slaap. Kort daarna 
was het getrippel van vele pootjes te horen op de plank over de sloot.  
Pax droomde. Hij droomde dat hij in de houtwal lag, en daardoor leek het allemaal bedrieglijk echt. 
Frederik kwam in het donker naar hem toe. De oranje kat leek wel licht te geven, zoals die keer dat hij 
hem in het zonlicht in de berm had zien zitten. 
"Zo Pax, nu zit je dus midden in een avontuur. Leuk hè?" 
Pax gromde wat onverstaanbaars terug, maar Frederik ging alweer door: 
"Tja, hond, je bent wel weer echt honds bezig geweest hè? Wij katten jagen heel wat beter, 
lawaaischopper. Als jij niet zo geblaft had was er nooit iemand gekomen met zo'n schietstok, nee toch?" 
Weer bromde Pax en wendde zijn kop af. Maar daar zat Frederik ook en keek hem aan.  
"Luister, Pax. Ik zal je een raad geven. Wees beest met de beesten, voel je een met hen, val ze niet aan. 
Als iemand jou aanvalt vecht dan dapper terug, maar hou het zelf maar steeds op je eigen naam: Pax 
betekent vrede, weet je nog? Pax? Pax?" 
De stem van Frederik werd steeds zachter en ook zijn beeld vervaagde, om tenslotte geheel te 
verdwijnen. Pax werd even lichtjes wakker, hij hoorde zachte stemmen en voelde tere pootjes over zijn 
kop en flank gaan. Hij dacht nog 'wat een prettige droom is het nu' en sliep toen verder. 
 
De maan daalde langzaam naar de horizon terwijl in het oosten een lichtgrijze streep het begin van een 
nieuwe dag aankondigde. 
 
 
hoofdstuk 7 
 
Toen Pax zich de volgende ochtend eens lekker uitrekte, merkte hij al meteen dat het beter ging met de 
wonden. Bij het rondlopen trokken de wonden in zijn flank nog wel, maar als hij zijn kop niet te laag hield, 
deed het bovenop niet meer zo'n pijn. Hij doorzocht snuffelend de hele houtwal, op zoek naar mollen, 
maar hij vond alleen hun aarden bergjes en de uitgang vlak bij de brug over de sloot. Toen bedacht hij 
zich dat Frederik gezegd had dat mollen zich alleen in geval van uiterste nood overdag laten zien. 
Frederik, tja... De droom van die nacht zat nog vers in zijn geheugen. Het had zo echt geleken, maar nu, 
nu hij uitkeek vanaf de hoge houtwal over de donkere akker met de grijze lucht erboven, leek het niet 
meer dan een droom, gedachten die voorbij gaan. 
Omdat hij de mollen waarschijnlijk niet meer zou kunnen spreken trippelde hij voorzichtig over de 
vochtige, gladde plank en ging aan de overkant dwars de akker over. Hij snuffelde nog even aan de 
veren van de buizerd en voelde even de trots dat hij gisteren gewonnen had. Achter hem zette de molen 
zich in beweging, het leek alsof de wieken hem wenkten, deze kant op, deze kant op...  
Maar Pax was al aan de overkant van de akker, stak de weg over bij een grote witte grenssteen. Pax 
plaste ertegen, maakte zo een geurvlag voor het geval hij hier nog weer eens in de buurt zou komen.  
Hij kwam bij een beek die hij stroomopwaarts volgde. Hier waren geen akkers meer maar weilanden met 
hier en daar wat koeien. 
Een koe wat verderop stond angstig te loeien.  
Pax, die dacht dat de koe bang voor hem was, kreeg meteen weer zin om eens flink te jagen en te 
blaffen, zoals hij dat bij de schapen had gedaan. Koeien waren weliswaar groter dan schapen, maar ook 
veel langzamer, dus bang was hij niet voor ze.  
Hij rende op de koe af, zijn pijn vergetend, en begon als een dolle om haar heen te springen en te 
blaffen. Bijten deed hij niet, z'n kop deed hem nog teveel pijn en koeienpoten konden erg hard trappen.  
Toen hij een paar rondjes om de koe had getrokken, merkte Pax opeens dat de koe helemaal niet 
angstig naar hem keek, maar naar de sloot. Midden in de brede en diepe sloot zag Pax de kop van een 
nog jong kalf, eentje van dit jaar. Het beest loeide in doodsnood, want door zijn gespartel zakte het 
steeds dieper weg.  
Pax blafte ineens het kalf toe: "Stom beest, sta stil, zo verdrink je. Sta stil."  
Maar het kalf loeide zo hard, dat Pax' woorden verloren gingen. In paniek bleef hij doorblaffen. Hij was de 
grote koe, die nog steeds loeide, vergeten. 
Zonder dat Pax het zag, ging achter hem in de wei het hek open. Twee boeren kwamen de weide in 
rennen. Een droeg een geweer, de ander had een touw bij zich. Bij de sloot gekomen trok de boer met 
het touw zijn overall uit en stapte in het water. Hij legde het kalf het touw om de nek en riep:  
"Trekken Peter!"  
De ander begon te trekken en 'hé hop, hé hop!' te roepen.  



Pax, die nu pas begreep wat de bedoeling was, greep het touw in zijn bek en trok dapper mee.  
Hij hoorde de boer achter zich lachen en roepen:  
"Hé Krijn, die hond helpt mee, hoe vin-je die?" 
Maar Pax trok door en bleef hijgend staan kijken toen het kalf en de andere boer druipend op de kant 
stonden. De boer die Peter heette hurkte bij Pax en zei: 
"Zo, ouwe jongen, wou jij de baas helpen? Je hebt al geholpen, want als jij niet zo hard geblaft had was ik 
niet komen kijken. Ik dacht eerst dat het zo'n rothond was die schapen en koeien bijt, maar zo een ben jij 
d'r niet, lijkt mij. Bedankt. Door jou is het kalf gered!"  
Hij pakte zijn geweer op en wilde weglopen. Pax zag het geweer en sprong weg.  
"Hij is bang van je geweer. Hij heeft zeker al eens kennis gemaakt met een schot hagel of zo," zei Krijn, 
de andere boer.  
Peter legde het geweer neer en liep naar Pax toe, die op een veilige afstand stond te kijken. De boer 
hurkte weer bij Pax neer en aaide zijn kop. Ai, dat deed zeer, Pax gilde en beet naar de hand. De boer 
sprong achteruit en bekeek Pax nog eens goed.  
"Hij heeft overal aan de linkerkant bloedkorsten. D'r is vast op hem geschoten. Nou, kom  maar op hond-
je, je kan op de boerderij wat te eten krijgen. Kom maar!" 
Pax liep aarzelend met hem mee en hield zijn ogen vast op het geweer gericht, klaar om meteen weg te 
rennen. Hij was wel bang, maar hij had ook vreselijke honger.  
Op de boerderij zette de boer een bak met hondenbrokken neer en een bak met schoon water. Pax 
maakte beide bakken schoon leeg, pakte de brokkenbak tussen zijn tanden en smeet die door de open 
deur van het woonhuis. Dat deed hij thuis ook altijd als hij nog meer wilde, dus probeerde hij het hier ook 
maar.  
Het hielp niets, er was niemand in de bijkeuken, het bleef stil, ook toen hij blafte. Pax besloot dan maar 
verder te trekken. Hij liep het erf af naar de wei waar de koe met haar kalf nog steeds dicht bij elkaar 
stonden.  
Toen hij bij hen aangekomen was zei de koe: "Nog bedankt dat je wilde helpen, jouw geblaf heeft de 
mensen geroepen."  
Pax was wat verlegen hierover en mompelde wat binnensmonds.  
"Wat ik mij afvroeg is, " zei de koe, "hoe je het wist wat hier aan de hand was. Je kwam als een pijl uit de 
boog aanrennen. Je hebt het niet kunnen zien van die afstand." 
Haar stem klonk zo zacht en vriendelijk, dat Pax besloot haar de waarheid te zeggen, hoewel hij zich 
vreselijk schaamde.  
Toen de koe hoorde wat de werkelijke reden was van Pax' plotselinge reddingsactie zei ze: 
"Dan weet ik ook wie jij bent. Jij bent Pax, de mensenhond, die verzorgd werd door de mollen, die 
aangevallen is door Giron de buizerd, en die schapenmoeder Lana en haar kinderen heeft aangevallen." 
Pax liet zijn kop hangen. Hoe wist ze dat? 
De koe raadde zijn gedachten. "Nieuws gaat in de buitenwereld heel snel, en mollen zijn niet alleen 
goede helpers en genezers, ze zijn ook gek op nieuwtjes." 
"Ik schaam me zo, "zei Pax, "ik heb niets van ze geleerd. Net wat opgeknapt van de wonden van de 
vorige jacht ben ik meteen op u gaan jagen. De redding van uw dochter was puur toeval." 
"Nou, niet helemaal, het blaffen en waarschuwen wel, maar het trekken aan het touw kun je toch geen 
toeval noemen wel? Pax, ik geloof dat jij best een hond kunt worden in de buitenwereld. Je hebt laten 
zien dat je wilt helpen in nood. Nou nog andere dieren met rust laten, en dat lukt je vast ook nog wel." 
"Maar ik wil helemaal geen buitenhond worden, ik wil weer terug naar mijn mensenhuis, maar ik weet niet 
waar dat is." 
Pax zei het zo verdrietig, dat de koe haar kop naar hem toeboog en hem met haar harde tong likte. Pax 
viel er van opzij, maar vond het niet erg. 
"Ik kan je er niet mee helpen, maar ga naar een grote mensenweg en volg die, misschien heb je geluk, 
misschien kan je aan de zon zien waarheen je moet gaan, misschien..." 
"Misschien, wat heb ik aan misschien," zei Pax verdrietig. Hij stond op uit zijn zithouding en zei: 
"Tot ziens mevrouw, ik zal u nooit meer zien. Ik hoop dat het nieuws dat ik uw dochter een beetje gered 
heb net zo snel gaat als het verhaal van mijn schapenjacht." 
Zo verliet Pax de weide.  
Na een dag lopen kwam hij aan bij een treinviaduct. Aan de andere kant gekomen bemerkte hij opeens 
dat het alweer aardig donker werd.  
Toen hij dan ook een hoog houten huisje zag staan met twee wielen aan beide kanten, bedacht hij zich 
niet en liep over de schuine plank naar binnen. Er lag stro op de vloer en het rook er naar paarden. Maar 
Pax was te moe om daar op te letten, Helemaal aan het eind van de hokje rolde hij zich op en viel 
ogenblikkelijk in slaap. 
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Ster, de bruine merrie, had die dag vele rondjes in de buitenmanege gedraaid. Ze werd getraind om in de 
boswachterij, zo'n tien kilometer verderop, als ritpaard te werken. Er werden in die boswachterij 
paardenkampen gehouden en paarden die daarheen gingen moesten betrouwbaar, rustig en vriendelijk 
zijn. Voor Ster was dat geen probleem. Als veulen al viel zij op door haar rustige gedrag. Dingen die ze 
leren moest begreep ze heel snel en haar training was dan ook korter geweest dan die voor andere 
paarden. Haar trainer had haar zelfs vaak meegenomen naar andere trainingen om daar de paarden wat 
rustiger te maken. Hij had gemerkt dat de rust van Ster als het ware oversloeg op andere paarden. Haar 
laatste dag in training was verlopen zoals alle andere: rustig en probleemloos. 
Nu werd ze door haar trainer en haar eigenaar naar de trailer gebracht die haar vanavond nog naar de 
boswachterij zou brengen. Daar volgde dan nog een laatste gewenning aan het parcours door het bos en 
dan kon Ster ingezet worden. Ze had daar erg veel zin in. Het kon niet anders dan dat het bos leuker was 
dan trainingsrondjes op de manege. 
De wagen stond naast een houtwal. Omdat het al donker was liepen de mannen voorzichtig met het 
paard naar de schuine oploopplank die in het weinige licht nog net te zien was. Nog maar net had Ster 
haar eerste hoeven op de plank gezet of zij stapte weer terug, luid hinnikend. De man vooraan trok aan 
haar halster en zei: 
"Ho, Ster, kom op, loop maar door, 't is je eigen wagen!" 
Maar Ster hinnikte weer: 
"Er ligt iets in die wagen, en als ik me niet vergis is het een hond!" 
De mannen begrepen niet dat die rustige Ster ineens zo lastig deed en onder luid protest van het paard 
duwden zij haar er toch in. Pax, die heerlijk had liggen slapen, werd pas wakker toen Ster zo hard 
hinnikte. 
Pax hield niet van paarden, hij was bang van ze. Want behalve net zo groot als koeien waren ze ook nog 
eens heel wendbaar en snel. Hij wilde net vluchten toen de mannen het paard in de kar duwden.  
Pax kon geen kant meer op. Hij maakte zich klein achter in de kar in de berg stro die daar lag.  
Tot vlakbij kwamen de paardenhoeven.  
Hij durfde niet eens te blaffen.  
Een harde klap zei hem dat de wagen werd afgesloten. Hij zat in de val.  
Hij hoorde autoportieren dichtslaan, een motor starten en voelde dat de kar werd weggetrokken. Net als 
altijd in een auto wilde hij het op een janken zetten, maar hij durfde niet. Hij was veel te bang dat het 
paard daar boven hem iets zou doen, hem bijten of op hem trappen. In het licht van de voorbijschietende 
lantaarnpalen kon hij de ogen van het paard zien glinsteren.  
Toen bemerkte hij dat het paard net zo bang was als hij. Voortdurend verzette de merrie haar voorbenen 
uit angst dat de hond er in zou bijten. 
Pax dacht ineens weer aan de droom over Frederik. Hij raapte al zijn moed bij elkaar en zei:  
"Ik ben Pax, en ik ben niet van plan u te bijten, mevrouw. Ik was hier gaan slapen en wat er nu gebeurt 
weet ik niet." 
Hij hoorde dat zijn stem ondanks zijn angst rustig klonk. 
Ster, die Pax niet kon zien, hoorde dat de hond het meende en verzette haar hoeven niet meer. Ze zei: 
"Ik kan je wel vertellen wat er gebeurt. Ik word naar de boswachterij gebracht, om daar te gaan werken in 
een paardenkamp. Ik heet Ster, en ik vrees, Pax, dat jij nu ook naar die boswachterij gaat." 
De wagen reed nu niet meer op de hobbelige paden langs de houtwal. Ze reden nu over een vlakke weg, 
waardoor de aanhanger minder wiebelde en ook minder lawaai maakte, zodat het gesprek nu wat 
rustiger verliep.  
Pax vertelde zijn verhaal aan Ster. Omdat de merrie zo stil toeluisterde en maar af en toe iets vriendelijk 
vroeg, hield Pax niets achter van zijn verhaal. Hij vertrouwde het paard volledig, hij vertelde hoe verdrietig 
hij was dat hij zijn huis en zijn familie niet meer kon vinden.  
En Ster luisterde.  
Toen haar verhaal aan de beurt was vertelde zij maar weinig. Dat ze Ster heette naar de eigenaardige 
bles op haar borst, dat ze door alle verschillende trainingen haast alle paarden in de buurt kende en dat 
ze zo'n zin had in het werk in de boswachterij.  
Het was even stil in de aanhanger. Pax rook boven de stank van de auto uit de lucht van hars en dennen: 
ze moesten er haast zijn. De auto reed nu ook langzamer, ging door veel bochten en stopte tenslotte. 
"Houd je verstopt onder het stro totdat de trainer mij wegleidt," zei Ster.  
"Probeer dan ergens hier in de buurt onderdak te komen en zoek mij morgen weer op. Blijf niet in de 
aanhanger, die zetten ze vast in een schuur of een garage, en wie zegt dat je daar weer uitkomt." 
De loopklep werd weer neergelaten en Ster liep rustig achteruit. Kalm liep ze met haar trainer mee.  



Pax kroop onder het stro vandaan en liep naar de opening. Hij zag Ster en de man op de rug. Hij keek 
rond of hij ergens een goede schuilplaats zag.  
Hij zag een groot laag gebouw met veel dubbele deuren die van boven en van onderen open konden. 
Een van die deuren stond open, binnen was het donker. Nu was het moment, vlug dan.  
Hij holde de plank af en rende naar de openstaande deur. Hij stoof de donkere ruimte binnen, waar hij 
werd verwelkomd door een oorverdovend geblaf. Twee enorme bouviers vlogen hem aan. In het licht van 
de buitenlantaarn zag hij hun blikkerende tanden. Pax begreep dat praten hem hier niet zou helpen en 
hals over kop rende hij het hok weer uit. Hij rende voor zijn leven want uit het geblaf van zijn 
achtervolgers maakte hij op dat ze hem levend zouden verscheuren als ze hem te pakken zouden 
krijgen.  
Maar al vrij snel veranderde het geblaf in een gorgelend gehijg wat Pax van zichzelf wel kende: als hij 
werd uitgelaten en erg hard aan zijn halsband trok maakte hij ook zo'n geluid. Toen hij omkeek begreep 
hij het: het waren kettinghonden. Ze lagen met hun halband vast aan een lange ketting.  
Lang, maar niet los, gelukkig.  
Vroeger zou Pax onmiddellijk gebruik gemaakt hebben van de situatie door de waakhonden op een 
afstand te gaan jennen, maar hij had al wel geleerd dat dit niet het gedrag was dat de mol Wormvrees 
bedoelde.  
Hij liep dus wat langzamer door, om de hoeve heen en vond daar een op zijn kant liggende ton. Hij rook 
dat die een slaapplaats van een geit geweest moest zijn, maar de geur was oud en vermengd met 
geuren van andere dieren. Er lag wat hooi in en het was er droog. De wind kwam van de andere kant en 
algauw lag Pax dan ook, heerlijk warm, na te denken over deze dag. 
Hij had nog nooit zoveel dieren ontmoet als in deze twee dagen. Al die dieren hadden op hun eigen 
manier iets aan hem geleerd. Hij dacht nu opeens weer sterk aan Frederik.  
Frederik! Als die hem zo eens kon zien... Zou hij hem ooit nog weer zien? Pax had het gevoel dat hij 
verder van huis was dan ooit. Toch was hij minder ongerust dan gisteren. Zijn wonden waren werkelijk 
een stuk opgeknapt door toedoen van de mollen en hij had een goede vriendin erbij gekregen.  
En met de gedachten bij Ster en haar vriendelijke, zachte stem sloot Pax zijn tweede dag in de 
buitenwereld af met een lange, verkwikkende nachtrust. 
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Er brak een rustige tijd aan voor Pax.  
Hoewel de mensen ontdekt hadden dat er een zwerfhond achter het gebouw sliep, lette niemand op 
hem. Ze waren veel te druk met het trainen van de paarden en omdat Pax nooit een paard aanviel of 
bang maakte, lieten ze hem met rust.  
Als Ster meegenomen werd het bos in liep Pax mee. Tijdens de training was er weinig mogelijkheid te 
praten, maar als er gerust werd, lag Pax op de zacht verende bodem van het bos terwijl Ster hem zoveel 
mogelijk vertelde van wat zij wist over de natuur, de planten en de dieren.  
Ze wees hem op de knoestige oude bomen, waar Pax in het begin nog tegen blafte.  
Zij liet hem zien hoe mooi ze eigenlijk waren.  
Ze vertelde over de varens, die her en der groeiden en bescherming boden als er gevaar dreigde.  
Over het konijnenvolk, dat, naast de mollen, wel het vriendelijkste dierenvolk op de wereld was.  
Over de mensen, die, als je ze goed begreep, aardig en goed waren.  
Toen Pax zijn ervaringen van vroeger vertelde, over het blokje waaruit die verschrikkelijke steek kwam, 
over de knallen en de vreselijke pijn daarna, zei Ster:  
"Van dat blokje waar pijn uitkwam begrijp ik niets, maar de jongen was toch ook geschrokken? Hij kende 
het gevaar blijkbaar niet. En die knallen waren een straf. Jij was op dat moment aan het bijten in 
menselijk bezit. Als jij een vrouwtje had met een nest puppies, zou je hen dan ook niet met je tanden 
beschermen?" Pax moest toegeven dat dat zo was. Hij was een hele tijd stil, want de laatste opmerking 
van Ster maakte hem in de war. Een vrouwtje, een nest puppies, het waren dingen waaraan hij nog niet 
eerder gedacht had, maar die hem nu opeens oneindig veel deden verlangen naar het mensenhuis.  
Ster, die het verlangen in zijn ogen zag, zei zacht:  
"Ik wilde je niet pijn doen Pax, maar je bent hier al een week, en het lijkt wel of je vergeten hebt dat je op 
weg was naar huis! Je wilt toch nog wel? Hier kan je niet blijven, de winter komt eraan, en dan is die ton 
van jou geen goede slaapplaats meer, en in de stal laten ze je niet toe." 
"Laat me even nog blijven, een paar dagen maar," zei Pax, "ik wil nadenken." En voor het eerst liep hij 
voor het eind van de training alleen terug naar het landgoed.  
Ster keek hem  na. Ze wist dat ze iets in Pax in beweging had gezet, maar of het goed zou werken? De 
trainer ging op haar rug zitten en mende haar uit de bosrand langs een paar grote jeneverbesstruiken 
naar de zandverstuiving. 



 
Het nadenken van Pax was niet nodig. Vroeg in de ochtend werd hij wakker van angstig hinniken. Hij 
herkende meteen Sters stem. Hij rende naar haar box. Allebei de deuren waren dicht, omdat het 's 
nachts al behoorlijk koud was. Hij hoorde Sters hoeven tegen het hout stampen. Pax blafte hard er 
bovenuit: 
"Ster, wat is er, hoor je me? Ster!" 
Ster had hem gehoord. Het bonken hield op en haar stem, die anders zo rustig was klonk wild en bang: 
"Vlug Pax, ga bij de mensenramen blaffen! Blaf ze wakker, er brandt hier iets. Er komt rook in mijn neus, 
ik word gek hier! Rennen Pax!" 
Pax wist wat hem te doen stond. Hij ging niet eerst naar de mensenramen, maar naar het verblijf van de 
twee bouviers. Nu mocht hij ze pesten, want hun geblaf was wel tien keer zo hard als dat van hem. Vlak 
voor de open deur bleef hij staan, haalde diep adem en riep:  
"Hé, stelletje brulapen, schreeuwlelijkerds, jullie zien er belachelijk uit met die afgeknipte oren en die 
stompe staartjes!"  
Hij wist dat het heel gemeen en oneerlijk was om dit te roepen, maar hij moest ze goed kwaad hebben. 
En dat lukte! Woest blaffend en grauwend kwamen ze achter hem aan. Pax rende weg maar hij wist dat 
hij niet ver hoefde te rennen, ze lagen immers vast! Maar op het moment dat hij het gegorgel van hun 
dichtgesnoerde kelen moest horen, ging hun geraas en getier gewoon door.  
'Ze liggen niet meer aan de ketting,’ flitste het door Pax heen.  
De woeste honden waren vlak achter hem. Pax moest nu al zijn behendigheid gebruiken om niet tussen 
de kaken van zijn achtervolgers terecht te komen. Ze waren veel sneller dan hij, maar ook veel groter en 
logger. Zo kon Pax, door kleine bochtjes te trekken en onder lage struikjes en hekjes door te rennen, zijn 
voorsprong behouden.  
Luid blaffend renden de honden in het donker om het oude huis. Pax probeerde vooral onder de ramen 
aan de voorkant hard te blaffen, en de rest van het rondje hard te rennen. En het lukte. Bij het derde 
rondje zag Pax licht aangaan achter een van de ramen, en bij het volgende rondje stond een slaperige 
man met een zaklamp en een geweer op het pad voor het gebouw. Pax kroop weg achter zijn benen en 
wat hij hoopte gebeurde: de man joeg de twee bouviers weg en ging toen op onderzoek uit. Pax liep 
vlakbij hem.  
Zo kwamen ze bij de stallen. In het licht van de lantaarn was de rook die uit de box van Ster kwam 
duidelijk te zien. De man kwam meteen in actie: hij keek om of het hek om de grote tuin dicht was, 
opende daarna in snel tempo alle boxen en liet de paarden eruit. Het vuur in de stallen kreeg op die 
manier wel verse lucht: het laaide op en sloeg uit twee, drie deuren waar eerst nog paarden hadden 
gestaan. De paarden liepen nu in ieder geval geen gevaar meer.  
Pax  zag dat alle paarden naar Ster gingen en daar zenuwachtig, maar niet in paniek, bleven staan, 
terwijl de mensen koortsachtig probeerden te voorkomen dat het vuur oversloeg naar het hoofdgebouw. 
In de verte was een hoog gegier te horen, en even later reed een rode vrachtwagen het terrein op. 
Stomverbaasd zag Pax toe hoe mensen met helmen op hun hoofden slangen uitrolden waaruit even 
later water kwam spuiten.  
Sissend doofden de vlammen waar de straal naar binnen spoot. Ook uit het dak kwamen al vlammen, 
maar langzamerhand verloor het vuur het van het water. Toen alle brandhaarden geblust waren was het 
al ver in de ochtend. Pax stond naast Ster te kijken naar de puinhoop die overgebleven was van de 
stallen. 
"Ik heb gehoord dat de mensen alle paarden, dus mij ook, willen vervoeren naar een andere stal, bij een 
andere boswachterij, over de grote autoweg heen," zei Ster tegen Pax.  
"Je snapt natuurlijk wel dat je niet mee kunt. Zou dit niet het moment kunnen zijn dat jij.....  
Ik ben je heel dankbaar voor wat je gedaan hebt en alle paarden en mensen ook, denk ik. Maar ik ga hier 
weg, en jij moet ook weg, op zoek naar je huis en de familie die voor je zorgt.  
Doe het, Pax, je moet verder!" 
Pax keek op naar haar vriendelijke hoofd en zij likte zacht over zijn snuit. 
"Luister," zei ze, "ik geef je iets mee. Als je in de problemen komt met dieren ergens in de buitenwereld, 
noem dan mijn naam. Ze zullen dan vriendelijk tegen je zijn, of je op zijn minst geen kwaad doen." 
De trainer kwam op Ster af en wilde haar meenemen.  
"Doe het Pax, je moet verder. Ik moet nu gaan. Vaarwel, denk aan Ster en misschien tot ziens!" 
Pax keek verdrietig toe hoe Ster in de wagen werd geleid. Hij jankte zacht toen de grote wagen ronkend 
het terrein af reed. 
Toen keerde hij zich om, keek nog eens naar de rokende puinhoop en het oude gebouw. Hij keek naar 
de zon, die waterig door de wolken kwam. Het was net middag. Als hij doorliep zou hij nog een eind 
kunnen komen. Hij liep naar zijn ton, at zijn etensbak, die de mensen steeds bijvulden, helemaal leeg. Hij 
liep in oostelijke richting aan de rand van de weg. Hij wist dat wat hij achterliet prettig was geweest. Van 
wat er komen zou stelde hij zich niet veel voor. 



Alleen de naam Ster deed hem verderlopen. Hij was zijn vriendin kwijt, maar haar stem en haar raad 
nam hij mee. Onder een grove den nam hij, laat in de middag zijn eerste rust. Daarna ging hij op zoek 
naar een plek om te overnachten. 
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Het was een heldere avond.  
Pax, die een slaapplaats gevonden had in een bosje van berken aan de rand van een heideveldje, had 
nog geen slaap. Onder de veilige beschutting van de bomen keek hij uit over het veld.  
Aan de horizon voorspelde een lichte plek de opkomst van de maan. Aan de geluiden om hem heen was 
te horen dat ieder dier zich opmaakte voor de nacht.  
In de verte blafte een waakhond.  
Zo had Pax ook gewaakt over de mensen van de familie die nu, wie weet waar, zonder hond verder 
leefden. Zouden ze denken dat hij dood was? Weer blafte de waakhond. Het gaf de omgeving iets 
oneindig droevigs. Pax zag links van hem lichtjes. Het moesten wel de verlichte ramen van een 
kippenschuur zijn, of een ander lang en laag gebouw. Het was een hele rij van geelachtige vierkantjes. 
Maar naar mate de maan hoger klom, gingen er steeds meer vierkantjes uit. 
De maan was vol. Gelig aan de horizon, maar steeds feller bij het klimmen in de zwarte met sterren 
bezaaide lucht. 
Hoe het zo kwam wist Pax niet, maar ineens huilde hij. De bek hoog opgericht naar de maan jankte hij al 
zijn narigheid uit. Als vanzelf kwamen de lange tonen eruit. Ze werden door niets weerkaatst, ver droegen 
ze de nacht in. 
Pas toen hij zag dat het laatste gele vierkantje uit was, vond hij het genoeg. Het had hem wat opgelucht, 
en naast de maan was nu een heldere ster zichtbaar, waardoor hij meteen weer aan Ster moest denken. 
Hij draaide zich om en stond toen oog in oog met een groot konijn dat hem onderzoekend maar niet 
vijandig aankeek. Achter het konijn kon Pax in de schaduw van het berkenbosje en de varens nog meer 
konijnen onderscheiden. Nog een grote en heel wat kleintjes, zo niet in een keer te tellen. 
Het grote konijn dat voor hem op de achterpoten zat knabbelde wat op een kleine bruine wortel en zei 
toen:  
"Ik ben Felas, heer Felas voor mijn volk,  het volk onder de Eenzame Berk. Kunnen we je helpen, hond? 
 Aan je halsband zie ik dat je een huishond bent. Ben je verdwaald?"  
In het heldere maanlicht kon Pax zien dat de donkere ogen van het konijn hem onderzoekend aankeken, 
alsof het in zijn ogen het antwoord wilde lezen.  
Hij dacht aan de woorden van Ster en zei toen:  
"Ik ben Pax, en ik ben inderdaad een huishond. De mensen hebben mij geraakt met hun knalstok, toen 
ben ik per ongeluk meegereden in een aanhangwagen, ik heb een brand meegemaakt en nu ben ik nog 
steeds op zoek...."  
Verder hoefde Pax niet te gaan, want de konijnen waren, toen ze de naam Pax hoorden 
achteruitgedeinsd en een voor een vertrokken. 
Pax schrok er van.  
Had hij iets verkeerds gezegd, teveel verteld?  
"Hé, hallo, konijnen, waarom lopen jullie nou weg," riep hij, "waar zijn jullie, ik doe toch niemand kwaad?"  
Uit de varens klonk de stem van Felas, het grote konijn:  
"Niemand? Je hebt nog een stukje verhaal vergeten! Jij bent Pax, de schapenjager, jij bent een pestkop!" 
Pax stond even stomverbaasd. Iedereen scheen hem te kennen. Iedereen scheen alles te weten wat hij  
beleefd had.  
Maar toen werd hij nijdig.  
Hij riep in de richting van waar hij voor het laatst de stem gehoord had: 
"Jullie weten erg veel. En jullie zijn daar trots op, zeker? Maar jullie weten niet alles! Ik heb ook een kalf 
gered. En die brand, die heb ik aan de mensen gemeld zodat zij tien paarden konden redden...." 
Het bleef stil in het bosje en dat wond Pax nog meer op. Woedend blafte hij:  
"Nou, dan had Ster het dus mis, toen ze zei dat jullie het vriendelijkste dierenvolk waren. Beste konijnen, 
ik zoek  wel een andere slaapplaats op!"  
Hij keerde zich om en liep weg. Tien passen later struikelde hij haast over het grote konijn dat vlak voor 
hem opdook.  
"Ster, zei je: Ster?" vroeg het konijn. 
"Ja, Ster, en zij wist dat als je eens een keer een fout maakt, dat niet de hele tijd hoeft te horen, en dat je 
na een fout ook een hele hoop goed kunt doen. Maar als jullie konijnen dat niet snappen..." 



"Je hebt de naam genoemd, " zei het konijn. "Ze heeft je vast opgedragen dat te doen als je in 
moeilijkheden kwam. Hond, wij zullen je helpen. Allereerst met het zoeken naar een goede, veilige 
slaapplaats, en morgen misschien met jouw zoektocht. Maar nu eerst: nachtrust. Volg mij." 
Felas sprong weg in de richting van het heideveld, dat nu helder verlicht was door de maan. Hoewel hij 
verbaasd was over de plotselinge vriendelijkheid van het konijn, volgde Pax zijn spoor. Zijn adem maakte 
kleine wolkjes terwijl hij probeerde het konijn bij te houden. Moeilijk was dat niet; het witte staartpuntje dat 
voor hem uitwipte was duidelijk te zien. 
Het konijn bracht hem bij een groepje jeneverbesstruiken die zo dicht bij elkaar stonden dat de takken 
een dak vormden. Eronder was de grond bedekt met zacht mos. 
"Van deze plek weten wij dat de vos er een hekel aan heeft," zei Felas. "Ook andere dieren komen liever 
niet op deze plek omdat ze denken dat er kwade geesten in huizen. Maar wees niet bang, dat is allemaal 
kletspraat. Ons hol is westwaarts, voor jou zo'n honderd stappen. Kom morgen bij zonsopgang naar het 
hol bij de Eenzame Berk, onze heilige plaats. Daar zullen wij praten over jouw tocht. Voor nu, goede 
nacht, en moge de Ster over je waken." 
Na deze woorden verdween het konijn in westelijke richting naar waar de Eenzame Berk moest staan. 
Pax, nu toch wel erg moe, vond al gauw een plek om zich lekker op te rollen. 
Met zijn kop op zijn poten dacht hij na. De naam Ster deed inderdaad 'wonderen'. Het konijn had gezegd: 
'moge de Ster over je waken".  
Nou, dacht Pax, Ster is ver weg, die waakt niet over mij. Ik zal zelf in mijn slaap de oren open moeten 
houden. Zo sliep hij in, en tussen het dak van de jeneverbesstruiken scheen een heldere ster recht 
boven zijn kop. 
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Pax schrok wakker van een razend getier boven zijn hoofd. Boven hem zaten twee vlaamse gaaien een 
ruzie uit te vechten. Onder het schreeuwen en schelden fladderden ze van de ene naar de andere boom, 
soms rakelings over Pax' hoofd. Pax schudde zich eens flink uit, wreef met zijn voorpoot over zijn kop en 
keek rond. Het was al volop dag. Het was fris en helder weer en de zon scheen. Hij rekte zich eens uit, 
blafte voor de grap naar het vechtende stel boven hem, maar hield er al snel mee op toen ze op hem 
begonnen te schelden.  
Hij kroop onder de jeneverbesstruiken uit. Zo uit de schaduw kwam het zonlicht fel in zijn ogen. 
Knipperend nam hij de omgeving in zich op. Langzaam kwam ook de ontmoeting met de konijnen weer 
in hem boven. De eenzame berk, daar moest hij naar toe. Maar eerst eten. Zijn maag rammelde. Rechts 
van hem was een boerderijtje met een kleine, lage schuur er tegenaan gebouwd.  
In de hoop dat er geen waakhond zou zijn, liep hij er op af. Er bewoog zich niets om de boerderij heen. 
Een waakhond was allang aangeslagen. Achter de schuur, onder een soort afdakje, stond een bak 
kattenvoer en een bak water. In twee, drie happen had hij het etensbakje leeg en slokte daarna gulzig het 
water op. Zo, dat was voor even wel genoeg.  
En nu naar de eenzame berk. 
De heilige konijnenplaats was niet moeilijk te vinden. Niet alleen was de berk van een afstand duidelijk te 
zien, er liepen verschillende geursporen naar toe, die roken naar konijnen.  
Bij de berk waren ook heel wat plekken die vol lagen met keutels. Pax vroeg zich af, hoe hij kontakt 
moest maken met de konijnen. Zou hij moeten blaffen, gewoon afwachten? 
Hij liep het kleine groepje struiken, dat zich aan de voet van de berk bevond, eens door. Aan de 
achterkant gekomen stond hij ineens stil en verstrakte. Van drie zintuigen tegelijk kwam een 
verschrikkelijke mededeling in zijn hersens aan: hij rook een vos, hij zag uitgegraven konijnenholen, 
haarplukken, bloedsporen en hij hoorde, vlakbij de berk een zacht gepiep. 
Tegen de lucht van de vos in liep hij op het geluid af. Tegen de berk aan lag, in een vreemde, 
verwrongen houding het oude konijn, heer Felas, de ogen gesloten.  
Toen hij Pax rook, sloeg hij zijn ogen op en steunde:  
"Allemaal? Zijn ze allemaal opgevreten door de rode monstermuil? Al onze jongen, voedsters, 
rammelaars? Is er dan geen meer over?" 
Pax zei zachtjes: 
"Heer Felas, wat er gebeurd is kan ik zien en ruiken, maar of er nog over zijn? Ik weet het niet. Bent u 
ernstig gewond?" 
"Ik haal de zonsondergang waarschijnlijk niet. Ik zou jou helpen, maar nu moet je mij helpen, Pax 
mensenhond," zei heer Felas, haast onhoorbaar.  
"Vind wie er nog overbleef van mijn volk, ga naar de legers van mijn familie, noordwaarts, en waarschuw 
ze voor het rode gevaar, de vos." 
Pax keek wat vragend, zonder dat zelf te willen, maar het konijn zag het en fluisterde: 



"Beloof het me, bij de Ster. Beloof het, Pax mensenhond!" 
"Ik beloof bij de Ster dat ik mijn best zal doen", zei Pax wat ongemakkelijk, maar ik weet niet welke naam 
ik moet noemen, welk konijn ik moet zoeken..." 
"Salef, hij heet Salef....probeer..." 
Het was alsof het kopje van het konijn knakte, zo viel het voorover op de witte borst.  
Pax keek  lang naar het doodstille konijn. Hij had iets beloofd wat niet makkelijk was, maar door al zijn 
ontmoetingen met verschillende dieren was 'iets beloven' meer voor hem gaan betekenen.  
Felas kon op hem rekenen, ook al was hij nu dood. 
Pax bedacht dat hij het best op zoek kon gaan naar geurvlaggen van de vos en dan in tegengestelde 
richting gaan zoeken. Een vluchtend konijn zou dat ook gedaan hebben.  
Hij vond de lucht van de vos afschuwelijk en angstaanjagend maar hij bedwong zijn angst en walging 
toen hij de eerste geurvlag vond. Nu nog de tweede. Als die ouder leek, kon hij terug. Ook de tweede 
was snel gevonden. Pax keerde terug naar de eenzame berk en sloeg toen het pad in waarvan hij dacht 
dat het het goede zou zijn. 
Na een paar kilometer bemerkte hij op de zwakke wind de geur van konijnen. Hij blafte een paar keer en 
riep: 
"Salef, Salef, ik ben Pax, ik zoek je, namens Felas!" 
Even bleef het stil, toen ritselde het achter hem en voelde hij een steek in zijn achterpoot. Een woedend 
konijnenstemmetje riep: 
"Rothond, vuile smerige zwerver, hoe durf je mijn naam en die van heer Felas in je smerige bek te 
nemen. Jij die ons verraden hebt aan die stinkende moordenaar, zeker een vriendje van je, soort zoekt 
soort, hier..." en weer werd Pax in zijn achterpoot gebeten, door, wat hij nu pas zag, een heel klein 
konijntje, zwart met witte tipjes aan zijn oren. 
Pax sprong achteruit en riep:"Hoe kom je erbij, Salef, als jij tenminste Salef bent! Ik heb deze nacht 
geslapen en.." 
"Ja, nadat je eerst ons adres even aan de vos hebt gegeven, rotbeest, misselijke verrader, ik zal..." 
Maar wat hij zou werd niet helemaal duidelijk want Pax had een paar passen naar voren gedaan en het 
konijntje voorzichtig maar stevig in het nekvel gegrepen. Losjes slingerde hij het konijntje heen en weer. 
"Laat me los, moordenaar, smerige vossenvriend!" 
Tussen zijn tanden door gromde Pax: 
"Niet voordat je mij rustig aan het woord laat, kleintje. Ik mag dan een zwerfhond geworden zijn, ik laat 
me niet zo maar uitschelden. Als je dat belooft laat ik je los."  
Er kwam geen antwoord, maar toen Pax nog een keer schudde hoorde hij een benepen "ik beloof  
het...." 
Pax zette het kleine diertje neer en begon rustig te praten. Hij legde uit wat hij die nacht gedaan had 
(rustig geslapen) en wat hij gevonden had (een uitgemoorde konijnenfamilie), dat hij de laatste was met 
wie Felas gesproken had en dat hij nu kon doen wat hij beloofd had, namelijk de verdere familie 
waarschuwen.  
Zijn toespraak had echter niet het gewenste resultaat: het konijntje geloofde hem niet.  
"Ik vertrouw je niet, Pax-mensenhond, waarom zou je ons helpen?" 
"Ik kan jullie niet eens helpen", zei Pax, "waarschuwen wel, maar dat kan jij ook." 
"Bewijs jij maar eens, hond, dat jij de vos niet geholpen hebt!" zei het konijntje dapper. "Hij is tenslotte 
familie van je..." 
Pax gromde en zei:  
"Moet ik je nog een keer pakken, kleintje? Ik snap heel goed dat jullie bang zijn voor de vos. Ik zie ook 
dat jullie niet tegen hem op kunnen: hij is veel sterker dan jullie, sterker dan ik ook, trouwens.  
Jullie zouden de vos moeten proberen af te leiden, eh, bezig te houden, als is het maar voor een tijdje. 
Jullie kunnen dan in alle rust nieuwe, diepere holen graven. Want, als ik het eerlijk mag zeggen, jullie 
hebben het de vos wel wat gemakkelijk gemaakt met die ondiepe holen bij de eenzame berk..." 
"Je hebt gelijk",zuchtte Salef. "De holen waren ondiep. We waren al zo lang niet meer aangevallen. We 
zijn onvoorzichtig geworden."  
Pax dacht na en zei toen:  
“Ik heb een plannetje om hem eens goed te laten schrikken, zodat hij zich even niet meer met konijnen 
zal willen bemoeien. Ik heb voor mijn plan een grote groep goede gravers nodig, kun je daar 
aankomen?" 
"Oh ja, wel dertig als het moet, maar ik vertel niet waar ze zijn, ik vertrouw je nog niet..."  
Het konijntje keek op naar de zwarte hond. Pax grinnikte.  
"Oké, dan vertrouw je me niet. Luister naar mijn plan, doe wat ik je opdraag en dan zal je eens zien..." 
 



Een paar uur later vertrok Pax weer in de richting van de geurvlaggen op zoek naar de vos. Salef ging de 
andere kant op, onder de heidepollen door. De zon was alweer aan het dalen toen beide dieren uit het 
zicht verdwenen. 
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Scharf, de oude, sluwe vos, lag heerlijk te slapen onder een lage den toen Pax voorzichtig naderbij 
kwam. Het was niet voor het eerst dat hij een vos zag; samen met Ster had hij er ook eens een gezien in 
het bos. Het paard had toen verteld over vossen. Jagers waren het, die natuurlijk ook voor hun jongen 
wilden zorgen. Maar sommige vossen, vooral oude dieren zonder wijfje, konden vals en gemeen zijn. Die 
hadden geen medelijden. Pax had toen die vos al willen aanvallen en wegjagen, maar Ster had gezegd 
dat lang niet alle vossen zo zijn, en dat de oude, valse vossen echt niets leren; je kunt ze misschien even 
wegjagen, maar terugkomen doen ze toch.  
Dus hoewel het dus niet de eerste ontmoeting met een vos was, huiverde Pax toch wel even: wat was 
deze vos groot en fors! Op het rustig ademende lijf van Scharf waren sporen van gevechten te zien, 
maar ook stevige spierbundels die grote kracht moesten hebben.  
Even bedacht Pax dat hij misschien maar beter om kon keren en het hele plan vergeten. Maar hij dacht 
aan Ster en wat een belofte onder dieren betekent en dus ging hij een eindje uit de buurt van Scharf naar 
de ondergaande zon zitten turen en begon toen zo maar te zingen. Een schitterend lied werd het niet, en 
voor een mens niet meer dan gejank, maar elk dier kon horen dat het over Ster ging, zijn goede vriendin 
die hij miste.  
Zo ging Pax in zijn lied op, dat hij niet merkte dat Scharf achter hem stond. Pas toen het lied uit was 
hoorde hij het hijgen van de oude vos in zijn nek.  
Pax keek om.  
Hij zag de vervaarlijke tanden in de grote bek. Een paar waren er weg. Dit waren dus de tanden die de 
kleine konijntjes, de rammelaars en de voedsters uiteen gereten hadden, verscheurd en opgegeten. 
Pax stond op en deed een pas naar voren. Een diep keelgegrom van Scharf zei hem dat hij dichtbij 
genoeg was. Zo rustig mogelijk ging hij zitten. 
Toen hoorde hij Scharfs krakende, gebarsten stem: 
"Wat moet je hier, zwart kleintje? Zoek je je vader? Of misschien een mensenbaas?" 
Pax probeerde zijn stem zo laag en rustig mogelijk te laten klinken toen hij antwoordde:  
"Ik ben Pax, een van de familie van ver weg over het blauwgroene water, de zee. Ik heb opdracht 
gekregen om hier, in het buitengebied, op zoek te gaan naar dieren die slim, sterk en gevoelig genoeg 
zijn om de verering van de maan over te nemen en te verbreiden over alle dieren van het buiten gebied."  
De vos wilde wat zeggen, maar Pax, net goed op dreef, liet hem er niet tussen komen. 
"De grote Niwre, wolf van de oude stam, heeft mij opgedragen alle hondachtigen in het buitengebied, hier 
dus, bekend te maken met de dienst aan de maan.  
De maan moet ook hier vereerd en aanbeden worden, door alles wat zich hond, vos of wolf noemt. Ben 
jij, oude Scharf, bereid om hier aan mee te werken?" 
Het geluid wat nu uit de diepe strot van de oude Scharf kwam, moest een soort giechelen zijn. Het klonk 
Pax afschuwelijk in de oren, maar hij hield zijn deftige houding vast en keek de vos met een hooghartige 
blik aan. 
"Ik," reutelde de oude vos, "ik een dienaar van de maan? Dat ding daar in de lucht dat niet eens warmte 
geeft en een licht waarbij haast niet te jagen valt? Heb ik daar  wat mee te maken, doet de maan wel 
eens iets voor mij?  
Brengt de maan mij soms eten?  
Jaagt de maan voor mij?" 
De vos ging zitten voordat hij verder ging.  
"De maandienst wordt hier niet gehouden, in ieder geval niet door dieren die ik ken. Wie zegt mij dat jij dit 
niet als smoesje voor mij verzonnen hebt. Ik hoorde je over de Ster zingen. De Ster, ja die ken ik, en die 
eer ik, soms, als het me zo uitkomt. Maar de maan? Hou toch op, hond!" 
Pax liet niet zien dat hij behoorlijk schrok van de woorden van Scharf: hij kende Ster, hoewel hij er steeds 
'de' voor zei. Hadden ze het wel over dezelfde? 
"De maan, Scharf, dient vereerd te worden en wel door slimme, sterke en trouwe dieren." 
De vos lachte met de kop in de lucht:  
"Dan zoek je maar een ander slim, sterk en trouw dier!" 
"Verder, " zei Pax op rustige toon, "moet deze verering eindigen met een offermaaltijd, waarbij vooral de 
dieren die de maan nooit zullen vereren, geslacht en opgegeten worden." 
"Welke dieren?", vroeg Scharf ineens geïnteresseerd. 



"Och, niet dat het belangrijk is, maar eh...konijnen, ja konijnen meestal. Maar goed, ik zal u niet langer 
ophouden..." 
"Nee, nee, ik wil meedoen", zei de vos, "ik vind eigenlijk ook wel dat de maan vereerd moet worden. Zeg 
me wat ik moet doen!" 
"Tja, "zei Pax, "da's niet zo eenvoudig, maar een sterk en slim dier als u... 
Goed. Allereerst het toespreken van de maan. Dat moet op z'n wolfs, dus zo' " en Pax spitste zijn snuit, 
stak hem omhoog en liet zijn allermooiste wolvengehuil horen.  
"Hou toch op kleintje, "zei de vos minachtend, " dat kan ik toch veel beter." 
De vos ging op een grote molshoop zitten en huilde dat het Pax door merg en been ging.  
"Okee, okee, da's prima, "zei Pax, maar nu de woorden: 
 
                O Maan 
                blijf niet staan 
                Gij moet verder gaan 
                ver bij ons vandaan 
                gaat Gij uw baan 
                straks kraait de haan 
                blijf in de waan 
                dat Gij kunt gaan 
                o Maan! 
 
Pax hoopte dat de vos niet zou gaan lachen om deze nonsens, maar de vos zat er helemaal in. Hij leerde 
het vers snel uit het hoofd, alleen maar vanwege het vooruitzicht van nog meer jonge konijntjes.  
Pax zuchtte. Nu kwam het moeilijkste. 
"En dan nu de dans. Voor deze maandans moet je behoorlijk sterk zijn. Je moet namelijk op vier poten 
tegelijk van de grond komen, goed hoog en dan met stramme gestrekte poten weer neerkomen. Je moet 
daarbij ronddraaien. Je krijgt dan steeds vier putjes in het zand, dat zijn de vier windrichtingen, en die 
putjes staan telkens anders. De wind is ook telkens anders, nietwaar?" 
Ook deze onzin slikte de vos. Hij sprong uit alle macht om hoog en plofte op zijn sterke poten zo hard 
neer, dat het in zijn oude rug doordreunde. 
"Doe ik het goed? " zei Scharf, "Enneh, wanneer beginnen we?" 
Pax zei op geheimzinnige toon: 
"Ik heb het geen dier beter zien doen dan jij, m'n beste Scharf.  
Vannacht, als de maan hoog aan de hemel staat, dan gaan jij en ik naar de heilige plaats die ik 
vanochtend uitgezocht heb. We zingen samen het lied voor de maan, terwijl jij er bij danst. Om ons heen 
zullen konijnen staan. Die zijn voor de danser, voor jou dus, Scharf. Maar, pas op! Als je voordat de dans 
is afgelopen een konijn opeet, zul je je leven lang geen konijn meer aanraken! De vreselijkste ziektes zul 
je dan krijgen, in ieder geval de maanziekte die dieren gek maakt..." 
Het was te zien dat de vos dit maar half geloofde, maar hij was zo in gedachten bezig met konijntjes 
eten, dat er in zijn schimmige hersens geen plaats leek voor ongeloof of wantrouwen. Hij oefende het lied 
en de dans zo vaak dat Pax er bijna gek van werd en hij was dan ook blij dat de maan opkwam. Dat 
maakte de vos rustig. Hij zei zelfs dat hij niet gestoord wilde worden: hij ging net zo lang naar de maan 
kijken tot die hoog genoeg zou staan om te vertrekken. 
Pax' zenuwen waren al aardig onder spanning aan het komen. Zijn deel van het plan ging tot nu toe 
goed. Hij hoopte maar dat Salef zijn deel ook voor elkaar zou hebben. 
Toen de maan haast haar hoogste punt in de zwartblauwe hemel had bereikt gingen de vos en de hond 
op pad naar het heiligdom waar de maan vereerd zou moeten worden.  
Aan de horizon waren wolkenranden te zien die zilverachtig oplichtten in het maanlicht. 
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Pax volgde het pad dat hem door Salef gewezen was.  
In het maanlicht zag het er nogal anders uit en de markeringspunten kon hij moeilijk onderscheiden in de 
schaduwen om hem heen. Daarbij werd hij op de voet gevolgd door een hongerige vos en dat was geen 
prettig idee. Hij probeerde zijn angst van zich af te zetten; het plan moest slagen. 



Dorre bladeren ritselden onder de poten van beide dieren. Door de kale takken van de beuken die hier 
en daar groepjes vormden was de maan steeds even te zien. Ze was helemaal vol deze nacht; een 
prettig toeval, vond Pax. 
Scharf liep ondertussen steeds maar in zichzelf het maanlied te oefenen en Pax meende te horen dat hij 
onder het lopen ook zijn sprong oefende. De oude vos slikte toch maar alles van het verhaal!  
Pax voelde zich eigenlijk een beetje trots dat zijn list zo goed verliep. Als vossen zo slim waren zoals in 
verhalen meestal verteld wordt: deze in elk geval niet. 
Onder het lopen bedacht Pax al deze dingen, maar het meest dacht hij aan Ster. Hoe zou die zijn plan 
vinden? Vossen moesten tenslotte ook eten. Kon een vos er iets aan doen dat hij roofdier was? Hij 
drukte steeds die gedachten weg dat zij het eigenlijk niet zo'n goed plan zou vinden: eigenlijk nam hij de 
oude vos beet op een onsportieve manier. Pax wilde er niet aan denken: de vos moest gestraft worden 
voor zijn vreselijke daden. Afleren kon niet: straf geven wel. 
 
Toch nog onverwacht kwamen ze bij de kleine open plek, waar Salef met zijn volk aanwezig zou zijn. Een 
open plek met wat berken en struiken er omheen.  
Wit blonk het zand in het maanlicht.  
Scharf keek om zich heen en vroeg:  
"Ik zie niet een konijn, Pax - mensenhond. Waar zijn ze?" 
"O, maar ze komen pas naar voren als jij aan het dansen bent. Maar kijk eerst eens naar de maan. Het 
duurt niet lang meer of het midden van de open plek is helemaal verlicht.  
Wacht daarop: dat is het moment!" 
Scharf nam plaats onder een berk en tuurde strak voor zich uit naar de open plek, die al bijna helemaal 
in het maanlicht baadde.  
Scharf bemerkte dat, zachtjes en een voor een, tien - twintig konijntjes in een kring om de open plek 
kwamen zitten. Hij likte zijn lippen maar hield zich in. 
Pax keek naar de lucht en zag tot zijn schrik dat er wolken naar de maan toe dreven. Een betrokken 
lucht zou zijn plan kunnen bederven.  
Scharf stootte hem aan.  
"Zeg, Pax, kan het nu?"'fluisterde hij. 
"Ga je gang, Scharf, heer van de dansers voor de maan. De nacht is van jou!" zei Pax plechtig. 
Scharf liep voorzichtig naar het midden van de open plek. Hij gaf een teken aan Pax die zangerig begon 
te janken. De vos begon aan zijn dans en aan het maangedicht:  
"O, maan...." 
En toen schoof er een dikke wolk voor de maan.... 
Meteen stond Scharf stil en vanzelf hield Pax ook even op met zijn muzikale begeleiding. Hij zag de 
verbazing op Scharfs oude kop.  
Hij zei: "Geeft niks, de maan wil dat je harder danst!"  
Meteen zong hij weer verder en ook Scharf danste en droeg de gebedswoorden voor. 
 
Toen stortte de grond onder de poten van Scharf in. Precies op de plek  waar zijn vier poten, midden in 
de dans, terecht kwamen zakte hij erdoor.  
Ineens kwam zijn buik op de grond en leek het of hij geen poten meer had.  
Tegelijkertijd werden de gaten waarin zijn poten gezakt waren razendsnel dichtgegooid door tientallen 
kleine konijnenpootjes.  
Binnen de kortste keren zat de vos muurvast.  
Tenminste, zo leek het. Want toen Pax met een triomfantelijk gezicht het graafwerk van dichtbij wilde 
bekijken, gromde Scharf:  
"Oké, hond, je hebt me laten schrikken, maar dacht je nou echt dat ik die onzin van die maanverering 
geloofde? Het ging mij om weer een paar van die lekkere sappige KONIJNEN!" en met een brul en een 
grauw bevrijdde hij in een paar tellen zijn poten en zette de konijnenjacht in. Maar die hadden daar op 
gerekend, want binnen dezelfde twee tellen waren ze allemaal in hun holen verdwenen.  
De vos bemerkte snel genoeg dat deze gangen veel te diep waren om uit te graven.  
Woedend keerde hij zich naar Pax om:  
"Dit is allemaal jouw schuld," zei hij met een diepe koude stem, "je zult je straf niet ontlopen."  
Hij liep op Pax toe, opende zijn bek wijd open en liet ze bij Pax' nek weer dichtklappen. Pax wilde de beet 
wel ontwijken, maar hij was te laat. De vos wilde echter niet zijn hals openbijten, nee, hij klemde zijn 
kaken om de halsband die Pax nog steeds omhad.  
De vos rukte en trok hem mee, of hij wilde of niet. Zo werd hij teruggesjord naar de plek waar hij Scharf 
voor het eerst ontmoet had.  
Pax vroeg:"Waar gaan we heen, Scharf", in de hoop dat de vos zou antwoorden en zo zijn greep op de 
leren halsband te verminderen. Maar Scharf antwoordde alleen maar met gegrom. 



Ze kwamen aan bij een tunnel,die naar vossen stonk. Scharf duwde Pax er in.  
Nu werd Pax echt bang: hij was nog nooit onder de grond geweest. Hard trapte Scharf hem verder door 
de tunnel, totdat hij in een onderaardse kamer lag. Scharf beet hem toe:  
"D'r is geen plaats voor ons beiden, ik overnacht wel buiten. Doe geen moeite om de deur dicht te doen, 
dat doe ik wel. Welterusten!"  
De vos kroop onhandig achterwaarts naar buiten. Toen begreep Pax wat hij bedoelde met 'de deur dicht 
doen: Scharf trapte met zijn achterpoten losse aarde in de gang en stampte die aan. 
Het hol was zo klein dat Pax er maar net in paste. Het was er pikdonker en vochtig - koud. Gelukkig 
kwam door de kieren en spleten in het dak van het hol een beetje verse lucht naar binnen. Pax had zich 
nog nooit zo eenzaam en benauwd gevoeld   
Daarbij kwam nog dat hij zich vreselijk schaamde: hij was de vos niet te slim afgeweest, maar andersom. 
En nu: wat zou Scharf met hem van plan zijn, waarom had hij niet meteen Pax' strot door gebeten? 
Allemaal vragen waar voorlopig geen antwoord op zou komen.  
Pax probeerde of het mogelijk zou zijn zichzelf uit te graven, maar hij had te weinig ruimte om zich af te 
zetten bij het graven. Het zand was nogal los en de kleine gang die hij maakte stortte steeds weer in. Hij 
gaf het op en probeerde zich op te rollen, wat door de grootte van het hol erg moeilijk was. Na een paar 
keer proberen lukte het, en vol van verdrietige gedachten viel hij in slaap. Maar boven het hol sliep 
Scharf, en daarboven, in de donkerblauwe nachthemel scheen, telkens even tussen de wolken door, een 
grote, heldere ster. 
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Als je, zoals Pax in een totaal donkere ruimte bent weet je na korte tijd al niet meer of het dag of nacht is. 
Pax was aan het einde van de nacht in het vossenhol gestopt, hij had geslapen, maar hoelang? Nog 
steeds was het aardedonker om hem heen. Het gevoel van eenzaamheid werd nog sterker doordat hij 
helemaal niets hoorde. Alleen wat gesuis in zijn oren, maar dat had hij al sinds de mensen op hem 
geschoten hadden. De stilte en de duisternis maakten dat hij snel weer insliep. Hij droomde nu weer van 
Ster, die hem aankeek, maar niets zei. Haar lieve bruine ogen leken hem warmte te geven, maar opeens 
galoppeerde ze weg. Pax schrok wakker. De beklemmende eenzaamheid was nu, na die droom, nog 
drukkender om hem heen. Pax had honger en dorst, zijn tong hing droog uit zijn bek. Hij begon zich af te 
vragen hoe het zou zijn om hier dood te gaan. Niemand zou zijn lichaam ooit vinden, het zou vergaan in 
de aarde. Hoe langer hij daar over nadacht, hoe minder erg het hem leek: mensen en dieren zouden 
verdriet hebben over hem omdat hij verdwenen was, maar ze hadden altijd het beeld voor zich van een 
gezonde, glanzend - zwarte hond met donkere, vriendelijke ogen. In het donker zag hij beelden voor zich 
van vroeger. Van Lara, zijn moeder, van de mensenfamilie, van Frederik. Ook zag hij in zijn gemijmer de 
gezichten van de vrienden die hij onderweg gemaakt had. Fantastisch zo helder als hij die voor de geest 
kon halen. Hun stemmen kon hij horen, de woorden die ze zeiden... 
'Ja, zo moet het zijn als je dood gaat', dacht Pax, 'alles uit je leven komt voorbij...' 
Daar was de stem van de vriendelijke jonge mol, Snelpoot, zo helder en duidelijk alsof hij echt bij hem in 
het hol onder de grond zat. Hoor, hij praat weer..."Pax, mensenhond, wat ben ik blij dat ik je gevonden 
heb....kom eruit..." 
Pax vond het niet vreemd om te antwoorden op deze droomwoorden; zo gewoon was het om de stem te 
horen dat hij meteen antwoordde: "Snelpoot, mijn vriend, laat maar, ik kan er niet uit, ik zit vast. En al kon 
ik eruit, buiten slaapt Scharf..." 
Maar Snelpoot geeft antwoord, is het een droom? "Scharf slaapt voor altijd, voor hem hoef je niet meer 
bang te zijn. Kom Pax, doe je best, sta op! Ik heb met mijn familie een gang gegraven. Probeer 
tenminste of hij groot genoeg is..." 
Het klopt helemaal: je gaat dood, maar het geeft het gevoel van bevrijding, uit de ellende, uit de diepte, 
omhoog naar het licht.  
Met inspanning van al zijn krachten hees Pax zich overeind, en volgde op de tast het kleine staartje van 
de mol in het pikkedonker. Hij wrong zich door de smalle gang, waarvan hij voelde dat die omhoog liep. 
Plotseling stak licht in zijn ogen, frisse lucht waaide om zijn stoffige neus. Pax stond weer op het zachte 
gras, aan de andere kant van het vossenhol.  
Hij zag dat het laat in de middag was, de zon raakte de horizon al. In de schaduw van de struiken zaten 
Snelpoot en zijn familieleden te genieten van het succes van hun bevrijdingsactie.  
Snelpoot bracht verslag uit.  
"De konijnen hebben een grote familie, zoals je weet. Jouw truc met de maanverering is als een van de 
beste grappen door heel hun familie gegaan. Zodoende kwam het verhaal bij een familie die bij een 
paardenfarm woont. Een van de paarden daar, een bruine merrie die Ruby heet, hoorde het verhaal en 
zei: 'die hond ken ik' en ze vertelde heel wat verhalen over jou." 



Pax luisterde met open bek naar dit verhaal. Een paard dat Ruby heette en dat hem kende? Pax kende 
maar een paard en dat was Ster. Maar Snelpoot ging verder. 
"Zij was het die vroeg hoe het verhaal afgelopen was. Toen niemand het haar kon vertellen heeft ze mijn 
familie daar in de buurt opdracht gegeven mij op te zoeken, zodat ik op zoek kon gaan naar jou. Ik 
scharrelde de stam bij elkaar en ging op pad. En dat was geen dag te laat, geloof ik." 
"Ja maar, " zei Pax, "Ik ken geen paard dat Ruby heet. Ik ken alleen Ster en dat is..." 
"Oh, Ster!" Snelpoot keek eerst zijn stamleden en toen Pax lachend aan. "Nu kan je toch echt zien dat jij 
een mensenhond bent, Pax! Weet jij dan niet dat dieren als ze elkaar willen helpen met daden of met 
woorden, zichzelf vaak Ster noemen, naar de De Ster, beschermster van ons allemaal?" 
"Nee, "mompelde Pax, en hij voelde zich erg dom. Scharf had het over De Ster gehad en niet over Ster, 
het paard. 
Scharf, waar was Scharf eigenlijk? Pax vroeg het aan Snelpoot. 
"Als je nog kunt lopen, Pax, " zei Snelpoot,"dan brengen wij je naar hem toe. Daarna brengen wij je naar 
een plek waar hoogstwaarschijnlijk eten voor jou is te vinden." 
Meteen gingen de mollen op weg. Pax strompelde achter hen aan, maar viel al snel neer. Zijn honger en 
vooral zijn dorst hadden hem meer verzwakt dan de mollen gedacht hadden. Maar ook nu gaf Snelpoot 
als een echte leider zijn bevelen.  
"Harssnoet, Berkbast, jullie bewaken Pax, de rest gaat met mij mee, wormen zoeken."  
In een oogwenk waren ze verdwenen in holletjes die Pax nog niet eens gezien had. Hij sloot zijn ogen 
even. Hij voelde hoe de twee mollen probeerden zijn pels schoon te maken. Hij liet ze maar begaan, 
hoewel het kriebelde.  
Toen hij zijn ogen weer opendeed, lag er al een hoopje wriemelende wormen voor hem. Normaal zou hij 
ze niet door de keel krijgen, maar nu zette hij gretig zijn tanden erin. Het smaakte naar aarde, maar het 
was eten en drinken tegelijk. Nadat de mollen hem nog een paar hoopjes wormen hadden gebracht ging 
de tocht weer verder.  
Na een kwartier lopen kwamen ze bij een klein vennetje.  
Aan de rand daarvan, half in het water, lag Scharf.  
Pax vond het vreselijk zijn vijand zo te zien. Scharf was in een val van de mensen terechtgekomen en 
was daardoor gedood. Zijn kop was door de dichtklappende val verminkt.  
Pax bleef maar kijken en kijken totdat Snelpoot hem maande verder te gaan. Vermoeid ging Pax verder. 
Het beeld van zijn gedode vijand had hem niet opgebeurd, eerder bedroefd. 
Toen de maan alweer opkwam kwamen ze aan bij een boerderij waarbij alleen maar grote grasvelden en 
heggen te vinden waren.  
Snelpoot legde uit waar Pax was.  
"Dit is een plek waar in de zomer nogal wat mensen op het gras wonen in huizen van doeken. Ze 
schijnen dat leuk te vinden, maar wij niet: goede hopen maken is in de zomer hier vrijwel onmogelijk. De 
mensen zetten hier dingen van glas in de grond die angstaanjagende geluiden voortbrengen." 
Het voordeel van deze plek had Pax al snel door. Er was een grote composthoop waarop de boer en een 
paar late kampeerders regelmatig etensresten gooiden, die Pax rustig kon opeten. Niemand joeg hem 
weg, en hij kon dikwijls met een goed gevulde maag onder een oude stacaravan gaan slapen. Hij bleef er 
een paar dagen om aan te sterken. 
 
Op een ochtend schrok Pax wakker van geknal in de verte. Felle knallen werden afgewisseld door lange 
ratelende geluiden en doffe dreunen. Zijn angst om beschoten te worden was er ineens weer: 
levensgroot. Ineens voelde hij ook weer de metalen balletjes die onder zijn huid waren blijven zitten, ze 
begonnen te jeuken en zelfs pijn te doen. Bij een van de molshopen ging hij om Snelpoot roepen.  
De mol kwam naar boven. Pax vroeg hem naar de knallen en Snelpoot probeerde hem gerust te stellen. 
"Het zijn inderdaad mensen, ja", zei hij, "met veel grotere knalstokken dan waarmee ze op jou geschoten 
hebben. Maar ze doen er geen kwaad mee, tenminste, niet dat ik weet." 
Maar Pax vond dat het tijd was om te vertrekken. Bij zulk geknal zou hij nooit rustig kunnen leven, en hij 
wilde zijn vriendin Ruby opzoeken. Snelpoot wees hem zo goed mogelijk de weg en nam afscheid van 
hem.  
"Ik kan je niet genoeg bedanken," zei Pax, "je hebt mijn leven gered."  
"Zorg dat ik er geen spijt van krijg," zei Snelpoot alleen maar, "en goede reis." 
Pax vertrok.  
Gesterkt door een paar dagen goed eten en drinken verliet hij de camping en doorkruiste in twee dagen 
een bos. Na het bos kwamen weer landerijen en bij een van de boerderijen vond hij een lange lage 
schuur waarvan hij vermoedde dat er paarden in woonden. Dichterbij gekomen hoorde hij hun gehinnik. 
Meteen herkende hij Ruby's stem. Hij rende op haar box af. De merrie begon Pax zo te likken dat hij er 
van omver rolde. 
"Ruby, Ruby!", blafte Pax.  



Ruby keek hem aan en zei: "Pax, wil je me Ster blijven noemen. De mensennaam Ruby vind ik minder 
mooi dan Ster, en jij kent me nu eenmaal als Ster." 
"Ik ook," zei Pax, en, omdat de onderdeur toch openstond, kroop hij lekker in het stro achterin Sters box 
om daar eens lekker te gaan uitrusten.  
Toen hij sliep zei Ster zacht:  
"Ja. slaap maar lekker, Pax, maar je bent er nog niet. Je moet naar huis, naar je mensenhuis, en ik moet 
je daarbij helpen ook al hield ik je liever bij me. Ik moet je helpen, of ik wil of niet. 
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"Je hebt nu de route echt goed in je hoofd?" Ster probeerde Pax nog eens in te prenten waarheen hij 
moest lopen, waar hij moest afslaan, waar hij moest uitkijken. 
"Ja Ster, heus, ik weet het allemaal, je hebt het me vandaag en gisteren al tien keer uitgelegd: de 
asfaltweg rechtdoor, onder de grote autoweg door, linksaf slaan, autoweg volgen. Dan kom ik in het grote 
mensendorp en daar moet ik mijn instinct goed laten werken." Pax keek vooral bij dat laatste zinnetje wat 
moeilijk: je instinct laten werken, hoe doe je dat. Maar ook dat had Ster hem al meermalen gezegd: Je 
instinct gebruik je niet, dat is er of dat is er niet. Afwachten dus. 
"Ster, ik ga. Ik denk dat ik je nooit meer zal zien, maar laten we dat alsjeblieft niet erg vinden. Ik heb veel 
van je geleerd en zal alles over jou aan Frederik vertellen, mocht ik die ooit terugzien..." 
"Dat zul je vast, Pax," zei Ster. "Frederik lijkt me een wijs dier en ik ben er trots op dat je over mij aan 
hem wil vertellen. Dag Pax, het ga je goed." 
Pax keek naar de lucht: donker en grijs met hier en daar een troep trekvogels die aan de grote tocht 
begon. Ik hoop dat ze het halen, ik hoop dat ik het haal, dacht hij. Hij liep de boerderij af, langs de 
asfaltweg. Steeds kwamen er troepen vogels over, zij hadden tenminste elkaar, Pax was weer op 
zichzelf aangewezen. Niet aan denken, doorlopen, hield hij zichzelf voor. 
Algauw kwam de grote weg in zicht. Brullend reden grote en kleine wagens over het viaduct waar Pax 
onderdoor moest. Hij was er niet bang voor, hij trippelde over de schuine kant die bedekt was met tegels. 
Aan het einde was inderdaad een weg naar links, die Pax insloeg.  
In de verte waren de omtrekken al te zien van wat Ster 'het grote dorp' had genoemd.  
Na een tijdje ging de weg ineens scherp naar rechts, terwijl Pax rechtdoor moest. Hij zocht en vond een 
bruggetje over een sloot en ging verder door de weilanden. Twee weilanden verder kwam er weer een 
weg die in de richting van het dorp ging. Hij kwam op een punt dat hij niet meer de autoweg moest blijven 
volgen maar rechts af moest buigen. Het werd al een beetje donker. Hij zag lichtjes aangaan in het dorp, 
en hij verlangde naar het mensenhuis met zijn warme mand en de lampen aan, de vriendelijke aaien van 
de mensen, het eten, Frederik, zelfs de jongen met het blokje wat pijn deed wilde hij terugzien. 
Het was donker toen hij in het dorp aankwam. Hij had honger en dorst en omdat hij dacht dat zijn instinct 
wel niet zo goed zou werken met een lege maag, besloot hij eerst eten te zoeken, daarna een 
slaapplaats en de volgende dag maar eens verder te zien. Achter een slagerij vond hij vleesresten en wat 
botten, water dronk hij uit een plas. In een klein plantsoen kroop hij rillend weg onder een paar natte 
struiken en dacht verdrietig terug aan de warme stal van Ster, die nu verder weg leek dan ooit. 
 
De volgende ochtend rekte Pax zich eens lekker uit en kroop stijf en houterig onder zijn struik vandaan. 
Hij schudde druppels water van zich af, maakte wat geurvlaggen in de omgeving en slenterde wat rond. 
Hoe dat instinct moest gaan werken was hem een raadsel. Hij zag dat er minstens vier grote wegen 
waren die uit het dorp leidden, maar er was geen stemmetje in zijn kop dat zei:'die moet je nemen.'  
Hij liep langs alle vier die wegen om misschien te voelen welke hij moest nemen. Hij kwam er niet uit. 
Plotseling hoorde hij een heldere meisjesstem zijn naam roepen. Hoe kon dat? Wie kende hem hier? Of 
werd er een ander geroepen? Hij had vaak genoeg van honden gehoord die Bax of Tax of Rax heetten. 
Hij keek om zich heen.  
Aan de overkant van de drukke straat stond een meisje.  
Ze keek naar hem! En ze riep:  
"Pax, Pax, kom eens hier! Pax, hoe is het mogelijk! Pax!" 
Er ging een rilling door zijn vermagerde lijf heen. Dit was een van de meisjes van zijn eigen 
mensenfamilie.  
'Inderdaad, hoe is het mogelijk, dacht Pax. 'Dit is toch mijn dorp niet, wat doet zij hier?'  
Hij schrok van de gedachte die daarna in hem opkwam:  
'Als zij het is, wil ik dan mee? Weer in een huis wonen, gebonden zijn, er niet altijd uitkunnen als je dat 
wel wilt? Geen andere dieren meer leren kennen?' 
'Ach wat, onzin, ik wil toch zeker terug naar Frederik, en ik mag buiten loslopen, zo kan ik toch heel wat 
andere dieren ontmoeten.' 



Pax stond in tweestrijd en het meisje zag het. Ze stak de straat over, pakte Pax bij zijn halsband en nam 
hem mee een groot huis in waarin allerlei spullen op planken lagen. Het rook er naar papier.  
Ze stuurde Pax in een kleine kamer ergens achterin het gebouw en ging even weg. Toen ze terugkwam 
liep ze weer op Pax toe en probeerde voorzichtig hem te aaien. Hij liet het toe, maar gromde zachtjes. 
Pax was het nog steeds niet met zichzelf eens of hij er goed aangedaan had met het meisje mee te 
gaan. Mee te gaan? Hij was meegenomen!  
Maar hij had haar toch kunnen bijten?  
Nee, eigenlijk niet.  
Hij liet haar dus aaien, maar liet door zijn grommen merken dat hij nog niet zeker was van zijn zaak. 
De deur ging open, een man stapte binnen. Pax herkende onmiddellijk de vader van de familie. Weer 
gromde hij, maar hij liet zich gewillig meevoeren naar de klaarstaande auto. De auto leek van binnen wel 
kleiner geworden, en het lawaai deed weer pijn aan zijn oren. Pax jankte, maar hij wist niet of het was 
van de auto of van zijn verloren vrijheid. 
 
Het huis met de oprijlaan zag er niet anders uit. Waarom ook, hij was ongeveer dertig nachten weg 
geweest. Toch vond Pax het allemaal anders, misschien omdat hij zelf veranderd was. Een maal in de 
kamer kon hij zijn draai niet vinden, de muren benauwden hem, hij kon de buitenwereld wel zien, maar 
dan door glas, hij kon haar niet ruiken, niet voelen. Frederik was zo verstandig eerst maar even geen 
contact te zoeken met Pax: dat zou vanzelf wel komen, dacht hij. En hij kreeg gelijk. 
Pax had een paar dagen nodig om weer een beetje tot zichzelf te komen en te begrijpen dat het avontuur 
voorbij was. Het avontuur dat hij zo graag wilde hebben, toen hij er midden in zat liefst meteen wilde 
beëindigen en dat hij nu voor niets in de wereld had willen missen. Nu vertelde hij alles zo duidelijk 
mogelijk aan Frederik die aandachtig toeluisterde. Maar halverwege het verhaal zei Fredrik dat hij erg 
moe was en eerst wilde slapen. "Morgen verder, goed?" "Ja - ja, prima," stotterde Pax, en hij keek de 
kater verbaasd na toen die op de tafel ging liggen. "Goed, morgen verder..." 
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Het leven had voor Pax weer zijn gewone loop hernomen: ondanks de winter schooierde Pax graag 
langs de vele wegen die door en om het dorpje liepen. Hij verkende de wegen, de weilanden en het bos. 
De plek waar hij beschoten was bezocht hij nog een keer. De schapen waren er niet meer, de mannen 
ook niet. De plek had ook niets angstaanjagends meer. Pax was daar eerst bang voor geweest, maar nu 
hij de plek terugzag begreep hij dat niet deze omgeving, maar hijzelf veranderd was. Er zou nooit meer 
op hem geschoten hoeven te worden, omdat hij nooit meer op schapen zou gaan jagen. Op een van zijn 
tochten kwam hij toch nog een schaap tegen, hoewel het heel koud was. Tegen de met lange 
wolkenrijen bedekte hemel ging een troep wilde ganzen over. Hun geschreeuw was ondanks de wind 
goed te horen. Het schaap stond tegen een bosje van struikgewas aan, schuilend tegen de snijdende 
wind. Aarzelend liep Pax op hem af. Het schaap keek hem vriendelijk aan. "Dag Pax. Ja, kijk maar niet 
zo vreemd. Ik ken je naam." Pax voelde zich heel verlegen en zei: "U kent mij van . . ." Maar het schaap 
viel hem in de rede: "Van de jacht op mijn familie, ja. Maar ook uit verhalen van buizerds, konijnen, 
mollen en vossen. Ik denk dat je een wijze en verstandige hond bent geworden, net zoals Frederik mij 
dat verteld heeft." 
Daar keek Pax van op. "Frederik, wanneer is die hier geweest?" ""Och, al een paar dagen geleden. Hij 
heeft de dingen verteld die ik nog niet van andere dieren wist." 
Pax vroeg:"Waarom staat u hier eigenlijk nog. Het is toch veel te koud nu?" 
"Ja, het is veel te koud, maar toen de anderen vertrokken met de boer kwam ik vast te zitten. Ik zit met 
mijn wol vast aan een oud stuk prikkeldraad wat hier in de bosjes aan een oud paaltje zit." Pax liep om 
het schaap heen en zag dat de wol verschillende keren om het prikkeldraad zat. Er omheen waren op de 
huid van het schaap bloedige schrammen te zien.  
Voorzichtig probeerde Pax het prikkeldraad los te krijgen, maar zonder succes. 
"Zie je wel, ik wist dat je me zou komen helpen," zei het schaap achteromkijkend. Je zou Ster kunnen 
heten, Pax!" 
Pax verborg zijn verlegenheid door nog eens hard te trekken, maar het draad zat muurvast. 
Hij besloot dan maar hard te gaan blaffen, misschien hielp het net als toen, hoe lang geleden, bij het kalf 
in de sloot. 
Het schaap hielp mee: het blaatte snerpend en doordringend. Pax probeerde er met zijn geblaf bovenuit 
te komen, zodat er een oorverdovend lawaai vanuit het bosje kwam. Een hermelijn, belachelijk wit 
afstekend tegen de wintergrond van bruin en groen, keek verschrikt op en rende weg. Plotseling hield het 
schaap op met blaten: het zag in de verte de in blauwe overall gestoken boer aankomen. "Wegwezen, 
Pax, als ze jou hier zien leggen ze dat zeker verkeerd uit. Het zijn tenslotte mensen." 



Pax begreep het. Toen hij al een eindje weg was blaatte het schaap: "Bedankt...Ster!" 
 
De wintertochten waren natuurlijk korter dan die in de andere jaargetijden; de kou joeg Pax al weer gauw 
naar zijn warme mand terug. Frederik liep meestal wel een eindje met hem mee, maar nooit het hele 
stuk. Dan stond hij stil en zei tegen Pax: "Ik ga maar weer eens op huis aan, loop jij gerust nog even 
verder." Als Pax hem zo nakeek viel het hem op dat de kat moeilijk liep. Als hij er eens naar vroeg, ant-
woordde Frederik meestal met een: "ach, iedereen heeft wel eens wat." 
Maar Pax merkte dat ook de mensen van de familie zich zorgen maakten. Frederik werd zelfs een keer 
meegenomen in de auto. "Naar een mens die dieren beter kan maken," had Frederik monter gezegd 
toen hij weer terug kwam. "Ik kreeg twee gemene prikken in mijn zij van die man, maar ik voel me een 
stuk beter. Trouwens, dat jij die auto zo erg vindt! Ik vind het zalig, zo glijden over de weg, lekker zachte 
bekleding op de bank, lekker hoor." En zo kletste hij over zijn ziekte heen. Want dat hij een ziekte had, 
dat was Pax wel duidelijk. 
 
Het ging in de weken daarna bergafwaarts met de oranje kater. Pax moest toezien hoe zijn vriend steeds 
slechter ging lopen, steeds lustelozer uit zijn ogen keek. Ook de bezoeken aan de betermaak-mens 
kwamen steeds vaker voor. Op een avond vroeg Pax, met de kop op de rand van zijn mand, het 
rechtstreeks aan Frederik: de mensen waren toch niet thuis. 
Frederik keek hem even lachend aan, maar toen hij zag dat het Pax ernst was, ging hij zitten, krulde zijn 
staart om zijn lijf en zei: "Ik denk dat ik begrepen heb wat de mensen zeggen. Ze zeggen dat mijn nieren 
het niet goed meer doen. Ik kan niet genoeg drinken voor het plassen dat ik doe. Ik droog uit, Pax, kijk, 
als ik in mij vel bijt en trek, dan blijft het zo staan. Daarom voel ik mij zo goed na die prikken: ze spuiten 
gewoon water in me. Maar als ik het heb uitgeplast ben ik weer net zo beroerd." Hij likte zijn snorren en 
beet een vlo weg. Pax bleef met zijn kop op de rand luisteren. Hij was van zijn reis rustiger geworden, hij 
begreep dieren nu ook beter. 
"Ze hebben nog meer gezegd, Pax. Ze willen me niet laten lijden. Ik heb ook erge pijn. Ze zeiden: 'nog 
een keer en dan niet meer.' Als ik weer een keer naar die betermaak-mens ga, zal ik niet meer terug 
komen denk ik."  
Pax schrok op. "Maar dat laat je toch niet toe! Zoiets laat je toch niet gebeuren! Je kan toch net als ik 
weglopen?" 
Frederik zuchtte. "Ik weet dat het moeilijk voor jou is, maar voor mij is het dat echt niet! Ik heb vijftien 
winters gezien, dit wordt mijn zestiende. Ik ben erg oud, dat weet je toch? En als deze mens mij pijnloos 
bij de Ster kan brengen, dan is dat goed..." 
"De Ster, wist jij...kende jij de Ster al?" 
"Jazeker, Pax. Ik had je ervan willen vertellen, als je wat ouder was. Maar ik vind dat je nu op een veel 
mooiere, een schitterende manier achter het bestaan van De Ster bent gekomen, vind je niet?" 
Pax dacht aan de vrienden die hij in de naam van De Ster had gemaakt en hij moest Frederik 
gelijkgeven. De kat ging op zijn oude plekje op de tafel liggen en Pax keek nog lang naar hem, zoals hij 
daar lag in het lamplicht, de ogen gesloten. Zijn ademhaling ging bijna gelijk op met die van Pax. Zo viel 
ook Pax in slaap. 
 
Het was al laat in de avond toen de mensen met de auto weggingen en Frederik meenamen. Pax keek 
naar de lichten van de auto die verdwenen. Het was een koude winteravond. De mensenfamilie had de 
spar die midden op het grasveld stond met lichtjes versierd. Het was Pax dit jaar pas opgevallen dat ze in 
deze tijd ook meestal een lichtgevende ster ophingen voor het raam. Kenden de mensen De Ster dan 
ook? Hij had ze er eigenlijk nooit over horen praten. 
Pax had geen afscheid genomen van Frederik, tenminste, nu niet. Eigenlijk hadden ze dat al eerder 
gedaan. Frederik ging naar De Ster, dat was goed voor de kat, maar verdrietig voor Pax. Het was al 
nacht toen de mensen terugkwamen. Ze hadden een kartonnen doos bij zich. Ze lieten Pax er in kijken. 
Hij snuffelde: het leek wel op Frederik, maar het was Frederik niet, die dode kater die daar in die doos 
lag, met de opgevouwen poten onder het lijf, net alsof hij op tafel lag te dutten. Dit was zijn oude lijf; 
Frederik zelf moest allang bij De Ster zijn. Pax liep naar zijn mand en sloot zijn ogen. Hij zag zichzelf 
weer spelen op het gras, als een gek rondjes rennen om Frederik heen die tikken uitdeelde. Heel veel 
beelden kwamen in hem op, steeds met Frederik als middelpunt. Zo wilde hij aan de oranje kater blijven 
denken, als middelpunt, als ster. 
 
 
Hoofdstuk 17 
 
Met de lente kwamen ook op de weiden de kieviten, de grutto's en de tureluurs terug.  
Ze maakten hun nesten tussen het gras dat langzaam maar zeker opveerde na de periode van kou.  



Pax kwam vooral kievitsnesten en gruttonesten tegen. Hij verwonderde zich erover dat hij pas enkele 
stappen van te voren zo'n nest zag: een hoopje dood gras met vier gespikkelde eieren er in. De kieviten 
leidden ook ieder indringer af: ze vlogen rondjes boven een stukje van de weide, maar als Pax daar heen 
liep om te kijken was het nest daar niet.  
De grutto's riepen luid hun eigen naam hoog in de lucht of liepen op lange steltpoten voorzichtig door de 
weide met in hun lange snavels nestmateriaal. 
Pax zag dat allemaal met plezier aan, ook als er jonge kuikens op het nest waren. Hij keek meestal maar 
even om de ouders niet bang te maken. Het gaf hem een prettig gevoel, maar ook voelde hij zich dikwijls 
alleen, nu Frederik er niet meer was.  
Het was in deze tijd dat er in een van de andere mensenfamilies in het dorp een hond kwam wonen. 
Toen Pax de hond zag werd hij stil van verbazing. Het was, net als zijn moeder Lara, een zwarte poedel. 
Ze leek echter helemaal niet op Lara.  
Er ging een wilde vrolijkheid van deze hond uit, in haar ogen kon je zien dat ze avontuur zocht. Pax was 
blij dat ze ook los mocht lopen, zodat hij haar kon leren kennen. Wat onzeker stapte hij op een 
voorjaarsmiddag op haar af. Hij had in de buurt van haar huis zitten wachten en zijn geduld was beloond. 
De poedel rende naar buiten en kwam hard remmend voor Pax tot stilstand.  
"Hé, hallo, ik ben Kroes, en jij bent Pax hè?"  
Haar stem was jong en vol plezierige melodie.  
"Ik heb al heel wat over jou gehoord, ga je mee een eind lopen?" 
Pax was verbaasd: hij had niets hoeven zeggen, zij regelde het wel even. Hij liet haar maar begaan: hij 
genoot van haar stem, haar verhalen. Die eerste tocht was onvergetelijk. Pax liet haar alle plekjes zien 
die hij maar in de omgeving kende. Hij vertelde haar verhalen, maar Kroes had meestal niet zo veel zin 
om daar naar te luisteren. Ze wilde liever rennen en ravotten, en Pax deed mee. Hij had een vriendin, 
een hond die bij hem paste. Hij vond het wel jammer dat ze niets van katten moest hebben, maar ach, ze 
was er ook niet mee opgegroeid zoals Pax. 
Heel vaak gingen ze samen op pad en dan renden ze, ze speelden, bleven dan hijgend bij elkaar en 
tegen elkaar liggen, sliepen samen op de zachte bosgrond of keken elkaar heel lang aan. 
Pax had helemaal niet door dat hij tot over zijn oren verliefd was geworden op dit snelle poedeltje, hij had 
alleen vreselijk veel plezier met haar en bleef van 's ochtends tot 's avonds weg. 
 
Toen kwam er een periode dat Kroes wat minder druk en wild werd. Ze gingen minder ver weg op hun 
zwerftochten en later waren er dagen dat ze niet meer buiten kwam. Als Pax naar de reden vroeg zei ze 
alleen maar:  
"Je weet nog niet alles als je een maand gezworven hebt. Hier, bij mij kun je ook nog wat leren. Wacht 
maar af." 
Pax was daar natuurlijk niet tevreden mee, maar Kroes hield haar bek stijf dicht. Toen ze een paar dagen 
lang niet meer buiten was geweest, bedacht Pax zich met schrik dat Kroes misschien hetzelfde 
overkomen was als Frederik:  
Door de betermaak-mens naar De Ster gebracht!  
Hij zat zacht jankend voor het huis van haar mensenfamilie, bijna elke dag. 
Op een dag ging de deur van het huis open en Kroes kwam naar buiten. Pax rende blij blaffend op haar 
af, maar hij kreeg een snauw en knauw van haar, terwijl ze hem toebeet:  
"Als je ze met een poot aanraakt, Pax, dan verscheur ik je. Ze zijn van mij, begrepen?"  
Toen pas zag Pax wat ze bedoelde: achter Kroes aan hobbelden drie gitzwarte puppies, alledrie met een 
witte vlek op hun borst. Ze leken precies op Pax en niet op Kroes. Hij kon zijn ogen niet afhouden van 
deze drie jonkies. Kroes, die zag dat Pax alleen maar keek, werd wat vriendelijker en zei:  
"Ik heb de pup die het meest op jou lijkt Pax genoemd, de andere twee heten Snelpoot en Ster. Je weet 
dat de mensen ze wel andere namen zullen geven, maar dit blijven hun stamnamen, de namen door hun 
moeder gegeven. Hoe vind je ze, Pax?" 
"Ik vind ze geweldig, schitterend, ik..." Hij wachtte even. "Frederik....",zei hij, "'t is jammer dat hij ze niet 
meer....ach nee, hij had het niet aangekund, nog eens een Pax opvoeden!" 
Kroes keek hem aan. Ineens gaf Pax haar een lange lik over haar snuit en zei: 
"Door jou, Kroes, en door deze puppies lijkt het ineens niet zo verdrietig meer dat Frederik er niet meer 
is." 
Kroes lachte en zei: "Voor een hond die door een kat is opgevoed ben je best goed terecht gekomen, 
Pax!" 
Ze brachten de rest van de tijd door met spelen, met elkaar en met de puppies. Vooral Ster was een 
rustig beestje. De witte vlek op zijn borst had een beetje de vorm van een ster en Pax maakte in stilte al 
plannen om  met hem op pad te gaan, hem alles te leren en te laten zien wat hij had gezien.  
Kroes raadde zijn gedachten en zei:  



"Nee Pax, puppies worden opgehaald door mensen, net als jij en ik vroeger. Waar ze terecht komen 
weten we niet, en dat is maar goed ook. Laat ze zelf leren wat leven is, zoals jij en ik dat geleerd 
hebben." 
Pax moest haar gelijk geven, maar toen de dag voorbij was en Kroes en de puppies naar binnen werden 
geroepen, zag hij hen met spijt vertrekken.  
Hij sjokte terug naar zijn eigen familiehuis. Er stond een grote vrachtwagen voor de deur. Weer werden 
alle meubels uit het huis in de wagen gedragen.  
Pax bedwong de aandrang om weer weg te lopen.  
Nee, hij zou bij hen blijven, bij de mensen die voor hem gezorgd hadden, hij zou met ze meegaan, 
waarheen ze ook gingen. 
 
En zo, alsof er niets aan de hand was, liep Pax kwispelstaartend de oprijlaan op naar het huis. 
 
 
 
 
 
de tocht van Pax 

 


