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Nr. 161
(Derde ùuk)

frERED IIOOR' EE]I AIP

I.

hr de ben:edenka,urex tr&rl een gloot lur,is te

[l diens boot heerr en weer naar lpdië. Als de
oot te "r\nnstexlarrn wos, leerde 'Willesr de jon-
fédsi rran zi,jin lrrupitein, Jam en Adolf roeien en

. Maa,r' nu had. Jan op zoo'n tôd*je met een
lYi[Iènr tegerrr het reclrterheen gestooten.

ilet was een ongeval, het been rvas zoo'gekneusd,
la,t,-Wtilileru niet meer gæan kon.

I4rillem w{ùs een rvees. IIij hnd te Anrsterdam
en kostlruis. Maar kupiitein Snelleveld tiet Wil-

llbm ntr,a,r'aijn eiçn rvoning dragen en daal ver-
gPlbgen, Dalgen lir,ng rnoest' tle uultrrxrs op eerr
r:rlstbank liggen. Da,t bevjel hem niet. Moor de

ldokter sehqeef r.r- st voor. De kinflslen kwameu
lSlikwijls bii hem zitten platen.

- 3:-
Voora.l de negen-



jarige Cato een lief meisje, babbelde
Zehad. altijd ëen vriendelijk rvoord voor
of las hem voor uit een boek

al het

eens.

Op een'ruiddag zei de matroos:

- Ik zal rvel beter zijn, als de boot
.lrr, juffrou*'tje Cato, dan breng ik iets,
schoons voor u uit Oost-fndië mee.

- Wat is het, \Millem? Toe, zeg het
het iets hééI, héél schoon? vroeg Cato.

ïltrillem Bort lachte goheimzinnig.
Neen, neen, dat zeg il< niet, juffie. D
plezier er af.
Hé! hoe kunt ge dat nu zwijgen! Ik ri

Vlug noemde ze eenige voorwerpen op.
of ze al riep: << Slang? Schelpen? Kokosnot
\-ruclrten? >> allen dingen, die ool: haar vadeq$
eens meegebracht had, 't mocht niet baten. Iffi
lem hield den rnond gesloten en viel niet doorij
mand.

Zij lilom nu v:l,n haar stoel af, ging voor h
staan en zeide:

- Zal ik het rær plezierig vinden?
IIij hrilrte.

- Dan - rlnn - durf ik het haast niet.t
%eggen, rvant dan rveet ik het,

,- In vredesnaam, zeg het
geloof ik. ."1

dan maarl sprd'l

--4-, -5-

lret geheim branclde hem zelf reeds

Fong.
eerl
it...

Zeg, begint het rnet een

velE

mel,l

/ O. cltrn u.eeb ilt het. dan rveet

izii begon onder hl,nclgelilap in 't rond te
ipn, rù juichend:
É-.en nog eert:1.! en drrn - eu dan een P, P'..
Ë..-

ffiô...,' Snelleveld trocl juist op dit oog€n-
[nt"o. Ilaur dochtertje vloog op haar toe.

rfa, ura, r'erbeeld u, ilt lrrijg rvat vuu \Mil-
.hij rvederom komt, een levencle pop, eell...

, ùmli haar moeder's hoofd naar zich toe en
èrde haar in het oor: <<een u,apt>>

"Kind, rvelt een plan! Neen, laat Willem
ijets anders uteebrenqengen.'W'at cloen rvij rnet
ffiu in huis? zei moeder.
ffiiu", als koud rvater op het vuur tler opge-
.enheid. De geziehterl ve.n het tweetal betrok-
,tggelijli zoo sterk. als de hemel bij eene

f.nrenile donderbui.
ieyrourv Snelleveld kon een ll,ch niet rt'eer-

.Wel, rvel, zeid.e zij, ili schiju daar uret rnijn
ilzu opeens verdriet te hebben gebracht.

f,juist leeli het hier rvel kermis. en nu is het
[û er een ongeluli rt'as gebeurcl.
I A"lt, ura, Iach er niet om, snikùe Cato. IIçt



rs een
ell llu

ongeluk. Zao had. ili mijn grrootsten 'rvens

heb ik niets meer...
Koru, zôô erg znl het rvel niet *'ezen.

rvnarlijli. ik z,ie veel last en on&angenaamhedE
t'ool de cleur. tls n'ij rpen binnenhnlen.

- Geen irpen, ééntje maar...
\4rillen Bort rrcelde terstontl, clat mer'tour

zoo lleslist sptaùr, nls in 't eerste oogenblik;
l'aagtle he.t. cln:ln':rn gebruik te maken.

- - ,\ls lllel'r'olr\v zoo goetl wil ziin, sprak hiji
geduld te heliben totdat zij rnijn nnp zag, d
geloof ili varst, rlat mevtoun' ooli schik in h
rrl hebben. trli zal hern op reis rvel eens fI
r>rrder hrruden nc.men en mmieren leeren.
rlln br:rr.g ili u er eentje zoo netjes en orclentelijË
rùs een ijorrge juffrourv zelf....

-- Nu. rlnt zou ik wel héél gnmg eens will
zien, liet ltlevrou\\' Snelleveld zich spottencl onù
vallen.

-- Ifoezee. hoezee! juichte
het heel gr{ltg zien. Gervonnen! Gervonnen! Ed
het springen en handenlilappen begon opnieut',i

Daar ben ili een beede ingeloopen, beken--,
de rnevroury lachend. Nrr. clan znl ik een oyereeni-
liornst rnet u la.ngaan. Als 'W'illem dat volbrengtj
li':r.:u'op hij tl:r,ar zoti poclrte, en àls dnn het beésb
Iilein is, err rils lret er al goecl uitziet, clan wil ik
het er mee pr.obe.*aï-ï blijkt d.e aap kur

niet
IIii

Cato nu. Ma

Èc hebben, of onfatsoenlijk te zijn, dan geef
ù@rn , nun den dierentuiu. tMgesproken?

Heerlijli! riep het ureisje,
Èlzende. IVilleur zrul lvel zorgen

II.
' trfsch<lorr \Àrillem

ilrc! been, toch kon hij mee op reis.

1l'ang rveg wa,s. Maar tlat gaat zoo bij een zeelrr&n.
fr(r oeder en de kinderen waren altijd .zeer blij

s ze vern&men, dat de boot $reet op terugteis
iûns. De lçindelen telden dan de dagen ûf...

ook weer.
binnen.
krvanr en

I{et wns niet plezierig rlat \.a.der altijd zoo

I{rat een vreugde toen vadet thuis
nllen gezond nantrof. IIoe danliten zij God voor
zijn beschermingl

I)un llvarn een bescheiden tikje op
tleur en, met de muts in cle,hand,

rl. I iglinsterencl rnn genot, trad Mlillem Bor.t
'I)e jongens spr.ong'en op hem toe om
gttrcten. Ctto ga,f een schreeuw v&n

Dnar l'as de lang verwachte aap!
\4rillem hield cle kooi omhoog,

'naldig tnpje nret lileine ver.ivoqrlertLe

ik

hare uroecler oru-
clat alles Eoed is.

nbg eeu n'einig sleepte met

Ed

kamer-
gelaat

binnen.
hem te be-
blijdsehap.

Ivafl,tTn een
oog'.jes hem

de
het

i zrtt nan te staren.



Ca!o_, hoe veriangend zij -ocLt g.*."!t 
"ij$

"g'cvoelcle in het eerste oogenblik eénieen a.nEd
voor het levende speelgoecl.-Zij keek nieîrvsgieïfi
in tle kooi, maar dr.ong meer na,ar achterei d
rlail,l' voren. I{et Tsas zoo vreemd...

Willem's gelaat betrok.

- Vindt ge hem don niet schoon?

het beestje

\r[oe€l
teleurgesteld.

Nuo_verrvonCato haar vrees . Zij kwam nu,irrf
bij en- llghte ril spoedig over harJ eigen liindei"T
l,clitigheid. Aan dit [leine diertje"was nied
rrreesl'ckkends; het rvas zelf banÀ en stak de
harxl, als,om bescherming te vragferr, .rroo" ,r;D
brns u't. Derze deed nu di kooi of.n.en liet Ëed
tlier er uit l<omen._D_adelijk nestefde de aap zic,hi
uls een kind op trIlillem,À âr.m en leunde i.*-o,
hem aan.

. - Iiom, zei Willeml geef uu een handtJonçjufJrorlli steelc asjebUelt urv hand uit, dan b-e_

;rijpb hij het wel.
\4rnt ber-end deed Cato het. En toen het aanie:

<llrr::op zijn hand in de hare stah ", t uri ,ï.dzijl n'ijs gezicht aanlceek zonder u""ig" 
-UoaÉ!

heid rvas Cato niet schuw m€er.
O. wat rvas ze blij t

Zon'Jer beclenken. rarn zii
\{rillen oyer ell lrlenrde het in
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Irare armen. En
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fu ai"t liet het toe en scheen lret clnar echt irie-

falig te vinden.'
,li O, lief, lief clier! fluisterde Cato' Nu heb

tr toch, nu zijt ge van mij l' "
,ei"" moestô iru den aap bervonderen' Me-

""* 
S"ateveld vond op hel eerste gezicht niets

h ft.t ài"t' or,r, te ruerkôn. \['eldra stoln$en de

fngehri irllen tegelijli, nnar de i"ttt"]'kq::;
aalr ','oorloopig Coco (zoo heette tle tap) met

âljn t<oni een plaats zou ln'ijgen'
"buur. npestiryill"tt Cato van alles. u'at Coco's

[rpleging betrof, op d! hoogte hrengen' En
[on" tti"n"o de jongens hemlvel een pa'&r urn'

aan clen praat. Zii maa'kten afsprn'ken voor tlen

Jrolgendeir rlng, t'aaro!,noodzalelijh de eerste

izeifioclrt moest plaats hebben.
Met ruoeite lcheiclde \MilIerrr Bort van het

napje, cht henr lief rvas geworden. 9*.1:i dfu:

flteËË h"rn onlustig a&n, toett hij einclelijk rnet
Àilolf en Jan de lia"mer verliet. Irij hetd tle jon-

[Ài ,rp het hart gednikt Coco noôit.te plagèn'
Hrt .*t een uiterlst zachtzinnig tliqrtje' Iilillern
zelf had met zuc:lrtheid en gedulcl alles van het
beest geclaan geklegen. \Merd Coco echter ff-
plnngri. clan kri'amenlicht tle ap-enkuren voor den

I il,r,g. Ittt Mewourv zou tlan. volgens de overeen-

komst. d.en schat hururer zuster non deu dieren-
tuin geven. Dat rvild.en ze toch niet.



Adolf cn .fa,rr beloofden het napje gpedzullen behandelen.
t\rCato lrad den eersten.tijd overvloedig gelegen-

l:t{^::'l<4r verrrouw"tttË" voJ ffi haar tevenjtle-pop-te ko,ren. D" b;;;; ;;;; ;;;"" 'i";rij
;1i:,* ^i:,sen 

bij na on"rg"îrù;;p,t rvater.i
,{:9..1*"* 11 e t. rnile, 

I ";s; ;; ïi ;iil,.ï#Ë'Jeyentje. Daardoor bleei.1:-.,_:",:r:..oot Dleef het zusje r.eel alleel
,Tl,,1 I I "trl 

e 
. 
zi. j go ecl,j:'.rl, "*ui"rô" 

;"i i;,i;i
:::::i ll::: h-ii ueinis.'\4/ant ,uo*À cato nnnr:

;::""]:,:*Jî"1ï^i?-lîtt'*;:M;;-""î;;Jt"ji'de' ,schoot 
",, 

cooJ ni'Ëi;.ù;4j.;i ,,li.i:fr"î,lrrnclrt C:uto plettige.uurtj", .i.i"".^Zelfs mamo,:! :i:! .:::,; î,.1 _"t n.ï.l,Ë.agïà,* r,erzoend.Zi.i hr't er 
'iers t"gd, il ;;;;il"',';iJji;leesutrrties r'rr rJ., t'.,,,t.r-..*^-- , , ..,reesurrrtles irr de huiskamer triekl, Iietî;;; 

"ffrli!.u'i.ils I'oot,lezel en zflf er. Â.,,., r.,.^+i_ _- . .,
1.-i:..r, r,rrr \.()olrezen en zat er dan rtrstig inet .haar',:,:rirverli bi.j. Ze veluairkte ,ilh ;; het defîige ,

ffi::',Lfi,l-1.ï.ï,1*"' 'iiiliË';';;î st' op ie ;

rel.i, ^,,;rrr tre* .,^^-ur11t1rteys zaf-. Ilet eentoirigesel.in r':r' tr et * ","t".2";l;ir;";î.;;;i"d.iili:,
i-j,;'',i 

il. iiJi ;.Ë tî"1:1 "[ll. f tThilTf*x :
'r.o.\i- rlikrvijls i',een tn"r-, ..îroo;,;r;.b;î àîi qoprrrerkzaanr ur:ralite ."p aï^'.rir."r, grappige Ih';'rliirq *nn ha'l speeJpàp. 

lr'.uvr' 
:
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Ilet

1l

iil)e boot
et utsru

III.
\\'&s \l'eei ttl zce.

eer g2r&n virren m
I)e jongerrs konrlen

et \Arillern. Ze speel.
bir trplieur. \'eel utet Cnto. lln c,re anp

\4/a.'l kon hij vlug lilimmen op
deecl g'oed

tle leuningee

"cie trup ! ltln tlan in een boonr. En boven troh
kluclrtige gézichteu. llens nrùtnen cle liinderen

lree nil:tr' dcn dieleutuin. Dnrw nugen, ze

$lifanten, leeuwen, tijgers. Maar ook apen. Coco

fteeli narur zijn broers eu z,usters. l\[lr,ar hij scheên
ier, dat hij zeif nu niet achter de tralies zat.

i_ J:r, ('oco u'ils de speelgenoot va,n de kindereu.
!)n hij toonrle zeer gehoorzniùlll. Dikwijls

e hij gaarue kraakte.feeg hij nootjes, di
I)e liinderen 1'erzonnen nieuls. Cato

haar broers be-

ij

lsttln

zich

cl Inven elfln e
iets

ren

kle
cle

drnbriefjes
tortrv e

en venste
eett toutvra"edeu. Boven n'ns vlstgenraalit, dat ()P

,den groncl hing. De kintleten leerilen clen YÙN
,.;r,u1les nalr beneden brengen, en ook naar boven.
lil)ort gnf Cato ann clen arup. Deze
't'iug langs het n gaf de briefjes ftAn

ryçeg klirnmend naar boven. Dn niet alleen
trr allerlei voorrilerpen vervoer.de hij
\\'as ÉTr&ppig om :ran .te zien. Coco

n{ùp

l1&

het
es. Il"r

ril



rlualde en steeg n'onder vlug langs
1;:rs cell flinke bode.

l\Iet veel trotrrve zorgen werd Coco gezond e
ri-el derr eer:sterr l{trinter cloor geholpen. Coto g
hem dekentjes, waar hij zich des nachts inroldej
eu toen het zeer koud was, uaaide Cato een J
yoor hem.
len, rvant
zich af te

Dit scheen hem slechts matig te beval-

'l'oen Willem Bort van een wederkrva,m;rers
d.e'rias hij verùaasd over hetgeen kinderen van

hij truchtte altijd het kleedingshrk v
schudden.

Coco hadden rveten te maken. Vooral de klim-i
Hij prees:partijen bervonderde hij ten zeerste.

zijn jopge vrienden, dat ze den aap
behar*le]den.

IV.

IIet rvns l'eer Winter. Sedert maanden
\r':ls rle lfeer Snelleveld tehuis.

eenrge
En het

zellig in het gezin. \ru rvas het nacht.

Nu gebeurde ]ret, \4rillem Bort dien avond

r:.oecler en liinderen 1v&ren in cliepe rust. Ook
Coco. aûs een friliaclel in zijn clekentje gerokl.
rlerclrt ârrn geen gra,ppen of klimtoelrten. marrl.
sliep.

rlat
ellkosthuis niet in zijn bed rvas.

lçanrerlderr \\'us clien dag

het touw.

zoo go

niet in
zulrel:

'r,tJt) jn bed rvas. Een
getrourvd en hij

l2 \J

w&s ge-
Vader,

è

è'q)

q)

è-
\)

è
l-,{



'i'its op cle bruilofï gevrqagd. Heel laat lirvnnr
\4lilleru l:rngs het Jmis van zijn knpitein. Plots
Llof hem een zeel eigenaartlige lucht. \4rillem,
smrffelcle eens met en tegen den lvind... ja, steÏ-
liq'. 't \rfl$ een brnnd- en rookluclrt.

\f illern.
I'fij begofr de lrcl te luiden zoo hard hij kon.

l)rrn rvierp hij steendes tegen de bovenramen en
lurrl rveldrn de voldoening te bespeuren, dat de
{'arrrilie ontu,aalit \\'as. Het bovenraam werd
openge$rorpell en de kapitein riep naar benetlen:

\Mat is er te doen?
-- Brand, kapitein! I{aast u toch en kom er

uit. -lleneden slaan de vla,rmnen al naar buiten!
Nu u'as in een oogrvenk nlle* in rep en roer'.

'\ll':n hnnstten zich in cle noocligste kleeren en
verzamelden z,ich ùoen op het portnal, om sa.rnen
nrnr' benetlen te srl:111. Manr ann rle trap zagen
zij zich reeds den toegang versperd door de gewel-
t-lrJc hitte en 'len rook, tlie van beneden opsteeg.
J)r' Iunilie kon niet [leer n{ùa,r bened.en.

-- If nôlelijlt de tlnp l'eer op ! riep de kapitein.

O, I{emel! Brnnd bij mijrr kapitein! dÊc}t

beneclenvenster'
voorgevel naar
was het betrek-

l.:utf t'ttl zien tf f ij langs r"ôôr 
'aar 

buiten ku'-
ru'rr g1ulrolpen,r.orden...

Mttr cle vhlmmerr. die uit het
\r'ilrc,r geslagen, leliteri langs derr
hoven. Alleen aan den achterkant_.1{_

t

k'el,i,lh veilig. I{oe'-zoutl"i iu^echter iili """
ffi,i;.u ;;;.il,. ; Ze. bade' *"L 

9-q- 3,1,1*;

li.-i.rrr'iri"'"ô;; ol, i*o' "od{ 
gericht' oot'' r}-e

i":'i;;Ï'';i"I'J.,,-'i;, op e1n klein lr'opje gedron-

lq",'. ,,îstliô it"i*Ë"t'itl' Coto' met Coco op den

ll;;;, ï;î""-ltao",ttoed'er nongel""t]:1, lt*11- 
$l

il*o;'à';;?;-"tL r'"4' u1.,'' I'" te t'er$'erch-

iill-Zij léù" of schreeirwden 'iet' A*l lt:l:
l';;;;ii b.io*"d,,'*"tend hoezeer hnn v*cle' er'op

inesteld rvas, dnt' zij zich kloehuroetlig zoutle'n

[ï]"li""rs"lten. De heer Snelleveltl tnat rnet, tlc

;ô;;1.; nt"to"a."o" d" Pl:k, 
rvaar zij stonclen'

.1çi" ntar beneden in den tuin'
'""-.iÏoàJ;;" m&âùr een ladcler! zeicle hii' Ih
"zal toch bepttteven of ih op dc I'oorknnet knn
,iîrrrJ"'^.*.,'dur b"anilruu"" ï" wenlien, dnt rvij

lnven "ijtt.."' 

--etu 
niet heen, man!"' L?rllt ons hier niet

alleen, sprak mevrouw'
r"ader's ltancl om herlr bijOok Cnto gteeP haar

zich te houden.
.----- Ma,ar er moet iets beproefd' rvortlen. het-

p** a* t'"pitein ernstig en maa\te zijn hond los'

iË-rtaoot ï terstond ie"ttg te komen' Maar ze
''T;.J;;t ln"h toeten *'ààr ons te zoeken' anders

zijrtrn'o t'erloren.
Zij r,rciclen niets nreer ont

lrrn*.1het l'as een vreeselijk
hent tegen
oogenblik.

te houtlen,
Doch tr:t-

-16-



sl,o--J werd hij gedwongen bp zijne schrddenr
terug te keeren, door een jubelenden uitroep v
Adolf.

Pa, pa, ze komen ons door den tuin reddenti
riep Adolf.

Allen schoten toe bij het raaur en keken naal
het door Adolf aa)rget'ezen punt aan den muur,
clie hun iuin van dien der buren scheidde. Ja, 't
bleeli n'aar te zijn. Ilf.en zag 'tryee mannen ol'er-
tlen muur klimmen, naar hun kant.

De liapitein opende het venste:' en riep hun
u'4ar hij zich met de.zijnen bevond.

- Ik heb een ladder, kapiteinl klonk het nu i

verder geijld, om de brandw'eer op te bellen.
Daarna rvas hi.j onverwijld teruggekeerd en had
ran het huis naast de familie Snelleveld gebeld,
totdat hij clen bervoner uit den slaap deed op- ,

vtrn beneden.

- \Mat? \Millem, zijt gij het?

- Ja. l<apitein ! Pak aan, astublief...
Willem Bort had. niet stil gezeten. Nadat hij

rle familie gervekt had, was hij eenige huizen ,

springen. Hij had den heer ile wel eens bij d.e
Snelleveld's gezien. Irij herinnerde zich, hem eens
te hebben hooren vertellen, dat hij altijd een
trroordgevlochten brandladder op zijne slaapka-
mer had, voor mogelijk brandgevaar. r w&s

-16-

rner had, voor mogelijk brandgevaar. Er was
toen over geschertst en de kapitein had berveerrd,

hij er niet van hield
maken. Nu rvns op Wernrg€

zich
der,e

unnoodig bezotgd
gegevens

Willem's hoop gevestigd.
Heer Uile, hoewel zeer geschrikt van het

dat er brancL rvas naast ziine deur. liet
Del

belicht
zieh
\rns
Na

geen oogenbtik va,n zijn stuk brenget. $ij
ein man vfln de daad en van weinig rvoorden.
in allerijl zijn gezin te hebben geu'aarschuu'd

ru'ns hij thans alleen bezield met het verlangen
zijne bulen ter hulp te snellen. Yliegencl hnalde

toe i hij' rne,t Willen de bel'uste brandladd,er naar
Lreneden. Hij SinS met hem in zijn hof en zette
toen een leertje tegen den muur. Zoo krva,men
zij in uiterst liorten tijd ter plaatse. Ind.erdaarl
had de pijnlijke toestand, waarin de fa,rnilie
Snellevelcl zich bel"ond, slechts weinige oogen-
blil<lien gecluurd, aI seheen het hun ook onbe
schrijfelijk lang toe,

Allen slaakten een zucht van verlichting, toen
de n'elbekende stem van den trouwen Willenr
hun in de'ooren klonk. De jongens bogeu zich
rnct lrun vader uit het venster om te traehten het
eene einde der ladder, clie Willem hun toet'ierp.
te grijBen. Moar hoe behendig de lirachtige ma-

hier, dat we &f

trilos het voorlverp ook naar boven slingerde, het
lileef altijd een belangrijk eincl beneden het
be" eili hunner handen.

,- Ifadderr we m&&r een tourv

-L?-



lEonden laten, riep Jan, zooals wij met Coco

- lk heb juist gisteren het lange toul'
doen.
bene-

het
is cle

haalt

t'!en gehnalcl, in de kamer, zei Adolf met rloffe

Cato. Aan
Dnetr

sbem.
O.,pa. ili r..'eet rvat! zei

ilndere venster moeten \\'e \\rgz€n.
kunnen en danenot. Coeo z*l er wel langs

lrij de lndder naar boven...
Zonàet een enhel oogenblik toevens waren de

jongens naar het andere r&&m gestormd. Ze n'ier-
perr het open. En nu beduidden zij Coco zonder
nroeite, dat het rvelbekende kunstje uitgevoerd

r'r,,st rvorden.
De aap, midden uit zijn

vreesaehtig en schut. Toen
g3\\'one nl&nler' uit het r&flm
het rvelbekende Lrer.el lir.eeg voor eene afdaling,
5geraalite plotseling op dreef. I{ij grijnsde
vetgerioegd. gleep met de eene hand de goot,

toevtllig in zijn zali rond, tusschen rle vingers.
ving zijn ncrobatentoer n{rn. In een oog-
rvas hij lrcneden.

Ailolf heDr &ann'ees, en stnk toen de nndere
()nl een voorïrrer.pJe lltee te nemen,

\Millenr runr barstig lret vooï\r'er? af en
hem daclelijh hr:t boveueinde rler toulvladder.
liinderen riepen:

Adolf stopte hem het eerste beste prul, clat hij

slaap
Itij

rl'etd

gehaald, r'as
echter op de
gehouden en

hij
die
uit,

f'oco
n'enli

g&f

t8

De
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begon de- Coco, Coco... en

ll'en rlan anders. hij hielcl vol en was
seconclen met cle koord.ladcler boven.

liapitein 'lrevestigde nu de lndtler
aan het rnamliozijn en zeicle:

daar' a,a,p zun
tcrugtocht.

Elet iurme tlier! \4tl,t rvls tle vracht zw&a,r'

dezen lieer! 'I'och liet cle anp niet los en, mocht

'het t'at meer uroeite l-"osten en ceni5çe tneerdere
'grepen met voor- en nchterhanden noodig ma-

ln '\\'etnlge

De
haken

met hoar

en gaf
omhoog
'beiden

hem
{lv{ts

snel
den

verontu'itardigd riepen :

zij niet
verliezen.

aangetlron-

zoncler hulp nanr
nllen cle linpitein.

rrog eer histje met gelclrvaartïen, die hij
liunnen redden, mecle clroeg.

zij beirlen
r< Mt, u'nt denlt IJI >>, had
gen, ten eincle geen tijcl t

Adolf en Jtn kluommen
netlen en het hntste vnn

e

be-
tlie

hacl

Ilier, snel. hier. Cato!

liielrlen zich dootlstil.
yrlnnts had. De matloos
urast op het schip.

Dan n'erd lnevlou\I' Snelleveld gered.
Jongens, gi.j eetst.

gezegd.
l,{aar toen

zoodat cle
liencle die

hacl cle moeder nog

Hij tilde Coco over cle vensterbnnk
die reeds nrarnnn l\rillenr Bort,

geklouunen. Coco zat op haor nek;
afdaling

kunst van



Allen stonden nu veilig in den
ontroerd d.e handen van hun bevrijders.

hrin en

IIet rças tijcl. \4rant reeds onder het reddings-
werk haclclen allen lvel gemellit, dat de hitte en
rle rook ooli bol'err naderden. En men hoorde ge-
kraai;. l\Innl ze lurdden het elliander niet gezegd
cd r4'&ïen er rnaar op uit gen'eest hun vader, bij
zijne ieicling, ir1 bedaardheid en kloeken moed
.ua te volgen en te gehoorzamen.

- Nu giùu\l' naar mijn hui.s, sprak de heer
Uile. Kijlrt rt€tâtÏ.niet te veel naar boven..

Ach. ze lionden het niet laten. De roode
en de zwa,re rookn'ollien, het sissen der
stralen in clen vuurpoel, dat zij tot hier
hooren, -_ 'f, ç'1s alles zôô ontzettend.

Daar vertoonde zich de brandu'eer aan beide
zijtlen in de dakgoten der tl.êe belen{ende hui-
zren, ?,\r'il,r€ stralen over de daken rverpend. Ook
ll':u'en ladders meegebracht om daarmede de be-
\,'oners vnn het bra.ndentle perceel te redden. Er
.o;iug een luitt gejuich op, toen de moedige,pom-
piers de geheele familie reeds in den hof zagen
st:ran.

f)e klirn or.el den munr w&s spoedig volbracht.
Iri lrct huis va,n den lleer lJile rverdenzij wiend-
schappelijk opgenomen. Ook daar rvist men wel
nict oll men veilig zou blijven, lrlr&r voo.rloopig
u as het toch c'en beschermend dalç. Rust u'as
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gloed
rvater-

httuiu'lijk uitgesloten, eeï men den brand meesJ
idi' \vârs. hetçen nog e€n heelen tijd. duurde.

-M:riur: toen rvoren ooh van het huis, waarin allen
nog daareven zoo gerust h*dden geslapen, slechts
.rlitgebranfle muren over.

I)e rvoning'r'an clen lleer Uile bleef met groote
insp:r,miug behouden. De trvee heeren. \Millenr
Ilort en de beide jongens liepen af en &a,n, za,g€n
)l,ret tooneel cler veru'oesting en,beu'ogen zich op
rt .rrt onder rle hmdelende personen. Mewouw
Sneller.elcl en Cato zaten met de familie Ilile,
riillen zenut'tr,chtig en ontdaan, Iioud en met tra-
iren in de rngen.

'l'oen het gevnar eindelijk voor goed gerveken
was, krvmnen de lreerrcn rveer binnen. l\{ijnheer:
Llile liet een ontbijt opzetten. Toen zij clullr lllen

..bi.i rnnlka&r zaten, zonder dot er. een enkele ge-
lrist n-erd of iemand eenig letsel zelfs had
beliorrrcn, lllam een çvoel van r,urige dnnkbaar-
.heid over hen.

I)en rvaardigen buurman en tl.en jongen rnn-
iloos werden nog eens weder uit het volle hart
clunl< gezeg'd voor hun zoo l'elberamnde hulp. En
toen u'eltl notuurlijli Coco niet vergeten. De aap
]tad de redrling voltooitl. De kinderen n'&ren nlet
'liarig met hun
;tlier, dat toch
hnil gebracht.

konden

liefdesbetuigingen aan het slimme
r.an het gtoote, dat hij tot stand
niets bcgreep._2t



It{aar .het troetelen beviel Coco best en hij
krrnbbelde met 6ryoote cleftigheitl en innig a'pen-
genot de beschuitjes en stukjes suiker op,-'lie'
iiem hed.en rn,eet dnn mders rvetden toegestoken.

- Kincleren, nei de kapitein, lof hebt g€ d,Uê-

ilrarl ver:dierul. Op eeu ziukende boot zou ik, als'
litrpitein, geett betere tliscipline hebben kunnen
rr:r-nschen. -

IIij trok nognuals zijn dochtertje, dat naa,st

hem zat, dichter bij zicli en zeid€:

- Gij ooli vooral, mijir Llatootje, ge zijt uog
het tsenjaminnetje en ili zou het u rnisschien wel
hebben r/ergeven, ruls ge misbaar hatl gemaakt;
nranr zôô is het me toch oneindig lier"el...

- Il'. n'ist immers ooli wel,, pn, ontwoordde
zij innig, dnt ge niet van gillen houdt. En als gij
of Willem soms z6ô schoon lcunt vertellen, dan
lreb ilr oltijd gedacht: nls ik ooit eens op de boot
van Pn schipbreuk moest lijden, dan zal ik ml,-
lien dat P:r tegen mij niet hoeft te zeggen: houd
u stil!...

Zoo, Iileine nreid, drut is goed çsproken, zei
tle heer I-Iile. Gij w'ordt nog: eens een ferme
vl'ouw.

- lrln, rnijnheer, riepeu nu de jongens uls our
itrijd, Clu,to heeft \.erzonnen, Cuco langs de goot
te Lrten grârn; clnerr hadden rvij niet eens aan
gerlaclrt.
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-NuHlrteb oyer
nra&r, jongens, sprak de

u pok niet te klagen. Er is
ka,pitein. ik
niets beters

'dan vroeg te leeren pal staan in 't gevaar. Nu
is,er mtrar: weinig tijd noodig geweest om onze
rnaatreSlelen te netuen en de goetle en ha,rtelijke

iemlen in de hand. te rverken.Pogmgen onzer Yr

- \Villem, jongen, clezen nacht vergeet ik niet,
.ho<rr! Ge zijt een brnve kerel.
. De oorzna,k van den brand. rvetd. nooit opge-

voor houd.en"helclerd. Men rnoest het er eindelijk
du,t hij in den kelder in het benedenhuis rvas ont-
stran en dat de brandstofïen den geheelen nacht

' hatùden gesurerùd.
Dat Cato en hitre broeders na 't gebeurde nog

te vorren, is terneer van tlen t:rp hielden dan ooit
begrijpen,

1'oen de fa,milie, rltù eene horte p<ns ten huize
rran den heer flile gelogeerd te hebben, een eigen
rvoning betrok. leerrle'Coco zich ook'aldaar spoe-
d,ig thuis ge.voelen. I{ij n'ns nu hnnst een onaf-
scheitlbnar deel vnn het gezin ges'ortlen en vooral
('nto zeitle vark. tlat zij hnr.e speelpop niet.zou
kunnen missen.

Mnar helnas, Coco had in <lien naelrt lioude
5;evat. Coco werd ziek.

IIij verloor. allereerst zijne r.roolijldreid.
kinrleren ook yerzonnelr onp hem op te rvekken,
rvns rveinig levendigheicl meer in hem
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1v&.r'e11, zooda,t cle koude niet nreer binnen ùon

51en, Des arrcnds, als het gas op eu de luiken toe
riringen, lirvam hij nog rvel eens los. Maarr reeds

spoedig rval€Il dit slechts korte vlagen en zat of
lag hij-Iietst zoo dicht rnogelijk bij tle luchel. in
zi.fn clekentje gerold.

Mevroul' Snelleveld bereidcle la,ngzamerhand
haar dochtertje er op voor, dat Coeo niet lang
rneer zôu leven. Cato rvas 'n'anhopig' Alles rverd
nog beproefrl. Zij ging naar delr dierentuin. ont
rrltlrat te vragen tvat et zou uroeten gedaan wor-
clerr tot herstel van het dier. Een opplsser, clie

rurct cle verzorging cler lpen bekend was,. kwam
zelfs eens zien. - m&a,r gaf weurig hoop.

A.l de pret r',,as nu uit en a&n kunstjes rverd in
't geheel niet nreer gedacht. Nu en dan een leklier
.;tukje geven en verder koestereà cn venva,rmen.
dat was het eenige wat Cato nog met Coco kon
doen.

Op zelieren molgen vond zij de aap clood in
zijn liooi. Veel"tranen r,r'erden over heur gesclueicl
rLoor.zilin rneesteresje en de. jongens.

rloen ging het drietal met bedloefde harten
,râriùr delr hof. Alclaar begroeven ze den kleinen
:r,ap die lnn zooveel velmaak verschaft en een-
rnaal zulli een onvergetelijlren dienst beu'ezen
h:r;l. \tader w&"s toen op zee.

foen verscheidene u'eken later een brief va,rr
24-

en

'i"rir ,i.r ireer Snell"o"id i" inciie ["""iLt", oood
hij tlnrrin een dicht en fijn volgeschreven velletje
stt' nijn dochtertje, rvaarin zij hem in alle
bijzondelheden de ziekte en den dood. van Coco
rrrerledeelde.

- Daar, IMillem, zei de kapitein, tot den flin-
lien vriend van zijn huis. Deze brief is van mijn
kleinè rneicl. Ge moet hem maar eens lezen. Coco
is ri.oocl. We zullen het beest toeh missen als we
tltuis komen...

- Ach, kapitein! zei Willem. Ik rvas altijd
zoo blij,
plerier h

da
rd

t ik de jonge juffrouw zoo'n
liunnen verschaffen. Een mensch wil

gxoot

toch ooli grnflg eens wot doen. als hij zôôveel
goeds heeft ond.ervonden. Coeo dood! Nu is 't
ntt of ik nooit iets gedaan bad...

- I{oudt gij u m&ar stil, spral< de kapiteiri,
zijle hand met een vriendelijk slagje op IMil-
lem's sclroucler leggend. \Mat u'ij ook gednan
lrcbben, hebt gij meer clan betaald door de flinke
ru'i,1ze, wrù&rop gij ons gered. hebt. En danr
in rlie r.edding ook zulk een groot a,andeel
rlcedt ge het dubbel.

-- Ja, kapitein, ma,ar...
. -- Geen maren... Laat ons toch niet

.,ver:gschaal afwegen, rvat rve voor elkaar
cloen. Al wat uit het hart voortkomt, dat

uitrekenen en sihatten volgens ciifers
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rn,rien. Iln die cTingen zijn rvel cle beste 
"r, d.

l:'.r.r'ii.jltste in het leven. Die ver.geten ne niet,
':lti.rirr'_\\'e tlrâtgen ze ons leven lang met,ons n1ee
err tclkens lijl<en ze \r,eer nieurv eu atti;,t heerlijk.

.fa, zei 'lVillem toestemurerid- knikkerld:
I)riùr heefT de kapitein rvel gelijlr dnn...

cnlLÀ.
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JAil E]I ZIJII GIRO

.fun \\rillemsen zng elken dog een urelkkar
r'ôôr rile deur. Iùr \\'its een honcl voor gesl)fttlûen-

IIet flinke dier kon stçr'ig trekken. lllaa.r r.'nt
rras de jonge rnelkboer ooli goed vsol zijrr h,rIrd.

i.j zorgde dat het tuig niet te veel spande .l)e
l,ond q'ns goed gevoed. En nooit zng lnetr tlel
melkboer zijn dier mishandelen.

Jan lueeg van zijn peter ook een honcl, l\'at
rvas hij blijcle. Ifet n'as \ÀIinter. En 't snee'"\ttle

Ju,n hanlde de slede van tlen zolder. Nu moc'st
Elza trekken.
het lvel gs,a,n.

een strwJe oI wiùt ge(l&&n naû, oreer nU eenvou-
rlig stilstaan en verkoos fiiet I'erder te gann. Zoo
r:choon nls hij ook rvas opgetuigd, ging hij kalm

Caro., zijn honcl, hetn en zijn zusje
Jtrn maakte een tu,ig. En nu zou

Maar Caro had nog nooit in een gereel geloo-
pen. Ifet h'ekken \\,&s hem vleemd, en toen hij
een sta.pje of rvat gedatn had, bleef hij ee

tlig stilstaan en verkoos

in cle sneeu\\' zitten, en 't moest een baas zijn,
die Cl,ro tot opstaan dwingen zou.

Wat
Wnclrt. i]i
znam te zi

een koppige honcl. riep Jan boos uit
zll henr e{rls e\ren leeten, ongehoor-

.]n...
Nfetccn stupl,e onzv: lchtjtrige lirullebol, uit

het sleetljc'. br:rk eerr tak van een boom en liep

- 
,rf 

-
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en naa,r Caro,
ii! lesje mee te

Het rvas de allercerste keer. Oaro slnngdat
uoo
en

Ëreeg, en dat mnakte den anders gedulcligen
I zochtmoedigen hondr }svaad buiten

dus de eerste harde slag op zijn rug
itereclrt lnvam, spr.ong hij rvoest blaffend in de
oloogte. Hij vloog toen zoo onbesuisd weg, clat
;de slede omhantelde en d.e kleine Elza, schreeu-
,lvend en gillencl, op de sneeuwterecht kw'rm.

De su'me lileine EIzo rolde in haar wollen men-
iteltje als een bal over de sneeurv. Ofschoon z,e

[itn i" het geheel niet gekwetst had en zelfs geen
pijn gevoelde, scheen zij toch te rneenen, dat zn

i .aoo.hard mogelijk schreeùwen moest.
fn een oogenblik was de vliegende Caro, nret

de slede achter zich, uit het gezidrt... Jnn daaren-
tegen u'rs met beschaamde kalien nnar Elza toe-
geloopen. Hij had haar opgenomen, gekust en
,getroost, rvat de kleine bedorven meid heel goed
"oanstônd. Irij rvas toen met fist snild<ende meisje
na,ar huis gestapt, rvaar hij stil in de speelkauer
was geslopen. om zijne rnoeder te ontwijken, die
el zeer spoedig ann zijn onthutst gezicht
zou hebben, rlat er lvat aan haperde.

Toen hij rvat later eens even in
kijlien, of Caro ooli soms van zijn
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om dezen er eens even een duch-
geven.

zich
"zelven.t Toen

den stal
woesten

gezren

gmg
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tertg gekornen rnocht zijn, vond hij den hond,
in een hoek liggen, ma&r zond.er d.e slede. Bfijk.rg
baar was de hond bang voor nog meer slaag,wanï
rt,"1 -'rgstigen blik keeh hij Jan nan. Ook Caro,
s.:heeu zeer goed te gevoelen, dat hij in zijn ver-
,.et te \rer geg{r&n $'ds. .fon liet de hond ge,rust.
ILIij wns bang van hem.

Een uur luter lstrnr vader thuis en rrroeg rrat
c'r toch gebeurcl l'ts. \4'el een lsvnrtuur afstnntl
i"n'n lnrn wonfurg had hij rle slerle in de sneeury
g4c'vorrrlen, met het çscheurde tuig van Cnro.
Kleine Ellza deed nu 't -rvrr)r'd en rertelde de heele
gesehiedenis.

- \4rel. rvel, lr'ilt gi.i nret slaag en hardhcid
een dieltemmen? vroég Jan's vader. Neen, jon-
gentje, dat gnat zoo'niet! Ik rved, dat ge van
Cnro tlen lrcsten trekhond rnaken.kunt, die er te
rir:den is, a,ls ge rna,ar ruet overleg te'n.er.k gnnt.
Na''t eten zullen l'e Caro,eens zijn eerste lesje
geven.

Toen mert
stnl in, tyflar
een hoek lag.
de slee n:rar huis laten halen.

- Nru zullen 1ve eens zien, n'at rve met zacht-
lreid gedaan kunnen krijgen, zei Jan's yader.

I{'ij riep Caro, die langza,am en aarzelend,
btug dtrt hij opnieurr lilappen zou krijgen, hrvam

clrietal tlen
schuldige in
tussehentijd

gegeten had, liep het
Cruro nog altijd als een
Jan's vnder had in rl.ien
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er niet van

,iinnlmripen, zijn meester met zulke

zei ,Tan',s r'flder r"rienclelijk.
ïI-erdclijk spancle hij 't dier

fleemendç .
't)ogen lranzientle, dat deze lachend zei:

- 
nWel, olrlr,e jongen, hebben ze u voor een

hlee<lje willen spannen? Arme Caro...
Dien rvelu'illentlen toon' beantwoordde Caro's

staart rnet een heen en \\reer z\\'a&ien, dat heel
gdrust.stellend l'as. Caro gevoelde, dat de vredë
tveer gesloten n'tùs en herleefdê.

'Ioan streek Jan's r.ader tlen honcl hartelijk
6ser den ruigen kop. Irij klopte 'hem wienâ-
stùnppelijk op den rug, en terrvijl hij 't dier
n:llellei vriendelijke u'oordjes gaf, deed hij Crro
het tuig u'eder on, dat nr.et een pnar shrkjes tourv
opnieurv in olcle rïls gebracht.

Nu uroet ge nog €ens voor de slee, Caro,

('aro liet hem stil begnnn. Toen
.spnnnerl rvts, zei Jan's vader:

Nu glnan \\'e eren den n'eg op.
ij nam ('nro bii een der groote oorlappen en

leirlcle hem nrar lruiten. rrat de hond ook toeliet.

- Zoa, lrcste Caro, clat hebt ge wel gedaan,
zei .fnn's vadergriendelijli en aa,nmoedigend.

Ifet verstandige dier keek hem aan, alsof hij
zeggen rvilde: << Als de kinderen me daar straks
ooli zoo behaudeld hadden, zou
rloor gega,an zijn, baas! >>
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voor de
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Llaro stapte langzaam o."d..", en trok d" tl."
heel hehoortijk.

Vader tastte in zijn zak en met eed < brdvd,
Caro. heel mooit>> stak hij een klontje suiker in
clen grooten bek.

- Nu, Jan, in de sleel zei vader.
H.r Jan, die niet bang rvas, stapte er in, en liet

zich door Caro voorttrekken. A-lles ging goed.

- Beste hond! Beste Caro! riep vader voort-
durend, en Caro liep stevig voort en scheen nu
trotseh te zijn op zijn werk.

Zoo rverd het tochtje zonder eenige stoornis
volbracht. Caro werril met zachtheid en goede
u'oorùjes zoo afgericht, dat Tij ten slotte als het
lrest getemde paard voor de slee liep.

.Ian hacl rloor dit voorval geleerd, dat men nret
6Eeduld en zaclitheid gedaan kan krijçn, rta.t
rrret clrift en hattlheid niet te verkrijgen is.
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