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ROBINSON CRUSOE.

I,

Al lang Seleden woonde in een zeestad van -bnge

land de koopman Crusoë, <iie goede zaken deed. Hi'
bezat een Srooten winkel en het was er druk van 's

morgens tot 's avonds,
Crusoë had niet veel tijd om zich met ziin zoon R'r'

biirson te bemoeien. Ook moeder moest haar man dik
v,ijls achter de toonbank helpen.

Vader Crusoë deed ziin ionÉen op een flinke school,
Niet aile kinderen mochten in dien tijd leeren. Robin-
son be6ireep niet, welk een voordeel hij boven vel':
;"nderen had. Hij leerde weinig en dikwijls blee{ hij uii
school weg. Dan zwierT hij aan de haven en keek naar
<ie schepen. O, matroos mo$en worden. . . dat wa:r

rijn hartewensch !

Maar dan stelde hij zich alleen hçt genot voor
vreemde landen te zien, ver weg te reizen. Aan het
liarde leven van den zeeman dacht hij niet, Veel ma

f,rozen hadden toen een ellendig leven,

q3:



Vader Crusoë rvas er heelemaal niet opSesield. dal
Robinson naar zee zou $aan.

- 
7,eT dat maar uit uw hoof d, zei hii soms. Ge zut:

me in den winkel irelpen.lk kan u claar goed gebruiken'

Leer vlijtig. Een lioopman mag feen domoor ziin.
Moeder had er verdriet in dat haar jongen zulk eeir

achterlijke scholier vras. Dikwiils sprak ze ernstig mei
Koirinsorr. De knaap hield veel van zijn moeder, Ee',
tijdje paste hij dan beter op. Maar o, die schepen,

Zoo werd Robinson zestien iaar.Lezen en schrijv:o
kon hij, en ook wat rekenen. I{aar hij had meer kun'
nen weten,

- 
't Is verloretr geld" zei ziin vader. Robinson moet

nu in den winkel komen en m.e helpen'
Hij nam dus zijn zoon van school af. Eerst r'onJ

Robinson dat plezierig. ,Er kwamen veei zeei,ui in der.

rvinkel en de knaap praatte vriendeliik met hen' DiLr

wijls ook moest hij manden vol waren naar de sche

pen brengen, Dan mocFrt hii aan boord. Zoo leerdr'
L'J,i mattozen en ock wel kapiteins kennen Er warett
er, die hem zeiden, clat hij naar zee r,roest 5!aarr, al '
hii er zoo'n lust toe gevoelde.

Hii mocht geen landrat blijven. Anderen iieden hrl
hem af. Maar Robinson luisterde liever naar de eer
sten. En zijn',,or\atgeir om te $aan varen, wr:rd stee:1,t

grooter.
Hii begon zich in rien v"inkel 1.c velvelen, €fl w:t:'

nalatig. Vader rnoest irem dikwijls beltrom::ten. M,.3

dgr vermaande hem.
*d"_

I
I
,i'
i;

t' Over de zee durfde Robinson met zijn vader niet
meer te praten. Dao '.verd de koopman boos. h,n mo:-
der zei aan haar jon{en dat vader hem nooit zijn to."-
stemmin$ zou Éever\ om rnatroos te r,rorden, Zelve zw
ze ock veel verdriet lietrben, :noest Rotrinscn haar
verlaten

lWaar het vcriarigari stilde riiel.. Ganlche da$e.r ko,'
ttobinson zeer yerst:ooid ziin. Dan dacht hij aan d:
sclrepen tlii pakte zout voor s,.iiker in, wclg r,,er-

keerd. mengcic rijsi bif de th,:e Hii miste bij hel
achrijvrn der bl:ieven

- 
Er komt niets van u terecht. Ge zult uw kost noi

niel '.,r'rarci zijn, beweerde zrir.. vader.
Zekeren dag moest Robinson een manrl winkelwa-

ten naar een schip brengen, da.t aenz,ellden da{ zor,
-.'ertlekken Aan b,oord hoorde hij eensklaps zîjrr
lraa.m. I)aar za{ hij een vroe6leren sciroolmakksr, Jim.

-- Hoe komt gij aan boord? vroeg Robinson.

- Wel ik vaar mee naar Afrika
-_ l/at

- 
Mijn oom is kapitein op dit schip En ik be,r

in ziin dienst.

- 
\7ordt ge matroos ?

-- Nu ben ik scheepsj<-rn$en, zei Jim. f)an word ili
matroos. En oom zeSl., dat ik opklimmen zal iot ka-
pitein, als ik mijn best doe. I.{u varen we naar Afrika
I)aar zal ik zwarljes zien en dorpen van hutten. En
hooSe bergen en trosschen. Ook leeuwen en f-ij5iers. Er:,
no$ zoo veel meer 
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Robinson keek Jim begieerig aan.

- O, ik wilde dat ik mee mocht, sprak hij Ma;rr
ik moet in den ve.rvelenden u'inkel blijven.

En Robinsori vertelde aan zijn makker hoeveel vel
cJriet hij daarove-'hacl: Jim hae.l qledelijden met hem
lin hij gaf in dat gevoel Robinson een slechten raad...

-* \iaar mee, zeihij.

- 
Uw oorn zal rne niet aan boord wiiien houden.

- 
Iù(/eet ,{e wat, ik zal u rvegstoppen Ik weet cs',

goed plaatsje in het vocronder, achter l.ouweir en zei-
len. Nienra.nd karr u daar vinden. AIs we ver in zeç
zijn, koint 6!e voor den da$. Dan kan oom u naiuurlijl<
rriet meer terugg sturen...

Robin.ron was in sterke bekoring. Hij dacht wel aar,

vader en moeder Maar nu za$hij cle kans om 11a'rl

zee te gaan. F"n no{ r,.'7sl met een makker...

- 
Doet Se het ? vroeg Jim.

-- Als gie ecn reis hebt Sedaan, zal uw vader he+

(oec{ vinclcn, dat ge op zee blijft, hernam Jim. Ge ktrr,t
nu toonen dat ge aan boord uù best doet

Robinson aarze\de nog.

-'-- Ja, ik ga mee ! verklaarde Robinson. lk zal eers'
deze waren aan den kok afgeven en duik me dan wei

Robinson liet ziin mand ledigen, ontving hei gelrl
maar hij zou dil niet meer naar huis brengen.

- Kom mee, zei Jim.
De matrozen waren druk aan 't laden ; de kapiteirr

bevond zich nof aan u'al bil clen eigenaar van hci

-6-
-7*

schip. Niemand lette op de knapen, Ën Jim leiciae Ro
r,rrrson in het vooronder. Daar kon de vluchtelinS zich
't'r'stoppen achter een hoop touwwerk en zeileh, tuig
,lirI in tijd van nood werd Sebruikt, maar nu niel
r:rocst dienen,...

- Niemand zal u hier ontdekken, verzekerde Jirir
weet.

-'V(/anneer 
vertrekt het schip ?

-- Over een pàar uur. De laatste lading wordt nu
gebcrrgen, Tot straks. Ik kom nog wel eens bij u en zal
L' zeÊÉen. wanneer ge u aan het dek kunt laten zien

Robinson bleef alleen. O, rustig was hij niet. Hii
clacht aari vader en moeder. Zoo stilletjes van hen weg
ga,an, het was slecht. Ziin ouders zouden veel vcrdriet
hebben,

Soms stond Robinson recht, om zijn schuilplaats te
verlaten en terug aan wal tekeeren. Maar hii was da;i
Lang dat Jim hem ilauw zou vinden. En ook d.e ze.:.
lokte hem. Nooit kreeg hij no$ z,ulk een kans ! En Jir,.r
had geliik Vader zoiu na de eerste reis erkennen, dat
z.ijn zoon beter geschikt was als zeeman clan als win-
l,,clier, en ziin toestemmin5! Seven.

Rc,binson bleef De tijd viel henr. 1an5i. Eirrclelijlt
l,oorde hij een stap Jim kwarn bii hem.

--- Z.É, rve vertrekken, {luistercle hij. Dadelijk wor-
den c1e kabels losgemaakt. Bli jf no6ihier tot ik u roep
Ik nroet nrr aan delç

En weg was .Jinr Robinson dacht weer sterk aarr



iruis. Nog kon hii aan wal Zouhij het doen ? Mail

ltobinsonluisterdenietnaarde$oeclesteminzijil
;il;; Hij bleef, Weldra hoorde hii gekrijsch varr

L"ttirrg"n' En tloven hem liep men.heeir en weer; I)t-

.;;#; ilnden' En bevelen klonke^' Er waren o.L

rnatrozen die zon$en O, had Robinson nu bovén nio

;;; J; ur, 'ud-"' 
en moeder toewuiven' Zoo zou h'-1

l;;; vertrokkeu ziin' Nlaat hij moest in ziin hoekj;-

bli jven..,

t{et schip be$on te schommelen' Robinson be$reep

clat het aan 't varen was'-.'-J; 
bleel lan$ weg 't Duurde wel twee uur' eef

Liij beneden kwam''"'* 
W" ziin ul. cle haven' ze\hii' maar nog ian$s ti';

kust, Hier is een puts water eî een siuk brood' Blii{

ir-"i a* nacht hier' Mor{enochlend zijn we ver in

zee. Dan kan oom u niet meet letrt$ zenden
--Di, 

ul"l den vl'rchteling wel te$en'-Maar hij moesi

,;9hoor:,turton, \0eer liet Jim hem alieen Hoe iaat

z.ou'l nu ziin ?

- Dom' dat ik het niet Sevraagd lieb ! dacht Ro

L'inson.
FIii maakte een bereheninS' Het moest drie' vicr'

.'.r, *"r"t. STat zou het lang dttren eer hct mor$a't

*"., Hli at en dronk wat' Eindeliik werd het avcnd

Robinson werd treurig' I{ij be$on te weenetr' Nu voel

.i-"ïlî;"t;u*"' Zoq hij no$ aan. land kunnen teru:{

heeren ? Robinson ilooptu, dat Jinr nog eens ktvam.

Eindeliik slooP cleze OÏî 
_

'- 'V7aar zijn we ? vroeg Robinson.
.- - Al ln zee Maar blii{ hier tot morgen. Ik {,

raar cie kooi. .A{c'rÉienochiend kom ik ri halen.
Al in zee Robinson kon dus niet meer terug. flit

sprar.k er dan ook inaar niet vari.

-- Hebt ge no{ honger ? vroeg Jim.'
-- Neen er is no$ brood over.

--.- Anclers zou ik wat halen Nu ziit gc aan boorrj
\X/e zriilerr rramen veel plezier hebben Ik mag niel.
blijven. Slaap nu Lig met uw hoofd op een pak zeil-
<'ock ToI morgerr

Jirn verclween weer.. llobinson strekte zich uit. Maar
Lij siiep vocreerst niet. Hij clacht aan huis. Vader eir

riroectrer: zctndem van an$st niet weten wat doen, Dtr
!ilraap voelde spi jt over zijn onbezonnen daacl
lvïaar het berourv kw;rrn te laat. Hij was scheepsjon

fen en moesl varen

.Ia, vader Crusoë had dien namiddag al heel waLi

febromd.,,. Die stoute jonSen was nu aan de haven
I'lijven hanSen en had blijkbaar den heelen winkel ver"
feten. Maar toen het avoncl werd en Robinson nog
r,iet verscheen, werden de ouders on$erusl. Vader liep
eerns na"ar cJe haven. Niem;rncl kon hem nieuws geven
l)e arme ruan vreesde dat ziio zoon in het 'water ge-

valien en verclronken !\ras. llij keerde naar huis tenrg..
lAoecler wrong d.: handen viln an{st. l)e buren hoor-

---9*



den dat Robinson verclwenen was. Wie weet, had de

iongen niet een iochtje in een roeiboot wiilen doen en

rvas hij te ver gevaren of ergiens, een heel eind van dt:

stail, aan land gedreveir Het werd voor Crusoë er
zijn vrouw een benauwde nacht. En 's morSens klv-a-tn

er nog geen bericht. Moeder was ziek van onrust.

II,

r-,rqn rnorgen kwarn Jim z'iin makker halen. Nrt zor,

er voor teru$ sturen $een ve"ees meer ziin Robitrsoi,

had slechf geslapen en clan nog van vader en moeda,

fedroomd. Bevend kwarn hij aan clek.

-- I(iat is dat voor een vreemcle zeerueeLilv ? rie't
een matroos uti.

-- Robinson Ct-rrsoë, mijn vriendie, ant*oor.l.l.'
Jim, Hii vaart mee.

- 
Hoe komt hij aan boord?

Jim vertelde het.

- 
Wat een ondeugende streek. De kapitein za\

lrwaad ziin, verzekerde de rnatroos.

Anderen van het scheepsvolk hoorden het verhaai
De kapitein verscheen. .Jirn vertelde het getreurde.

De kapitein gaf eerst Jim een draai om de ooren err

toen nam hij Robinson bij derr arm en schudde de;-

.,'erschrikten ionSelin$ door elkaar'
-- Rakker, om er zoo stilleties van cloor te $aan'

hrorncle hij, En uw ouclers in nnrust te bren$en T-.' -,.

-i0 --

il

!

sttrren kan iiç niet, tenware ik een schip voor onze ha,
ven ontmoette. Maar de kans is klein. Ventie. ik zal u-

laten werken. Ge zult uw kost verdienen. En gij Jinr,
'regint ge uw zeemansleven zoo ? Ik ben er niet fiei
t.'p, Uw oom bedrieÉen

Jirir heek ergi beteuterd en l(obinson weende. Maar
l.ii moest nu wel meevar:en. Men ontmoette $een vaar.
tuig Soms zagi men heel in de verte een zeil, maar
om zoo'n wegiooper kon de kapitein zijn koers nici

','eranderen. En bovendien, clat schip voer misschien
naar F-rankrijk oT Nederland. .

Robinson werd dus bij de bemanningi ingelijfd. Hii
moest den kok in de keuken helpen, En die was geen

i:achte man. Ilij had niet zooveel geduld als vader
(jrusoë. En het kon hem niet schelen wat hij als sto'<
g'ebrtrikte, ; een pollepel, of den steel van een bezern.
j\{aar als }lobinson hem niet dadelijk begreep of iets
verkeerds deed, kree$ de jongen een klap. Neen, Ro
l,inson vond het niet plezierig aan boord.

Het schip voer een baai binnen. De kapitein gin6i aa.rr

land. Jirn en Robinson moesten mee om een kist tc
ciraglen. Eenige matrozen versezelâ.en hun gezagvoer
:ier met geweren. Men kon de zwari,jes nooii vertrorr-
wen, beweerden ze. Na eenigen lijd zagen de Euro
peanen tenten. Daar was eeu kainp van Arabieren eo
negers. De hapiiein handelc{e met hen. Hij pakte uir
cie kist Slaswaar en lijnwaacJ., lïij '.rerrurilde clit tegen
stukjes Soucl. De beveihebtrers van schepen rlede,i
toen zaken voor htin meesters.

* 11 *



JimenRobinsonkekenvreendop,Eenrnatroosvef'
t"tA" aut deze menschen gieen wilden waren' I)e Ari'-

;l;;;t;"t"n ontwikkela À aiu ne$ers hariden van he I

u""t g"t""ra. Maar er waren atldere streken' Men zol'

ook die bezoeken'
De malrozen namen zoet waler en vruchten mee e'

.""tJru zefte het schip de reis voort. Den volgenden

.iù-""t""aerde het weer' Jim en Robinson zoudt:r'

f"i .torrn leeren kennen' Wat rverd de luchi clonkc:'

"n-a" 
r.. wild. Het schip slin$erde heen sn \^/ss1' !)'r

;;o;;h stuurcle de knapen naar benecien' Aan del<

i"*a"" ze niels doen' Ze zouden ':ver 
boord krrnneri

;;;;t;"" worden' De knape' werden er{ zi'ek' L'i

u"âa." een $evoel alsol ze sterven zonden' Fln nie

;";J keek àa, hen om' Ieder had het druk' want

het schip verkeerc{e in Sevaar'
De storm hield verscheidene da$en aan' I)e ion$ens

l,leven al dien tiid benedeir' Soms waren ze wat bc:

t"r. i.Ui"*n dacht aan huis O' siond hii maar acl'

ter cle toonbank in vaciers winkei! En Jiit had oolr
'S""n 

C""ttdrift meer voor het nieuwe vak'
'-ô;î"" middag hoorclen ze gewelclig gekraak' Evcr'

Iater kwam de kaPitein hen roePen'

- 
Vlug, zei hii' We zitten op een rols' ilet schi;::

lielpe ons !- -ôntsteld 
volgclen cle knapen hem' Ze moesten zici:

vastklampen aan den trap, dan aau de verschansin{:

,oo. ,oou"r die er ten minste no$ stond' wanl he1

vaartuig was al veel beschadigd' De matrozetr zetter'
._- l l ...*

rlerr boot tiit. De benlanning zou trachten de kust te
trereiken. -},log siormcie het. Iecler siond arrgst uit .

Jirrr en lto'binson iagen op deir lrociem van de boot. N,r
en dan kwam er een gulp r,^zaiel over hen l?cbinsori
clacht aan iruis. Zcu hii ooit zijn cuders nog terugzien
Hij smeehte God c,m huip Eenshlaçis.kionk een ver-
r,aarlijL"e kreet \{/at gebeurde er" 7 Robinson voeldi
riat i:ii in het rvater lag \lerd"cr herjnrrerCe hij zi:h
rriets meer .

'l'oen hij l:ij zijn ziriner kn'am lag hij op hct strand.

'iet v,'as licht. En de zee ieek kalm, Il.obinson keek om
z.ichlneen. Hij za! niemand. ï?aar waren cle airderen?
Itolrinson stoncl op. Hij voeicie zich sl,ram. I{ij beklorr-r

c,;n rots en J:emerkte een bosch. ZoLrden de kapitein en
i;:i volk daar zijn ? Robinson riep zoo luicl- hij kon
om Jim. Maar er klonk p,een aniw'oorci ierug. Toen be

:reep Robinson de waarheici. ûe boot was omgeslaSeri.
r)e golven had,den hem aan land gervorpen. De an
,Ceren rnoesten verdronJ<en ziin. lto-binson Lregon t,-

1v€lener1, À{aar dan zonk hij toch op de knieën e;-r

dankte God om zijn behouci.
Misschien rvvaren ooll anderen op het strancl ge-

clreven. Robinson liep rond, maar bernerkte niemanrl
f{i j gaf de hoop op nog andere gezellen te vinden. Hii
r,oelde mecielijden rnei .cle omgekornenen en ireurcle
-, eer over den dood van Jirn.

'$/aar zou hij ziin ? Ergens op de kust van Afrika



cor'(teelele hii. O als hij nu wilden ontmoette ! l)itr
z,luden hern wel clurven oPelen I

Op zee was {een, zerl le zien' Treurig zat Robin-

$on een heelen tijd op een rots' I)e zon brandde iel' De

i<naap Sing in een bosch . Daar zaf hii een maisplant
jtobinscn had honger en at van de rauwe korrels Hi;
+rok door het bos.ch en bereikte den anderen zoom' l)e
groncl liep hier op naar een bergi' Robinson beklom de

hoogte. Nu kon hij ver zien' Rondorn het land was wa

ter, overai zee. Dus bevond hii zich op een eiland' 'bn
iier6lens een hut. .

-* lk ben aileen op een onbewoond eiland , dach''

cie knaap, O, God heeft me $espaard' Maar ik worc
toch giestraft orn mijn on6iehoorzaamheid,

I/eer welden de tranen op' Robinson be$reep dar

ciat hii nu flink moest ziin, am zich zeII te helpen
ttij bezal niets dan de kleeren die hij aan had en door
d.e zon gedroogti waren. Hij daalde den ber$ af. Hii
l'emerlcte beneden een hol in de rots'

--- Dat zal miin woninpi zijn, besloot hii.
De spelonk was ruim en cloor spleten drong het lich'

birrnen.

- 
Een huis heb ik al, clacht Robinson, Meubels zal

ilc maken. Laat ik eerst voor een bed zor{en.
Hij verzamelde gras en mos en spreicide zich eu!

ieger, Maar hij "iacht tevens aan zijn vriendeliik kn
ilerke thuis en het zachte bed Hoe ver was hij riu
,':\n ziin ouders ?

-11 -

- 
Wat za" ik eten ? dacht Robinson. Altijd mais,

dat kan niet,
FIij ging op zoek in het bosch en vond bananen, Da-

delijk proefde hii er een. <.Heerlijk>>, zei hij, ik z,ai

nog wel andere vruchtten ontdekken>. De dorst ku'el
cie hem, Maar Robinson had het geluk een bron te vin-
clen. Daaruit klaterde hoel water.

De zon daalde. En Robinson voeide zich vermoeid
Hii zou nu gaan slapen. I-Iif knielde neer en bad Gr.,r:i

om verSiffenis eri loescherminÉ. Dan slrekte hii z.icl,
rrii c'p het mos. 't Vas dooclstil om hem heen, Even larr

ce knaap te mijmeren. En weer kwamen de tr;rnen
Maar weldra viel R.obinson in een vasten slaap,

Derr volgenelen rlorSen voelde Robinson zich zeer
vei:kwikt. Hij was hersteld van al de geleden ellendc:
ilij at eenige maïskorreis err een banaan. Dan gine
b.ij z,ich wasschen aan de bron... Weer voelde hij hoop
ciat ook anileren giered waren. Ziin eeiste gang wa.
rraar het strand. Maar dit lag verlaten. En op zee be-
speurde hii zeil noch boot, Robinson voelde treurni.
Maar hij moest nu in ziln toesiand voorzien. De za;;
scheen fel.

- 
Had ik toch een hoed ! wenschte de knaap. O,

ik zal er eer' maken.
En hij dacht even na. Dan brak hij een twijg af en

l,oog dien tot een hoepel. Maar hij had geen touw oiri
cle uiteinden vast te binden. Hij rukte den sten6lel va.r
(,en slingerplant uit een boom eu een stuli daarvan dee.1
poecl diensf als kcord. De hoepel paste orn zijn hootd.
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Boven den hoepel bond hij bladeren van een grootl

i:lant, llorens Cie,nden als spelden orn die blacler'rtr
iLafi den hoepel Ie 1-.evestigen" De hoed was klaar r:n

beschutte ldobinson tegien de zçnnesiralen,

-O, 
ik zal me zell wei helpen, zei hij vroolijker

Hij lceerde naar de spelonk terug, < Had ik nu maai
€,enige meubi:len ;>, .,venschte hij, Hoili lvâs €r f,eno;.'{
rn 't bosch. Maar lRobinson bezat geen bijl, zaa{, ha
rner oi sprjirers. Toch gal hij deri rnoeci niet op, 1liair

den berg lagen er steenen, Rotrinson sleepte Cie naar
iret hol. Fiij sia"peide ze ap. Zoo vormcle hij een tafe:
Maar clie was niel viak. lleer clacFri de knaap na, ivXet

rvater en a,arde maakte hij mori.el en streek die in rie
lroiten en spleten, Zoo kreeS hij een vlak blad. Door
cre warmte die irr" <Je streek heerschte, werd de aarcic
spoeclig ,1rooS. Robinson was tevreden over zijn eersl,:
meubel. Zoo .raaahte hi j ook een bank van steenen err

l,ovenop iegcle hij een laag mos. IJit rvas zachi als een

l:ussen, vcrnd hij. Dit is nu u'el gauw verfeld, Maa:
itobinson had heei den dag aan dit eersie huisraad
gewerkt, NoS ruat mais en een paar bananen, een droni'
tan de bron en na een vurig a-rondgebecl strekte Rc
hinson zich op zijn leger uit.

Hij lag 'weer wat na ie denken, <<ik mag den tijci
niet ver6leten>>, zel hij, <l,torgen zaI ik een kaiende
r,raken. Misschien moet ik heei lang op dit eiland bliy
ven en ik zoti atr gauw niet rneer weten welk een maand
c'{ zelfs welk een dag het is >.

Maar hij had geen papier, geen pen oI potlood, Der.r

volgenden morgen ginS Robinson naar de boomen, die

dicht bij zijn spelonk stoncien. I{ij had al gauw het ge

rnisvan zijn mes gevoeld en in de plaats een scherpe.t
sleen genomen. De scherpe kant sleep hij nog met ee'i
ernderen steen, Het was w-el 6ieen voortreffelijk mes

rnaar de steen sneed toch. En Robinson kon er mee ir,
.ien boom kerven, tr{ij dacht na en begon te rekenen
'loen sneed hij in den boom het voigende ; <Dinsdag
30 September 7651, Schipbreuk>, Dan pÏaatste hii dri.'
sireepjes zoo i t,' , Dit bcteekende dat hij nu drie da-

Hen op het eiland vras. Elken dagi zou hij er een streeç'-
je bii voegen en vooi' den Zondag-een kruisje. Aldus
kon hij altijcl gedachtig z.ijn wanneer het Zonclag was
en dus rtrsten. 'Was er een. maand om dan zot hi1 in
een ancleren boom de rnaandkalender, een streepje
t-rabben. Nu besloot Robinson eens wat verder op hei
eiland te gaan. flij was noS niet aan de andere zijde
r,an den berg 6ler,i'eest. Hij bega{ zich op weg, De zor
stak iel. De hoecl bescherinde hem niet genoeg. Rc,

binson besloot een paràsol te maken. Hif sneed met
zijn steenen mes een stok. Met een twijg en deli
siengel van een sliirgerplant rn"aakte hij r,veer een hoe-

,pel'aan de punt van den slok. De bedekking werd vei
vaardigd 'i'an Sroote bladeren, Na een paaï uur 

- 
warrt

j{obinson moest geduldiQ v,'erken -- was de parasr,'
klaar. <Ik worcl a} rijker en rijker>>, dacht Cruso;;
Welgemoed trok hij verder. FIij ginS om den beri
heen en zoo l<wam hij aan de andere zijde, Robinsorr
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zali daar kokosboomeri. Er hingen giroote noten aan
Hij was verheugd aver deze ontdekking, Virrg klom hii
langs den palrn, màakte eenigie noten los en lie't zz
vallen. Hij had van deze noten nog in Engeland gezl,eit

en beschouwde z.e nu. als een schat, Dat waren ze ao'{..

.'oor hem; /Vlet een steen slceg hij ze open. Als aman-
del smaakte de witte kokos Robinson bedacht, hoe
cie heliten der schâal hem zouclen kunnen dienen, a!:;
i:.orl om water te scheppen. Or:k peuterde hij m,et zij.t
steen van een der noteir cle drie kuiltjes open, die hi,
I.emerkte waar de stensel Éieweest was, Door die Éaat-
ies dronk hil het sap. O, dat srnaakte zoo heerlijli
irisch. <<Een nieuwe drani<>>, zei de knaap. Ftrij zou van-
daag niet verder reizen ftraar een oogst van kokos-
noten verzamelen. Maar hoe ze te vervoeren ?Er et-
kele dragen naar ziin spelonk en telkens terugi keererr
dat zou hern veel moeite kosten.

- lk v/e t wat beters, zei Robinson. En onmio
.lellijk {ing hij aan het werk, I{ij liep naar een boschi.,
en rukte twee jonge boornpjes uit, na de aarde ronJ
cie wortels goed losgewoeici te hebben. Hij legde d,ie

ljoompjes naast elkaar rnet wat ruimte er tusschen,
als de stijlen van een ladder. Tusschen de bcompjes
bond hij nu lakken, dicht bii elkaar, dwars en over-
langs. Zoo kreeg lii j een soort van berrie. Van kloekc
r,lingerpianten vloclri. Robinscin een tour,l'. Verschei
déne uren gingen rnet dien arbeid voorbij. lulaa.r vroo
iijk lreschouwde ltobiuson clan ziin vervoermiddel. lle
noten werden er op gelegd, het touw aan de berrie

*t8--

Levestigd. Zookan de i<rraap zijn vracht naar de spii'

iorrL .li"p"n. Het $in$ lan$zaam maar het lukte toch

7oo h:iij ias Crusoë mel dit bezit' dat hii God vurig

ciankte voor de nieuwe spijze en drank'

Met dit alles v'as de daS alweer ten einde 
.'s

Nacht voelde Roi:inson piin aan cle voeten' Door hei

i""0""'ouu, ,t*".t*n en door wild ineenSeslinSefcie

ufui.on", oolc cloor de warmte, waren ze gezwollen' Ro"

trir,u"r, clacht aan ziin tnoedet, die voor elke kwaal een

geneesmiddel wist' (), waT miste hij haar zorgen !

ïr""rig lag hii op ziin le$er' Hii voelde weer scher'Ê

)tin ui^r"ânheid. ltoest iiij ziek rvorden' geen dokler

Iton hem biistaan, niemand hern verple$en'
's MorSens strornpelde Roi:inson naar de bron : hii

rerkoelde ziin voeten met het Irissche water' Had t^ii

l]umaardoekenomzeteverbirrclen!Hijverzoniets
;,nders, narn $roote blaren, maakte die nat' en zoo vel

bond hij zrin voet'en. T)al verzachtte de pijn zeer' Rr"'

[.,inson moest vandaag! rusl houden' Dikwijls ver'

'rerschte hij het verband. De voeten $enazen snel'

Robinson had veel tijd om te clenken en raieuwe plan'

rteit rezQtr op. Voorzeket zall hij hier heel lan$ moete't

L,iij';er,. Hei eilancl lag btijkbaar zeer eenzaam' Sche-

pen zottden hier lvel nooit kome n, tenzii een storm er

i,"n h"*n dreef . Robirison be$reep dat hij alleriei voor-

zorsen moest nemen. Waaroro 7ou hii geen rnais zaai

n'r, Jr, 
"u., 

oogst opdoen ? &taar dan moest hij een sttt'i

land ]:ewerken, Doch hij hacl geen werktuigen' <<Zr'
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Inaken)), be.iooi iiobinson. -iln hij yerzon een mijcie,.
Op het strand had hij giroote ronde oesterschal en Êç.-
.ien. Zao'n schaal aan eell stok, zou een spa zijn. Rc
t,inson begreep, dat hij met de vezels clie rond de ko
l,osnoten zaten touw kon maken, sterker dan dat var
cre slingierplanten. Met ziin steenen mes zou hij ir
,:ie schelp gaatjes boren. En den volgenden dag maaktt:
dc knaap aldus een spade, Hij kon er fiink mee grtr
',en. Niet ver van de spelonk, hoos hij een akkel
r:it. Hij verwijderde de plarrien, kuischte den gronI
Het duurde verscheidene rveken, eer het land gereeC
was. s Avonds lag hij doodmoe op ziin leger. Nu leer
cle hij wat het is, in het zweet zijns aanschijns, he:
b,rood verdienen, Eindelijk kon hij zaaien.ITij deed het
na een gebed am zegen op zijn landbouw. Robinso;,
vond het zoo treuri6i dat hij nooit met iemand spreker.
kon. De eenzaamheid woog hem soms zoo zwaar. Da,t
dacht hij maar luidop, hij praatie dus met zich zeli,
cm toch zijn stem te hooren, Nu besloot Robinson zijr,
vroegier plan uit te voeren en het eiland eens bete,.
[e verkennen, Hi j zau een reis doen, Van blaren nam
trij een zak, en daarin narn hij wat voedsel mee : no
ien, bananen en maïs. Het was niet zeker dat hii
c.veral eten zatt vinden, Hoe spoedig hacl die knaal:
leeren zorgent hij die vroe5ier zoo achteloos was !

Moedig trok hij weg. Eerst om den ber6i heen, clar,
coor het bosch. Prachtige vogels {laclderclen door rlc
t:rkken. Robinson was blijde, die levende vogels r,:
zien. Nog grooter stee$ zijn verrassingi, toen hij irlr,--2û*

cen parl.ij rci,sen eeri kudde wilcle {eiten bemerk-te. L}.

ircn hij e:en paar gteiterr vairiien I i'vlisschien gaven zc
ireur niclk. tr)e ciiei:en vrat'erl echer schurv eit vluchtet.
\,;t'tr;.

Robinson Sing verder. Daar op een vlakte zaghij ha

79n.
--- lk zott toch wei eens vleesch 1i-rslen,'zei de knaap

I{:rti ik !1raar een wapen o;n hazen te schieten. Ik'kar
er cen rlraken, als ik thrris bea : ceir pijl eir ee;r boo{.

Itobiilson lvandeide zot Cen kreeirn ciaS. 's Avond'i
Llorir hij in een dichten boorn orn te siapen. Op Ce

ineengestr:engelde l.akken lag hij als in een wieS. Maar
s nicrgens was hij toch strarn. Zijnbed vaÉ rnûs irevie!

hem beter. Robinson verlanSide al naar huis, en hij be-

sloot tenig te keeren. Flei kostte hem eenige inoeite zijn
sirelonk weer te vinden, Ge rrroet denken clat er hiel
geen wegen lagen. Wal. rvas hij blij lloen hij uteer in ziin
Eol zat ! Hij sliep heerlijk op zijn mos,

Den volgende,n dag ciacht hij aan de hazen. En hi j

wilde nu een boog maken. Dat deeci hij met toul, varr
kokosvezels gedraaid, en met een buigzame twijg, Van
takjes vervaardigde hij pijlen. Boven sneed hii ee*.

spleet el siak er een steenije tusschen. Dadelijk oefen
cle hij zich in het schieten,

'i'vre e dagen later X,ing ltobinson op de hazenjachi:.
Ùlaar 's avonds had hij niets geschoten. De diertjer.
wcrren hem te vlrrg ai, Teleurgesteid keerde hij naar
huis terug. Den volgenden dag echter was hii weer c.t)

de vlakte. Robinson leerde nr beclaarder rnikken. f)aar



ttrilrrelcie een haas in ztjn ioop neer. Du knaap snêlclt
toe. Het beestje was doocl. Robinson had zijn eersten
liuit, f{ij was er zeer blij iïee liij zeiie de iacht
'voort en wat later gingi ftii met drie hazen naar huii
IVtaar hoe ze brad,en ? Hij had geen vuur o{ 6ieen por

Vrrur zou hij nu kunnen maken, door twee stukken hout
over elkaar te wrijven.Zoo zolt hét hout in brand schie
ten. iVlaar een pot ! <Ais ik water nret aarde tot dee$,

rnaak en van die klei een pot maakte, die ik in het
ruur kan harden>, dacht hij. Jen volgenden cag ging
hii aan 't werk, net als de kinderen deden in ziin
stadje, wanneer z,e van aarde potjes en pannetj,e'
maakten. flet was Seen prachtige pot, <lie uii zijn l-an'
cl.en kwam. In de felle zon droogce de klei. Nu vuur
gemaakt. Robinson verzamei.d.e drooni gras. liij koos
l.wee stukken hout en wreef die over elkaar. Dat kostte
irem geweiciige inspannin$. Fiei hout werci w-arm. irlaa,
Itobinson moest de stukken van verrnoeienis neerle;
gen. Zoo kreeg hij nog geen vuur, Na eenigen tijd her
vatte hij zijn taak. Uren cluurde het, eer er vonken uit
het hout spetterden. Ëèn der siokken schoot in bran I
.b,r was vuur, Het 6iras geraakte ln br:and. ltobinsor.r
i,aalde droge takken. Lanf duurde het niet of er bran-
de daar een ware brandstapetr. l,ùa eehigen tijd was d,r
pot heel rood. Met een steen veiwijderde Robinsoir
hem en liet hem koud wordeir. En nu een proef geno-
men, Ja, hoor, hij kon water liokere, Dan vilde hij eer:
lraas en hij bereidde het vleesch. Zoo goed als moe-
cier kon hij het niet. Maar liet ,vleesch srnaakte toch
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lekker. Hij woir zout door zeewater te verdamp en. Zat,
had Crusoë nieuw voedsel.

In enkele weken had Robinson al heel rvat hazen
vellen bijeen. en hij kreeg nu het plan oaarvan klec
ren te rnaken. Ïdet r:egende en het woei sorns en dr.n
rvas het gurrr. Tflat beter kleeren zouclen hem te pas
L-omen. tr)eze, welke hij aan had geraakten versleten.
Robinson spreidde de vellen rrit, hij krabte ze met zijr
steenen mes schoon. Mèt een Srooten doren maakte hiy
er gaatjes in en met kokosvezels hond hij de veilen aar
cen. l{et was geen modcjas of geen modebroek, well^_e
hij vervaardigde. F{el lekeir lnee1- op Lappen met ga.
ten voor cle arrnen en beenen cn waâr lappen als morr
wen en pijpen. Maar R"obinsen rvas toch fier op ziin
nieuw pak. IIij iatsoer,eerde ook een muts. Zoo hie'1,
bii zich zell.

De krraap iracl Ce geiten niet- verÉeten. Zekeren da{
l:'egal hij zich naar de i:otsen. Nu had hii een lasso
gemaakt, een lang tourv met een strop. Als hii dia
strop om den hals van een geit kon gooien en toehalen_
Dan was het Cieriie gevangen. Robinson legde zich on
clen loer achter een rots, O, wat wielrp hij veel . mis I

Maar gedulci. wordt bel<;onei, 's a",,oreclr hacl Robinsoq
Eren lieit vast. FIet dier rukte aan de koord maar moesI
rr1ee. I{ob'inson st;rlde l:et in zijn spelonk. Hii zou nu
probeeren c1c geit te melken. i{ij kreeg een stool dat
hij achterover: rolde. <Zoo niet>, zeihii" Hii bond den
lrop van cle geit vast. Bil heI rnr:iken u'as hij onhandil
ilet dier toonde het door het trappelen. Maar de mel\
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1;,wam dan i;och, En dag a;rrr dag ging h.et beter, De gei'.

ii.ie veel eten kree{ en gestreeld werd, toonde zich
vliendeliiker, ltobinson beslool. een weide tc maken.
FIij koos een 6irasachtige vlakte uit en er oln heei'
plaatste hij een ornheining van slruiken. I)e spadr:

kwam hem nu goed te pas. De geit wercl dau naar dt,

n'eicle gebracht. Robinson had meer dar eene weel-:

:,a.n deze nieuwe inrichting gerverkt. Hii wilcle meer'

geiten hebben, en trok noS verscheidene malen op jacht.

i\a eenigen tijd,bezathij vijt geiten. hiij v,'as fier op dii
i:eziL en voelde zich als een boer. L)e nia.il schoot Sorrri
c,p. Robinson had het al ver glestuurcl : kleermaker
i an clirourver, v eeklveeke r:, pc itenÏ.'rakke r. j a {er, hoe den
en parasolmaker. 'Waarom zou hij ook gieen visscher:
''r'orden? Ais hij maar een net had. IJai lion hij -wer,r:

lan kokosvezels vervaardigen. LieL ging en op zekeren
Cag ging hij welgemoeci naar het strand. Eensklap '
ontroerde hii geweldig. Niei ver varl het eiland lag eerr

schip, I)e knaap kreeg de tranen in de oogen. trien

vaartuigi ! Dat was de redding, de terugkeer, het wr--
lerzien van zijn ouciers. Roclinson be6ion ie roepen eir

te wuiven, bang <iat hel schip zoncler hern zou -we1,.-

-yaren. F{ij kreeg geen antwcoici err zaQ aai} boord gecn
'i:ev'refing. Itobinson keek scher:per toe. 'lloen begreep
hij de waarheid Het was ziin eigen vaarTuig. Zekèl
v"as het van c1e rots losferaakt en tot hier gedrevelr
<rZenât God het me tot reddinS?> vroeS Robinson oni
roerd.
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I{ij wilde aan boord. l\4.aar het vaar[uiÉ laS vrij vdi"

rian de kust, blijkbaar op een andere rots.

- 
Een vloL maken, zei de knaap, Hij dacht aan

geen visschen meer. Haastig ginS hij aan 't werk. I-li.
l..on 6!een zware stammen hanteeren, maar sleepte jon-
ge boomen naar het strand. Di.e zau Trij aaneenbinder
nret touw van kokosvezels en met twijgen. \)flel eei;
rreek arbeidde hij aanhet vervaardiÉen van het vlo.
Eindelijk kon hij in zee steken. Van bladeren had hl
'een zeil, van een boornp je een masi gemaakt. Met ee.
s,tok stuurde hij. Na veel moeite Seraakte hij aar
boord. Diep bewogen slond hij aan het clek. Hij dacl,t
weenend aan den kapitein, aan .Iim en alle {ezelleti
Het vaartuig was zeer 6iehaven<1, FIet stond half vol
water en helde vervaarlijk over. FIet zou Seen rei';
nreer kunnen cioen. De rots behield het voor zinken.

Maar Robinson vond veel dat hem dienen kon
tarlve, kaas wijn, .bn dan een bijl, hamers, spijkers, eeir
kosibare schat. In de kajuit van den kapitein hingen
lwee 6ieweren en ook ontdekte ltobinson er koSels e,r

L.uskruit. Hij nam alles mee. Yerd,er touw en zeilen e:,

çen koffer linnen. Met dekplanken van het dek ve'
sterkte hij zijn vlot. Robinson voer naar land terug ei.:

borg alles în zijn spelonk, Hij dankte God voor al de
zen rijkdom. Toen hij den koffer onderzocht, ontdekte
hij een boek met gebeden en overdenkingen voor de,
zeeman, Robinson was ook llier verheugd mee, Nu koi,
hij Iezen. Verder was er papier en potlood. Ilij zot:
z;iin reisverhaal kunnen opschrijven. Nu was Robin"
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iôn in staat veel beter te *,uri."n. Hij vervaariiigo.,
dank aan zijnbijl, zaaSharaer en spi jkers, tretere meu-
belen l een tafel, een stoel, ecn bernk, een kast, een
tedikant ! Het. waren ruwe meubelen rnaar de knaerp
vond ze prachtig. Àan de spelonk kwam eerr deur, En
cr v66reen hek, Robinson besloot een Lroot te vervaar -

ciigen. Hij velde een clikken boorn en hoide cie stam uit.
Dit alles vergde ma.anden werk, Bij een siorm was he i

schip Seheel verdwerien, Maar nu kon Ro'binson varer,
en visschen. Hii had in den koifer ook een compfl:-;
gevonden, dat hern de richfing aaircluidde oir die toch
fen. Hij oogistte voortref{elijk mais. En hij bakte er'

brood van. Met het gieweer schoot hii hazen en andet
wild, Hij vingi een pape$aai en leende die.spreken. Nu
i,ad hii een huisgenoot met wien hij praten kon. Robin-
son was nu al een jaar op het eiland. ft'lenigen avorrri
zat hij treurig aan huis te denken. Dan las hii in het
gebedenboek, l)it troostte hem.

III,

Eens wandelde Robinson op het strand. In het zand
zag hii clen af clruk van ee{l menschenvoet. En ia, er

ïtaren er meer, Hier waren dr"rs wilden geweest. Ro-
l',inson schrok, Zau hii zijn leven rnoeten verc{edigen ?

Voorzichtig stelde hii een onrlcrzoek in. l'I;rar hij ont
clekte nierrrand. Voortaan zouhij op zijn hoede ziin e;t
r.ooit meer zoncler ziln fielweer uitgaan.

Vier iaren verliepen, Robrirrson harl .o-een wild',r
*- 36 *- -27 -



{ezien. Hij leiclde zijn eenzaam leven voort, Hij wa-r

nu al een rnan. Eens liep hij weer op het strand. Gind;
steeg rook op. Lange een ornweg ginf; Rokrinson na.r'
die plaats, FTij schrok. I{ond het',rurir Lai{en rnensc}re-.-

l,eenderen en ook schedels. llier waren clus menschen-
cters É|eu.'eest, die $evan$enen $eÏ:'rarlen en op$e$eIer
iradden, Robinson zûLi ngg voorzicbtig ziin,Ilij smeelr
te God om trescherming. in langen tijrl i;enrerkte lr',
riiets r;erdacht meer.lfen jaar rradien hgorcle l:ij gs
,,:'brecuw. Dat cleed zijn ha"rt bcnsen. llobii"rson ner:r

zijn {eweren en rloop door een "bosch tot bii heL stnanti.
$filden waren iii kanols geland, ,Ie maakten vuur. [?-u-

l,inson za$lwee Sevar:$encn. Een werd met een kirr-rp.

peislag gedood en dadeiijk in sLrrkken gesneden" Maa:
rle ander vluchtte weg in cie riciriirug van R.obinsor'"
Daar la"g een kleine baai. De zwartr: sprong er in e',
uwolr1" Twee v,riiden zettr;: hern na. triobinson ku';:,''
lru Seheel te voorschiin" hii legde ;ran en schoot eei
cler menschenE.rters rraer. 1)e, aricler lleek verschriki
ovend<ie zich om en iiep lte.'.m. lle. zaSen clen blanic"l

zeker voor een toovenaar aa.n. trJe onti,luchl,e hacl dr:tr
rverkanl. van de baai lrereikt" Hij vietr voor Cmsoc
neer en vatte cliens voet en stelde dezen ap ziin hoof,.l.
Zoo becluide hij cla[ hij clen sleia{ van zijn l:evrijdtr
wilde zijn. Robinson richtte hem op en stelde hen:
door teekens 6ierust. Itrij nam clen jongen nlan mee naar
zijn spelonk en gaf hem eten en drinken. O, had hii
ru rnaar met hem kunnen spreken ! Hij z,:ru hem bil
zich houden en daar hij den zwarle op een Vrijdag had
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g;ered, noemde hij hem ook Vrijdag, De nieuwe {ezel
keek vert'a.asd naar ailes, wat er in de spelonk was
Robinson schoot nog eens zijn {eweer af, \ileer lier
Vrijdaf zich vallen ett zette hij Robinson's voet op
clen nek. I)e meester $af den armen zwarte kleererr
\,rijda€ was er biij rne;" Nri had Crusoë een huisg, r

noot. Yriida{ ver{ezelde hein op z,iin tochten en stij-
i.an leerde hij llngelsch spr,eken. Zao fiin{en rveer ja-
ren voorbij. ]{,rbinson en VrijdaÉ zaaid.en en oo5lslteri
loegen en vischten, Dilcwijls treurde Crusoë orn zii,.t
r.ruders,

Zekeren dag zat Robinson in de speionlc te lezeri
toen Vrijdag verschrikt binnenstormcle.

- 
Meester, er zijn wilden I riep liij.

Crusoë spronÉl op.

- 
lrX/aar ? vroe5i hij reeds ziin geweer nementi,

- 
Hier dicht bij het stranC

Robinson had Vrijdag ook leeren schieten" Sameir
trokken ze heen. De menscheneters hadden weer e?r
r,uur gernaakt en rrerslonden ree,ls een $evan{ene. Zt
r,"erden in ilen maaltijcl door gerveerschoten grstoorJ.
ilw"ee wilctren vielen cioocl neer. Pief, paf ! weer rolden
er trvee zwarten ter aarde. Robinson sprong vooruit. fic
i:nenscheneters stormden naar de kano's. Robins,rn
verlcrste een gevangene, F{eL was een bianke man. Die;,
cn.troerd sneed Crusoë zijn banden door. Vrijdag be-

'rriidde een ander, en giing gervelclig te keer,

-- Meester, rnijn vader ! juichte Vrijdag. En hr,
liad werlçelijk zijn vader van den dood gered, Hr:i

- 
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was een treliende weerzien. De blanke bleek een Span'

iaard te zijn, Deze vertelde dat zestien andere Span

laarden op een verwijderd eiland verbleven, Ze harl''

cen schipbreuk geleden, De wilden hadden een in"al
gedaan en een der Spaniaarden en een zwarte, die hen

d.iende, Vriidag's vader gevangen kunnen nernen

Nu had liobinson drie huisgenooten. Maar hij hoor'
cle dat die andere Spanjaarden veel gebrek leden
<,Konden zehier komen!>>, wenschte hij. <Dan zouden

we samen eefl zeevaardige bool maken en naar een

:rndere haven varelr>). De wiiden hadcien in hun vluchl:

een kari.o achtergelaten. I)e Spaniaard was bereid me:
i/rijdag's vader naar het ander eiiand teru$ te keere,r

om zijn landgenooten ie ha.ien. Ais hij een der Sewe

len mocht meenemen, dur{dd hij cie reis wel doeu.

Zoo geschiedde en Robinson en Vrijdag bleven rvee'

alleen. Weken verliepen. Ellten dag ging Vriida$ yer

scheidene malen naar het strand zien oI de verwacll'
ten niet kwamen. Eens kwam hif opgewcnc{en tertig.
<M.eester, een schip !>> riep hii. -- <<\ffilden?;> vroei
Crusoë. -- <<Neen, een groot schip

Haastig ginS Robinson zien. Hii bemerkte een drie
master O, nu was er kans op redding.. Robinso;r
schoot ziim Seweer af. Vrijdag zwaaide nret een Coe, ,

Aan boord merkte met het, Een boot werd uitgezet
Matrozen kwamen aan land. Ze waten verbaasd daa

een blanke te zien. In 't kort verielâe Robinson zijn
iotgevallen. Hij vernam dat het vaartui6i naa,r Engi.:
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iând voer en hij en Vrijdag mochten mee. Even keerd,.j

Crusoë naar zijn spelonk teru6i. O, gaarne ping hi:
weer naar F.ngeland. En toch was hij aan zijn eilan.'l
gehecht. Hij liet cle geiten in vrijheid, nam den pape-
gaai en keek rond. Hij zou alles hier laten, Schipbreu-
kelingen zoud.en dan niet zoo hulpeloos zijn als hii,
rnoesten ze hier terecht komen. Robinson verÊat ziitr
clagboek en zijn gebedenboek echter niet. Hij knieltie
rreer en dankte God.

Dan voer hij naar het schip. De kapitein za{ vreemc
op. Hij hoorde het verhaal. Robinson smeekte hem ooi.
cre Spattjaarden te helpen. Vrijdag wees den weg na3.j
het eiland, Yoorzeker rnoesten de anderen daar noj
z.ijn. Het bleek zoo. De reis was vertraagd omdat de
kano hersteld moest worden. Nu had men ze niet meer
rroodig. Vrijdag pleitte voor zijn vader. Deze zou Ro
l,inson ook verSiezellen. De Spanjaarden werden i-"

hun land aan wal gebracht.
Eindelijl< zag Robinsôn Engeland terug. Twintig

iaar was hij weg geweest. Vrijdag en zijn vader k,,
ken vreemd op toen ze de stad van Crusoë zaSen,'le
badden zelf ook bekijks.

Robinson vond zijn ouders nog in leven. Hij 2e11.

s,cheen voor hen uit den dood te verùjzen. Dat was
cen heerlijk weerzien. Robinson wend nu toch win
kelier en Vrijdaq en ziin vader hielpen hem.
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