VOORWOORD.

Hier zij nog eens herhaald, dat onze letterk:undige
behandeling van het Taalbond-Tekstwerk bestemd is voor
hen, die zonder leiding zich voor dit eksamen voorbereiden.
Meer nog dan vorige jaren hebben we eigen uitspraak:
over de litetaire waarde van de opgegeven stukken achterwege gehouden. We zijn bijna uitsluitend 11ragenderwijze
te werk gegaan.
Onze Aantekeningen bedoelen allerminst een goed woordeboek overbodig te maken. Waar zou in dit geval het
begin, en waar het einde zijn .
.Vallen woordeboeken als Effers-Viljoen en v. Dale
buiten het bereik van de beurs, dan s chaffe men het Verklarend Handwoordeboek van Koenen aan.

J. K.
Potchefstroom , 8 Dec. 19 u.
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Nog even glinstert Hollands duin,
Maar duil.'"t, om niet weer op te komen,
Zijn r_9ssig }J~f_g, zijn Yi!!e kruin
In 't donkre diep der blauwe stromen.
De kiel, die zich uit Java's tuin
Met geurig kruid moet gaan bevrachten,
Die rank gebouwd te water liep,
Beproeft voor 't eerst op zee haar krachten;
De zwaan, die in haar nest nog sliep,
Ontplooit de hagelwitte schachten.
Het schip, <lat zwoegende op de ree
Zijn koopren boezem rijzen dee,
En hunkrend lag naar 't sein te wachten,
Spreidt nu met donderend geluid
Een wolkgevaart van zeilen uit.
De wimpel wuift in brede ~rrongen
Het afscheid toe aan 't Vaderland;
De scheepling fluit zijn lied in 't want :
De Loods is in de boot gesprongen;
Het laatst Vaarw el rolt van de tongen De reis gaat naar het Oosterstrand !
0 Java ! Grootvorstin dier landen !
Die, als met saamgevlochten handen ,
Zich slingren over d'Oceaan,
En met hun bos- en kruidwaranden,
In 't bochtig kronklen van bun stranden,
De zee een krans om 't voorhoofd slaan; o Land der zonne, land der kleuren !

\\-aar 't vuur, dat van de he mel speelt,
In de aarde een dubble g roeikracht teelt,
O f, a1s de nachtffind 't hoofd gaat beuren,
E lk luchtje is bevracht met geuren,
Dat de afgekoe1de s1apen streelt; \Vaar, in de scheemring van de bosse n,
l\let ceun·ig groen en g oud gekroond,
Met bloern en \'Tucht aau de eigen trossen,
De koninklike tijge:r n·oont,
Die rustend op zijn' boomstam tr oont,
Of 1;!euglen aan zijn klamY gaat binden,
40
En hongrig langs het rijst\·eld d\Vaalt ,
Om rnor zijn \\·elpen roof te vinden;
i.i.·aar hemelhoog de ceder praalt;
\Vaar naast Banaan en Tamarinden
Tot reuzenstam de heester groeit,
En \Wlig de Wa ringa b1oeit,
Die tak en vrncht n aar ' t aardrijk buigend
En uit zijn korst wetr rnedsel zuigend,
Daar "·ortel schiet, en aan haar voet
\\-eer bloern en vrucht ontspringen doet;
50 \1-' aar met zijn scherpgepunte loten
De Sago-palm staat opgeschoten,
En om zijn kruin een' haarbos Ylecht,
Die sterker dan de dasdraad hecht :
Die 't merg houdt met zijn' schors omsloten
Dat levensterkend voedse1 schenkt ,
E n met het sap, zij n stam ontvloten ,
Als laafdrank de \·em10eide drenkt ; \\-aar 't l1a1nbot?s- rict uit forse schalrnen
Ziju mastbos bou wt en K okos-palmen
60
Hun blaadren \\·elven over 't hoofd;
\Vaar suikerplant en 1Wokka's ooft
Door 't keerkri ngs\·uur ,,·ordt rijp g<.:stoofd :
o Vruchtbre enrijk gezegende oorden 1
\Y elk zoon van 't kil en neevlig N oorden Sch oon hij die bark en Holla nds dag
Niet n aar uw t:e<le volgen mag,
Schoon hij de rook van u\v vulkanen,
Van 't spieglend vlak: der waterbanen,
Nooit nit uw bergen rij zen zag ,
30
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Noch onder palm of Pisang-lover
Uw middaggloed ontschuilen kor:
Brengt niet verrukt zijn groete u over,
o Land der klenren, land der zon !
_-\ls ~ eerlands rijkste \\elvaartsbron 1

Ja, l"' oij d'aanhef van mijn zangen,
~Iijn dichtgroet, )forge:nlandse kust !
\Yaar onze schoonste hope op rust;
Die, als er dreigend \\·olken hangen
Om 't eens gezegend mocdcrland,
80 \Veer 't eerst, hoe fel de noocl moog prangen,
De vrees voor donkrer toekomst bant ,
En 't drukken van de ,·eer ontspant
Door 't oopnen \·an uv< goud-trezoren;
Die, als ge uw kielen zenclt naar 't \Vest,
Voor 't laatst c-en matte straal cloet gloren,
Die ons van \Toegre grootheid rest !
o Zag men tot m,· verste streken \:Vaar thans nog Bnrwa's outers staan,
\Yaar thans nog I slam's hake maan
90 Haar hoornen bown 't kruis blijft stekcn
De zilverglans dier maan ,·crblekcn
Y oor morgenrood van schoner zon,
\Vaarmee voor Java',; binnenlandcn
Een nieu we <lag des heils begon !
o, Bracht de neemdling aan uv; stranden ,
o, Bracht de dankbre Europeaan Die thans met nooit verzaadbre handen
Blijft graven in uw inge\Yanden,
Die thans _i'.fale·ie r en]ar.:aan,
IOO Om uit uw altijd vloeiende aderen
Zich vrucht en rijkdom op te gadere:n ,
In 't dienstbaar juk gekromd doet gaan
In roiling voor de ontvoerde schatten,
Zo wijd om 't strand tl\Y golven spatt(:!t,
U 't hoogre licht des geestes aan '
Zal ook uw oog dat oord bcgroeten,
K oen scheepsvolk ! dat die bodem draagt? 't h of een hunner 'r zwijgend na::gt
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Aan 't vlokkig schuim, dat voor zijn voeteTu
Door 't stampend schip wordt opgejaagd.
Zie, wat u dreig' of moog ontmoeten,
Hoe wreed die hoop bedriegen mocht :
Heel de aanvang spelt een blijde tocht.
Het jeugdig Barkschip, dat de rug
Der golven langs glijdt, stout en vlug,
Dat met drie-dubble mast gekroond,
Zich rap en moedig zwemmer toont,
Is 't Brits kanaal reeds ingevaren.
Het bramzeil zwelt om 't klapprend tuig,.
En met herhaald Hoezee-gejuich
Wordt de uithoek van de l"Ust vernomen,
Die neevlig opdoemt uit de stromen.
De wimpel, die om steng en mast
Eerst speelde, laat, vermoeid van 't zwieren,.
Zijn volle lengte westwaarts gieren De wind staat in 't Noord-Oosten vast.
Het land is vlottend weggedreven;
Brittanjes knjtgebergt
verdween
-....:...;:;...En Finisterres kaap vlood heen.
De kiel wendt zuidwaarts nu haar steven,
Door hoger golven voortgekruid,
En spant haar breedste vleuglen uit,
Om dwars door 't lauw en drukkend Zuid,.
Van lucht en water slechts omgeven,
Naar 't gloeiend Oosten voort te streven.
En sneller bruist zij, sneller voort,
Daar wind en zee haar lendnen spoort,.
En vrolik schalt de roep aan boord,
Zo dikwerf in de nacht
De op 't dek verdeelde wacht,
Aan roer of gangboord, van haar post
Met belgeklink wordt afgelost.
Door stilte noch door storm gestoord,
Zeilt ze altijd zuidwaarts voort,
Tot waar de gouden druiftros gloeit,
Die op Madera's heuvlen groeit;
Tot waar men 't rozenvervig licht
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Om Teneriffes piek ziet glanzen,
Als r eeds de zon <look voor 't gezicht,
E n 't purpergroen van de avond-transen
Voor 't doruae bruin van 't nachtfloers zwicht.
Doch matter roert de wind zijn vlerken;
H ij staakt zijn schor en fors geblaas,
En fluit niet meer langs stag en raas,
X Schoon meerder zeil zijn kracht komf sterken.
't \Yordt doodlik stil en drukkend weer.
De rappe kiel vertraagt haar gangen;
De wimpel stoeit niet speelziek mecr,
x6o Maar blijft als 't zeil amechtig hangen.
Een warme regen klettert neer,
· E n hecht zijn drop aan doek of touwen,
E n gaart zijn vocht in kreuk en vouwen;
Of 't dompig zwerk vlamt keer op kei:r,
E n 't opgescheurd gordijn der wolken
Ontsteekt een vuurwer k langs de kolken.
't Gebruis der golven is gestild,
Wier kruin, al steigrend, lager zakte;
De waterheuvel wordt een vlakte,
170
De zee een gladgewreven schild,
W aarop de vingertop kon schrijven,
E n de omgekrulde veer blijft drijven,
Niet door een zuchtje omhoog getild;
Z6 roerloos schijnt de kie1 te blij ven,
Als had haar 't anker vastgedrild.
Men worstelt nachten door en dagcn.
Vergeefs de komst van d' Oost-passaat
Getoefd met elke dageraad,
Die 't schip weer van zijn boei ontslaat,
18o En 't in. zijn zuiging mee zal dragen ~
Slechts stilte heerst er mat en loomDe bark is uit haar koers geslagen
Of afgedreven voor de stroom.
150

In 't eind begint de lucht te klaren :
De koelte wakkert aan in 't varen :
R ept nu de hand aan loef en lij ~
Brast nu de zeilen, viert de schoten ! - ..... ..Ziet scherp vooruit ter weder zij,
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En heft bet hoofd weer, Tochtgenoten !
Blijf, wakkre Stuurrnan, 't roer nabij !
Zie hoe uw schip, in 't bonzend slingren,
Wanneer de vuist om 't stuurrad klemt,
De greep weer voelt der vaste vingren
En als een watervogel zwemt !
Als morgen weer aan de Oosterkimmen
De Dagvorstin ten troon zal klimmen,
Dan voelt ge hoe de li!P-e brandt,
Waar zij om de aard haar cirkel spant ;
Dan zal ze, als groet van 't zengend Oosten,.
De ontblote borst en 't voorhoofd roosten;
Dan zult ge u 't gudsend zweet getroosten;
Dan snijdt uw boeg de middellijn;
Dan zal 't N eptunus-feestdag zijn !
Zie, bij 't eerste stargeflonker,
Bij 't worstlen van t' licht en 't donker,
Is 't, of gij het grauw verschiet
De Watergod reeds naadren ziet,
Die half verstoord om cijns komt vragen
Aan elk die op zijn rijksgebied
Voor 't eerst 't dobbrend lijf gaat wagen.
Hij komt, en voert als staf der zee
Zijn scherpgepunte drietand mee;
Maar aan zijn zij' geen Stroomgodes,
Zich wiegende in haar schelpkales,
Door Nimf en Triton voortgedragen. Een vuurschuit is de koningswagen,
Waarop de vorst der waatren rijdt,
Die, v66r de plecht om, nader glijdt;
Een boot, waarin de pekton vlamt,
Als 'touter, <lat hem wierook dampt,
Dient tot een rustpunt voor zijn voet,
Van waar hij 't zeilend schip begroet.
Hij spelt, zoodra weer d' uchtend gloort,
Zijn komst en strafgericht aan boord;
Hij drijgt elk' nieuwling op de tocht,
Of wie hem stout braveren mocht ,
In 't sop te plompen en te dopen,
Tot hij, door 't overstelpend vocht
Van hoofd tot voetzool nat bedropen,
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Al rillend lijfsgena verzocht,
Of van de straf zich vrij mocht kopen.
En 't volk, dat naar de voorplecht spoedt,
Of langs de mast is opgekropen,
Schreemvt luid ,,H oerah !" zwaait muts en hoed,
En brengt Neptuun de zeemansgroet.
Men laat de ton ten prijs der golven,
Die hupplend naar hun' maatslag danst,
En als een vuurge kogel glanst,
Tot zij, door 't zwalpend schuim bedolven,
240
Voor 't laatst met bloedrood schijnsel blinkt.
En knettrend naar de diepte zinkt.
Nu heerst gewoel en vreugde op 't dek,
En schoon aan 's hemels koepeldak
De nacht haar lampenkroon ontstak,
Nog blijft het bootsvolk in gesprek;
Niet met het drukkend voorgevoel
Van ongekende smart,
Maar delende in het blij gejoel
Bant elk de zorg van 't hart.
250 Men drinkt met langgerekte togen
De stroom der frisse zeelucht in,
Die wapperend komt aangevlogen.
Men kout en schertst met schalke zin ;
Men haalt weer op van vroegre tochten ,
Van vliegend schip en zeemeennin,
Van r overprauwen in hun krochten,
En zwetst van eigen moed het meest.
Men scheidt uiteen, verruim.d van geest,
Als wie geen naadrend onheil vreest,
26o En 't schomlend leger ingesprongen,
Door 't golfmuziek in slaap gezongE:n,
Droomt elk reeds van 't .Veptmius-feest.
230

Ach, 't is uw blijdste dag g eweest.
Hoe 't scherpziend oog vooruit moog staren Niet een, die 't schrift der toekomst leest,
Of ons haar neevlen op k an klaren;
Een handpalm scheidt u van de baren,
Een dunne plank van grondloos diep,
Dat nimmer op u w zeereis sliep ,
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Maar grommend steeds om offers riep :
T och slaapt ge en droomt van geen gevaren !
2 6 huppelt aan 't Javaanse strand,
Met argloos uitgestrekte hand,
H et speelziek kind de vlinder na,
Die, dartlend over 't bloemenbed,
Op 't blad van een Magnolia
Zijn waaiers vomvt en openzet,
M:aar ziet de zwarte boomslang niet,
Die tussen ' t loof haar zwadder schiet.
280
2 6 slaapt, van geen gevaar bewust,
De Hindoe aan Bengalens kust,
Maar hoort de twijgen ritslend kraken,
En ziet (o ijzingvol ontwaken !)
E en tijger, die, op prooi belust,
De vuurblik van zijn vlammende ogen
Strak houdt g eveld, en onbewogen
Hem aanstaart; die zijn' v66rklauw rekt,
En 't bronzig lijf, eerst laag gestrekt,
Hoog opkrult tot een reuzemvrong,
290
De lengte metend voor zijn sprong.
Ach, ' t vuur, nog in de wolk verborgen,
Scheurt ras als bliksem 't zwerk van een,
En tussen 't heden en het morgen
Bruist licht een zee van jamren heen !
270

Wat spooksel breidt ginds langs de wateren
2ijn brede vlerken uit, schoon 't niet
Door 't oog des wachters wordt bespied? 't Is of de zeilen boller klateren
't Is of de winden holler schateren :
300
Met zwaarder basstem zingt de zee;
De golven slaan terug en botsen,
Alsof de schrik ze vluchten dee'.
En razen, in 't weerbarstig klotsen,
Als stemde de echo veler rotsen
Luid schaatrend in die wildzang mee.
Waar ginds uit waterrook en nevelen
Een logge steenklomp op komt hevelen,
En onverpoosd de golfslag brandt,
Daar ligt met wit omschuimde rand,
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3ro Met scherpgespleten kloof en tand ,
Een donker klipgevaart !
Het steekt zijn rug en naal."i:e kop
Als een veelhoornig monster op,
Dat schrik en ijzing baart.
't Houdt verre 't schubbig lijf gestrekt,
Maar van de waatren overdekt,
En geselt met zijn staart
De golven, \\ier gekromde pluim
H oog opwaait, en het kokend ruim
320
Der zee bestrooit met schuim.
Gelijk een sterk gebouwd kasteel
Met torenspits en kapiteel,
Dat, schoon reeds fialrin puin gezonken,
Nog ijzervast blijft saamgeklonken.
Getoverd door uw hand, N atuur ! Een citadel met trans en muur,
Bestookt door nimmer zwijgend vuur,
Waar rustloos op wordt storm gelopen,
Maar zonder dat het golfgeklots
330
Lunet of ravelijn k an slopen,
Ligt dreigend daar S t.-P au 1 us rot s ~

II.

DE SCHIPBREUK.
Reeds ving de tweede nachtwake aan.
't Lag al in d'arm des slaaps gezonken.
Betrokken stond de lucht. De maan
Wierp sluimerziek haar matte lonken
Langs 't waterbed van d'Oceaan,
A1s bleef ze onwillig op te gaan,
Of zonder sluiergaas te pronken.
E en enkle ster, die uit de reet
340 Van 't wit ~oomde wolkenkleed
Nog hier en ginds te voorschijn gleed,
Blonk slechts met blauwe tintelvonken.
Daar klinkt op eens de noodkreet : , , Land !
,,Land v66r, aan lij, en overal !" -
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Geen knetterende donder knal,
Geen scbor en bees geroep van : brand !
Geen wapenklank of borenscbal,
Dat onraad door de veste blaast,
Bij 't beuken op bestormde wal,
Als, bij bet aaklig noodklok-trekken,
De alarrntrom onder 't venster raast,
Kan z6 onzacht de slaper wekken,
Als 't snijden van die schrikbre kreet
Als 't scheepsvolk weer ontwaken deed
En uit zijn hangmat op kwam jagen; Dat sluimerdronken, half gekleed,
De doodschrik reeds om 't hart geslagen,
Met duizlig hoofd en naakte voet ,
Het valluik door naar boven spoedt.
Daar staan ze ... o God, 't is reeds te laat !
De hoop op redding ging verloren.
Het grijnzend land Iigt dwars van voren;
De branding, die er tegen slaat,
Is alles, wat zij zien en horen.
De rots verheft haar kale romp,
Maar scherpt, bij 't weiflend licht der starren,
De hoeken van haar omtrek niet.
Alleen een grauwe mengelklomp,
Die men met ijzing naadren ziet,
Laat uit de neevlen zich ontwarren .
De zee is zilvenvit of grijs,
Als 't veld in 't lijkkleed van de winter;
H et schip is 't spel der golven prijs,
En als het op die rotsen stoot,
Dan gruizelt zich de kiel te splinter En onontwijkbaar is de dood !
Daar staan ze ... in 't eerste ogenblik
Als vastgenageld door de schrik;
Toen jamrend over 't dek gevlogen,
Blijft de een van angst verwilderde ogen
Op 't loeien van de afgrond slaan,
En de antler schreit de Hemel aan :
,,o Heer! behoed ons, wij vergaan !"
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Maar wanhoopt, dat het moedigst pogen
Nog iets ter redding zal vermogen.
De kiel genaa.1..'1: de branding snel.
De Scheepsvoogd heeft het scheepsbevel,
Al 't voTh:: en hoop en moed verloren.
- Toch was er op de bodem een,
Die nog op redding dacht, naar 't scheen_
Niet door het golfgeraas te smoren,
Als van een held in 't slagrumoer,
Z6 laat des Stu.unnans stem zich horen :
,,Het schip gewend, aan lij het roer !
,,De kluiver los en fokkeschoot !
,,En licht ontzeilen wij de dood !"
Hij spreekt, en grijpt de roerpen vast,
En schoot en kluiver vliegen los,
En ' t schip, gehoorzaam aan die last,
Loeft op en giert met boeg en mast .
Maar even als een schichtig ros,
Dat door des ruiters knie genepen,
Zich sterk voelt in 't gebit gegrepen,
Eerst driftig zijwaarts springt,
Dan steigrend rugwaarts dringt :
Z6 deinst de :kiel in 't schichtig "·enden,
Tot ze op een rotspunt raah,
Die fors haar stoot in rug en lenden ,
En met een' schok, waar 't al door kraak"t,
De spiegel kneust en ledebraakt;
En 't schurend bonzen, 't knarsend steunen
Toont, dat het schip is vastgebaakt,
En reeds, met dof en aaklig kreunen,
In 't diep zijn stervensheten slaakt.
Een rauwe gil klonk van ontzetting ,
Bi1 a•eerste schok, bij d'eerste krak,
Die 't vuur deed springen uit de ketting
Van 't roer, dat op de steengrond brak ,
En voor vermorsling en verpletting
Deed vrezen bij een' tweede sma.k.
De branding brult met schorre donder
En overschreeuwt het angstgeroep :
,,De mast gekloofd ! De sloep, de sloep !"

I2

430

440

450

46o

H et water stroomt in 't schip van onder
En borrelt op uit scheur en lek,
En plonst en golft reeds tussen 't dek;
Klimt hoger steeds en zwalpt en spuit
De spiegel in, de gaten uit.
T erug, wie u wilde onderw1nden
Nog middenscheeps de sloep te ontbinden !
Terug, wie nog met kloek besluit
Wilt redden, wat gij ziet verslinden,
Daar 't water aan de zoldring stuit !
Kiets staat het van de leeftocht af,
Die 't klokkend insloJ...'"te als zijn buit;
Terug, wie niet omlaag uw graf
En in uw hut de dood nilt vinden !
Het wer ~end schip hangt overzij',
E n woelt zich om en op en kentelt,
Alsof 't zich in een doodstuip n·entelt,
En voelt : het sterven is nabij !
De mast, die topzwaar overzwiepte ,
Rei.kt tel.kens lager naar de diepte.
Het scheepsvolk grijpt zich op de tast
Aan reep en touwwerk (want geen voet
Staat meer in 't hellend gangboord vast,
Dat overspoeld wordt door de vloed)
En klautert naar de steilste rand,
E n hijst zich op naar 't slingrend wa!]t,
E n houdt eerst in de rusten stand,
Die dreigen van heur vracht te breken. Nog rest de giek ! De giek gestreken !
En z6 aan ' t splijtend wrak ontweken,
En d' overtocht gewaagd naar 't strand !
Maar vliegenssnel ! Een oogwenk later,
Dan barst en scheurt de romp van een;
En zij de giek ook broos en kleen,
Ach ! andre uitkomst is er geen !
Zij daalt, zij plompt en schiet te water;
Zij laadt haar vracht in, m an voor man,
Zo veel de kranke bodem van
Het wagglend hulkje dragen kan.
De roeiers sJaan de riemen op;
Zij ploegt een voor in 't bruisend sop,
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E n is in 't wolkend schuim verdwenen .
Men volgt haar met een stil gebed.
Zij strandt - zij schuurt langs klip en stenen ....
Een sprong op 't rotsig oever bed .. _
De voet is weer op ' t droog gezet !
;
G od lof ! zij droeg hen veilig henen :
Acht kost bre levens zijn g ered !

Maar angstig hopen ! vreeslik wachten !
E n langste en bangste nacht der nachten !
Voor v.ie in de bezaans-rust staan,
Met de armen door h.et' want gestreng eld ,
D at krakend over d 'afgrond zwengelt;
Die bij h et zilver, d at de m aan
Laat stroomen uit haar g lanzig bekkeu,
Voor 't eerst elkaars gelaat en trekken,
48o
W aaruit de wanhoop sp reek t, ontd ekken .
D aar stood een vader naast zijn' zoon:
De Stuurman, die een' jongeling
Met zijn g espierde arm omving.
Hij ziet de bleekheid van zij n kooD;
H ij wil hem moed in 't harte spr eken,
Maar denk t aan vrouw , aan kind en huis ,
En hoe hun alien 't hart zou breken ,
Als ... de oude zwijgt, zijn ·stem blijft steken ,,
En met de mouw van 't wollig J:mis
490
H eeft hij d e traan, d ie 't oog on tspringt,
Van ' t bruin gelaat weer afgewist,
T envijl hij zucht en klacht bedwingt.
H oor ! naakt de giek weer? ja, zij is 't l
Zij werpt een lijn ! zij wor stelt nader !
,,Nu gij, mijn kind !"
,, ,, Nu gij, mij n vader ! " "
,, Neen, vlucht, en redt u 't eerst aan 't strand !
,,R eeds is d e giek weer sterk bemand';
,,Ik weeg het zwaarst ... Ik blijf aan boord ."
500
,, ,,En ik met u !" "
is ' t wederwoord,
,, ,, 'k V erlaat u niet, m aar blij f u bij. " "
,,God zeg en ' u, mijn Zoon ! het zij !
,,Hij zal bet bidden niet beschamen,

14

5Io

,,Dat voor mijn ki.nd ten hemel klom;
,,Of sterven wij, wij sterven samen !" Ze omannen zich en blijven, stom
Van weemoed, in de diepte staren. Wat angstgil rees daar uit de baren ?...
't \Vordt stil... o God ! de giek sloeg om !
,,Wel wilde de Almacht ons bewaren;
,,Van wie van 't wrak zijn afgevaren
,,Niet een, wis, die de dood ontzwom !"

Zijn allen dood? - Neen, zie ! daar zweeft
E n zwalpt iets, wat zich roert en leeft;
Een knaap, die worstlend met de dood
Vol moed voor 't jeugdig leven kampt
En nog aan de omgeslagen boot
Krampachtig zich houdt vastgeklampt,
520
Met de ijzren roeipin in zijn vuist,
Hoe 't water om en over bruist.
Dat ziet er een der schepelingen
Aan 't strand, en 't ruwe zeemanshart
Geeft antwoord op de kreet der smart,
Die uit de verte in 't oor komt dringen. Die pas de dood ontdragen werd,
Wil aan de dood die prooi ontwringen.
Hij ploft in zee, zink-t aanstonds neer,
Maar heft het druipend hoofdhaar weer;
530
Hij daalt, hij rijst, hij werkt zich voort,
vVaar hij de stem van 't jongske hoort;
Hij grijpt de knaap, die, losgescheurd,
Zich om de rug zijns redders klemt,
Terwijl hij 't vaartuig met zich sleurt,
En met de voeten trapt en zwemt.
Hij geeft niet op, hij laat niet los;
Hij zwoegt, hij strijdt en overwint,
En entert met zijn hand de rots . ..
Behouden zijn de sloep en 't kind !
54.o

o Mensenliefde, o edel pogen !
Die 't leven voor de broeder waagt,
En hem door vloed of vuurstroom draagt,
Hoe vloed en vuurstroom golven mogen !

IS
Die juicht, waar gij een' traan kunt drogeu,
Die 't 1aatst de moed, de hoop verliest,
En 't eerst u voelt tot hulp bewogen,
Waar 't meest de dood zijn offers kiest;
Die, waar de noodstorm 't vreeslikst giert,
Op 't heerlikst uw triumfen viert !
550
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Maar ieder golfslag, elke zee
Die aanrolt, beukt meer 't schip aan t\\·ee,
H eeft raas en boegspriet weggenomen,
En spoelt reeds spar en balken mee. ,,Weer zijn wij aan de dood ontkomen,
(Barst de oude zeeman uit) ,,maar nu
,,De giek te loor ging in de stromen,
,,Wat thans gedaan door mij, door u ?
,,Hier eindigt mensenkracht tot handlen.
,, Wie onzer, die op 't schuimend bed
,,Dier golven stout zijn voetzool zet,
,,Om van het dek naar 't strand te wandlen?
,,Een was er, een, maar die was meer
,,Dan allen, die dat kon ... de H eer!"
Hij zwijgt en peinst een poos en zegt :
,,Neen wanhoopt niet ! de trQs.,_de.Jiin ,,Die, uitgeworpen op de plecht
,,Der giek, aan 't strand gered kan zijn ,,Bleef hier aan ' t schip nog vastgehecht.
,,H ondt, mannen, moed ! die tros, die lijn~
,,Kan 't pad en 't snoer tot redding zijn,
,,Van boord gevierd en uitgeschoten,
,,En ginds weer palmend ingehaald.
,,Maar vaardig tot die tocht besloten !
,,En, waar 't nw beurt is, lotgenoten !
,,Niet laf gesidderd, niet gedraald !
,,Moge ook de zee n overstelpen,
,,Houdt vast, eer n de lijn ontschiet !
,,God helpt die trouw elkander helpen,
,,Wie werkt en bidt ... hij wanhoopt niet !"
't Geschied.t. Men geeft het sein van boord,
En schreeuwt met koopren stem;
De doodsangst geeft aan 't roepen klem ,
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En 't rillen van 't gespannen koord
Toont, dat men werd aan 't strand gehoord.
,,De sprong gewaagd nu, een voor een !" H ij vat de lijn, hij rekt zijn leen,
Deinst eensklaps, siddrend voor zijn lot,
Keert weer, beveelt zijn ziel aan God,
En stort zich in de golven.
Het wielt en dwarrelt voor 't gezicht;
De vuurge golven spatten licht,
Wier schuim hem heeft bedolven.
De branding raast steeds even fel;
Hij wordt met wild onstuimig spel
Nu links dan rechts gesmeten.
De scherpe rotspunt kwetst zijn voet;
't Gescheurde kleed, geverfd met bloe<l ,
Wordt half van 't lijf gereten.
Het suist in 't oor, het gonst in 't hoofd;
Gevoel en denkkracht zijn verdoofd
Bij 't ruglings voorwaarts slepen;
Maar hoe het gonst en hoe het suist,
Toch houdt de halfgestorven vuist
Nog 't slingrend touw gegrepen .
Men palmt het in; hij ligt op 't droog;
Men beurt het dnllpend lijf omhoog :
Hij zwijmt bewustloos neder;
Maar bij nog luider schreeuw en groet,
Die ieder zenuw trillen doet,
Ontsluit hij de ogen we<ler.
Nog was er een aan boord. Hij voelt
De bodem aan zijn voet ontzin.ken :
Hij ziet het steigrend water blinken,
Dat achter hem het wTak doorwoelt.
Daar woei nog statig Neerlands vlag;
Hij scheurt die flentrend van het stag ,
En windt haar om zijn lendnen heen,
Ontknoopt de tros van 't schip meteen,
En voor het echte zeemansbloed
En 't Hollands hart is 't denkbeeld zoetp
Dat, zo hij wegzin.kt v66r de wal,
En in de diepte smoren moet,
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Die vlag zijn lijkhemd worden zal.
Hij seint zijn makkers in zijn val,
En voortgesleurd met kracht,
Die al hun spieren rekt en spant,
Bij 't redden van de laatste vracht,
Wordt ook door hem de tocht volbracht
Naar ' t onher bergzaam strand.
630
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o Heuglik, pijnlik weerontmoeten !
o Bittre vreugd, van smart doormengd,
Die zelfs geen weerzien kan verzoeten,
Voor wie hier 't onheil samenbrengt !
o Droeve en blijde welkomstgroeten,
Voor hen, die na die jammernacht,
Vol doodsgevaren en verschrikking,
In duldloos lijden doorgebracht,
Niet weten, welk: een lot hun \\·acht !
o, 't Was hun weldaad, 't was verkwikking,
Het hoofd, tot stervens afgemat,
Op 't glibberig strand, van 't zeeslijm nat,
En d'ijzren rotsgrond neer te strekken,
W aar niets het rillend lij f kon dekken,
Staag van de golven overspat.
Maar schoon geen oog de sluimring vat,
Schoon veler wond nog gaapte en bloedde,
Die klip of branding in haar woede
't Gekneusde lijf geslagen had !
Geen, die niet vurig dankte en bad !
Geen h art bleef koud, geen oog bleef droog;
Wie nooit geroerd zijn knieen boog,
Rief thans geroerd de dankbre handen,
En zonk voor 't eerst aanbiddend neer;
En nimmer rees, bij 't \Yierookbranden
En orgelbruisen tot Gods eer,
Langs hoog-verwulfde tempelwanden
Een schoner loflied tot de Heer 1
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III.

DE KLIP.
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De scheemriug dunt - het zwerk gaat blozen;
De morgen daagt. Het kleurloos grauw
Der lucht versmelt in lieflik blauw;
Het biauw in 't rood van purpren rozen,
Die vers geplukt zijn van haar steel;
Het rood wordt hoog-oranjegeel:
Het geel wordt goud; het goud vat vuur Daar rijst de zon, die 't vlammend hoofd
Uit lichtweerspieglend golfazuur
Ten hemel beurt; de sterren dooft;
De rots haar nevelkleed ontrooft,
En met ontelbre regenbogen
De wolken kleurend van kristal,
Hun 't oord van schrik ontrolt voor de ogen,
Wat th.ans hun woonoord worden zal .
Daar lag de rotsklip, arm en naakt,
Wier rug de zee doorzaagde en kloofde;
Zwart als de kool, in 't vuur geblaakt,
Die pas in ' t sissend oat zich doofde,
Dat kokend opdampt wijd en zijd;
Zwart als een uitgebrande krater,
Die eens zijn vlammen spoog in ' t water ,
Maar wie reeds sinds onheugbre tijd
De gorgel weer was toegewrongen,
En die, bij d'onderaardse strijd
Van 't vuur, dat lucht zocht door zijn longen ,
In stukken is vaneen gespro;igen.
Hier rijst geen boom, geen struik omhoog,
Geen bloemgewas der Keer1..-ringslanden
Verrukt met bonte pracht hier 't oog. Hoe fel van d'onbewol1..'1:e boog
't Loodlijnig zonnevn ur moog' branden,
Het wekt geen leven in de borst
Dier roL~n. met een ijzren korst
Als barnas van metaal omschorst.
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Geen scheutie worstelt door de reten,
Als splintrend glas van een gespleten .
Geen half-ontsloten oesterschaal
Wil op die dorre rotsgrond kleven
Geen krans van breed getakt koraal Als loofwer k in albast gedreven,
Of als borduursels saamgeweven,
En ragfijn uitgewerkt als kant Schenkt aan dit doods en vreugdloos strand
E en zweem van plantengroei en leven.
De krab alleen, die als de spin
De wand elende poten zet
Maar voort zich sleept met lomer tred,
Kruipt ieder rotsholte uit en in.
E n aan de bovenrand der klippen,
W ier glinstrend zwart met witte stippen
Is dicht bezaaid en oversneeuwd,
Daar huist en joelt, daar tiert en schreemvt
Een talloos heir van zeegevogelt,
Met gele sneb en bont gevlogelt.
Reeds liet het, toen 't nog duister was,
Door naar gekrijs en schrille kreet,
Door dwarlend zwieren langs de plas,
En soms door scherpe snavelbeet,
Zijn schrik en onrust klaar bemerken,
Also£ op zwarte vleermuis-vlerken
Een spokendrom de lucht doorreed.
En nu, bij de eerste morgenstralen,
De rots in 't voile licht gaat pralen,
Nu vliegen dichte zwerrnen op
En drijven, onder rustloos snateren,
In witte wolken langs de wateren.
Men ziet er met gepluimde kop,
En toornig opgezwollen krop,
Steeds fladdren om de hoogste top .
Men ziet, met angstig vleugelkleppen,
De gaaikens naar het nest zich reppen,
Waar 't piepend jong werd uitgebroed.
Men ziet er, 't fonklend oog in gloed,
Die van de steilste rotspunt turen
Op ' t scheepsvolk, klautrend aan hu n voet,
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En sluiks daiu van hun wachtpost gluren,.
Alsof hun schrander oog reeds gist,
Welk lijfsgevaar hun valt te schromen,
Nu zirnet: rijk zien ingenomen,
Nooit door een stervling hun betwist !
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Thans ziet, thans weet ge waar gij zijt,
Geredden ! tot wat prijs het leven,
Z6 duur gekocht, u is verbleven !
Ach, have en leeftocbt, alles kwijt,
Aan duizend noden prijsgegeven,
Slaat gij uw ogen rond met beven !
Gij ziet het slinkend \\Tak van 't schip
Tot gruis vermalen -op de klip !
Gij bli1..'i: de woeste rotsen over,
Gij k.ruipt ze op knie en handpalm rond,
l\1aar vindt geen plek beschauwd met lover •.
Geen bronaar, zijplend uit de grond,
Die u de lippen laaf'. Wel blinl.-t
Van verre een heldre plas u tegen;
Maar 't is geen bronnat, ' t is geen regen,
Wat ge opschept en z6 gretig drin1.'i: :
't I s zeevocht, dat de mond verwringt;
En, pas geslorpt, wordt uitgebraakt.
Dat walglik zout en bitter smaakt,
Thans weet gij, Droeven ! \\·aar gij zijt;
En 't denkbeeld zinkt als lood op ' t harte,
Hoe al de doodsangst, die gij tartte,
Hoe al de ellende, die gij lijdt,
Slechts een beginsel is van smarte !
(Ach, 't is niet ijdel, wat gij vreest !)
En ' t schrikbeeld spookt reeds voor uw' geest,.
Hoe gij, met toegeschroefde borst,
En half verstil'i: van hitte en dorst ,
De voeten k wetsend aan die scherven,
Om voedsel gillend daar zult zwerven;
Hoe gij, gekluisterd aan die rots,
Gedoemd 1.."Uilt zijn om daar te sterven ,
En, eer ge uw laatste kracht gaat derven,
De dood zult wensen duizendwerven,
Tot hij verschijnt als Engel Gods !
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Toch leent de hoop op redding krachten,
Hoe weinig haar ook 't hart vertrouwt;
De zucht herleeft tot zelfbehoud,
Bedwingt de half geslaakte klachten,
Hoe reeds de droge lippen smachten,
En spoort tot d'arbeid jong en oud.
De Scheepsvoogd wen.1..-t de rapste knapen,
In 't springen vlug, in 't klimmen stout,
Om eiers van de rots te rapen;
En dikwerf heeft een sluwe gast
Een vogel , suffende ingeslapen,
Of wakend bij zijn nest, verrast,
Die wel met strakgespannen veren,
Met sneb en klauw zich blijft verweren,
Doch, bij de vlerken neergehaald,
Die weerstand met de dood betaalt. De giek, in 't slingren lek geslagen,
Wordt leeggehoosd en dichtgesjord,
Met touw gestevigd en omgord,
H alf voortgezeuld, half voortgedragen,
En weer van 't strand in zee gebracht.
De kloeksten gaau er 't lijf in wagen,
Zij maken op het drijfhout jacht,
En achterhalen 't dobbrend vat,
Waarin nog 't vlees begraven zat,
En keren met een rijke vracht,
Die, telkens uitgezet aan wal,
T ot redding van hun k wijnend leven,
V oor 't minst een poos nog strekken zal. Een wacht wordt beurtlings uitgezet,
Die op het zwalpend scheepstuig let,
En wat van 't wrak komt aangedreven
Wordt, daar men dreg en handboom mist, ~ ,, ,,,...1...,,
Met plank en roeispaan opgevist.
De vlag, op 't hoogste punt geheven,
De scheepling tot een sein en baak,
Waait uit van d'opgerichte staak.
A ch ! niet, gelijk in vroeger eeuwen Toen ze, als blazoen der Waterleeuwen ,
Bij pulverdamp of stormgeloei,
Met fierheid uit haar kreuken woei,
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En nimmer laf werd neergestreken,
Maar vaak op 't nieuw veroverd land.
Als 't vreugdeschot werd losgebrand,.
Oud-Neerlands zee-triumf ten teken,
Als zegestandaard stond geplant, Gaat zij van Hollands glorie spreken,
Maar angstig-wuivend redding smeken
Aan elk, wie in bet bleek verschiet
Haar driekleur in de lucht ziet steken,
En 't wappren van haar dundoek ziet.
Maar ginds aan een der steilste kloven,
Diep door de golven uitgehoold,
Dair staat het scheepsvolk saamgeschoold_
Zie, wat de zee van 't wrak gaat roven,
(o Wonder!) drijft daar zwalpend boven,
En borrelt uit de wijde mond
Der draaikolk, die er giert in 't rond.
Dair heeft, door rustloos voort te delven
In de onderwoelde rotsgewelven,
De branding, die de klip bestormt,
Een diepe loopgraaf zich gevormd,
Die, alles dreigend met vernieling,
Zich hier een uitgang heeft geboord,
En wat zij aangrijpt in haar wieling,
Dat zuigt zij door de draaikolk voort.
Men vist er latwerk, zeil en koord,
't Gordijn-festoen der scheepskajuit,
Gebroken raas en planken uit,
Dooreengeward met doek en Jjj§:. tl:.~ - e..Maar als de hand weer plompend daalt,
Vat ze in de kleedren van een lijk.
Een drenkling wordt er opgehaald.
E en blonde knaap nog jong van jaren,
Het bol gelaat nog vriendlik rood,
Die droevig hen scheen aan te staren.
Als smeekte hij nog in de dood :
Hem niet te werpen in de baren.
Zij zoeken hem een legerstee,
Die niet bereikt wordt door de zee.
En overstaaplen 't lijk met stenen;
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Maar kunnen 't neergezonken hoofd,
Dat hangen blijft, van steun beroofd,
Een' rotsklomp slechts als peluw lenen.
o Jonge <lode, aan verre kust !
Gij slaapt uw diepe slaap gerust,
Ook zonder grafkuil, wade, of kist;
Maar zo uw droeve Moeder 't "1ist,
Zat zij hier dagen lang te wenen;
Zij hield hier bij uw lijk de wacht ,
En joeg van 't aas de vogels henen,
En zei u snikkend : goede nacht !
o Moog' Gods liefde u eens herenen !
Slaap op dat harde doodsbed zacht !
Z6 was de dag ten eind gebracht;
De scheemring vie!; doch eer de nacht
Haar donkre mantel heel ontplooide,
Waarop de maan haar zilver strooide:
Daar seint en wuift en roept de wacht :
,,De sloep, de sloep is weergevonden !"
De sloep - die, op 't verdek gebonden,
Gekerkerd bleef als in een graf,
Toen 't schip werd door de zee verslonden Sloeg de aangelegde kluisters af,
Nn 't wrak vernield was en vergaan,
En spoelde in een der kreken aan;
Wel half bezweken voor 't geweld
Der golven, maar ~tuig_d, hersteld,
Licht sterk genoeg om zee te bouwen ,
En 't enig middel tot behouen,
Waar ' t dood of !even geldt !
En als in ' t vroeg-ontwakend Oost
Weer de eerste straal van d'uchtend bloost,
Vereent zich 't volk in groep bij groep,
Om de aan het strand geworpen sloep
W eer op te timren en te tuigen .
Men trekt uit de aangespoelde duigen
De spijkers, die men telt en spaart.
Het kromhont, wat zich recht laat buigen,
Wordt op een hoop bijeenvergaard.
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H et mes wordt uit de schee getrokken,
En client voor handzaag en houweel;
E en stuk van 't puin der rotssteen-blokken.
Voor hamer, zonder greep of steel.
Men overtrekt de wijdste spleten,
En vloert de kranke bodem sterk,
Of pluist en rafelt touw tot werk,
En stopt en dicht de nauwste retell.
E en, stout en vinclingrijk van aard,
Die ' t mes, door 't kerven botgeschaard ,
P as op de grond had scherp geslepen,
H eeft fluks een dunne plank gegrepen,
Die hij, gekloofd, gespalkt tot repen,
W aar langs het mes weer schaaft en glijdt,
T ot licht-beweegbre riemen snijdt.
Een roeispaan wordt omhoog gestoken;
Hij client de zeilschuit tot een mast,
De drager van 't kajuit-gordijn
Slaat men als ra in 't toppunt vast.
Een stok zal 't schip tot boegspriet zijn.
Een andre spaan, in twee gebroken,
H angt met ver-uitgestoken tand
Te bunglen aan de achter-steven,
Om 't hobblend vaartuig stuur te geven :
En zeilree ligt de sloep op 't strand !
E en houdt het losgeschroefde glas
Eens kijkers 't vonklend zonlicht tegen,
Dat vlamt en flikkert langs de plas,
En spranklend vuur strooit allerwegen;
T ot zich de wijd-verspreide vloed
Dier stralen in een punt ontmoet
En, in een bundel saamgeregen,
Een heldre vonk ontglimmen doet,
Door licht-ontvlambre stof gevoed, Een blauwend wolkje komt gestegen.
Zij dragen snel van wederzij'
De weggespatte spaanders bij,
En sprokklen hout, waar de anderen kloven En knettrend klimt de vlam naar boven,
Die, 't water kleurend met haar gloed,
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Straks als de zon haar vuur gaat doven,
Bij nacht als noodsein dienen moet.
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Ginds, waar de zee een baai zich schiep,
Verdelen zich de jonge maats,
En kiezen zich hun stand en plaats,
\Vaar 't water d.riftig zeewaarts liep;
En met het toegeworpen aas
Verlokken zij de vis in 't diep,
Die, snel geslingerd naar omhoog,
Weldra te spartlen ligt op ' t droog. Ginds ziet men fors-gespierde mannen
Zich krommen met vereende kracht,
Bij 't zeulen van een zwaarder vracht. Van 't zeildoek wordt een tent gespannen,
Door balk en rondhout onderstut :
Zij dient het scheepsvolk tot een hut,
Waarin ze een luttel schaduw vinden,
Hoe weinig ze ook voor d'afu:n der winden
Of voor de gloed des daags beschut. Beweging heerst thans ~ijd en zijd,
Men hakt en klopt en kerft om strijd,
En de anders doodse en stille ree,
Die (schoon de branding van de zee
Zich als kanonvuur hooren dee' )
In doffe rust scheen ingeslapen,
Is in een timmerwerf h erschapen,
I E n de echo klopt en hamert mee.
De derde morgen was verrezen.
W at is die glinstrend-witte stip ? Zij galmen 't uit : een zeil ! een schip !
God ! zou er redding mooglik wezen ?
H aalt hoger nog de vlag in top,
Of beurt met staak en al haar op !
Laat golven 't uitgespreide laken !
Licht dat de brik haar koers zal staken,
A1s zij dat fladdrend noodsein ziet.
Vergeefs, zij wendt of nadert niet !
,,Springt in de sloep dan , v66r de vloed
,,Weer opkomt, roeit haar in 't gemoet,
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,,Of in haar zog haar nagereden !"
De Stuurman heeft het laatste woord
Des Scheepskapteins pas half gehoord,
Of richt vooruit naar 't strand zijn schreden.
~.i.....Hij floddert met de sloep door 't nat,
Dat over knie en schouders spat,
En houdt reeds, de eerste er in getreden,
De roeispaan als een roer om.vat.
Vier, vijf, zes m.akkers volgen snel;
Nog een - de boot is volgeladen.
Nu houdt men af op zijn bevel,
Maar schudt de hand tot laatst vaarwel
Hun, die vol spijt weer rugwaarts traden.
De Stuurman draalt - hij zoekt zijn' zoon ,,Groet hem!" spreekt hij op doffe toon,
,,Licht wordt de brik niet weergekregen;
,,Maar roeiden wij nog 't schip op zij',
,,En redt men ons, dan keren wij
,,En redden u met 's Hem.els zegen,
,,0£ vinden in de zee ons graf !"
Daar komt de jongling aangevlogen !
Maar 't is te laat - de boot stak af.
De vader, die er 't sein toe gaf,
Staart op zijn zoon met vochtige ogen,
Die tot aan d'uithoek van de baai
Hem groet, met doek en armgezwaai.
Ach ! al te wreed wordt gij bedrogen,
Die, op die rotspunt saamvergaard,
:rooo
Geheel de dag daar tuurt en staart !
De brik is uit het oog verdwenen.
En ook de sloep - zij keert niet weer.
De zon heeft aanstonds uitgeschenen,
En dubbel zwart zinkt de avond neer.
Hoopt, Droeven, nu geen redding meer.
Die 't waagstuk al te kloek bestonden,
Wis, dat zij, door de zee verslonden,
Hnn graf in 't diep der golven vonden !
:ro:ro

Een lome dag hoop weer voorbij.
De vijfde zon ving aan te gloren.
Weer laat de vreugdekreet zich horen :
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,,Een zeil in 't oog ter linkerzij !"
Men ziet het luchtig touwwerk zweven,
Als had een spin haar web geweven,
En hoe de zon het zeildoek glanst,
Hoe ze over 't blinkend koper danst
Der stuurplecht, en aan raas en steven ....._ ;
VergUlde lijsten heeft gegeven !
1020
Geen twijfel meer, of 't schip u zag !
Bet hijst Brittanjes handelsvlag !
Een sloep komt naar het strand gedrevenr
Zij naakt, al staat de branding hol;
Zij hoort van verre uw raadloos kermen;,
Zij laadt haar slanke bodem vol,
En neemt u op met open armen !
En eerlang zal de schelle faam
In 't Vaderland, uit duizend monden
Uw wonderbaar behoud verkonden,
1030
Bij 't zegenen van ROXBY's naam r
Neen, niet dat vreugdelied gezongen !
De helft is pas de dood ontwrongen;
Zie ! hoe, de rotswand langs verspreid,
De helft nog steeds op redding beidt !
De sloep, zich werkend door de gaten,
Waar 't broklig rif zich splijt en scheurtr
Heeft voor hun oog weer 't strand verlaten r
En wordt in open zee gesleurd,
Hoog door de golven opgebeurd;
1040 De sloep - waarin hun makkers zaten,
Waar moede en zwak de Scheepsvoogd zatr
Die aarzelend in het vaartuig trad,
En 't laatst wilde op de klip vertoeven,
Maar die men, krank en afgemat,
A1s wie het eerst zou hulp behoeven,
Tot ~behoud gedwongen had;
Die, naast de roeiers opgerezen.
Zijn laatste groeten zendt naar 't strand,
Als sprak hij, wuivend met de hand:
I050 ,, Verbeidt hun weerkomst zonder vrezen !
,,Straks ziet ge opnieuw de sloep geland !.'"
De vlag blijft steeds in top gehesen.
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Als riep zij hun in 't wappren toe :
,,Al spookt de zee nog z6 verbolgen,
, ,Ras zult gij die geredden volgen :
,,Verwacht dat tijdstip blij te moe !"
Maar 't schip, door wind en stroom gedrongen,
Drijft verder af, hoe 't worstlen moog;
De sloep, door hoger zee besprongen,
·wordt ver geslingerd uit hun oog,
1 06o
H oe dil'Werf zij te naadren poog' :
Tot zij, gesta§.g terug gesmeten,
Niet langer waagt haar kracht te meten,
In 't kampen met d'ontstoken vloed,
Waarvoor zij deinzend zwichten moet. Ach ! elf rampzaalgen blijven achter,
\Vier wenend oog, vol raadloosheid
En stomme smart, ten Heme! schreit,
En angstig heenblikt naar de wachter :
Of hij de vlag nog scheemren ziet?
1070
Hij schudt het hoofd, maar anhrnordt niet;
En vreeslik graaft de klauw der smarte
In't pas door hoop gebalsemd harte,
Nu, wat hun zeekre redding scheen,
Gelijk een droomgezicht verdween.
Een was er op de klip gebleven,
Die, nu de laatste lichtstraal flauwt,
De vonk der hoop nog levend houdt ,
Eer ze, uitgegloord, in 't hart gaat sneven;
xo8o
Die vaak aan ' t krankenleger stond,
Tot redding. van 't bedreigde leven;
Maar thans, nu hij \·eel dieper wond
Dan lichaamssmart te helen vond,
Zijn broedren raad en tr oost ·wil ge\·en ,
Aan \'vie hem 't leed te nauwer bond.
Hij heft <lier moedelozen krachten
\Veer op door menig troostrijk woord,
Dat hulp en uitkomst doet verwachten.
Hij spoort tot bidden aan. Hij smoort
xogo Der wanhoop woeste jammerklachten.
Hij h andhaaft moedig orde en wet,
En als de dorst gaat scherper vlijmen,
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Of de ingezonken krachten zwijmen,
Springt hij hun voor in 't \vaterbed ,
\Vaar ' t overstorten van de golven
Een brede geul, een veilge kom . . _
Als tot een baapfaats had gedolven.
Daar wentlen zij het lichaam om,
n oo En vinden in <lier golven woeling
Voor 't heetgeblak erd lij f verkoeling.
Daar blijven zij soms heel de dag
I n 't overzwalpend vocht begra\·en,
Dat niet hun dor g ehemelt laven,
Maar slechts 't gelaat bcsproeien mag.
Z6 vlood een tiental dagen heen.
Daagt th ans het lich t der redding ? - Keen !
Steeds wordt de schrikbre toekomst b~mgcr !
Men stookt des nachts het nmr niet !anger;
Men vraagt of neemt geen voedsel meer;
IIIo Maar ligt, van hitte en dorst bez\\·eken ,
Half wakend en half dromend nee:r.
De tong kleeft vast bij 't rochlend sprek<:n,
En aller klacht smelt saam in 't smeken :
,,Ai! geef een' druppel regen , H eer!"
Soms schijnt het stervensuur geslage:n.
Maar in 't verkwikkend bad gedragen,
Herleeft de matte lijder \\·eer.
Soms rolt de waanzin wild door de ogen ,
En een, half ijlend opgevlogen 1120
Die in h et koortsig brein besloot
Zijn leed te korten door de dood,
En reeds de polsaar ging ontbloten
Om 't roestig mes er door te stoten Lacbt \\·oest en \\Teed , en gilt toen luid
Zij n r azernij en wanhoop uit :
,,Zo u nog kracht tot duldloos lijden
,,En vruchtloos bopen overscbiet,
,,Aan mij verging de moed tot strijden .
,, 't Is water, water, wat men ziet !
II30 ,,Maar schoon ons de Oceaan omspoele,
,,Hij tergt de dorst, maar stilt die niet.
,,Ik steek de hete lippen op :
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,,Geen druppel aan een vingertop,
,,Die 't branden van de tong verkoele !
,,Hoe 't machtloos lijf zich wring' en woele,
,,De zon steekt, martelt even fel.
,,Wat prevelt gij van 't lot der bozen?
,, 't Is hier de strafplaats der goddelozen :
,,Wij lijden hier de smart der hel ! xx4o
,,Maar zo ik hier tocb sterven moet ,, 'k Zal drinken !" roept hij meer verwoed,
,, 'k Zal drinken, zwelg ik ook mijn bloed,
,,Als 't op zal spuiten uit mij n aderen,
En 'k slorp, tot ik de dood voel naderen,
,,Ha ! na die teug is ' t sterven zoet !"
Ontzinde ! zwijg, of bef uw klacbten
Tot God, die 't al verzorgend leeft,
Die voor bet lam, dat blaat en beeft,
't Gesnerp der winden wil verzachten;
n50 Die aan de uitgeputte k:rachten
En 't bongrend musje voedsel geeft.
H ij schenl..."1: de tranen aan bedroefden,
Hij schenkt aan 't smacbtend bloempje dauw,
En zoudt gij menen, zwaar beproefden,
Dat u die God vergeten zou ?
Blik:t opwaarts ! in bet dampig Zui-en,
Daar stijgt een wolk, daar drijven buien,
De zon schuilt weg, bet zwerk wordt zwart !
Daar valt een drop, - daar stroomt de regen
u6o De bemel geeft voor vloek u zegen,
En smelt van deemis met uw smart !
Het regent ! - Hoor dat lieflik ruisen !
't Is of men b arpmuziek hoort suizen !
Zie in het leeggeschudde vat De gaarbak van bet kostbre nat Het boger klimmend water bruisen !
Wat zijn die eerste druppels zoet,
Die de opge1.'TUlde lippen vangen,
Die 't oog besprenklen en de wangen !
u70
Wat doet die eerste teug hun goed !
W at spreidt zij frisheid door hun bloed !
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't Is fijne wellust, hemelweelde,
Als nooit hun borst of aadren streelde,
Die 't leven uit de doodslaap wek:t !
't Is Nardus, waar zij 't hoofd in dopen,
Die uit de wolken neergedropen,
Met balsemgeur 't gewaad doortrekt !
Wie ligt daar dankend neergeknield ?
Hij was het, die zijn lotgenoten
II8o H ad moed en troost in 't hart gegoten,
En met geloof en hoop bezield;
Die thans, in vroom gebed verzonken,
Zijn blik n aar de aard geslagen hield;
Maar als hij 't oog
Weer hief omhoog,
Waarin twee heldre tranen blonken;
Daar welfde zich een regenboog Een vlag-guirlande uit licht geweven !
Wier kleurenglans, in 't glinstrend zweven,
II90
A1s ' t beeld der hoop hem tegenloeg,
Nu hij de blik ten Hemel sloeg.
't Is 't antwoord, hem van God geg even,
't Belooft hem, wat hij biddend vroeg.
Hij schijnt van hoger geest gedreven,
En spreekt, terwijl hij rijst met drift,
En d'arm houdt naar de wolk geheven :
,,Leest Broedren ! 't zielvertroostend schrift,
,,Dat daar Gods vinger heeft geschreven !
,, 't Is 't handschrift van des Eeuwgen trouw;
1200 ,,'t Voorspelt behoudnis, redding, leven,
,,Na z6veel kommer, angst en rouw ! ,,Neen, dempt die kreet d er razernije !
,,Houdt aan in 't stil geloofsgebed !
,, 't Is meer dan hoop - 't is profecye :
,,Gij sterft hier niet, maar \\"ordt gered !"

.-I2IO

,,Vreest niet ! Gij wordt gered, gij alien !
,,Geen haar zal aan uw hoofd ontvallen;
,,God, wiens ik ben, en wie ik dien,
,,Deed me, in vertroostend nachtgezichte,
,.Dat voor mijn oog de sluier lichtte
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1220

1230

,,Der toekomst, Uw behoudnis zien.
, ,Staat v ast in dit geloofsvertrouwen :
,,Gij zult Zijn macht, Zijn heil aanschouwen !"
Zo sprak in 't grijs verleen een stem,
Voor duizend en veel honderd jaren,
Bij stormgeloei en doodsgevaren
Langs 't ruim der opgezweepte baren.
Z6 klonk profeties 't woord van hem,
Die, keurling van Gods heilgezanten,
Getrouw de kruisbanier bleef planten,
En, toen hij op het slingrend wrak,
\Vaarvan de kranke bodem trilde,
Teru-ijl zijn arm een keten tilde,
Die taal vol geestbezieling sprak,
Nog eens de waatren overstak,
Bereid, tot d'eindpaal van zijn leven,
Ook in de trotse keizerstad,
Getuignis van zijn Heer te geven,
Of door de martelbijl te sne\·en,
Die hij gestaag voor ogen had.
En 't was of de Echo van <lat woord,
Dat toen een lichtstraal schiep in 't duister,
Tot troost <lier droeven werd gehoord;
Zij klonk in <lit rampzalig oord,
Als geestesstemme, in zacht gefluister
Gesproken door de zendling Gods.
Gij , plek in d'Oceaan vergeten,
Gij klip, die naar zijn naam blijft heten,
Gij Yingt haar op, St. -Paulus-rots.

IV.
1240

DE SLOEP.
heeft de zee de boot verslonden,
,,En zonk zij kentrend in de vloed !
,, Wis hebt gij daar uw graf gernnden !
,, Wis, Vader ! was 't de laatste groet,
,,Die 'k u met eEn beklemd gemoed

,, \Yis
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,,Hier van de rots heh nagezonden .
,,Niet een keert uit de diepte weer,
,,En zal in 't Vaderland vertellen,
, ;\Vat lot u en uw bootsgezellen,
,,Die zwervend langs 't Atlanties meer,
1250
,,Hun lijf zo moedig waagden, trof;
,,Of waar uw lijk verkeert tot stof,
,,En aan wat onbewoonde kusten
,,Uw witgebleekt gebeent zal rusten !"
Z6 jammerde des Stuurmans Zoon.
\Vel stond die traan de jongling schoon,
Terwijl hij om en rond bleef staren,
Sinds 't uur van 't overhaast vertrek,
Gekluisterd steeds aan de eigen plek,
Van waar de sloep was afgevar en.
126o
En toch , de zee verzwolg hen niet Het achttal, <lat de rots verliet,
Zweeft ginds n og dobbrend langs de baren !
De sloep houdt nog haar gang gericht
Naar 't schip , dat wegdrijft voor 't gezicht,
En hoopt, als 't over stag zal wenden,
De brik te steev'nen in de lenden,
Of dwars te kruisen langs haar baan.
Het schip g elijkt een trotse zwaan;
De sloep een kleen en pluimloos kieken,
:1270
Nauw zichtbaar boven d'Oceaan,
Dat onder de uitgespreide wiek en,
Haar angstig volgend, schuil wil gaan.
Het fladdrend zeil, gehaald in top,
Zuigt gretig ieder koeltje op,
En onder 't lustig riemen slaan,
Herhaald met afgemeten klem,
Verheft de Stuurman dus zijn stem :
,,Roeit aan, roeit aan !
,,De brik gaat straks haar loop versnellen !
12&
,,Zij brast haar mars- en bramzeil ! - toch
,,Zie ik haar rode wimpel nog;
,,Ik: kan in 't want de koppen tellen;
,,Wij ploegen met de sloep haar zog.
,,Roeit aan ! al blijft de dorst u kwellen,
3

,,Die mij als u de keel verschroeit;
.,Al gaat de riem uw hand ontvellen, ,,Gunt d'arm. geen rust, hoe zwaar vermoeid :
,,Voort, voort in Gods naam voortgeroeid !"
I290

I300

I310

1:320

Zij garen al hun kracht - de braven !
En zweten, zwoegen voort als slaven,
Aan hun galeibank vastgeboeid.
V ergeefs ! niets wordt de brik gewaar
Van 't hen omzwevend doodsgevaar;
Of toeft niet, om hun hulp te bieden,
Maar haast zich aan de rots te ontvlieden,
Alsof, z61ang de golfslag kookt,
En achter haar de zee blijft zieden,
De dood haar op de hielen spookt.
,,Helaas, 't is vruchtloos kracht verspillen !
,,Wij roeien snel, maar vordren niet !"
Herneemt hij , en zijn kleur verschiet.
,,Zie, hard en vreeslik is 't ! maar 't schijnt,
,,Daar meer en meer het schip verdwijnt,
,,Dat ze ons niet zien, niet redden willen.
,,Legt in de riemen, 't.is gedaan !"
Verschrikt zien zij de Stuurman aan
En springen siddrend op. De s~en
Ontzinken bun verstijfde han ,
En slingren ledig aan de rand
Van 't schomlend vaartuig. Bittre tranen
Ontspringen aan hun oog van spijt,
Dat na z61ang verduurde strijd
Hun nog de schoonste zege ontglijdt.
Nog strekken zij naar 't schip hun arm.en,
Als smeel.."i:en die voor 't laatst : , ,Ai keer !
,,Of is er redding en erbarmen
,, Voor ons bij God noch mensen meer ?"
Maar de arm zinkt moede en machtloos neer.
Daar zitten ze op hun roeibank weer,
En staren v6or zich - zien gestadig
Weer rugwaarts naar 't verdwijnend schip,
Dat wegflauwt tot een vormloos stip :
,,Nu zij de Hemel ons genadig !

(
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,,Nu redt alleen de almacht Gods!
,,Terng, terng weer naar de rots !"
Terug? - den.1..71: aan geen wederkeren,
W aar de uitgeputte kracht voor faalt !
Rampzaligen, gij zijt verdwaald !
Straks komt de nacht uw schrik vermeren,
1330
Daar de avondzon in 't westen daalt.
Hoe zou uw arm de stroom braveren,
Die toornig opschuimt voor uw boeg,
Die op zijn rug u met zich droeg :
De stroom, die als een moedig ros,
Dat snuivend langs de vlalde jaagt
En nauw de l ast voelt, die het draagt,
Op kracht en vlugheid even trots,
Hier voortrent in gestrekte draf? Hij werpt u van zijn rug niet af,
1340 Maar klotst steeds voort, en draaft steeds harder.
Terug? zoeke eerst uw hand een toom,
Die ge om zijn hals werpt ! - Zegt die stroom :
T ot hie:toe zult gij gaan, niet verder !
Of geeft u over aan zijn macht !
Laat af van wensen, vruchtloos hopen !
De onmeetbre zee ligt voor u open;
Ras zal zij 't krakend vaartnig slopen;
Dan spreidt de golf u 't lijkkleed zacht;
Dan, moede zwervers langs de baren !
.x350 Die worstlen blijft met doodsgevaren,
Dan is uw lange reis volbracht.
,,Neen ! hoopt niet meer de rots tc winnen !"
Z6 barst in 't eind de Stuurman uit.
,,Ploft nog een zware stortzee binnen,
,,Dan slokt ze ons in, en zin.1..71: de schuit.
,,Hier redt alleen een ~ besluit.
,,Beraadt u safun met kalme zinnen !
,, 'k V erzeker u van de uitkomst niet :
,,De sloep is oud en slecht. Gij ziet
.136o
,,Wat weerstand ze aan de golven biedt !
,,Het r oer, als ik het om ga wringen,
,,Dreigt in mijn handen stuk te springen.

,,De mast gelijkt een bevend riet,
,,En 't zeildoek scheurt bij de eerste vlagen.
,,Doch, makkers, broeders ! durft gij 't wagen
,,Uw lot te stellen in mijn hand? ,,Geeft gij uw woord, uw trouw tot pand,
,,Om, 't bopend oog op God geslagen,
,,Wat Hij 01~., toeschil.>t saam ·e dragen?
1370 ,,Dan stuur ik in een zestal dagen,
- ,,H oudt slechts <lit lieflik weder stand ,,De sloep naar 't Braziljaanse strand !"
,,Ons voedsel ? vraagt ge, 't is niet veel !
,,Een dronk azijn - een bandvol meel !
,,En ziltig vlees, <lat wij bier vonden,
,Ons nageworpen in de boot,
,,'t Is luttel ponden zwaar en groot.
,,Een karig deel voor z6veel monden !
,,Maar dat een uwer elke dag
l38o (,,Genoeg is mij een kleine bete)
,,Ons in de hand bet stukske mete,
,,Wat elk als voedsel nemen mag:
,,Licht zal bet zeven dagen rekken.
,,De God, die Zarphats weduwvrouw
,,Niet liet bez\"\>i jken in haar rouw,
,,Doch maanden lang haar kruik deed strekken~
,,Kan ons de kracht ten leven wekken;
,,Dat slecbts op H em ons hart vertrouw !"

1390

1400

,,Maar geen kompas ? - Ziet aan uw voeten
,,De stroom, die voortgiert door de zee !
,,Hij sleept ons in zijn trekvaart mee;
,,Hij volgt ons, tot \vij stranden moeten.
,,En dan de zon - zij kent haar baan,
,,Al wijst die geen kompasnaald aan.
,,Zij reist des daags ons voor naar 't \\-esten.
,,En roept ons elke avond thuis !
,,En 's nachts - het vonklend Zuider-kruis,..
, , W aarop we als poolster de ogen vesten !
,,Bij <lag en nacht een vuurkolom,
, ,Die ons - zo slechts de H~cr der winden
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,,De stormen in zijn vuist blijft binden ,,Het pad langs d'Oceaan doet vinden !

1410

,,Toch ziet gij treurig zwijgend om.
,,Denkt ge aan uw makkers, aan uw vrinden? ,, 'k V ersta u, want nog feller smart
,,Doorknaagt thans, als een worm, mij 't hart.
,,Mijn eenge zoon" - zij n stem werd zachter
En beefde, - ,,bleef daar bulploos achter.
,,God weet, of ik u wederzie,
,,Mijn kind ! maar dat Zijn wil geschie' !
,,En zo wij in Brazielje landen,
,,Dan smeken we om een zeilree schip,
,,Dat ons terugvoer' naar de klip,
En staven 't woord, dat wij verpandden,
(,,o God! die vreugd waar schier te groot !)
,,En zijn hun redders van de dood !"

,,Wat antwoordt gij ?" Doch niemand breekt er
Het zwijgen af. De moedloosheid
Ligt over 't strak gelaat verspreid.
1420 Een hunner slechts rijst op en spreekt er :
,, ,,Komt, makkers, broeders, moed gevat !
,, ,,De reis gewaagd ! gelooft gij, dat
,, ,,Z6 wonderbaar door God ons 't leven
,, ,,Gered is, om ons aan de dood
,, ,,En 't spel der winden prijs te geven? ,, ,,Neen ! daartoe was de hulp te groot,
,, ,,Die Hij, in die verschrikbre nacht,
,, ,,Aan ons, rampzaal'gen, bood !
,, ,,Gesteund nog op zijn liefde en macht ! 1430 ,, ,,Draai om het roer - en wend de steven !
,, ,, Vooruitgezeild op Gods gen a !
,, ,,Ik volg u - naar Amerika !" "

,, ,,In Gods naam !" " r oepen allen 't na,
,, ,,Vooruit dan - naar Amerika !""
Amerika ! - welk dichtrenlied
Verheft tot stouter galm zich niet,

Waar gij 't geklank uws naams laat horen?
God sprak - toen in COLUMBUS' ziel
Het groots, bevruchtend denkbeeld viel %440 Een wereld stond daar, jonggeboren !
A1s nienwe zon, wier dageraad,
W aar de oude zon ter ruste gaat,
Het eerst in 't West begon te gloren:
Als schone, don.kerkleurge bruid,
In voile ontwi.kkeling geschapen,
Zich bloemen vlechtend om de slapen,
Reest gij de schoot der golven nit,
Het hoofd omkranst, de borst bepareld.
En 't grijs Enroop ontvlamde in gloed,
1450
Die 't hart eens minnaars jagen doet,
Toen gij voor 't eerst door de oude wereld
A1s nieuwe wereld werd begroet.
Het stak begerig langs de vloed
U de arm.en als zijn weerhelft tegen,
Maar bracht, als brnidschat, vloek voor zegen,
En trapte, na &,eleste dorst,
A1s zijn slavinne u op de borst.
_Maar fier hebt gij u zelf gewroken,
De schalmen van uw boei verbroken,
146o
Uw kluisters tot een zwaard versmeed !
Gij wiest de striemen van uw koorden,
En 't Znid geeft antwoord aan het Noorden,
In d' opgewonden vrijheidskreet !
Nog staat gij daar vol kracht en schoonheid,
Die onverzwakte jeugd tentoonspreidt;
En zo de last van zonde en schuld,
Die 't grijs Euroop weegt op de schouderen,
U niet als ons doet vroeg verouderen,
Wie schetst ons wat gij worden zult,
1470 Wat nieuwe toekomst n gaat blinken,
Als reeds Euroop in 't graf zal zinken,
Schoon de oude wereld onderga ? o Jong en schoon Amerika !
Schoon zijt ge, ontzagverwekkend schoon,
o Land der hemelhoge bergen !
Gij weigert nooit na d'arbeid loon,
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Hoe luttel zweets uw grond blijft vergen.
't Is eeuwig zomer aan uw voet;
En de aard, geprikkeld door die gloed,
I48o Geeft willens steeds verhoogde rente.
Uw bloemengaard doorgeurt de lente,
Waar gij uw bergrug rijzen doet.
Nog hoger, waar ge uw steenrotsblokken
Reeds in der wolken nacht verliest;
Daar waait d~ herfstwind door uw lokken.
Nog hoger waar de lucht bevriest
En ijs vormt van de regendroppen;
Waar plant noch dier meer aamt of leeft,
Maar soms de ontzagbre condor zweeft;
1490
Daar dragen Chimborassa's toppen,
Nooit van hun blinkend kleed beroofd,
De eeuwge winter op het hoofd ! -

1500

1510

o Land der ontoegankbre dalen !
Zo veler stromen wieg en bron,
Die hupplend door de velden dwalen;
Waar ook de trotse Maranhon,
De reuzenvloed der Atnazonen,
Zijn onbeperkte loop begint,
En eerst als een satijnen lint,
Gestrikt door 't haar dier strijdbre schonen,
Zich langs zijn bosrijke oevers windt;
Maar ras, zich wentlend door de vlakte,
Tot een verzilverd vloertapeet
Zijn hooggezwollen stroom verbreedt,
En op zijn kreuklend golvenkleed
De stammen meedraagt, die hij knakte
En bij de wortel nedersloeg,
Terwijl hij door uw wouden joeg. o Land der onafzienbre wouden !
Die nooit versterven, nooit verouden,
Wier loofgordijn voor 't vuur der zon
Een ondoordringbre tente spon;
Maar aan wier breed-vergulde zomen,
Maar in wier hoog-gewelfde bomen
De vooglen - in bun vederpracht

40
Wedijvrend met de g loed der kleuren,
Die van uw schoonste bloemen lacht •t Gepluimde hoofd ten hemel beuren,
Dat als hun halskraag vonkt van goud,
1520 Of 't onderdomplen in de geuren,
Die stromen van u w balsemhout. Wat keur en rijkdom van metalen,
Brazielje, prachtig avondland !
R ust sluimrend in uw ingewand !
Gij strooit voor schelpen en korale'n
Smaragd en korlen goud door 't zand,
En zaait in 't slijk de diamant,
Die schittring spreidt door hoofse zalen,
En in de kroon der vorsten brandt ! 1530
Eens stond ge, o rijk gezegend strand !
Ook ons een deel af van de schatten,
Die ge in uw aadren blijft bevatten,
Toen Neerlands vloot de Portugees
Bestookte en stout de driekleur hees
Op Salvadors verheerde wallen !
Thans deert u Hollands roem niet meer ,
Brazielje ! maar het eerst van allen
A1s parel aan haar kroon ontvallen,
Roept gij slechts uit het grijs weleer,
1540 Van uitgeschenen heldenglorie,
Van nederlaag na krijgsviktorie,
Verbleel."te schimmen der Historie
En droevige berinn'ring weer !
't Wordt avond op 't Atlanties meer.
De zonneschijf spreidt roder glanzen,
En schijnt de sloep vooruit te dansen,
T erwijl haar vuurbol aan de transen
Met meer dan dubble grootte blinkt,
H oe lager zij in 't westen zinl..."1:.
1550 Soms - door de deining van de golven Schijnt zij te steigren langs haar baan,
En hoog nog aan de kim te staan;
Soms - door de purpren zee bedolven Verdronken reeds in d'Oceaan,
Om ras, als brak weer de uchtend aan,

4I
(Begoochlend schouwspel, prachtig wonder !)
Opnieuw vol luister op te gaan.
Nu beurt zij 't hoofd, dan duikt zij 't onder,
Tot zij, vergeefs teruggewacht
156o Voor aarde en zee heeft uitgeblonken,
En nu in onbetwistbre pracht
't Gestarnt laat schittren met zijn vonken,
In d'onbewolkte keerkringsnacht !
En lucht en golf en zee en heemlen 't Schijnt in een glans dooreen te wemlen'
En safu:n te smelten tot een gloed;
Omhoog een oceaan van zonnen,
Omlaag veel duizend Orionnen ,
Die hupplen langs de zilvren vloed !
1570

'tis nacht. - Voor weinige ogenblikken
Heeft elk, van 't zeildoek overspreid,
Z6 goed hij 't kloppend hoofd mocht schikken,
Zich in de sloep ter rust gevleid.
(o Moog' die sluimring hen verkwikken !)
't Is stil en alles slaapt aan boord.
Niets dan een dof gereuteld woord,
Wanneer een droom hen op komt schrikken,
Wat nog hun ademhaling stoort.
De Stuurman waakt slechts; - neergezeten
lsSo
Bij 't roer, hQudt hij 't bereeknend oog
Gevestigd op de starrenboog,
Of hij der heemlen ruim wil meten.
Hij murmelt binnensmonds een lied :
,,Hij , Isrels Wachter, sluimert niet !"
Maar breekt soms af en staart in 't ronde,
Alsof hem iemand fluistrend riep;
Dan buigt hij 't hoofd, dan zucht hij diep,
Dan voelt hij 't steken van zijn wonde,
Blil.1: opwaarts naar des Eeuwgen troon,
1590
En stamelt zacht: ,,o, red rnijn' zoon !"
De sloep snelt voort langs d 'Oceaan.
Zij wandelt eenzaam langs haar baan,
En elke morgenstond,
Die nit een korte slaap hen v•ekt,
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Toont hun, z6 ver het oog zich strekt,
Nog d'tig~ horizont.
Zij horen niets dan 't golfgerucht
En 't koeltje dat in 't zeildoek zucht;
Zij zien slechts zee en lucht,
16oo Een kleed van groen en hemelsblauw;
Of als een zeil, bij 't avondgrauw ,
Te glinstren schijnt aan 't zwerk;
H et bleek een ver-verd"·aalde meeuw,
Die, naadrend met haar hees geschreeuw,
De zee tipt met haar vlerk. Soms speelt een purperkleurge troep
Dolfijnen om en v66r de sloep,
En spartelt langs de zoom
Van 't vaartuig, smakkende aan de rand,
1610 Maar als een rappe vuist ze omspant,
Dan glippen ze uit des rovers hand
En duiken in de str oorn. Soms komt een reuzig zeegedrocht
Geschoten uit zijn diepste krocht,
E n blaaskaakt om de boeg,
Alsof 't daar spijze rook en zocht,
En een tot offer vroeg.
E n 't bootsvolk blikt het aan, vervaard,
En ducht, dat - schiet het dichter bij I~O De sloep, gebeu.1.."t door d'ij zren staart,
Zal tuimlen overzij.
Maar ze aadmen ras weer ruim en vrij;
Want toen een roeier ' t even sloeg,
Wat schrik toen 't log gevaarte joeg !
Het krult zich snel ineen;
Zijn staart trekt als een anker krom;
H et neemt een luchtsprong, duikelt om,
P loft neer en graaft een kuil rondom,
Spuit hoog een dubble straalkolom,
:r630
En 't zeegedrocht verdween ! Soms zweept de wind de baren hoog;
Dan blijft geen draad van 't kleed hun droog;
En de overplaste boot,
Die half met water staat gevuld,
Blijft in een wolk van schuim gehuld,
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En iedre golf, die nader krult,
Dreigt ondergang en dood.
Soms overtrek:t een floers de lucht,
Dan rijst uit ieders hart de zucht :
1640
,,Ach, <lat er regen daal !
,,Zij 't onweer vreeslik en geducht,
,,Zo slechts met elke bliksemstraal
,,En losgebroken donderknal
,,Een druppel nederval' !" Daar gonst in 't eind de regendrop !
Zij garen 't vocht in 't zeilkleed op;
Maar 't doek, met schuim bespat,.
Doortrokken van 't gepek eld nat,
Vergiftigt hun nog d'eerste dronk,
1650 Die God na z6veel lijden schonk. Een, die zijn' breedgerande hoed
H ad meegedragen door de vloed,
Heft die ten hemel op met spoed.
E n brengt hem aan de mond;
En evenals op 't hoogtijdsmaal
De berkemeier of bokaal,
Gaat hier zijn stroohoed rond Z6 worstlen zij, bij dag en nacht:
Vergeefs nog 't eind der reis gewacht !
166o
De zesde dag vlood heen.
E en houdt er op de voorplecht stand,
Die scherp in 't rood zijn blikken spant,
Doch vraagt men : ,,Ziet gij ergens land ?
Dan zegt hij treurig : ,,Neen !"

tr

De laatste bete is reeds gebroken,
W aarbij g een dronk meer ' t hart verkwikt,.
De keel, van gloeiend vier ontstoken,
Heeft, daar zij krachtloos no~t en hikt,
Half weigrend 't voedsel doorgeslikt.
1670 Geen oog wordt meer des nachts geloken
De morgen wek:t tot nieuwe smert,
Daar weer hun hoop verijdeld werd,
En ze in de schemerende vert'
Niets van 't beloofde land zien dagen.
Dan krimpt hun ' t hart te zaam van schrik,.
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En scberp verwijt spreekt uit de blik,
Die op de Stuunnan wordt geslagen,
Alsof bij, heilvoorspellend, loog,
En bij alleen de schuld moest dragen
t68o
Van 'twee, dat thans z6 plettrend woog.
Dat ziet hij, strekt zijn hand omhoog
En spreekt : ,,Ik gis wat gij wilt vragen;
Maar schoon reeds de achtste dag vervloog,
,,God weet, of ik u wreed bedroog !
,,Nog is de hoop mij niet ontnomen.
,,Ziet gij , in wijd-gespreide vlucht
,,Die vooglen zwermen door de lucht? ,,Zij roepen 't welk.om langs de stromen,
,,Zij brengen 't eerste olijvenblad,
r6go
,,Als NOACHS duif op Ararat;
,,Zij spellen dat wij dichter komen,
,,En licht niet ver meer ziin van 't strand.
,,En - mocht ook heden de uitkomst falen ,, Wacht slechts op de eerste morgenstralen :
,,Rijst weer de zon - dan zien wij land!"
Z6 sprak, met onvervaarde ziel,
Ook eens COLUMBUS, toen zijn kiel,
Op nooit voorheen beproefde tocht,
Naar overzeese stranden zocht,
r700
TerwijJ zijn hand naar 't Westen wees,
Waar straks de nieuwe wereld rees.
Maar aan COLUMBUS dacht hij niet De Stuurman, die, na 't vallend donker ,
Zijn ligplaats in de sloep verliet;
Die gij, bij 't deinzend stargeflonker,
V6or op de plecht nog waken ziet.
Hij zit daar in gepeins verloren,
Met de armen op de borst gekruist ; Hij luistert, hoe de golfslag bruist,
1710
En 'tis hem, of die zachter mist ,
En minder zwaar hem klotst in de oren. Wat draagt de zee een wondre kleur !
Wat frisse, vreemd-doormengde geur,
Die 't hart versterkt bij 't snuivend rieken,
Draagt op haar nat-bedropen wieken
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De zeelucht aan bij 't uchtendkrieken ! Wat donkre nevel dekt de kim !
Zijn 't bergen, of een krans van wolken,
Die, scheemrend met een flauw geglim,
1720 Als torens rijzen uit de kolken? Hij scherpt zijn blikken, maar een traan,.
Die hij vergeefs zoekt weg te pinken,
Blijft als een wolk voor de ogen staan.
Daar gaat de zon in 't oosten blinken !
N een, God beschaamde 't bidden niet !
't Is land, <lat hij daar scheemren ziet.
,,Rijst makkers, rijst !" en opgevlogen,
Wrijft elk de nevel zich uit de ogen,
En staart in 't rond: ,, ,,Wat ziet ge ?-•vaar?""1730
Hij antwoordt niet - zijn borst blijft hijgen;
Zijn hart is vol - zijn lippen zwijgen;
Hij vat hun arm en •vijst slechts : daar !
't Is land ! nu zien zij allen 't klaar.
,, ,,Geloofd, geloofd zij Gods gena !
,, ,,Brazieljes kust ! Amerika !" "
Zij zien, hoe duinen 't strand omringen,
Dat zachtkens dalend zeewaarts glooit;
Daar achter rijzen heuvelklingen,
Met fris geboomte in 't groen getooid.
1740 Zij meten d'afstand voor hun voeten,
Die zij nog snel doorklieven moeten,
Om 't strand te kussen, dat hen wacht.
Zij staren op die bergenpracht ,
En breiden de armen in verrukken,
Tenvijl hun oog van vreugde schreit,
Als wensten zij uit dankbaarheid
Die bergen aan hun borst te drukken;
En galmen 't uit, en jublen 't na :
,, ,,Brazieljes kust ! Amerika ' " "
V.

DE REDDING.
1750

Geen wolkendrift, geen woelend zwerk
Jaagt vliegend voort, al waait het sterk.-

Het blauw der lucht is diep en .klaar.
Een wolkje slechts, dat hier en daar
Zijn sneeuw in fijner vlokken deelt,
Of tot een dunne veer penseelt,
Is van de wind het zichtbaar merk.
Maar hoger is de golf gekuifd,
En 't schuim, dat wilder opwaarts stuift,
Verraadt het klappren van zijn vlerk.
i76o Hol staat de zee rondom de klip,
Als sprong een deur los van de hel
Z6 kookt en rookt de branding fel,
En spelt verderf en dood aan 't schip,
Dat ze in haar maalstroom trekken moog',
Zo 't roekloos hier een landing poog'.

Toch nadert, wind en golf ten trots,
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Een schip, dat lijnrecht derwaarts toog,
Een -schoener, ginds S t. -Paulusrots.
Het draagt Amerika's blazoen,
Beschaduwd door een keizerskroon.
Geschilderd over 't geel en 't groen
Der Brazieljaanse vlag ten toon.
Het ligt, als wachtende op de kust ,
- De zeilen half gere~fd - in rust, ·
Onrustig toch door--'t golfgewiegel;
En de onbewolkte middagzon
Glanst op de wit-gelijste spiegel
Zijn naam: ,,de M~aranh on!"
Een sloep roeit met gezwinde slagen
Van boord af, die, gericht naar wal,
Een doorsteek door de branding wagen,
En, wie daar nog half stervend lagen,
Maar smachtend nog naar uitkomst zagen,
(Zo 't niet te laat is) redden zal.
Vier roeiers doen haar voorwaarts snellen,
Wier vuisten fors de riem omknellen,
Wier aadren hoog op de armen zwellen,
Bij 't ploffend op- en nederslaan.
Een, die hen gaat als loods verzellen,
Wijst hun de hoogste rotspunt aan.
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,,Daar," spreekt hij, ,,heeft de vlag gestaan !
.,En zo geen schip, door tegenwinden,
,,Als wij, geslingerd uit haar baan,
,,V66r ons de rots heeft aangedaan:
,,Daar zullen wij hem levend vinden,
,,Of - licht hun lijk, reeds half vergaan !"
Gij vraagt niet, \lie dat zuchtend sprak;
Maar aan de ontroering van zijn stem
Bij 't laatste woord, herkent gij hem;
18oo
De Vader, die op 't zinkend wrak,
Toen 't laatste steunpunt voor zijn voet
Reeds werd beklauterd door de vloed,
Zijn zoon hield met zijn arm omvat,
Die, toen de keus gold, wie van beiden
H et eerst van 't splijtend rif zou scheiden,
Op 's jongelings bee besloten had
Om safun te !even, safun te sterven;
Die toch veroordeeld was tot zwerven,
En, van zijn zijde weggescheurd,
18rn
Reeds lang als dode was betreurd.
Zie, toen hij aan Brazieljes stranden,
l\fet hen, die de Almacht had gered,
Weer d'eerste voet had uitgezet,
En de eigen plek, die hen zag landen,
Hen ook geknield zag in 't gebed :
Bleef hij die gunst van God begeren,
Als 't hoogste, wat hij biddend zocht,
Om, na die stout volbrachte tocht,
Naar 't oord des onheils weer te keren,
1820
Zo ras hij 't door Gods bijstand mocht:
God, die hun 't snerpend leed verzachtte.
Die 't oor geneigd hield naar zijn klachte.
Z6 vaak gestegen tot Zijn troon:
God was zijn eerste zielsgedachte,
Zijn tweede : redding voor zijn zoon !
En me, ter prooi van doodsgevaren,
Nog aan de rots gekluisterd waren,
Met hem te ontrukken aan de dood Wat hij met vaste moed besloot.

:1830 Ziet hen, de vege zwervelingen,
Waar strandbewoners hen omringen,
Terwijl ze, neergehurkt in 't groen,
Verkwikt door broodvrucht en meloen,
Onmachtig in bun taal te spreken,
Door handgebaar en vingerteken
't Verhaal van hunne ellende doen !
Ziet hen, de druk- en lotgenoten,
Met hem ten verren tocht besloten,
Door 't brandend zand der barre 1:..'Ust,
1840
Terwijl bun 't zweet langs 't voorhoofd gudst,
,• -·
Door diepe kreek en woudstroom waden,
Of onder 't dak van kokos-bladen
Soms 't hoofd gevleid tot korte rust !
En voorwaarts spoeden bij ' t ontwaken,
Als weer de dag zijn loop begon,
Tot de eerste stad met trans en daken
Te vonklen lag in ' t licht der zon !
Ziet hem alleen - toen 't spoor zich scheidde
Voor hen, die 't lot z6lang geleidde
:1850
Langs 't eigen golf- en wandelpad Hoe hij weer moedig voonrnarts trad,
En 't hart door van Brazieljes \\ 'OUden,
Terwijl hij onvennikbaar 't oog
Op 't eigen doel g ericht bleef houden,
Van Sobral naar Ceara toog.
Doch daar - daar stond de grens van ' t lijden ;
Daar wenkte hem de kroon na 't strijden,
En wuifde 't hoofd, van 't Z\\·erven moe,
Verkoeling met haar palmtak toe :
186o Want, toen hij 't onheil had beschreven,
Dat have en kiel verzwolgen had,
En om een zeilree vaartuig bad,
En sprak: ,,Mijn zoon is daar gebleven ,,Erbarming voor zijn jeugdig leven !"
Toen werd het oog van tranen nat;
Toen werd dier vreemden hart bewogen,
Om hem, uit deernis met zijn rouw,
Als hulde aan z6veel moed en trouw,
Te schragen in 't heldhaftig pogen. :1870
~!en windt met spoed bet ankertouw.
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En schip en volk wordt ~ gegeven,
Dat op zijn spoor terug moet streven,
En - redde men zijn broedren 't leven In zijn triumfen delen zou .

1880

1890

1 900

Ja, u een aandeel aan de glorie,
Brazielje ! van 't menslievend feit,
Waaraan gcen krans der krijgs-victorie,
Maar hemels loon was toegezeid;
Ja, u de cijns der dankbaarheid
Van ' t Hollands hart, dat roem blijft dragen,
Dat op oud-Neerlands dierbre grond,
In Neerlands schoonste heldendagen,
Der mensheid schoonste tempel stond :
De balling hier een haardstee vond;
Geen vreemdling hulp of troost k wam vragen,
Die men weer hulploos \·an zich zond; D at nog van zaalge vreugd gaat gloeien,
Bij d'aanblik, hoe menslievendheid
Nooit vruchtloos hier wordt aangeschreid,
Maar als een Engel troost bereidt
En tranen droogt, \Yaar tranen vloeien,
En mild haar gaven strooit in 't rond :
Maar dat, waar 't op der vreemden grond
Die liefde in d'eigen glans ziet pralen,
Steeds d'adel in de mens waardeert,
En zich verkwikkende in haar stralen,
Ook 't schoon <lier deugd in neemden eert/
En nu - na twintig bange dagen
Is weer de reis volbracht. Daar ligt
St. -Paulusrots weer \'OOr 't gezicht.
Hoe bonst hem 't hart met hoorbre slagen !
H oe al zijn polsen kloppen, jagen,
Nu hij de vingcr denrnarts richt,
En hun, die naar zijn wenken vragen,
T erwijl de sloep nu daalt dan rijst,
Het veiligst punt ter landing wijst.
W at vrees en hoop doortrilt hem 't harte ~
Of vadervreugde of vadersmarte,
Bij de eindbcslissing rnn zijn lot,
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H em daar verbeiden zal, weet God ! Zal hij, bij 't snikkend welkomgroeten,
Zijn zoon nog levend daar ontmoeten,
Of, stromplend over steilte en kloof,
Zijn lijk gestrel'"t zien voor zijn voeten,
Van krah en meeuw de afzichtbre roof?
Zal hij zijn zoonVaii dorst bezweken,
Bev.-ustloos vinden, als ' t misschien
Te laat is om hem hulp te bien;
En als hij 't ,, Vader!" uit wil spreken,
Zijn wang verblauwen, 't ooglid breken,
En in zijn arm hem sterven zien?
E en huivring rilt hem door de leden.
Hij bant dit schrikbeeld uit zijn geest;
Dit is het ijslikst wat hij vreest.
Wat hij van God wil afgebeden; Hij durft niet hopen, maar hij gist
En voelt, nu zij de rots betreden :
Reeds is hun aller lot beslist.
De scherpe klippen zijn bestegen Geen jublend welkom schalt hun tegen;
Alleen een opgejaagde zwerm
Van zeegevogelt schreeuwt alarm,
Nu 't opgeschril'i: zijn rust ziet storen,
En fladdert naar de hoge spits,
Als naar een steile vestingtoren,
Waar 't zich gelegerd had te voren,
En voor hun naadring veilig is.
H oe ? drong geen kreet hun daar in de oren ? Neen, 't is bun eigen stemgeluid,
Dat op de wand <lier rotsen stuit,
Of 't slaan der branding, wat zij horen,
Die Ian.gs het steenrif schuurt en kruit.
Weer luistren zij bij 't hoger stijgen 't Zwiigt alles. - Is dat doodlik zwijgen
De stilte, die er heerst in 't graf,
E n brak de dood hier 't kermen af? Of is 't een heilvoorspellend teken,
Wat tot hun troost de Hemel gaf :
Dat wie zij zoeken in die streken,

SI
1950 Reeds aan de rotsklip zijn ontweken ?

En brnlt die golf van toorn en spijt,
Dat hij, verwinnaar in de strijd,
Hen, die hier in zijn kerker zuchten,
Nog aan zijn woede zag ontvluchten?

Daar staan ze op 'teens bewoonde vlak.
Wat zien ze? - Spaanders nog van 't wrak,
En sintels der gedoofde vonken,
Waar 't vuur als noodsein had geblonken;
Geen vlag meer om de staak gestrikt;
rg6o
De stok in 't midden doorgeknikt,
Met hangend hoofd ter aard gezonken,
En leeggeschudde korf en kist;
Maar wat de hand met zorg vergaarde,
Toen 't uit ·de zee werd opgevist,
Hoe luttel 't schijnen mocht in waarde,
Wordt door bet zoekend oog gemist. ·
Het scherm voor 't blaakrend zonnebranden,
Het uitgespannen tentgordijn
Is weggeruimd door mensenhanden ...
1970
Neen ! 't Oog wordt niet misleid door schijn !
't Is hier geen rustvertrek van doden :
Zij moeten aan de rots ontvloden
En 't doodsgevaar ontworsteld zijn !
,,Zij zijn gered ! -Treedt, vrienden, nader !"
Z6 wuift met opgeheven h and
En jubelt de opgetogen vader :
,,Ziet, al wat ons omringt te gader
,,Is van die redding 't onderpand !
,,Zij zijn gered ! - Dank, lof en ere
1g8o ,,Uw nooit volprezen goedheid, Here!
,,Ik deed 't gegeven woord gestand !
,,En mocht ik niet mijn zoon begroeten,
,,Zijn lot rust veilig in Uw hand!
,,Gij zult, bij 't heuglik weerontmoeten .
,,Die smart des afzijns mij verzoeten
,,Door 't wederzien in 't Vaderland !"
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En 'twas z6. Weer verrees de morgen
V an d'aan de Heer gewijde dag;
fle derde, die men ri.jzen zag,
1990 Bij hoger nood, met banger zorgen,
En luider snikkend weegeklag;
De dag, die Neerlands dank:bre zonen,
Die 't vrijgestreden erf bewonen,
In dorp en steden van alom,
Bij 't dof gebrom der kerkklokstonen,
Ter beevaart roept naar 't heiligdom,
Dat met zijn spits-gewulfde koren
Ver boven andre daken rijst,
Of met zijn grauw-bemoste toren
2000
Als vinger naar de Hemel wijst .
Maar hoe men daar Gods weldaan prijst,
Geen toon <lier aangeheven zangen
Wordt door de rotsklip opgevangen,
Waar 't zuchtend hart de dood verbeidt;
Hier blijft een doffe werkloosheid,
Voor heilge Sabbatbsrust, verspreid,
Een slaperige nevel hangen;
Hier rijst geen tempel of altaar;
Hier ruisen lof- noch jubelpsalmen;
2010
Toch ZOU , voor de avond viel, ook daar
In 't dank:lied der geredde schaar
Een stemme des gejuichs weergalmen,
Alsof 't een feest- en dank:dag waar' !

2020

Ginds, waar een wolk van vliegend schuim
Langs hagelblank:e boorden spat,
Drijft weer de kiel van een fregat
Haar zeeploeg dwars door 't golvenruim.
De scheepsvoogd, turend langs de plas,
Houdt op de klip het oog gericht,
En haalt door 't sterk vergrotend glas
Die rots nog nader voor 't g ezicht.
Hij ziet, hoe ze als een dreigend spook
H aar annen tilt uit schuim en rook.
Maar, (was zijn oog of 't glas bewolkt ?}
Dat bij die vlek van glinstrend wit
Haar k:nrin met mensen is bevolkt,
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Dat daar een schaar in doodsnood zit,
En angstig om verlossing bidt,
Eer weer·het schip de rots ontvlied',
Dit zegt bet scheemrend oog hem niet.
Hij richt de kijker keer op keer',
Verlengt de loop, verkleint die weer,
En sluit de tromp van 't kunstglas weder,
E n - onverschillig legt hij 't neder.

Een ander scheepling, die van 't dek
Met huivring staart op de eigen plek,
Neemt thans de koopren buis in handen,
En wapent met bet kunstglas 't oog.
,,Zie, 't is of aan die naakte stranden
204 0
,,lets omdwaalt, dat zich snel bewoog !
,,Zie, hoger dan de witte kuiven
,,Dier opgespatte golven stuiven :
,,Daar schijnt men met een vlag te wuiven ! ·
,,Dat is een noodsein ! Grote GOO !
,,Men smeek:t om hulp !" - Zo spreekt hij tot
De Scheepsvoogd, die met schrik de ontroering,
't Verandren van zijn trekken ziet,
En zelf opnieuw de rots bespiedt :
,,Ja !" roept hij nit in geestvervoering,
.2 050
,,Uw scherpziend oog bedroog u niet !
,,l't Zijn mensen, 't zijn scbipbreukelingen ,
,,Die raadloos ginds de handen \\Tingen !
,,God weet hoe vele in zee vergingen,
,,Toen zich bun schip te bersten stiet !
,,Gij, armen, die d aar hulp blijft wachten,
,, W el deerniswaardig is nw lot !
,,Maar 'k laat u daar niet vruchtloos smachten ,,Ik help - zo waarlik help' mij God ! ,,En berg 't rampzalig overschot !"

2o6o ,,Hijst op de vlag !" Ze ontplooit haar banen;
't Is Englands zeevlag, gloeiend rood;
Zij waait haar kruis in d'uithoek bloot,
En wordt met duizend vreugdetranen
Door 't scheepsvolk op de rots begroet,

!)(.
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Wier hoop ze opnieuw herleven doet;
Die, bij dit blij herkenningsteken,
Elkaar omarmen zonder spreken,
Of snikkend juichen: ,,God is goed !"
Nu al hun doodsangst is geweken,
Nu al hnn leed ten einde spoedt.

Twee sloepen glijden neder ,
En liggen, buiten boord gebracht,
Te schomlen, licht gelijk een veder,
E n reppen zich met spoed en kracht
Tot lading van z6 kostbre vracht. Houdt thans uw adem in, gij winden !
Zwijg stille, gij verbolgen zee !
Buigt, golven ! thans uw hoofd gedwee,
2o8o En draagt hen, tot ze een ligplaats vinden,
Op ingedoken schoudren mee !
Wie ginds verschenen zijn tot redding,
Zij duiken paarlen uit uw diep;
Maar schoner paarlen, dan uw bedding
Ooit voor de kroon van Vorsten schlep :
Zij keren met gevonden schatten,
Die ze in hun bodems samenvatten,
En roeien snel, en naadren weer.
Goddank ! daar zinkt de valreep neer r
2090 Daar staan ze, de afgetobde lijders,
Omringd van redders en bevrijders,
En grijpen snel naar 't slingrend koord,
Terwijl, bij 't stromplend opwaarts stijgen,
Een brede zeemansrug hen schoort;
Zwak als zij zijn - de borst m00g7"1iijgen,
De knie bezwijk', - zij wagglen voort~
Tot allen, die daar machtloos lagen,
Half in triumf omhooggedragen,
Behouden zijn gebracht aan boord.
uoo Dit uur heeft over dood en leven ,
Maar tot hun aller heil, beslist.
Aan wie daar red'loos achterbleven,
Is 't leven in de dood hergeven :
Niet ~n wordt uit de schaar gemist f
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Wat was 't, dat bun die bulp beschik:te,
Wat z6veel doodsangst, z6veel leed
In zaalge vreugd versmelten deed ?
Was 't oog, dat door het k:unstglas blikte,
Die beldrer straal van 't flikkrend licht,
2no Die 't neevlen-floers verscheurde en deelde,
En 't onheil opriep voor 't gezicht,
Een spel, dat hier het toeval speelde,
Een blinde worp van 't-lot geweest ?
W eg, spooksel van ontstelde geest !
Dat aan z6 dunne spinragbanden
De wereld ophangt en haar lot !
Dat radenverk eist vaster handen !
Die 't lot en 't leven onzer panden
In zuivrer schalen weegt, is God!
2:r20 Die niet ten dode, maar ten leven
Hun aller naam had opgeschreven !
Wat, dwazen, arm in hoop en troost !
Blijft gij van 't spel eens toevals dromen ?
Blikt naar St.-Paulusrots, en bloost ! Wat zoudt gij nog voor de uitkomst schromen?
Bedrul."ten, die geen' dag ziet komen !
Zegt nimmer, schoon gij hooploos schreit,
En bij het licht van elke morgen
Vergeefs op 't licbt der redding beidt:
2130 ,,Mijn weg is voor de H eer verborgen !"
o K.indren der Voorzienigheid /

2140

Ontvlucht op uitgeslagen wieken,
Verbeelding ! thans dit eenzaam strand!
Zoek weer de kust van 't Vaderland,
De duinen, die naar 't zeewier rieken,
Voor 't oord van 't blozend uchtendkriekeo
En overzeeese lustwarand !
De faam, die zich vooruit ging reppen,
Heeft reeds op Nederlandse grond
Alom met vrolik vleugelkleppen
De maar van bun behoud verkond.
Al zwalpen ze op de baren rond;
Al ploegen zij de verste stromen,
Vaneengescheiden en verdeeld,
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Door andre kielen opgenomen :
Ziet hen toch allen dichter komen
Aan 't oord, dat al bun smarten heelt.
Ziet hen - waar ginds met dondrend beuken
Het gram Noord-West in 't zeildoek slaat,
Dat, strakgezwollen uit zijn kreuken,
Met drift Brittanjes kust verlaat;
Of waar, met vuur in pols en aderen,
Bij 't rustloos wentlen van de raderen;
Het stoomschip, op zijn rookvlag stout,
Zijn waterwielen klept door 't zout Weer Hollands dierbre bodem naderen;
Waar menig oog werd rood geschreid,
En menige arm is uitgebreid,
Begerig om hen weer te ontvangen,
Wier komst met afgepijnd verlangen,
Na zoveel jamren, werd verbeid !
En kraakt daar niet een zware stap
Op 't hout van de nitgehoolde trap,
Waarlangs geen venster licht verspreidt,
Die naar een donkre vlieringkap
In 't nauw beklemde steegje leidt ? Een jonge vrouw, die aan haar borst
Haar eerstgeboren znigling torst,
&hiet naar de deur - maar wind en regen
Snuift haar en 't trillend lampje tegen;
Maar in bet eigen ogenblik
Ligt de echtvriend haar in d'arm gezegen,
Die ze uit de dood heeft weergekregen.
Ginds houdt, bedwelmd van vreugde en schrik,
Een moeder, smart en angst vergetend,
Haar eenge zoon aan 't hart geketend. Ginds haalt een jublend huisgezin
De weergekeerde broeder in. En hier, waar de afgebroken klanken
Van gade en kroost voor 't weenien danken,
Ontmoet ge een pas herenigd paar
Van de aan de dood ontkomen schaar,
Te lang - hoe nauw in 't bloed verbonden -
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Gescheiden, maar die thans elk:aar
Aan eigen haardstee wedervonden;
Een Vader, wie een jongeling
Het eerst aan 't bonzend harte ving;
Die voor Gods wonderbaar geleide
Zijn eerste dank- en jubeltoon
Geknielg deed opgaan tot Gods troon.
En toen hij snikkend Amen zeide,
Opnieuw zijn armen openbreidde,
En tranen van verrukking schreide
In de annen van zijn Zoon !
Hef midden uit de baren,
Als zwarte rookpilaren,
Uw kruin, St. -Paulusrots !
Blijf daar, o steenkolos !
Terwijl de zonnevonken
Zich kaatsen op uw schonken, •""'
Als een k:uras van staal.
In 't hart der zee geklonken
Op 't voetstuk van metaal ! Gij plek, van de aard vergeten,
Daar grimmig neergesmeten,
Alsof Gods toorn u schlep,
Maar worstelperk van 't strijden,
Van 't bidden onder 't lijden,
Toen 't hart ten Hemel riep;
Maar oord van zielsverblijden,
Van juichtoon na 't gebed;
Waar 't heuglikst licht ontgloorde,
Waar God, die 't bidden hoorde,
Verhoord heeft en gered !
Zolang rondom uw klippen
De schorre branding brult,
En om uw mantelslippen
De witte stuifzee krult,
Blijft gij een sein en baken
Voor wie uw boorden naken,

58

Hoe van de starrendaken
Het Vaderoog blijft waken
Van Gods Voorzienigheid;
Dat als een heldre sterre,
Die ons belonkt van verre,
Langs 's levens zee ons leidt !
Gij zwervers op de baren !
Die d'aardbol rond blijft varen,
In weer en wind vergrijsd;
Zo nog na tal van j aren
De rots voor 't oog verrijst,
Haast dan u ' t hoofd te ontbloten,
En zegt uw tochtgenoten :
,,De steenklomp, die ge ziet,
,,Staat daar Gods macht ten teken;
,,Die dorre stenen spreken
,,Van wondren daar geschied !"
En zo die doodse stranden
Een uwer zagen landen,
Zoekt weer de steilste top,
Niet door de tijd veranderd,
En plant daar weer de standerd
Van Hollands zeevlag op!
Die als gedenknaald rijze,
En 't oord de vreemdling wijze,
Dat heugnis draagt van 't leed;
Maar dat Gods almacht wendde,
Die de onverduurbre ellende
Tot blijdschap worden deed.
Staat daar geen spreuk geschreven
Voor hen, wie later !even,
Met een metalen stilt
Die rotswand ingedreven,
In onverdelgbaar schrift :
Toch zal de naneef 't weten,
En horen uit dit lied
Gods <laden daar geschied;
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Of - wordt dit lied vergeten Wat God daar werkte - niet !
Geen vruchtbre dauw of regen
Moge op uw toppen zijn,
o Plek, misdeeld van zegen,
Verschroeid door zonneschijn !
Toch blijft ge aan N eerland heilig,
Beschauwd door vleuglen Gods ! Wie God bewaakt, is veilig,
Ook op ST.-PAULUSROTS I

DE SCHIPBREUK
VAN HET

:NEDERLANDSE BARKSCHIP

,,JAN HENDRIK",

in Bloeimaand 1845.
(Naar hel Dag-verhaal -.:an de Scheepsheelmeesler

]. H ANOU ] z.)

De 26ste April 1845 verliet het nieuw gebom•;de Barkschip, de Jan H endrik, groot ongeveer vijfhonderd lasten,
gevoerd door Kapitein H. \V . Eickelberg, de Vaderlandse
1..-ust . Het was voor de eerste reis, die het te \'Ol brengen had,
naar Bata'l.•ia, en bij de terugreis naar A mslerdam iJestemd.
De bemanning bestond uit dertig personen en een p assagier.
H et begin onzer reize was door niets gekenmerkt, wat
een biezondere aantekening of vennelding verdient. Het
weder v-.·as ons aanvankelik gunstig. Het schip bleek een
goede zeiler te zijn. Wij liepen, zonder iets merh.."\\·aar digs
te ontmoeten, de Singels, de uithoek van het Kanaal en de
vuurtoren van Kaap Lezard voorbij, kregen de rnde der
volgende maand Madera in het gezicht, lieten Teneriffe op
enige afstand liggen, en passecrden tien dagen later de CapVerdie se Eilanden. ~og drie dagen behielden wij tot voortzetting onzer reize een goede gelegenheid; maar toen waren
\Vij aan het keerpunt genaderd, dat die voorspoed door
tegenspoed zou worden afgewisseld. Allengskens verminderde de wind . Stilte en builg weer volgden. Donder en
wecrlicbt, soms van r egen vergezeld, waren aanhoudend aan
de lucht. \Veldra hadden \Yij de Passaat\-..ind geheel verlo'ien . De geregelde gang van het schip. \rnaraan soms kwalik
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stuur te geven \Vas, wer d d oor dit alles niet \Vem1g vertraagd en belemmerd, to t dat de 26ste Mei een flauwe koelte·
uit het Z. 0. aanwakkerde, w aarrn.ede wij Z. z. v;. konden
zeilen. De volgende mor gen tde 3rste d ag van onze reis)
praaiden wij het Kederlandse Barkschip de Maasnimf, Kapitein Muntendam, v an B ata ·r ia naar Rotterdam, waannede ·
de laatste greet aan het V aderland en de tijding werd medegegeven, dat alles bij ons aan boord in goede staat was. De
Z. 0. Passaat >voei thans stevig door, <loch was zeer schraal,
hetgeen ten gevolge had, dat men g een Zuid g enoeg kon
halen, en al meer en meer in ten westelike richting afdreef.
Niets scheen overige!l5 onze zeereis te zu llen ver t ragen.
\Vind en weder belooide n aUes goeds. De gczondheid der
equipage liet niets te wen.sen O\"er , en het scheepsvolk deide
zic'.l (daar wij in de nabij heid der Linie n·aren) de volgende
dag, naar oud zeemansgcbruik. het fcrst van .\. eplumt.; te
zullen vieren. \\.erkelik v oer dn avonds S .::Ptzrnus, of liever
zijn vuurschuitje (ee n bn:idende pekton) voorbij, hetwelk
tot aankondigin.g moest strekl:cn , dat het ieest d e volgende
morgen met de gebmikelikc plechtigheden zou plaats
hebben.
Indien het waarheid Lchd:;dt::, <lat Z\\"ar(; rampen in bet
menselike leven steeds door een beklemmend voor ge»oel
warden aangeduid, d an v oor z ckt:r had m en icts rnn dergelijke gewaarwordingen d.iene.n ;e bespeuren. l\Iaar niets van
dit alles !
Het was ruim twee u ur na rniddernacht. De wacht was
te twaalf uur door de Opjkr sti:urrnan, met voorkennis van
de :Kapitein, aan de t\\-ecde Stuurman overgedragen. De
lucht was teen min of mecr bcrrokken. H et schip, d at met
een bovenbramzeilsk oelte uit het Z. 0. zeilde, had in de
laatste Wacht zes a ze; en 1:en halve mij l afgdegd . ,,Land
aan lij ! Land aan lij 1 Onral '. 0Yeral '. ! " dit was her geroep, waarmede men .:ensklap; g e"·el,.1: \Yerd. Xog slechts
weinige sekonden, en ailes ware \·erbriizeld g e,,·eest, zo niet
de eerste Stuurman, aanstond~ op b et dek gevlogen. als
ervaren zeeman de groot h.:id des g evaars d oorziende,
onmiddellik zijn bevelen g t-geven h ad, om dit te voorkomen .
Maar het was reeds te l aat. Door zijn tegenwoordigheid
1·an geest ontgingen \1ij we! de ee:rste schok , die onverrnij jeJik a tles tot spa::mdcrs zou ~e bben vergruisd, doch \\ij

waren de rots te dicht genaderd, om geheel vrij te lopen. 1)
Op het dek gekomen, zag ik enige klipgevaarten aan
bakboordszijde van het schip. Zij hadden, zoveel het oog
in het weifelend <looker verrnocht te onderscheiden, een
schrikvenvekkend voorkomen. H et roer was verlaten. Het
volk liep kermend dooreen. Het kommando van de Stuurman werd niet gehoord. Niemand was bedaard genoeg om
een hand aan het werk te slaan. De weinige kostbare ogen1) Daar ik het niet onbelangrijk acht de biezonderheden van
deze merkwaardige schipbreuk, vooral op het beslissende tijdstip
der stranding, volgens het bericht van twee ooggetnigen, z6 nanwkenrig mogelik te doen kennen, neem ik hier nit het verhaal van
de Stnnrman het volgende over : ,,De eerste Stnnrman van de
Kapitein de last ontvangen hebbende om de wacht te doen vervangen, liet op het dek acht glazen slaan (het gewone teken, wanneer
de wacht wordt afgelost) en beval de tweede Stnnrman aan, goed
te laten nitkijken, daar men gednrende de nacht de St.-Paulusrots
moest passeren, en door de harde stroom wel iets westeliker kon
zijn afgevoerd, waarom het zaak was op zijn hoede te zijn." - Na
vermeld te hebben, dat op deze vermaning te weinig was acht geslagen, vervolgt hij aldns : ,,\Vij zeilden alzo zorgdoos voort tot
twee nnr in de morgen, toen er door een man, die aan het roer
stand, hard werd geroepen : ,,Land en branding aan lij ! " waarop
de beneden zijnde manschappen van schrik wakker werden en naar
boven vlogen. De Stnnrman op het dek springende, riep terstond
nit : ,,o God, dat is te laat ! " daar hij de branding tegen de rots
aan kon horen. Hij wilde echter nog een paging doen om het schip
te wenden, en schreenwde nit al zijn macht : ,,Aan lij het roer !
Los de klniver en fokkeschoot !", hetwelk dan ook werkelik gelnkte; maar door de stroom, die naar de rots heentrok, door de
verwarring en verslagenheid der mensen en de donkerheid van de
nacht, ging het niet vlng. Het schip lo.-fde op, maar achternit deinzende kwam het met de achtersteven aan de rots, en daar er een
hoge branding tegen de rotsen sloeg, stiet het schip zich z6 geweldig, dat het vnnr nit de stnnrketting vloog, en met twee stoten
het roer weg en geheel het achtereinde in stnkken was geslagen.
Het schip van achteren vastzittende, werd nu van voren in de
lijzijde gemt en dwars tegen de R ots aan geworpen.
f ou.rnaal 'Van de Stuurma11.
T. H .

blikken, waarin men wellicht nog het schip had knnnen
redden, gingen hierdoor verloren, en nu stiet het schip op
de onder water zijnde klippen. Deze schok gaf aan alien de
bewustheid weder. Men begon te brassen. Het schip loefde
goed op. Juichend riepen sommigen: ,,Het loopt vrij ! Het
loopt vrij !" En inderdaad, hadden allen, in plaats van radeloos te kermen, bun tegenwoordigheid van geest behouden,
gelijk de eerste Stuurman, en van de middelen gebruik gemaakt, die ons nog ten dienste stonden, dan ware vermoedelik nog het schip behouden gebleven. l\faar eindeloos beter
nog ware het geweest, indien niemand zich aan plichtsverzuim hadde schuldig gemaah..1:, en de wacht naar behoren
was waargenomen, daar men nog twee uren te voren van de
nabijheid der Rots \':as venvittigd geworden, dan zou de
ramp zelve, welke ons trof, verhoed zijn gebleven, en geen
ouders zouden hun geliefde zonen bewenen.
Maar al te spoedig bleek de ongegrondheid der hoop
om nog aan het gevaar te ontkomen. Het schip, door wind
en stroom geperst en gedrongen, was meer en meer naar de
Rots gedreven, en op het ogenblik, waarop men waande
gered te zijn, brak het roer met een vreselike krak op een
blin.£.e klip. Het schip viel nu geheel voor de wind af en
geraakte tussen de klippen in, waar het zich te bersten begon
te stoten.
Nu was de wanhoop algemeen. Met elke stoat, bij elke
schok vreesde men het schip te zien vallen, of het gehele
schip vaneen te zien splijten. Wel waren allen overtuigd,
dat ons behoud van de grote boot en de sloepen afhing, doch
het bleek onmogelik, te midden van het touwwerk, waaronder zij begraven lagen, die geheel vrij te krijgen. Niemand
scheen ook moed genoeg te hebben, om bet want in te gaan
en een lijn in te scheren, ten einde de grote boot te water
te brengen.
Men trachtte intussen enige provisie te bekomen en de
belangrijkste scheepspapieren te bergen.
Maar terwijl ik de Kapitein, die zich onledig hield, om
zijne boeken, instrumenten en enig zilvergoed in een kistje
bijeen te pakken, behulpzaam zocht te zijn, stiet het schip
van onderen lek, en het inzwalpende water stroomde spoedig
tussendeks. De eerste Stuurman, naar beneden springende,
om zijn instrumenten te halen, vond zijn hut tot aan de
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hoogte van de kooi met water gevuld, en moest evenals wij
alien, die zich nog t ussendeks bevonden, zich haasten weer
boven te komen, om niet beneden te verdrinken . Een g eopend vat brood, dat voor de hand had gestaan, was drijvende. A..l de voorraad, die men machtig kon \Yor den, bestond
in een enige hammen, enk ele kruiken bier en seltzerwater,
die nochtans later wcder verloren gingen. H et gelu..kte ons
evenwel het Journaal, enige scheeps-instrumenten en het
kompas te redden.
Dit alles geschiedde in \Yeinige: ogenblikken . Het reeds
overhellende schip viel nu z6danig op zijde, dat men zich
niet langer op dek kon staande houden, \Yaar de branding
met hevig g<:\Yeld o\·erheen sloeg. Vaten en andere drij fbare goederen begonnen reeds uit het ru..im te spcelen. Het
water, dat onder instroomde, spoot de lgiken \Yeer u..it. Er
was thans geen denkcn mecr :1an, om de grote boot en de
sloepen, die rniddenscheeps stonden, tot onzc beschikking
te krijgen. De giek alleen bracht men gduk.kig te water,
waarin de 1:.apitein, de derde Stuurman, enigc matrozen en
twee jongens zich plaatsten. Men narn de genoemde goederen en e:en tros of lijn mede:, om me~ beb.ulp daar\'an de
overvaart met de gi.::k tussen de rots en bet schip te bespoedigen.
Uiterst moeilik \\·as he: de giek, w.::ike hc,·ig door de
branding geslingerd werd, \·an de klippen ,-:ij te houden en
de rots te bereiken. Eindelik vond men een geschikt punt
om te landen. }Ien haastte zich daarrnn gebruik te maken,
u..it de boot te springen en verder tegrn de klippen op te
klauteren. Z6\rnren dan de Kapitein, de Passagier en twee
matrozcn be:houden aan wal gekomen; maar \\·einige ogenblikkrn later, toen de boot andermaal ceu poging tOt redding
zou wagen, en reeds hare uacht had ingeladen, sloeg de
g iek om, en de derde Stuurrnan, h\·ee: matrozen en een jongen werden een prooi der golven.
Dit "-·aren de eerste slachtoffcrs. \\"ie vermocbt te berekenen hoe ve!en er nog zoudcn k-unnen volge:n !
Het laatste redmiddel was nu verloren; en nog "-·aren er
zo velen, die op de zijde van bet schip war en gezeten of
met moeite in de rusten zich staande hielden, en daar met
klimmcnde angst hun- Tot ble\-en afwachten. In de hoop, dat
bet schip weer zou rijzen, indien de masten waren gevallen ,
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die met hunne stengen reeds aan het \\"ater reikten, sneed
men het want door; doch het duurde lang eer zij vielen, en
ook toen blcef hct schip nie:t mimler stctcn, <::1 .:;yen.min
deed het een poging om zich op;rnarts te richten.
Op de kiel der omgeslagen giek had zich een jongen
gered, die, hoe dikwerf ook door de overslaande branding
bedolven, zich daar kloe1..-moedig vasthield, en zelfs ons behulpzaam was, om het geroep van het schip naar de Rots
en terug over te brengen. Eerlang zou hij evemvel
in de diepte zijn weggezonken, indien niet een Matroos, die alreeds nan wal \Yas gckomen en een goed
zwemmer was, op zijn geroep en gekerm zich te water had
begeven . ~a de uiterste inspanning zijner kracbten, gelukte
het hem niet enkel de jongen, die onderscheidene kwetsuren
bekomen had, maar ook de giek, ~·ier behoud voor ons van
het grootste belang was, aan de R ots te brengen. Tot ons
aUer verwondering bespeurden wij later, dat het kistje,
waarin het scheeps-journaal, twee verrekijkers, t\\·ee sex.tauten en het werk van Horsburgh geborgen waren, benevens
het kompas, met een glas overdekt, onbe:;chadigd in de giek
waren blijven hangen.
Afgrijselik was onze toestand, a igrijselik alles, wat zich
aan ons oog voordeed.
Alle hoop op redding scheen nu verdwenen. Zeven man
waren er pas behouder; op de Rots gekomen; vier waren er
verdronken, twintig bleven er nog op het schip; maar God,
die ons steeds in de nood is nabijgebleven, bewees ook hier
hulpe. Ku eerst 1..·wam het ons in de gedachten, dat de tros,
die wij verloren hadden gerekend, met het ene eind aan bet
schip was vastgehecht, ternijl het andere eind aan wal was
gekomen. \Vij kwamen alzo tot het besluit, om dit touw in
de hand te nemen en daarmede de overtocht te beproeven.
Aan degenen, die op de klip \'\aren, werd tel.kens als een
man zich te "\\ater begaf, toegeroepen, naar zich toe te halen,
en zij, die zich aan boord bevonden, staken zoveel touw op
elkander, dat het hveemaal de lengte had yan de afstand
tussen het wrak en de klip, zodat \Yij, bij zijne komst aan
wal, het uiteinde in handen hielden. Men klemde zich nu,
man voor man, aan de gezegde lijn en sprong in zee. Dadelik zonk men naar beneden. Door <le branding werd men nu
ginds dan derwaarts gesmeten, doch men naderde toch
5
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allengskens de Rots, totdat men door de aan land staanden
daartegen werd opgetrokken. De afstand, die zich moeilik
laat bepalen, was ongeveer twee scheepslengten. Het hevig
gedrnis der branding maakte het echter, zelfs op die korte
af&and, hoogst bezwaarlik elkander te verstaan. De overtocht zelf was wegens de rotspunten, welke in zee uitstaken,
zeer hachelik en ging uiterst langzaam. Daar de duisternis
van de nacht eer toenam dan verminderde, konden wij wel
niet onderscheiden of hij, die zich aan het touw had vastgeklemd, werkelik de klip bereil.."i: had of in zee was vergaan.
Deze onzekerheid was voor ons, die zich nog op het wrak
bevonden, verschrikkelik, en deed ons nu en dan aan ons
eigen behoud wanhopen. Sommigen onzer verloren, onder
water zijnde, de lijn, <loch waren gelukkig genoeg, die weder
aan te vatten en vast te grijpen. Een der jongens werd
geheel van de lijn afgeslagen en herhaalde keren tussen de
spleten der Rots ingeworpen. Verscheidene wonden had hij
reeds, vooral aan het hoofd, bekomen, en- zeker ware hij
verloren geweest, indien niet een matroos zich tussen de
klippen gewaagd, hem bij een ann gegrepen, en z6 op de
Rots gesleept h ad.
Eindelik hadden wij alien de zo gevaarlike reis volb racht en de Rots bereil.."i:. Natuurlik was ons hart in die
ogenblikken met vurige dankbaarheid jegens God vervuld,
die, te midden van z6 grote gevaren, ons het leven gespaard
had. Een ge\"l.'isse dood hadden wij te gemoet gezien; hij
scheen ons onvermijdelik toe, en thans stonden wij, aan die
gevaren ontkomen, op vaste wal. Van de een en dertig
schipbreukelingen waren er - hetgeen in onze eigen ogen
als een wonder moest schijnen - zeven en twintig behouden
geb]even.

Er verliep een geruime tijd, eer wi.j geh eel tot onszelven
waren gekomen. De meesten onzer hadden veel zeewater
binnengek.regen en waren min of meer gekwetst. De een
bloedde het gezicht; van de ander waren de handen of voeten opengereten. Deze had zijn borst gekneusd; gene klaagde
over hevige pijn in de zijde. Nauweliks een was er gehecl
onbeschadigd gebleven. Het meest hinderde ons het gemis

van schoenen, die velen onzer in de branding hadden verloren, daar het volstrekt ondoenlik was, om barrevoets over
de scherpe klippen voort te komen. Ook bier echter was de
dringende behoefte de moeder der uitvinding.
Onder het tussen de klippen aangespoelde hout vpnd
men enkele losse duigen en plan.kjes. Deze bond men, bij
gebrek aan holsblokken, onder de voeten, en z6 geschoeid
begon men, toen de morgen aanbrak, de Rots te onderzoeken.
Bij de opgang der zon bespeurden wij, dat de hoogste
rotspunten aan honderden van zeevogels tot een schuilplaats dienden, die, door ooze komst in bun rust gestoord,
verschrikt opvlogen, met angstig gekrijs rondom onze hoofden fladderden, en ·sommigen onzer zelfs in hun klederen
beten, als poogden zij ons het bezit dier plaats, welke bij
de eerste _beschouwing reeds afgrijzen verwekte, nog te betwisten.
Hoe verheugd wij ook over onze redding waren, deze
ooze blijdschap werd spoedig gematigd, toen wij helder en
volkomen van onze toestand bewust werden. De Rots bestond - werwaarts hd oog zich wendde - uit niets dan
scherpe stenen: Plant noch kruid was ergens te ontdekken.
Wij hadden volstreH geen voedsel kunnen redden, en nog
dieper werden wij temedergeslagen, toen men nergens een
druppel drinkbaar water vond.
Nauweliks waren \\<ij aan de ene dood ontkomen, of \vij
zagen de andere in nog verschrikkeliker gedaante, als met
opgesperde kaken, ons aangrijzen. Ik: duizelde toen ik hierover nadacht. De dorst deed zich nu reeds gevoelen, en enkelen gaven dit in luide klachten te kennen.
De jongens wekten vooral mijn medelijden op, en thans
nog komen zij mij dikwels voor ogen, zoals zij op handen
en voeten omkropen, zich meester maakten van ieder stukje
bout, dat tot schoeisel kon dienen, elke spleet, iedere kuil
in de rots nazochten, het daarin staande water, in de veronderstelling dat het regenwater was, gretig met hun handen opschepten en aan de mond brachten, maar telkens
teleurgesteld, het hoofd droevig afwendden. Welkom was
b.un het bevel van de kapitein om eieren te zoeken of vogels
dood te slaan, waarvan sommige z6 tam of argeloos waren,
dat zij zich bij de vlerken lieten grijpen.
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.Een onzer eerste zorgen was om de giek, welke geweldig veel geleden had, weder in een drijfbate staat te brengen. De Stuurman, timmerman en en.kele andere manschappen· sleepten haar naar de linkerzijde van de Rots, sjorden
~aar met een eind touw, waarmede wij aan wal waren getrokken, stopten zo goed mogelik de reten, en brachten baar
toen weer te water, ten einde van de provisie, die men in
d~ nabijheid der Rots drijvende zag, iets machtig te worden_
Enige vaatjes met spek, kool, boter, meel en jenever gevuld,.
werden nog gelukkig opgevist; maar tot ooze grote smart
vond men er geen enkel met water of bier. \Vaarschijnlik
waren de watervaten, waarvan men er bier en daar nog een
met ingestoten bodem zag dobberen, gelijktijdig met bet
schip verbrijzeld. Weinig baatte bet dat wij nog twee vaatjes
met azijn bekwamen, want dit ogenscbijnlik uitmunt~d
middel tegen de dorst deed meer kwaad dan goed, daar ht:t
de mond pijnlik deed samentrekken en de keel ontvelde. ·
Een varken, dat zich evenals onze scheepshond, zwemmende aan wal had gered, diende nog om onze spijsvoorraad
te vermeerderen.
Midden tussen de klippen in, bevond zich een gat of
draaikolk, die onder de rots doorliep, en met de zee g emeenschap had. Hier werden met behulp van een der riemen en
.
een lange stok, waarin een spijker geslagen was, enige la~ "'-kens, bet karpet en tafelkleed van de kajuit, een kluiver en
..,.:. _nog enige andere voorwerpen opgevist. Hier ook kW"am het
lijk van een der drenkelingen boven. Het was een lieve
jongen, nog geen veertien jaren oud, die wij alien hartelik
genegen waren. Men bond een steen om het lijk en liet bet
z6 :r.inken.
·
Een belangrijke aanwinst mocht gerekend worden, <lat
men een der sloepen, die, toen !J.et schip geheel was vergaan, slechts weinig beschadigd om de klip kwam drijven,.
wedervond, hetgeen bij velen, die daarin het enige middel
ter redding zagen, grote blijdschap verwekte.
. Akelig was ons de eerste nacht, die nu inviel. Het
geluid der branding was aan bestendig geschutvuur gelijk_
Het was alsof zij de rotsen, die men kon voelen schudden,.
geheel zou verbrijzelen. De zee, die zich \\-ild da_aiover h~
wierp, liet bijna geen plek droog. Hier en daar lagen enige
manschappen op een s~ aangespoeld hont; de overigen

hadden zich op puntige_klippen nedergevlijd, en geluk.kig
was hij te noemen, die een weinig rust kon genieten. Mij
was bet onmogelik iets te slapen. Afgemat en gekwetst . aan
hoofd en handen, met opengereten voeten lag ik daar, en
geen wonder was het dus dat al het gebeurde mij telkens
opnieuw voor ogen trad. Ik dan1.'1:e God voor mijn redding,
voor h.et behoud mijner tegenwoordigheid van geest, maar
besefte nu ook te dieper het ongeluk, dat ons getroffen had.
Hoeveel hadden wij verloren ! Welk een Jot stond ons bier
te wachten !
Toen de tweede morgen aanbrak, richtten ons aller
blikl:en zich onwillekeurig naar de plaats, waar het schip
\\ '15 gc~trand, en nog groter werden onze droefheid en vt rslagenheid, toen wij bespeurden, dat het gehele lichaam behalve enige brokken van masten en gebroken Faas, met
touwwerk en zeildoek ondereengeward, wat tegen de Rots
was aangeslagen - uit elkander gestoten en weggedreven
was.
Een zeil, door enige balken onderschraagd, vormde een
dak, hetwelk tegen de nachtlucht en de brandende zon wel
een hoogst gebrekkige, maar toch enige beschutting opleverde, en voornamelik zou moeten dienen om, wanneer er
regen viel, het water op te vangen. De provisie werd in de
nabijheid geplaatst, een handvol kool, een stukje spek en
een slok jenever uitgedeeld, een op de wacht gezet, en de
vlag als noodsein op het hoogste punt geplaatst.
Men haastte zich de sloep wed.er op te timmeren, om
die, in geval van nood te kunnen gebruiken. De messen,
wel.ke de meeste zeelieden altijd bij zich hebben, de spijkers,
welke men uit het aangespoelde hout had kunnen bijeenvergaren, en steenklompen, als hamers gebruikt, dienden voor
gereedschappen.
·
Het w-as wel te zien, wie op de herstelling der sloep de
hoop hunner redding bouwden. Op het gelaat, waarop vroeger niets dan moedeloosheid stond uitgedrukt, was thans
wed.er blijde hoop te lezen.
Men was namelik op het denkbeeld gekomen, dat enige
mansch appen met de sloep, van de nodige levensbehoeften
voorzien, in zee zouden steken, ten einde, ·voor de wind
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afhoudende, zo mogelik het vaste land van Brazilie te bereiken, daar het ongeluk der ~page bekend te maken, t>n
( een vaartuig op te zoeken, om de teruggeblevenen ~af ~e
halen. De drenkeling zoekt zich aan een stroohalm vast te
houden. Met ons ging het niet anders. Een geteisterde sloep,
die door weinige spijkers te zamen hing, wier scheuren en
naden niet eens behoorlik waren gedicht - dit broze en
kranke vaartuig zou moeten dienen, om een reis van ettelike
honderden Engelse mijlen af te leggen ! En zo men al het
geluk had het land te bereiken, zou het dan een bewoonde
streek zijn? - Zou men dan aanstonds genegen zijn om ons
ter hulpe te komen? - En indien ook dit naar wens geluk"te ,
hoevele dagen of weken zouden er nog moeten verlopen, eer
het vooronderstelde vaartuig de Rots kon aandoen !
Dit plan was echter n9g geenszins tot de nodige rijpheid gebracht. Omtrent de tijd van het vertrek, of de personen, welke de bemanning der sloep zouden uitmaken, was
nog niets bepaald, toen wij in de morgen van de derde dag
een schip in onze nabijheid ontdekten. Het scheen echter,
dat wij - niettegenstaande wij aanhoudend met de vlag en
een laken aan een hout gehecht, stonden te wuiven - door
het schip niet werden opgemerkt. Enige matrozen brachten
nu de sloep te water, waarin zij met de eerste Stuunnan en
de Passagier zich plaatsten, ten einde zo mogelik het schip
te bereiken, of z6 dicht te naderen, dat men zich kon doen
opmerken .. In de haast nam men enige provisie mede; doch
er niet aan denkende om nu de reis naar het vastc land te
aanvaarden, vergat men het kompas.
Het schip vervolgde zijn koers. De sloep, het niet kunnende achterhalen, hield voor de \\'ind af. Weldra hadden
wij schip en sloep beide geheel uit het gezicht verloren.
Alzo bleven wij met negentien personen op de Rots achter.
Reeds meermalen had ik beproefd, door middel van een
der glazen uit onze verrekijkers, vum te m aken, maar altijd
te vergeefs. Eindelik, op dezelfde dag, waarop de sloep de
Rots verlaten had, gelukte dit. Het aangespoelae bout kwam
nu goed te stade. Een verheugende aanblik was het voor ons
de vrolik brandende en knetterende vlam te zien. Ons voedsel werd nu ook beter. Maar dit alles we1...-te ook te meer het
verlang~n naar drinken op, en velen werd het hoogst moeilik de bereide spijzen door te slikken.
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Het was in de morgenstond van de vijfde dag, dat zich
weder een schip in de nabijheid der Rots vertoonde. Onbeschrijfelik: was bij het zien daarvan onze blijdschap, schoon
zij getemperd werd door de vrees, dat dit schip ons evenmin
als bet vorige zou opmerken. Die vrees bleek echter ongegrond te zijn, daar weldra, ten blijke dat men ons gezien
had, de Engelse vlag gehesen, en een weinigje later ook een
sloep naar ons afgezonden werd. Nu had, gelijk '1-ij waanden, al ons lijden een einde. Wij beklaagden reeds onze
makkers, die met de sloep vertrokken waren. ,,Waarom, "
zo spraken wij half berispend onder elkander, ,,haastten zij
zich zo om zich van de Rots te verwijderen, in plaats van
hier op redding te wachten ?" - Eerst vleiden wij ons, dat
de sloep dit schip kon hebben aangedaan, doch in die hoop
werden wij teleurgesteld. Wij vemamen alleen, dat dit
schip, The Chance genaamd, door Kapitein Roxby gevoerd
werd en naar Landen bestemd was.
Ooze Kapitein ·wilde, krank en uitgeput als hij was, op
de Rots terngblijven, totdat de laatste manschappen zouden
worden afgehaald. Eindelik liet hij zich door mij overhalen,
om zich met nog zeven anderen in de sloep te begeven, die
hen ook behouden aan boord bracht, waar zij op de menslievendste wijze werden verpleegd en ontvangen. Intussen
zagen wij met reikhalzend verlangen het ogenblik: te gemoet
waarop de sloep zou terngkeren, om ook ons, die nog op de
Rots waren achtergebleven, te redden. Doch hoe zal ik wag en de smart te beschrijven, die ons aangreep, toen wij bespeurden, dat de sloep niet terugkwam, d at het schip zich
gedurig verder uit ons gezicht verwijderde, en ons aan ons
lot overliet? - Verschrikkelik:e teleurstelling ! V reselike
toestand, vreseliker nog, dan in die ogenblikken, waarin wij
een zekere dood te gemoet zagen. Wij wisten toch hoe zelden er schepen in het gezicht dezer Rots kwamen. Het
eerste schip had ons reeds niet gezien, en het tweede scheen
zich niet over ons te bekommeren. Wat \vij hiervan denken
moesten, bleef ons een raadsel. In staat te zijn om ons te
redden, slechts acht man in 1e nemen, elf aan dorst en honger ten prooi te laten, nog levensmiddelen van ons ongelnkkigen mede te nemen, en generlei poging tot redding
der achtergelatenen te doen . .. Neen, zulk een han.delwijze
konden wij ons onmogelik verklaren. Had het schip te wei-
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nig voorraad van water of levensmiddelen, het bad immer.s
een niet ver verwijderde haven, gelijk Bahia of Fenzambuco,
kunnen aandoen. Eerst na onze terugkomst in Europa zou
ons dit raadselachtige worden opgelost. Te L anden vernamen wij, dat The Chance nog zes dagen in de omtrek gekruist , maar telkens vruchteloos gepoogd had nogmaals de
Rots te bereiken. Het voegt mij niet de menslievende bedoelingen van de Kapitein te verdenken, of de roem te verdonk eren, die hij voor de redding van een gedeelte der equipage
h eeft ingeoogst; doch evenmin zal men het ons, ongelukkigen, ten kwade kunnen duiden, dat wij in onze verlaten
toestand, zijn handelwijze omtrent ons zeer ongunstig beoordelen, en dat het ons ook later moeite gekost heeft te geloven, dat men tot redding van elf mensenlevens niet nog
meerdere en andere pogingen heeft l..'Ullilen aanwenden.

Groot was de moedeloosheid, welke nu onder ons
h eerste; docb ik wekte de halfverstorvene hoop bij mijn lotgenoten op, door de gissing, dat het schip te ver door wind
en stroom afgedreven, om ons van dit punt te n aderen , een
doorsteek zou maken, en ons na verloop van ettelike dagen
weder zou komen opzoeken. Deze g'.ssing was in zichzelve
g eenszins onwaarschijnlik. Het schip liet de vlag v;aaien,
zolang wij bet konden zien, en wij konden dit teken niet
anders vertolken, dan alsof bet ons nit de verte v.ilde toeroepen : , ,Houdt goede moed ! Spoedig kom ik u allen redden !" Maar dit vooruitzicht werd ijdel bevonden. Geen
schip liet zicli zien. Des avonds bracht men bet vuur op de
h oogste punt der R ots, om de plek, waar wij ons bevonden ,
ook des nachts door de scbepelingen te doen onderscheiden;
<loch na vier dagen liet men dit ua·, daar onze voorraad van
brandbout, welke sterk verminderde, spoedig hierdoor geheel zou zijn opgeteerd.
Steeds heviger kwelde ons de dorst. De tong was met
een dikke huid overdekt en kleefde aan het verhemelte vast.
De keel was opgezwollen. Het slikken ging van hevige
pijn vergezeld. Zelfs bet spreken viel ons gedurig moeiliker.
Dringend had i.k alien aangeraden zich gedurig te baden, a1s
het enige middel om de dorst te verminderen. Wij allen
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hebben hiervan de heilzame uitwerking ondervonden, en ik
meen het voornamelik daaraan te mogen toeschrijven, dat
wij niet van dorst zijn bezweken, of dat deze moedeloosheid
niet tot vertwijfeling oversloeg. Anders zou het volkomen
onverklaarbaar kunnen schijnen, dat "ij bet zonder drinken, bij een zo hevige graad van wannte, en h et gebruik
van gezouten spijzen, vijftien dagen achtereen hebben uitgehouden.
De hitte was somtijds ondragelik. De invloed daarvan
deed zich in een algemene machteloosheid gevoelen. Het
geheugen was onderdrukt. Nauweliks wisten wij meer,
welke dag der week het was.
Gedurig hadden wij schepen voor het gezicht. Soms z6
helder en duidelik, dat een onzer in zee rondziende, verheugd uitriep : ,,Een schip ! Een schip !" Het was niets
anders dan het spel der verbeeldingskracht, welke, door het
aanhoudend denken en peinzen op een schip, dat zich tot
onze redding moest opdoen, in voile werking gebracht, zelfs
op het zintuig des gezichts haar misleidend vermogen uitoefende.
Dageliks baden wij God om regen. Elke wolk, welke
zich boven ons vertoonde, bleven wij met gespannen verwachting aanstaren. Soms viel er een enkele droppel. Dan
Z?chten "ij, op de stenen uitgestrekt, met geopende mond
die op te vangen; doch de wolken verdeelden zich en de
lucht stood weder strak en helder.
Eindelik werden onze vurige wensen en smekingen vervuld. Op de vijftiende dag van ons verblijf op de klip viel
er regen. Geen gebeurtenis kon ons ooit meer vreugde verwekt hebben dan deze . Men wierp een vat met spek om, om
h~t water te verzamelen, dat gelijktijdig door ons met bet
u1tgespannen zeildoek werd opgevangen. Wij dronken alien,
totdat wij ten voile verzadigd waren, en toen scheen al ons
leed vergeten. Het vuur was uitgeblust, ons brandhout genoegzaam verbruikt; maar dit ailes bekommerde ons weinig.
Wij gevoelden ons rijk en geluld.-ig, toen wij een geheel vat
met water z~.gen gevuld, waarvan de voorraad verscheiden
dagen zou kunnen strekken.
Elke mor gen, nog voor de opgang der zon, ?.crd de vlag
op het eens gekozen standpunt geplaatst. Ieder was dan in
gespannen verwachting, of bij, die de wacht betrok, ook iets
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zou opmerken. I eder legde dan het oor te luisteren en zag
verlangen d en huiverend, met de gemengde gewaarwording'
van hoop en vrees, op naar boven, als benijdde men elkander
het geluk: om de tijding der nabijzijnde redding het eerst te
vernemen : als schri.l"i:e men voor de zekerheid, dat de hoop,
welke men op de redding bleef koesteren, wederom zon blijken ijdel te zijn.
Onze toestand werd van dag tot d ag beklagenswaardiger. Daar het vuur was vergaan, moesten \"'.ij ons voedsel ,
dat reeds aanmerkelik was ingekrompen, weder rauw gebruiken. De vogels, gedurende de eerste dagen zo tam en
met de hand te vangen, waren nu schuw geworden, en noch
deze, noch hnn eieren k onden wij meer machtig worden.
Velen onzer lieten de moed geheel zinken en bleven uitgestrekt op de rotsgrond liggen.
Alles had ik reeds te baat genomen om de gezonken
moed mijner lotgenoten weder op te wekken en te verlevendigen. Onder andere daartoe aangewende middelen had ik
hon de 8ste Juni, zijnde een Zondag, verzekerd, dat wij de
eerstvolgende Zondag gered zouden worden. Hoe ongerijmd
zulk een voorspelling ook schijnen of wezenlik zijn mocht ,
zij had toch enige nuttigheid; zij weerhield of bedwong de
ontboezeming van telkens herhaalde jammerklachten, die
enkel konden dienen, om die ze aanhoorden, nog meer te
ontmoedigen. :M:aar bet was reeds Zaterdag ... Nog was er
niets van een schip te zien. Maar ook hoe zonderling ! De
volgende morgen werd mijn voorspelling bewaarheid. Die
dag was de dag onzer redding !
,,Een schip, een schip ! Een groot schip !" - Dit wasde uitroep van de Matroos, die boven de wacht had. Wij
alien werden door dit geroep als geelektriseerd. Ieder snelde
:naar de vlag. Ieder scheen als in een ogenblik de verloren
krachten terug ontvangen te hebben. Wij "-uifden aanhoudend met de vlag om opgemerkt te worden. Een angstig
gevoel temperde hierbij onze blijdschap. T wee malen waren
wij reeds op de grievendste wijze teleurgesteld. H et schip
gaf vooralsnog geen teken, dat men ons ontd~"i: :tiad. Geen
wonder dat onze harten zeer beklemd waren. Ongeveer twee
uren bleven wij in die folterende onzekerh eid verkeren, toen
eindelik de Engelse vlag gehesen werd. 0 ! met welk een
vreugdgevoel wij dit ontwaarden, kan ik met geen woorden
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uitdrukken. Twee sloepen zagen wij gelijl'1:ijdig van boord
gaan. Onze redding was nu zeker, en wij behoefden niet te
vrezen, dat enigen onzer andermaal zouden veroordeeld zijn
om achter te blijven.
De twee sloepen namen ons gezamenli.k op, en brachten
ons allen behouden aan boord van het Fregatschip Elize
gevoerd door Kapitein William Enell, hetwelk reeds enige
dagen inde omtrek gekruist had. De Elize was de 22ste
April van Greenock in Schotland afgezeild en naar PorlPhilip in Nieuw-Zuidwallis bestemd. Zij had een der CapVerdiese Eilanden aangedaan, en kwam de r5de Juni in het
gezicht der Rots.
Het was - wanneer wij ooze redding van de menselike
zijde beschou wen - geheel bij toeval, dat men ons ontdekt
had. De Kapitein had 0 11 de opgang der zon de Rots door
de kijker opgenomen, doch van ons niets ontwaard. lets later
nam een der passagiers nog eens de kijker in handen, om die
op hetzelfde punt te richten, en meende toen een vlag te ontdekken. Men hield op de Rots aan, zag ons wuiven, besloot
ons te redden - en ziet daar ! voor ons de heuglikste uitkomst geboren, nadat wij zeventien bange dagen op de barre
steenklomp hadden doorgebracht.
Op de Elize werden de schipbreugelingen met grate
voorkomendheid behandeld. Na enige dagen kruisens kregen de tweede stuurman en vier matrozen gelegenheid om
met een ander schip, de Lintin, naar Europa terug te reizen.
De scheepsdokter bleef met vijf jongens aan boord van de
Elize, die hen in de haven van Bahia aan land bracht. Tot
bun teleurstelling vernamen ze daar niets omtrent bun lotgenoten die met de sloep de rots verlaten hadden. Ze vonden daar echter een Hollands schip, dat hen naar Landen
bracht, vanwaar ze per stoomboot naar Rotterdam over-·
voeren.
Z6 verheugd als ooze betrekkingen over onze behouden
terugkomst waren, z6 diep verslagen waren de aanverwanten van hen, die de Rots met de sloep hadden verlaten. Doch
drie weken nadat wij in bet Vaderland waren teruggekeerd,,
ontving men de verrassende en blijde tijding, dat de acht
personen, welke de bemanning van de sloep hadden uitgemaakt:, behouden op bet Braziliaanse grondgebied waren
aan land gekomen, en weldra werd deze tijding door bUIJ
1

wederkomst in het Vaderland ten volle bevestigd. Dezelfde
·vreugd, welke ons bereid was, viel ook hun ten deel - de
verhoogde vreugde van het wederzien, na aan z6 dreigende
_gevaren ontkomen te zijn.

De Sloeptocht naar Brazilie.

Een boeiende beschrijving van de lotgevallen der sloepreizigers vindt men in bet Dagverhaal van de eerste Stnurman, die de leiding van deze tocht had.
Wij zullen uit zijn verhaal de hoofdpunten aanstippen,
•oorzover nodig als toelichting op dat gedeelte van het vers~regels r83c>-1874J.
Het schip, dat de derde morgen van de rots in 't gezicht
kwam (regel 96!), en waar de eerste Stuurman met zijn
zeven gezellen op aan stevende, om redding te vinden voor
illen, werd door de sloep niet bereikt. Zij kwamen wel Z()
na~ij, dat ze ,,de mensen, die in het want naar boven klomnen, met het blote oog zeer goed konden onderscheiden".
M:aar zodra de brik de klip voorbij was, liep ze zo hard
>'oort, dat er aan benadering niet meer te den.ken viel. Te
•ergeefs beproefden de teleurgestelde worstelaars weer naar
:le klip terug te koersen. Een sterke wind en een holle zee
Naren hun te zeer tegen. Door de nood gedrongen, besloten
~~j mi op· de kust van Brazilie aan te sturen.
Onder de
.Uterste inspanning van hun krachten en de kwelling van
longer en dorst bereikten zij dit doel aan bet eind van de3ste dag.
Op de plek, waar zij lindden, vonden zij in een bos.
~n hut, bewoond door een familie, 1'.>ier taal ze niet spreken
i::onden, maar die hen toch vriendschappelik en hartelik ont>'ing, hen verkwikk:end met spijs en drank {waterlemoen,.,
•lees en 11errien, een soort van aardappel). Een gids geleidde1en van daar naar A caraco, waar een schip verwacht werd.
net bestemming n aar MaTanhon , doch zij kwamen te laat.
Door tnssenkonist van regeringsambtenaren en de vriendeike zorg van de bevolking werden zij toen naar SobTal ge~onden, een stad verder landwaarts in. Doch de uiteindelike
lulp moest Iiog verder weg komen. De Goeverneur van dePro-rincie had zijn zetel in de zeestad Ceara. Een ambtelik
:apport over de hele zaak werd hem toegezonden, met het.

gevolg, dat de Stuunnan werd opgeroepen voor de Goeverneur te verschijnen. Met een gids aanvaardde hij alleen
(r . 1848) die m oeizame reis van 6 dagen te paard.
De Hollandse Konsul, aldaar gevestigd, zond bericht
van heel het geval van de schipbreuk naar de Nederl. Regering en de Portugeese Goeverneur stelde een Goevernementsschoener ten dienste van de stuunnan, om zo mogelik de op
de R ots achtergeblevenen nog te redden .
Op dit punt geven wij even het woord aan de Stuurman
zelf :
,,Des morgens van de 3oe Julie kregen wij de R ots in
't gezicht. H oe mijn hart klopte van het ogenblik af, dat ik
de toppen der R ots in het gezicht kreeg, tot het tijdstip, dat
ik daar voet aan wal zette, vennag ik onmogelik te beschrijven . Die gedachte: \Yellicht zijn zij allen dood, of zo enigen
in leven zijn, wellicht liggen zij te sterven, wellicht behoort
daaronder ook mij n eigen zoon : - o zij was verschrikkelik
en onuitstaanbaar voor het gevoel ! - N adat de reddingboot
was klaargezet, brachten wij de grote sloep te water. Ik
plaatste mij met vier goede roeiers daarin. \ Vij kregen een
zak met brood, een vaatje water en een br andende lont
mede, om, indien de schipbreukelingen nog op de Rots
waren, aanstonds een vuur te ontsteken, waarnaar het schip
gedurende de nacht (want diezelfde avond zouden zij niet
m eer te transporteren zijn) zich zou knnnen richten. Nadat
alles in de sloep gebracht was, staken wij naar de Rots toe.
De overtocht ging van de grootste moeilikheden vergezeld.
Ieder ogenblik kreeg de sloep z6 veel water binnen, dat wij
met roeien moesten afbreken, en alle krachten moesten verenigen , om water uit te scheppen; maar deze gevaren werden
gelukkig doorgeworsteld en des avonds te vijf uur bereikten
wij de Rots . Hier werden wij door het geschreeuw van honderden zeevogels begroet, die naar hun vorige verblijfplaats
waren teruggekeerd. Aanstonds begonnen wij de R ots te
onderzoeken : mijn angstige verwachting was op het hoogst
gespannen: die spanning duurde echter gelukkig niet Iang.
Weldra bespeurde ik tot mijn onuitspr ekelike blijdschap, dat
daar geen menselik wezen meer gevonden werd. Ik verk:reeg
ten volle de geruststellende overtuiging, dat mijn makkers
door een antler schip moesten gered zijn. Dit maakte ik daarnit op, dat zij alles, wat van het schip was geborgen, had-
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·-den meegenomen. Ik vond niets meer dan een half vat meel
en een vaatje, waarin nog een weinig rode kool was overgebleven, voorts enige ledige vaten en kisten. Alles zag ik op
het nauwkeurigst na, of zij ook enig geschrift hadden achtergelaten, en zocht toen weder mijn reisgezellen op. Het
begon al reeds donker te worden. God vuriglik voor de aangebrachte redding dankende, en biddende, <lat het m ij gegund
mocht zijn, mijn zoon in het Vaderland in welstand te :mtm oeten, plaatste ik mij weder in de sloep. Het schip deed
twee schoten, om ons zijn ligplaats te beter te doen onderkennen, en te zeven uur des avonds waren wij weder terug
aan boord.
De Stuurman en z'n maats hadden intussen gelegenheid
gekregen met een Engels schip naar Ant werpen te zeilen."
Nadat - zo besluit dit dagverhaal - ik zelf nog u.:n,en-twintig dagen te Ceara had doorgebracht, ontviug ik
door de tussenkomst mijner edelmoedige ,,..·eldoeners de gelegenheid om met de stoomboot hnperatrice naar Femambuco te vertrekken, waar ik de 3rste Augustus voet aan \\al
.z ette. De Nederlandse K onsul voorzag mij hier van enkele
kledingstukken. De Franse Brik L es beaux yeux, \Velke de
6de September van daar afzeilde, bracht mij de r 6de Oktober te Ha'Vre de Grace en de stoomboot de Cycloop naar de
Vaderlandse l"'Ust. De 2rste Oktober had ik weder Amsterdam berei1..'i:, waar ik het nooit gedachte geluk had, mijn
huisvrouw en kinderen, en onder dezen ook mijn enige zoon,
,die ik, wanhopende aan zijn behoud, op de Rots had moeten
.-achterlaten, in welstand weder te ontmoeten.
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len meegenomen. Ik vond niets meer dan een half vat meel
~n een vaatje, waarin nog een weinig rode kool was overge>leven, voorts enige ledige vaten en kisten. Alles zag ik op
1et nauwkenrigst na, of zij ook enig geschrift hadden achter~elaten, en zocht toen weder mijn reisgezellen op.
Het
>egon al reeds donker te worden. God vuriglik voor de aanrebrachte redding dankende, en biddende, dat het mij gegund
nocht zijn, mijn zoon in het Vaderland in welstand te ~mt
noeten, plaatste ik mij weder in de sleep. Het schip deed
wee schoten, om ons zijn ligplaats te beter te doen onder(ennen, en te zeven uur des avonds waren wij weder terug
tan boord.
De Stuurman en z'n maats hadden intussen gelegenheid
~ekregen met een Engels schip naar Antwerpen te zeilen."
Nadat - zo bes1uit dit dagverhaal - ik zelf nog l t;n~-twintig dagen te Ceara had doorgebracht, ontvllig ik
loor de tussenkomst mijner edelmoedige weldoeners de geegenheid om met de stoomboot Imperatrice naar Ferr..amiuco te vertrekken, waar ik de 31ste Augustus voet aan \\al
:ette. De Nederlandse Konsul voorzag mij hier van enkele
dedingstukken. De Franse Brik Les beaux yeux, welke de
ide September van daar afzeilde, bracht mij de 16de Okto>er te Ha'Vre de &race en de stoomboot de Cycloop naar de
laderlandse kust. De 21ste Oktober had ik weder Amsterlam bereikt, waar ik bet nooit gedachte geluk: had, mijn
misvrouw en kinderen, en onder dezen ook mijn enige zoon,
lie ik, wanhopende aan zijn behoud, op de Rots had moeten
tchterlaten, in welstand weder te ontmoeten.

W enken bij de Stu die van het V ers.

VERS EN PROZA-VERHAAL. Wij hebben Hanou's
Dagverhaal van de schipbrenk 20 goed als in z'n geheel afgedrukt, om de student gelegenheid te geven tot vergelijkende
studie van Vers en Proza-verhaal. Zo'n vergelijking is een
interessant en leerzaam stukje werk. Wij kunnen dan naast
elkaar zien staan en, als met de vinger aanwijzende, zeggen : daar zjin de gegevens, die de dichter voor zich had,
daar is het werkelik gebeurde, en hier bebben we nu, wat
de dichter er van gemaakt heeft.
\Velk hoofdzakelik verschil zullen we in zo'n geval vinden tussen de twee wijzen van voorstelling ?
Als bet Proza-verhaal goed is, en bet Vers, daaruit opgebouwd, is ook goed, dan zullen we als voomaamste en
alles beslissend verschil vinden :
<lat de dichter b e k no pt e r en so be r d er werkt
dan de proza-verteller, en dat onze aanschouwing VaL
het verhaalde tocb r a k e r en i n t r e s s a n t e r,
onze indruk toch t r e f f e n d e r is.
Eenzelfde onderscheid vinden we in bet portret v:1n een
bekend man en z'n cart o o n-tekening, zoals onze dagbladen en tijdschriften die geven. Het portret moge getrouw
alle lijnen, plooien en scbaduwvegen van 's mans gelaat
kopieren, 't kan toch gebeuren, dat we zeggen: dit is wel
zijn uiterlik voorkomen, maar 't leeft, 't spreekt niet. Heel
anders is <lat bij een goede cartoon-tekening. Daar was een
k:unstenaar aan 't werk, die maar enkele penneschrapjes gebruikt en dan is 't er: een Fitzpatrick-, een Hert z o g-, een Smut s-k op, en 26 raak, dat ze met ons schijnen te spreken.
Een portret van Merriman, ten voeten uit, kan
ons wel tonen, dat hij een man van hoge en slanke
statuur is, doch het biezondere, bet specifiek eigenaardige,
waardoor de figuur van Merriman zich van alle andere lange
mannen onderscheidt, bespeuren we er niet zo maar in.
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Daar zal de cartoon-tekenaar veel gauwer onze ogen voor
openen. Toen hij Merriman observeerde, heeft hij misschien
veel dingen niet raak gezien, die wij, gewone mensen opgemerkt zouden hebben. Maar wat hij wel raak gezien heeft,
is juist dat, wat he t kenmerkende, he t karakteristieke
van Merriman's verschijning uitmaakt. Met enkele pennestrepen geeft hij 't door hem geziene weer, en direh zeggen
we : Ha, nu versta ik, waarom ze 'm ,,lang X" genoemd
hebben.
Wij ontleenden bovenstaand voorbeeld aan de portretteerkunst, wijl het onderscheid tussen kunst en geen-kunst
daar voor ieder makkelik waarneembaar is. Doch op elk
ander kunstgebied geldt precies hetzelfde. Het bijkomstige
laat de kunstenaar ter zijde; alleen het typerende, het karakteristieke, waar het wezen van de zaak in zit, daar vindt hij
z'n houvast aan, daar legt hij door scherper lijnen en sprekender kleuren z'n hele expressie in .
Poezie is dus niet ,,een omhaal van mooie woorden",
doch juist sober (tevens r a a k en tr e ff end) werk.
Van uit dit gezichtspunt, het P roza-verhaal en het Vers
te vergelijken, laten we aan de student zelf over. Het is een
taak, die dienen kan als oog-opener voor het wezenlike van

Kunst.
Slechts enkele wenken volgen hier :
Le z en van het Proza-verhaal wil zeggen : al het meegedeelde zich levendig voor de geest te roepen en in te
leven, onze ogen mee-aanschouwende, ons h art mee-voelende. Gaat d at, al lezende, vanzelf, dan kan men zeggen,
dat het proza-verhaal g o e d is.
Aan het Vers mag men de eis stellen, dat bet ons eenzelfde genot verschaffe, doch meer geconcentreerd en daarom
sneller en dieper inslaand.
Dit in 't algemeen. In ' t biezonder is nog het volgende
in 't oog te houden :
De schrijver van het Dagverhaal heeft alleen bet g ev al, de gebeurtenissen tot objeh. Van de dichter
eisen we, dat hij, verhalende van 't lijden, de vrees, de hoop,
de teleurstellingen van een groep mensen, ons die mensen
- of ten minste enigen hunner - te aanschouwen gt:VC' in
de verscheiden heid van bun gewaarwordingen. De hlijvende
6

waarde van alle verhalende dichtstukken zit juist hierin, dat
ze ons doen inschouwen in het mensenleven, in de roerselen
van het mensenhart. Ook kunnen we in een geval als dit
niet aannemen, dat die 32 personen (kundige zcevaarders,
gewone J anmaats, scheepsjongens en een passagier) onder
zoveel -.;Yisselende omstandigheden alles eener g evoeld, ged acht, gczien en gezegd, kortom als overeind gezette stuk:ken van een deeg zich vertoond zullen hebben. W are het zo,
wij zouden zeggen : dit is geen ondenYerp voor een gedicht,
de proza-meedeling van bet g eval is ons voldoende.
Het is dus zaak, goed waar te nemen wat de dichter in
dit opzicht van zijn stof gemaakt heeft .
VOORBEELD VAN VERGELIJKI~G. In beide, het
verhaal van de scheepsdokter en van de stuurman, wordt
heel nadrukkelik bet onheil g eweten aan achteloosheid van
de \Yacht. H et verhaal zou ons ook volstrekt niet bevredigen, zondcr aanwijzing van de oorzaak der ramp.
Bij de dichter g een woord daarvan. Bij hem is het
slechts een onvoorzienbaar en om ·ermijdelik ongeval. Eigenlik is het schip niet tegcn de rots opgestuurd, m aar is het
d oor de rots besprongen. Zo moeten we wel de beelden verstaan, waaronder de ramp wordt voorgcsteld (272- 294).
D e dichtcr is hier aan 't vervagen in plaats van 't verscherpen geweest. Zijn voorstelling mist hier alle realiteit .
Wat spr eken \\·e nog van z e e ... a a rt k u n d e en st u n rm ans k u n st, als het zo'n luk-rake bezigheid is !
E~IG E VR...\.GEK. Wat dunkt u van de volgend e kritiese opmerkingen over hct dichtstuk :

I. 't Schijnt <lat des dich ters vertrouwen in Gods voorzienigheid sterker grond vindt in buitengewone reddingeu
dan in het g eschreven woord : ,,dat er geen musje op de
a arde valt zonder de -.;vii onzes hemelsen V aders." Vandaar
zij n dikwels overdreven, aan opwinding g renzende, voorstelling, o.a. waar hij heel ~ederland en heel Brazilie in
bet geval betrel-t, alsof het een \Vereldgebeurtenis ware.
II . .,De dichter Iegt meer zin aan d e <lag voor natuur-
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taferelen dan voor gemoedstoestanden, hemel en aarde beslaan groter plaats in zijn vers dan de geschiedenis van het
hart." (P otgieter. )
III. Met e en h u n n er, men, en z ij, zelfs met g ij
worden ons de handelende personen aangeduid - ,,maar
wie wijst ons uit de hoop een enkele aan, die iets kenneliks
heeft; die niet even nevelachtig blijft als zijn buunnan ?"
IV. De pericope (regel 1 206-1 240), zinspelend op het
feit, dat de plaats des onheils St. P a u 1 us-rots heet,
is eerst bij de derde druk door de dichter ingelast. Wat
dunkt u van die inlassing?

·v. De taal van de sprekende perso11en staat nader aan
de preek- dan aan de spreektoon. Een spreker gaat dan ook,
alvorens het woor d te nemen, plechtig overeind staan (regel
142 0) .

Is het gemakkelik voor een dichter in dit opzicht recht
te doen aan de werkelikheid, en toch zijn verhaal in de toon
van een dichtstuk te houden?

VT. A ls in de IVde Zang de S \\·orstelaars in de sloep
eindelik de kust van Brazilie voor zich hebben, dan laat de
dichter hen daar voor ' t ogenblik blijven. H et verder verhaal van bun lotgevallen aan die kust krijgen wij bij wijze
van navertelling uit de mond van de stuurman, en wel op 't
ogenblik, dat we met spanning uitzien naar het resultaat
van zijn onderzoek op de Rots. Ook de redding van de
achtergeblevenen op de Rots wordt ons op dezelfde manier
verteld; als reeds afgedaan feit.
'Vat dunkt u van die struktuur ? \\'innen of ver liezen
uw aanschouwing en belangstelling er door?
VII. ,, \Vij hebben met onze dichter - wij zeggen niet
met de schipbreukelingen - de eerste drie dagen op de rots
doorgebracht". Ziehier een illustratie van deze uitspraak
van Potgieter :
,,Toen de schipbreukelingen de eerste morgei;i op de
rots ontwaakten, gaf de opkomende zon hen mets an·

ders te zien dan het dorre, oogstloze eiland en de
scheeploze zee.
Die ongelukkige mensen, in dat kritieke ogenblik
voor ons uit te beekien, ware hier bet objekt geweest
voor de Epiese dichter. Die rots en die zee willen '\vij
zien, zoals ze in dat ogenblik door de ongelukkigen
gezien zijn. De moedigen in hun teleurstelling, de
vreesachtigen in bun wanhoop, had de dichter voor onze
verbeelding moeten oproepen.
Doch in plaats daarvan onthaalt de dichter ons op
een schilderachtige beschrijving rnn de zonsopgang en
van de barre rots, zoals hij zelf dit alles, naar willekeurige verbeelding, zich voor de geest geroepen heeft.
Het is duidelik, dat die schipbreukelingen die opgaande zon met heel andere ogen hebben aangezien.
Wat de dichter ons bier geeft, is geen dichterlik uitgebeelde werkelikheid, maar eigenwillige studeerkamerverbeelding."
Geef meer illustraties van Potgieter's bewering.
VIII. Onderzoek eens, wat rhetoriese poezie genoemd
wordt. Is er ook rhetoriek in dit Vers?
DE SCHOO~HEDEN VAK HET GEDICHT. Ter
Haar's kracht zit in zijn kunst van beschrijving. De voorbeelden daarvan zijn in dit gedicht talrijk. Tafereel van zee
en lucht en landschap prij~'i: hier in weelderigheid. V oor
vvie er ook maar enige smaak voor heeft, is aanwijzing volstrekt overbodig; voor de anderen zal zij niet baten . Ook in
de beschrijving van aktie is de dichter hier en daar uitstex end geslaagd.
De student merke op, hoe deze mooie plaatsen in treffendheid winnen, naarmate 's dichters woordenrijkheid
mindert. Duidelik is dat o.a. waar te nemen aan de beschrijving van de eerste regen, die op de Rots valt.
PROFIJTELIKE TAALSTUDIE. Rijkdorn en keur
van welgekozen woorden en behagelik vloeiende \vendingen
zijn aan Ter Haar's taal eigen. De beste weg om van die
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taalschat te profiteren is, dat de student verschillende gedeelten, die zich '"1.JOor parafrase lenen, in proza over brenge,
natuurlik na lezing en herlezing. Onwillekeurig zullen dan
de nieuw-gevonden woorden en wendingeo met eigen taalschat ineenvloeieo en zich daarmee vereenzelvigen.
't Best lenen zich voor zulke oefeniog die gedeelten,
waarin a ktie uitgebeeld wordt, zoals b .v. de nacht van de
ramp en vele andere.
Soms konstrueert de dichter heel lange, min of meer
ingewikkelde volzinnen, zoals b. v. regel 218-1230 . T ot
recht verstaod van zulke zinnen verdient het aanbeveling
ze in hun enkelvoudige delen te ontbinden.
Voorts zal opmerkzame lezing aanleiding geven tot
aUeriei vragen en opmerkingen als deze :
R egel 55. \\-at is het antecedent rnn dat?
Is dreigend hier adjektief of adver b?
R egel 78.
Wat dunkt u van dit gebruik van het
R egel 122.
\\' .W.

11ern emen?

R egel 286. Vcrgelijk dit ge-.:eld met : gei•eld e lansen.
Regel 348. \Velke dienst doet het woord dat hier?
R egel 380. \\-at dun.kt u van de uitdrukking : de age•
slaan op 't loeien van de afgrond.
Regel n24. Waarom zou er eigenlik dan moeten staan
in plaats van toen?
Regel 1578. Wat is het antecedent yan wat?
Regels 1198-1800 . Kunnen wij iets van die ontroerde
stem waarnemen in de geschre'IJen woorden ?
Regel 1925. H oe verstaat ge: Wa t hij -;:an God wil
afge beden?

Wij zouden deze lijst nog aaumerkelik kunnen uitbreiden doch wij bepalen ons tot bovenstaande grepen, net om
de ~dent te doen verstaan, dat en h0e hij aandachtig lezen
moet.

Aantekeningen op het V e rs.

I.

SCHACHTEN, eigenlik : V1eugelpennen, bij uitbreiding
vleugels.
LOODS. Zeeman, die aan boord van de schepen gaat , om ze
te sturen: de haven uit, of in.
KRUIDWARANDEN. Een war ande is een schaduwrijke
wandeldreef. Wat kruid in deze samenstelling betekent,
is duidelik.
\V ARINGA , een tr opiese reuzenboom, die zijn takken weer
wortel laat schieten in de grond, zodat de hoofdstam omringd is van talrijke nevenstammen.
MOKKA's OOFT koffie, zo genoemd naar -Mokka in
Arabie.
BRAMA's OUTERS. Altaren van het Bramanisme, de godsdienst die met het Boeddhisme en Islamisme het gehele
Oosten beheerst.
BARKSCHIP. Een bark is een groot koopvaardijschip met
3 masten en veel zeil.
BRAMZEIL, een van de topzeilen.
KIEL, eigenlik de grote bodembalk van het schip, bij uitbreiding het schip zelf.
GANGBOORD, loopplaats binnen langs het scheepsboord.
STAG EN RA.AS. 't Stag is het dikke touw, dat de masten
en stengen naar voren bevestigt. Ra (meerv. mas) is de
dwarsmast, kruislings bevestigd aan het bovenstuk van
een grote mast; het Tazeil wordt er aan bevestigd.
D'OOST PASSAAT. Passaten zijn winden, die op geregelde
tijden waaien in de richting van de evenaar.
LOEF EN LIJ. Loef is de windzijde van het schip, lij de
af-windzijde.
BRAST DE ZEI LEN. Om de ra loopt touwwerk, waannee
hij rondom de hoofdmast gedraaid kan worden, zodat het
razeil altijd naar de wind komt te staan. Dat touwwerk

beet bras. ,,Brast de zeilen" bet. dus: Zet de zeilen naar de
wind.
VIERT DE SCHOTEN. De schoten zijn de touwen aan de
benedenhoek van de zeilen vastgemaal.'1:. Viert men de
schoot, dan laat men het zeil dus wijder uitwapperen.
Haalt of palmt men de schoot in, dan wordt het zeil toegevouwen.
LINIE, een Hollandse benaming voor de Equator.
NEPTUNUS-FEEST. In bet Vers vindt men alleen bet
voorspel van dit zeernansfeest vermeld, nl. de brandende
pekton op 't water. Aan boord van de ,Ja.n Hendrik"
kw am het niet tot de feestviering.
DRIETAND. Neptunus werd voorgesteld met het attribuut
van een drietandige staf.
SCHELPK..i\LES. Een kales is een open koets.
NThIFEN, halfgodinnen, die niet onsterfelik waren, maar
duizenden jaren leefden. Er waren : bos-nimfen , zeenimfen enz.
TRITONS, zeegoden, geleiders en dienaars van N'eptunus.
OPHALEN VAN, vertellen van, herinneren aan.
HEVELEN, zich verheffen, opdoernen.
CITADEL, burcht, kasteel.
TRANS, torenomgang, tinne, hoogst gedeelte.
RA VELIJN, balvernaan-vormig verdedigingswerk van een
burcbt of vesting.
LUNET, verder buitenaf liggend verdedigi ngswerk, ook
halvemaan-vormig, vandaar de naarn.

II.
DE KLUIVER LOS EN FOKKESCHOOT ! Gooi de kluiver en de fokkeschoot los ! De kluiver is het driehoekig
zeil, dat aan de voorsteven van het scbip, boven de boegspriet, gehesen wordt, en de fokkeschoot is bet touw,
dat het fokkezeil vasthoudt. De boegspriet (regel 552) is
het rondhoUt, dat schuin-opwaarts buiten de voorsteven "
uitsteekt.
OPLOEVEN is het schip schuins tegen de wind in zetten.
GIEREN betekent hier: zwenken, zwaaien.
SPIEGEL, het vlakke achterdeel van een schip.
GIEK is een soort sloep van lichte en ranke bomY.
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ENTEREN is oorspronkelik een vijandelik schip met enterhaken aan boord klampen, om het te bespringen; hier bet.
het : zich klemmen aan.
TROS, lijn uit 3 of 4 strengen gevlochten .

III.
GAAIKEN, verkl. w. van gaai of gade (wijfje}.
ZWALPEN, op en neergaan met de golven.
BLAZOEN DER WATERLEEUWEN. Met water leeuwen
wordt hier bedoeld de H ollandse natie van de 17e eeuw,
die de heerschappij over de zeeen h ad. Een blazoen is een
banier, wapenschild.
't GORDIJN-FESTOEN, gordijn, afhangend in geplooide
bogen.
KREEK, een i nsnijding van het water in het land.
ZEEBOUW"EN, de zee bevar en, bestand tegen het geweld
der zee.
WERK, gepluisd touw, om de naden van een schip te :,;toppen.
SPAAN, roeispaan of roeiriem.
BRIK, een kleiner en ranker schip dan een bark; het heeft
maar 2 masten.
VLAG-GUIRLANDE. Een guirlande is hetzelfde als cen
festoen (zie boven.)
TEGENLOEG. Lachen werd vroeger helemaal sterk vervoegd : loeg, gelachen. Men vindt het nog in oude
bijbels.
,,v~EST NIET !" enz. (1206-1240) . Deze pericope is
een zinspeling op de schipbreuk, die P aulus leed op zijn'
r eis ,naar Rome (,,de trotse K eizerstad" ) . Zie Hand .
XXVII.
OVER STAG W ENDEN , schielik ·wenden. Voor stag, zie:
boven.
MARS EN BRAMZEIL. De drie zeilen, die, bevestigd aau
raas, knriselings op de grote masten hangen, heten van
onderen op: benedenzeil, marszeil, bramzeil.
GALEIBAJ\TK. Een galei is een lang, smal oorlogsvaartuig, voorheen in de Middellandse Zee gebruikt en geroeid door slaven en veroordeelden . Galeibank is de bank,
waar op de roeiers zaten.
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LEGT de riemen in bet. Haalt de riemen in.
ZARPHATS wedmwrouw. Zie Koningen XVII.
XVII.
POOLSTER. Op het Xoord-halfrond is de Poolster de leidende ster voor de zeevaarders, zoals het Zuiderkruis op
bet zuidelik halfrond.
DE STROOM, DIE VOORTGIERT DOOR DE ZEE. De
stroom, die in de nabijheid van de Equator westwaarts
trekt. De zwakke sloep had waarschijnlik aan deze sterke
stroom haar spoedige en behouden aankomst aan de Braziliaanse kust te danken.
WE~-n DE STEVEN. Hier is natuurlik bedoeld: de voorsteven. ,,De steven "·enden naar" bet. Koers zetten naar.
CONDORS. Roofvogel, met een ducht van 3 tot 4 ::\iieter.
BALSEMHOUT. Brazille is bekend om z'n geurige houtsoorten, als o.a. Fernambuco-hout.
TOEN ~"""EERLANDS VLOOT enz. (r533-r543) . Herinnering aan het glorie-tijdperk van de Republiek der Nederlanden, toen ze een tijdlang ook Brazilie onder haar beri.ttingen telde.
OMHOOG EEN OCEAAN VAN ZOXNEN, enz. U it de
voorafgaande regels blij1.'1:, dat de dichter hier bedoelt het
spiegelspel van lucht en zee. De Orion is het mooie sterrebeeld, dat in Afrika meestal ,,Driekoningen" genoemd
wordt.
BERKEMEIER. Grote drinkbeker (gesneden uit berkehout)
vroeger in gebruik.
UCHTENDKRIEKEN, aanbreken van de dag.

v.
DE DAG DIE _ffiERLANDS DANKBRE zo~~N. Zo1«dag, zoals blijkt uit de voorgaande regels, maar tevens
de herinneringsdag aan de slag van Waterloo (17 Junie).
VALREEP. Tonwladder, waarlangs men een schip op- en
afklimt.
DUINEN, ZEEWIER. Duinen zijn de brede reeks zandheuvels, die de H ollandse kust afdekken . Z eewier is zeegras.
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DE STROMEN PLOEGEK, doorklieven, bevaren.
ZIJN WATERWIELEN KLEPT DOOR 'T ZOUT . De
eerste stoomboten werden niet, zoals thans, gedreveu door
een schroef of vin aan de achtersteven, maar door twee
grote schepraderen aan weerskanten.
VLIERINGK.AP, zolderkamertje.
STEEGJE, nauw straatje.

DE DOCHTER VAN HERODIAS.

De Dochter van H erodias.
Waar schoonheid is, is mooglik stof tot danke11 ,.
Maar zekerlik daar is tot bidden stof.
HASEBR.ORK.

I.

IO

Lieflik is 't om aan te staren,
H oe de maagdelike h ans
In de schoonste lentejaren,
Als de knop springt uit zijn blaren,
&hittert in zijn eerste glans;
Schoner dan de bloesemvlechten,
Die om ' t hoofd der bruid zich hechten,
Als zij rondzweeft in de dans ! Als langs 't bloembed, vers bedruppeld,
' t Lichtgeschoeide voetje huppelt;
A1s de reeds volbloeide maagd
Nog een eedler sluier draagt,
D an haar blonde lokken weven;
Als ze, in 't hart nog kind gebleven,
Welk een lof haar schoonheid vraagt,.
Onbev.rust is, of slechts even
Merkt, hoe ze ieders oog behaagt.
Zielverteedrend is 't aanschouwen,
H oe een moeder, vroom en goed,
' t Dochterken de handen vouwen
E n, vol zielsrust en vertrouwen,
Aan haar ziide knielen doet: Als ' t jonkvrouwelik gemoed,
Naar haar voorbeeld en haar lere,
V roeg zich toewijdt aan de H ere,
Voor de Heme! opgevoed;
Als haar schoonheid wordt geheiligd
Door bet moederlik gebed,
D at als Engel haar beveiligt,
Waar de maagd haar schreden zet;.
Als ge in dat verenigd knielen
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Van die saamgesmolten zielen
- Wen ge uw gade en kind bespiedt De onschuld van 't gelove ziet !
Als bij 't nYijgend nadertreden,
Stil door u wordt meegebeden :
,, \Vord met al de lieflikheden
,,Van uw moeders geest bedeeld !
,,Kind! bllif vroom en rein van zeden !
,,Dochter, draag uw moeders beeld !"
Maar geen beeld, zo zwart van verven,
Als wanneer de zilvren kroon,
Die de maagd droeg, smetloos schoon,
Eer zij uitbloeit, gaat versterven;
Als de moeder voor haar kind,
Dat haar argloos teder mint,
De engel des verderfs moet heten,
En de schuld draagt op 't geweten,
Dat de zonde heeft verwoest,
'W at, om tot Gods eer te bloeien,
H eerlik nog ontluiken moest;
Als ons oog een traan laat vloeien,
En vol deernis op haar ziet,
En de zucht aan 't hart ontschiet :
,,Jong nog, en z6 diep bedorven ...
,,Kind! ach, waart gij vroeg gestorven !
,,Dochter ! vloek uw moeder niet !"

Z6 droef werd mij de ziel, SALOME ! om u bewogen,
Als 'k op uw jonkheid staarde en van uw misdrijf las;
6o Z6 treurig, treurger nog, rijst ons uw beeld voor de ogen,
Dan of dat schitt'rend kleed, als danskleed aangetogen,
De lijkwade ener dode was,
V roeg in haar aardse hoop gedrogen :
0 Dochter van HERODIAS !

II.
! toen ge aan 't vorstlik maal,
Waar 't West zich huwde aan al de praal,
Van 't weeldrig Oost, uw jaardag vierde,
HERODES
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.Bij harp en luit en feestcimbaal;
Toen, vonklend op de gouden schaal,
De beker langs de reien zwierde V erscheen te midden van d ie glans
U toen het dreigend beeld des mans,
Die dondrend sprak tot u w geweten ? \Vie \Yaart gij toen, \mt \rnrdt gij thans,
Nu gij zijn lessen hebt Yergeten? Neen ! aan JoHAN~""ES dacht gij niet,
Bij al dat kleur- en lichtgeflonker,
Die gij in 't eenzaa111 kerkerdonker
Van 't vorstlik burchtslot zuchten liet.
E n ware u ook zijn beeld verschenen,
Gij zoudt de dweper 't oor niet lenen;
Gij \\·ilt geen boetpreek thans; gij ziet
Slechts lach en blijdschap om u henen,
Bij snarenspel en lied en wijn;
Gij wilt geen heimlik boezemn·roegen,
~Iaar slechts u baden in genoegen. -n·elk dwingland, Z\\"elgend aan 't festijn,
Liet ooit zich foltren door gedachten,
Wie schuldloos in een kerker smachten,
Of door zijn \\·ii rampzalig zijn?
En mocht ook 't licht dier blijdschap tanen,
Mocht soms de vlijmende adderbeet
Der wroeging, \mar zijn hart aan leed,
- Schoon hij onkwetsbaar zich blijft wanen A.an 't gastmaal zich de toegang banen;
Ene is er, die de dartle vreugd,
Die thans HERODES 't hart verheugt,
Ten koste van haar schaamte en deugd,
T ot zinsbedwelming op zal voeren :
Die paarlen in de bloemen strooit,
Waarmee zij zich de Iokken tooit,
En zich de haarband vast gaat snoeren,
Waarachter de open sluier waait;
Die in het fijn doorzichtig kleed,
l\Iet zilv'ren starren overzaaid,
Voor haar metalen spiegel treedt,
En, tot de \\·ulpse dans gereed,
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Een wen.k slechts afwacht, <lat zij kome,
Van h aar, die thans haar raadsvrouw was,
Dier moeder, die en ANTIPAS
En haar geheel de ziel belas Het is de jeugdige SALOME,
De dochter van HERODIAS .

III.

S.um rn treedt in, rijk omstraald van de glans
Van schoonheid en jeugd, die zich tooit tot de dans;
Aller oog wendt zich om van het schitt'rende maal Nu zij wuift met haar bloemkrans - naar 't eind van
[de zaal.
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V.i eer heeft zij de krans op haar lokken gezet;
Haar huppelend oog houdt de m aat met haar tred,
Die zich richt naar de wiss'lende kl ank der muzijk,
In het rijzen en dalen een golfslag gelijk.

De hinde der bergen is trager n.n voet ;
De luchter der kronen is rlamYer \·an gloed,
Dan de gloed, die er straalt , dan de vonk, die er licht,
\Vaar het tintelend oog van de schone zich richt .
Nu draait zij met duiz'lende snelheid in 't rood :
De punt van haar voetje beroert namY de grond;
Zo de zaal, waar zij rondgiert, een bloemtapeet was,
Zij verkreukte geen spiertje van 't donzige gras.
1 30

Soros heft zij haar sluier ten golvenden boog,
Als voer ze in een wolk naar de starren omhoog;
Of zij heeft met zijn \\Tong zich de lenden \·ersierd,
Als een gordel, die los haar de heupen omzwier t .
Dan poost zij een oogwenk, en wiegt op haar teen,
Alsof zij een marmeren studiebeeld scheen,
Of eeu duifje, vermoeid van zijn steigr ende vlucht,
Dat zich weegt op zijn wieken, en bangt op de lucht .
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Maar 't sein wordt gegeven
Tot wilder muziek;
Weer ziet men haar zweven
Op fladd'rende wiek;
Weer ziet men haar zwieren,
Z6 licht als een veer,
Weer tripp'len en gieren
De zaal op en neer.
Of 't vuur van die noten
In de aadren gevloten,
Zich spreidt door haar bloed,
Z6 rept zij de voet.
Bij 't "\Yenden en Z\raaien
Der kronklende leen;
Bij 't werv'len en draaien
Op 't spits van haar teen;
Bij 't uitslaan en slingren
Van d'arm naar omhoo,.;;
Bij 't spelen der vingren,
Bij 't pinken van 't oog;
Bij 't Jachje, z6 dartel
Geworpen in 't ron.J;
Bij 't springend gespartcl,
Z6 hoog van de grond;
Bij 't zwoegen en 't bonzt:n
Van 't pooplende hart;
Bij 't suizen en 't gonzen,
\.Vaar 't brein van verwart :
Gaan wilder de snaren,
\Vordt \\ulpser de dans ! De roos in haar haren
Ontviel reeds de krans;
Zij ligt in baar stengel
Geknakt en vertreen,
Als 't beeld, hoe hier de Engel
Der onschuld verd"\"\·een .
Hoe schoon is S.u mrn ! hoe schitt'rend haar blos !
De juichtoon der gasten, schel daav'rend, breekt los.
Wat zwier in haar wending, haar hooding en leest !
SALOME is de kroon en de luister van 't feest !

7
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\\.at heeft zij geto\·erd door 't spel van haar met !
\Vat harten veroyerd, ontstoken in gloed !
180 Hoe heeft zij de zinnen verrukt en gestreeld,
Eri 't feestmaal met frisheid van glansen bedeeld !
De jubel des lofs ruist haar rnor, waar zij gaat;
Een sneeuwwolk van bloemen daalt neer, waar zij staat;
Zij '>rnrdt als de schoonste der bloemen begroet,
Die 't oog heeft in 't Oosten of 't ·westen ontmoet.
Die lof stijgt fuRODES bedwelmend naar 't hoofd ,
Die, wuft als de schone, die vleitaal gelooft;
En nu zij, bevallig gekromd aan zij n knien,
De Vier rnrst <lit offer als hulde komt bien :
190 Xu buigt hij zijn stern tot de lieflikste klank,

En wijdt haar yerrukt en vertederd zijn dank :
,,Kies uit, \Yat ge n·enst !" z6 betuigt hij en zweert,
,, En ' t is u geschonken al wat gij begecrt !
I k spreid heel de schat van mijn koninkrijk bloot;
, , Geen kleinood te di er, en geen offer te groot !
,,Al vroegt gij d e helft yan mijn vorstli.k gebied,
,, Ik plaatste op mijn troon u, en \Yeigerde 't niet !" -
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Nu rijst e:erst de fce:stvreugd en geestdr ift ten top;
't ,,Hosanna", H ERODES ter ere, gaat op !
Ach, hui\·er S.u.0:111:: ! Ycrtrouw niet uw lot !
Vergood door de wcreld, is \·erre rnn God ! -

IV.

210

,,Spreek l\!oeder ! spreek, wat zal ik kiezen !
,,'k \Vil 't schitt'rend voordeel van de <lag,
,,Waarop ik alles vragen mag,
,, Voor u, zomin als mij, \·erliezen ! " Z6 sprak de maagd met blijde lacb,
T erwijl zij ,aan haar moeders schoot
Geknield, haar diep in de ogen zag,
En van 't gelaat, nu gloeiend r ood,
Dan van \·ennoeidheid doodlik bleek,
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Het paarlend zweet onrustig streek,
En 't hoofdje, op moeders knie geleund,
Met bei haar sneuwwitte armen steunt.
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En nu HERODIAS ? - zij ziet
Verstrooid in 't rond en antwoordt niet;
Als scheen zij nauw die naag te horen,
Z6 blijft ze in diep gepeins Yerloren.
Zij zwijgt en staart, en hui\·ert licht,
Als trad haar in een nachtgezicht
Opeens een aaklig beeld te voren,
1faar plooit de mond weer tot een lach,
Alsof ze een zoeter droombeeld zag.
Een straal van Heugd glijdt langs haar wezen;
Zij ziet haar dochter aan, en ' t was,
Of met die blik HERODHS
Of zij kon voortgaan zonder vrezen.
Of zij kon voortgaan zonder vreden.
Toen sprak zij fluistrend, zacht en snel :
,, \Vat gij m oet kiezen "\\·eet ik wel...
,,Keer naar de zaal terug, S.\LO~IE !
,, Vraag wat de Koning heeft beloofd !
,,Eis, dat het bloed des Dopers strome,
,,En dat zijn afgehou"\\·en hoofd
,,Hier aanstonds als een disgerecht
,,Zij op een schotel neergelegd !"
HERODHS ! sprak z6 U\\" mond?
Liet ge aan u w fij ngernrmde lippen
Dat woord, dat ijslik woord ontglippen,
Dat hier voor 't oog geboekstaafd stond?
Kon z6 een \'TOUW, cen moeder, spreken,
E n bleef de hese stem niet steken,
Is niet de tong yan schrik bezweken,
Bij 't uiten van die gru\\·ekond? Een nouw, die koel haar kans berekent
Tot d'overlang beraamde moord,
Die, door haar wraakzucht aangespoord,
Haar kind het pad ter belle tekent,
En langs dat pad haar rnorwaarts stuwt :
Die rnor zichzelf niet schikt en gruwt,
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Als zij de dolk, die zc op gaat heffen,
Om slechts te wisser 't doel tc treffen,
Haar dochter in de vingren duwt !
Is in het teerst, aandoenlik \\·ezen,
Dat de ~.\lmacht Gods tot aanzijn riep,
't Vloekwaardigst denkbeeld opgerezcn,
Dat ooit een menslik brein zich schiep ! ?.. _
En 't gruwzaamst feit, \\·aarvan wij lezen,
Daarom al de eemven door bewaard,
Opdat wij , met te heilger vrezcn,
Zien, hoe de zonde zonde baart,
Die 't zachtgcYoelend vromvlik wezen
Verandert in hyenen-aard ! ? SALOME . .. en gij, z6 jong van j aren ,
Gij, in aanvalligbeden rijk,
Gij, de opgebarsten bloem gelijk,
Die pronkziek 't boofd steekt uit de blaren .. ..
Gij rildet niet voor moeders blik ! ?
Gij stondt niet, half versteend van schrik
En ·wezenloos, haar aan te staren ! ?
Gij sprongt niet, als een hinde vlug,
Wie onverwacht van 's jagers hand
Een pijl vlijmt door bet ingewand,
Wild van uw moeders schoot terug ! ?
Gij kondt juweel of halssieraad,
Of 't nieuw Fenicies pronkgewaad,
Of diadeem of boezemketen,
Of wat u meer als grillig loon
\Vas door HERODES aangeboon,
Ook 't halve vorstendom vergeten ! ?
SALOlllE, nog z6 jong, z6 schoon,
Laadt gij die bloedschuld op 't geweten? Ach, 't vroeg reeds uitgeworpen zaad
Van z6 veel boosheid, z6 veel zonden,
Heeft bier, waar 't snel ontkiemen gaat,.
Een vruchtbre akkergrond gevonden !
De dochter draagt haar moeders beeld;
De welp is der hyene waardig,
En niet verbasterd van haar teelt.
Zij gaat, tot bloedvergieten vaardig;
Zij toont, hoe ze , aan haar speen gevoed ~
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D e melk , die druppelde uit haar bloed,
In borst en aadren heeft gezogen,
Nu ze, op haar wenk teruggevlogen ,
\Veer hupp'Jend naar de feestzaal spoedt,
En daar,, door 't gruwzaam woord te spreken:
,,Ik eis des Dopers hoofd en bloed !"
HERODES sid d' ren en verbleken
E n 't neugdgeklank verstommen doet.
Y.
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HEROD!AS, gij wordt gc\HOken !
't Bevel des doods is reeds gcsprokl:n;
't Geschenk \\·ordt uitbetaald in bloed;
De storm, cerst heftig opgestoken
In 's dwinglands fel bestreen gcmoed Als zag hij zij u verslaagne spoken,
E er 't bloed ging van de moordbijl roken Heeft snel en machtloos uitge,Yoed.
H em bindt zij n ted. Hij had met eden
Wel vroeger soms gespeeld, maar heden
Is ' t niet g ewaagd die te overtreden ;
Hij kan, hij clurft niet rug\rnarts gaan .
Zou bij voor al zijn disgt:noten,
Voor al zijn rij ks- en legergr oten,
Daar als een kind of bloodaard staan,
Die tromdoos met beloften speelde? - Niet dus zijn eer op 't spel g ezet '
Dan liever nog 't festijn der \\Celde
Besloten met een moordbanket !
Nauw heeft het doodlik sein g eklon ken ,
Of 't vreeslik Iernmer hecft geblonken,
En in de bloedstroom neergezonken,
Ligt reeds het lijk onthalsd ter aard ~
JOHAI\c-IES is gcdood door 't Z\rnard !
E n 't hoofd , pas van de romp gescheiden ,
- .Als g ing men voor HERODES' maal
H et kostbaar st feestgerecht bereiclen
\Vordt opgedist op zilvren schaal .
Een doffe kreet loopt door de zaal ;
De stoutste voelt zich ' t hart versagen,
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Dat sterker bonst met sneller slagen,
Nu bij die schotel opgedragen
En v66r SALO:IIE plaatsen ziet.
En sidderde ook SALmrn niet ? J a ! - tracht ze ook met verwarde zinnen
H aar schrik en afkeer te ovenYinnen ... ,
Haar adem, die zo pijnlik gaat,
En 't golven van haar kleed verraadt
H oe 't hart, dat hoorbaar schiu gaat kloppen,
Onstuimig in haar boezem slaat.
H oe beven haar de vingertoppen,
Ku zij, met afgewend gelaat,
't Geschenk aanvaardt, dat voor haar staat !
Zij walgt en gru-;\·t het aan te staren ...
Wat op die zilvren schotel ligt.
H oe aaklig steekt dat bleek gezicht,
Die doodskleur af bij 't zwart der haren !
Wat staan die ogen strak en naar !
H oe schijnt ze in d ie venHongen trekken
Nog 't laatst gereuteld -;\·oord te ontdekken,
Dat dreigend vloek spreekt tegen haar !
\Vat \\·eegt dat hoofd, die schotel, zwaar !
't Is of zijn koude rand gaat branden,
Nu zij die opheft in haar handen .
Wat hui v'ring rilt daar door de leen !
H oe loom bij 't driftig rnorn·aarts treen,
Zijn de anders snelge\\·iekte voeten,
Nu zij, met voortgejaagde schreen,
Zich haast, haar moeder \Yet:r te ontmoeten !
Daar Moeder !" . .. gilt zij snikkend uit,
Met nam\· herkenbaar stemgeluid,
Bij 't vreeslik hijgend boezemjagen ,,Daar, ~1oeder ! neem die schotel nu
,,Niet mooglik is 't d ie lang te dragen ...
,,\Vat ik ontving behoort aan u .
,,Gij wilde' ' t z6 - hij is gestor ven r
,,Daar hebt gij, wat ik heb beloofd ,
,,'t Geschenk des bloeds door mij verworven ...
,,Daar, Moeder, hebt gij 't hoofd !"
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VI

Zwelg nu, Galilea's Viervorst ! R oem op uw volbrachte
[eed !
E euwig zwijgt hij, die de Rechter in uw boezem spreken
[deed.
370 Treurt, J o H ."u'\"NES' droeve jongren, om de gruwel hier
[geschied !
Spreidt zijn lijk de laatste rustplaats. maar beklaagt de
[<lode niet,
Die, m ' t rij k des lichts gestegen, zijn triomf als
[Martlaar viert,
E n , in blinkend-witte kleding , juichend met zijn palm[ tak z\'; iert !
T ooi u weeldrig op,

S .-\LO)tE

! \\·en gt: opniemY op 't
[feestbal tr eedt !

Dans weer , als de afzichtbn: bloedvlek is g e'>rnssen uit
(uw kleed !
Adem in de wolk van geuren, die men 1..\\·istig om u
[strooit,
Maar dit vreeslik uur vergeten, diep rampzaalge, kunt
[gij nooit !
Ach ! u w naam rolt als een wanklank o\·er de aarde
[ onsterflik YOOrt,
E n op zuivr e maagdelippen ~.-ordt hij door een zucht
[g esmoord.
380 W aakt en bidt, wie met de gaye rnn haar schoonheid
[zijt bedeeld !
Laat de schaamre u 't hoofd omdeuglen en staart
huiHend op haar beeld !
Hult u dieper in my sluier, als ge een stemme lisplen
[hoort,
Die het argloos maagdeharte door haar zoet gefleem be[koort !
Als de ""'-ierook der bewondring voor u geurt OJ? 't reukLaltaar ,
Buigr u w Engel 't hoofd en fluistert : ,, \\-ie haar liefhebt, bidt voor haar ! ''
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Driewerf wee u, diepontaarde Moeder, door wier schuld
[zij vie!,
Die 't ,-erderf uws kinds voltooid hebt en een moord
[pleegde aan haar ziel !
Die, wanneer Gods Zoon, als Rechter, beiden voor zijn
[ vierschaar daagt,
Om de schuld dier vroeg verleide, voor Zijn troon wordt
[aangeklaagd. 390 Ach, HERODB.S, gij snode ! Mocht gij de eenge moeder
[zijn,
\Vie bij 't weerzien van haar dochter wroeging wacht
[en folterpijn ! .Maar gezegend ook die moeder (breekt de dag des weer[ziens aan) ,
Die op 't pad ten zaalgen Hemel is haar kindren v66r(gegaan;
Die haar dochter, dit zij liefhad, z6 als slechts een moe[der mint,
Onder 's Hemels harpgezangen in de rei der zaalgen
[ vindt;
Juichend : ,,Moeder neem die krone ! smaak de vreugd
[ der Englen nu !
Dat ik zalig ben bier bo\'en, ' k dank, naast Cod, dat
[meest aan u !"

De Studie van het V ers.

HET ONDER\VERP El\ HET VERS. De Bij bcl is
een onuitputtelike bron van karaherstudie. Talrijk zijn,
vooral in het Oude Testament, de gedeelten, die men zou
kunnen noemen galerijen van karakterbeclden, brandpunten van karakter-botsing. Neem cens een hoofdstuk als I
Koningin XXI. In 't nauw bestek van cen 30-tal volzinnen
vindt ge daar, in hooggespannen aktie, de volgende karakters: Koning Achab, de zwakkeling, soms neigend ten
goede, doch meestal wankelend ten kwade; Koningin Izebel,
een werkster van het kwade, voor niets terugdeinzend; Naboth, de stoere burgerman, die zonder hoofse ornwegen, de
Koning zijn wijngaard weigert; ,,de Oudsten en de edelen
in de stad", die als veile koningsknechten , terstond bereid
zijn valse getuigen op te maken tegen een argeloos man. En
om zulk een verscheidenheid de kroon op te zetten, verschijnt onder deze stoute groep nog de koninklike gestalte
van Elia, de Godsgezant, dreigend de vinger opheffend tegen
de Koning, hem aankondigend de oordelen Gods.
In de rneesterlik sobere trekken van het Bijbel-verhaal
staat die groep daar als gebeeldhouwd voor ons.
Bijna even rijk in verscheidenheid en niets minder in
aangrijpende belangrijkheid, is de groep, die de titel van
Ter Haar's Vers: ,,De Dochter van Herodias" voor onze
verbeelding oproept. Daar is de Viervorst H erodes, aan wie
Jezus een aanzegging doen liet m et de woorden : ,,Zeg
die n s Ii mm en v o s" ... Een kwaadstichter was hij in
zijn eigen huis en in zijn vorstelik gebied, en toch weer een
wankelmoedig man geliik Achab. Want er staat van hem
geschreven : ,,Herodes vreesde Johannes, wetende <lat hij een
rechtvaardig en heilig man was,en hield hem in waarde; en als
hij hem hoorde, deed hij vele dingen en hoorde hem gaarne."
Aan zijn zijde staat zijn onwettig getrouwde vrouw Hero-
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dias, een tweede Izebel r ). Als een Elia-type treedt in deze
vorstelike omgeving Johannes de Doper op (de boetgezant
in kemelsharen kleed, die de Koning openlik durft bestraffen en dreigen. Ook treden hier op de edelen en groten des
lands, van ~vie we geen andere indruk krijgen, dan dat ze,
als hoofse konings-aanbidders, niet alleen de dans van H erodias, maar evenzeer de rasse eed en het roekeloos doorzetten
van H erodes hebben toegejuicht. En dan is daar Salome, een
dochter van Herodias, van wie we uit oude geschriften wel
de verdere lotgevallen weten, maar van 'Yier aard en karakter ons niet veel naders bekend is. Omtrent haar moeten \vc
ons dus met een gissing behelpen. En dan ligt het voor de
hand, dat zij geweest is : Of een dochter, in \\·ie de boze
aard van haar moeder leefde, hetzelfde onverzettelik willen
en onverschrokken durven ten bYade, en die dus zelf-willend de partij van haar moeder opneemt en het boze opzct
helpt volvoeren; Of m isschien een ijdel, \\·illoos individuntje,
een gedwee werktuig in de hand van haar ge\\·etenki z~
moeder.
Dit is dan de karaktergroep, die het ondenYerp voor ons
oproept. De vraag volgt : \\'at heeft de dichter van dat onderwerp gemaa.1.'1: ?
\\'ij allen dragen, van jongs af, een min of meer vaste
voorstelling met ons om van 't gebeurde aan 't Hof van
Herodes (Antipas) . Vat een dichter dit onderwerp aan, dan
mogen \vij eisen, dat hij b.v. het feest-taferecl in aanschouweliker trekken voor onze geest roepe, dan wij zelf dit doen
konden (zie ook onze inleidende Par. over ,,De St. -PaulusBeide, Izebel en Herodias, zijn van bet type u ouwen, dat
Shakespeare ons ontvouwd heeft in zijn Lady l\Iacbeth, n ouwen,
die aan hun zwakkere mans verzuchringen ontlokken als :
Bring forth men-children only ;
F or thy undaunted mettle should compose
!'\othing but males.
Herodias maakt de herinnering aan Lady :Macbeth te k ompleter door het feit, dat zij - toen Herodes omstreeks 40 v. C. naar
Lion verbannen werd - weigerde in \"rijheid naar haar landgoederen terug te keren, maar in plaats daarrnn Herodes in zijn ballingschap volgde .
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rots"), en dat hij ons de lijnen van de karakters verscherpeen verdiepe. In een woord, dat hij 't alles voor ons brenge
in een pakkende aangrijpendheid, die ons zeggen doet : zo
levendig had ik 't me nooit ingedacht, zo diep had ik 't
nooit meegevoeld.
Heeft de Dichter dit gedaan? Is hij daarin geslaagd?
Evenals bij het andere gedicht is ook hier het prozaverhaal, zij 't slechts in kernvorm, bekend. Men vindt het
in Matth. XIV en in Mark. VI. De student beantwoorde,
na vergelijking, zelf de vraag _
NOG E NIGE VRAGEN.
r. \Vaar vindt men in 't gedicht de oorzaak van Herodias' haat tegen Johannes de Doper; de spil, waar 't al om
draait?
2. Geeft de Dichter ons een konseb..-eme voorstelling
van Salome's karakter? (Vergelijk 286-294 met 33 2-368.)

3. Als we het beginsel voorop zetten, dat een dichter
niet redeneren, maar uitbeelden moet, ·w at dunkt u dan van
r-64? En van 368-397?
4. \Vat dun.1.."i: u van de dans van Salome, zoals die door
de dichter gedramatiseerd wordt? H oe vindt ge het R ythme
van die verzen? \Vaarom verandert de Dichter van metrum
in 't tweede gedeelte van die beschrijving? Een van die twee
gedeelten is veel beter dan het andere. Voor welk kiest ge,
en waarom?
5. Is er in dit Vers ook rbetoriek)

TAAL-

E~

STIJ LSTUDIE.

I. In <lit vers zult ge minder gedeelten vinden , die ge-schikt zijn voor parafrase dan in ,,De St.-Paulus Rots".
H oe verklaart ge <lit ?
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2. Geef u goed rekc:nschap van de konstruktie van de
volzin, die loopt van l tot 18.

3. T racht in heel c:envoudig p rcna de tegenstelling uit
te wer ken van regels 1- 58.
4 . \Vat dunkt u van een ,,zilvren h.-roon'', die ,,uitbloeit"
en ,,gaat ,·ersten·en" ? (R egels 42 en 44) .
5. V olg eens aandachtig de konstruktie van de meest
ingewikkelde zinnen in dit Vers en in ,,De St. -Paulus Rots"
en formuleer U\Y oordeel daarover nit ' t oogpunt van helderheid.

6. Z or g, dat g e alle woorden en ,·onnen goed verstaat.
Maak daartoe gebruik van uw •rnordeboek; b. v . :
\Vat is cen gruweh:ond (z43) ?
\Vat betekent op in opgebarsten bloem (z65) ?
H oe verklaart g e de vonn : Wie haar liefhe bt (385) ?
enz.

De Dichter B. TER HAAR.

Bernard ter Haar, Theo!. Dr., achtereenvolgens predikant en H oogleeraar aan de Utrechtse Universiteit , heeft
g eleefd van 1806--188r. Zijn dichtwerk behoort tot de L etterkundige Periode van 1830-1880, die bekend staat als de
Romantiese Periode. H et was een tijd rnn levcndige produktie in proza en poezie. Reken maar eens, dat o.a. tijdg enoten van Ter H aar waren: Da Costa, T en K ate, N.
Beets, De Genestet, :'.\fevr. Bosboom-Toussaint, Van Lennep, Hofdijk, Potgieter, Busken Huet, :'.\Iultatuli, en veel
anderen, wier letterll!ndige \·oortbrengseleu opgang m aakten.
In die tijd bestonden er een groot aantal dichterlike
Albums en Jaar boekjes, die in prachtband verschenen en
versierd met mooie platen . Deze pracht-uitgaven vonden
hun weg bij de aanzienliken des lands en bij de welgestei.]e
burgerij. Vooral bij de dames waren ze welkom. De uitgevers beijverden zich er telkens verzen rnn de meest geliefde
dichters in geplaatst te krijgen. Zo k"·amen ook vele populair
geworden verzen van T er H aar in 't licht en \·onden in die
kringen grote bijval.
De Dochter •:an Herodias o.a. \Yerci gepubliceerd in de
,,Album van Bijbelse Vrouwen des 0. en X. Testaments"
(1850). Zijn St. -Paul11s Rots werd het eerst voorgedragcn in
1846 in een vergadering van ,,Het Koninklik Instituut" en
wel onder stormachtige toejuiching.
H et eerste vers, waardoor Ter Haar de aandacht op zich
vestigde, w as Johannes e11 Theagenes, cen legende uit de
geschiedenis van de Christelike h:erk. Potgieter nam er aanleiding uit, Ds. Ter Haar, terstond toen hij predikant in
Amsterdam \\erd, een plaats aan te bieden in de Redaksie
van De Gids. Dat was in 1843. In 1846 verscheen de St .-Paul-us Rots. Hoe enthousiasties het vers ook toegejuicht was,
Potgieter, de man van strenge, en goed-gemotiveerde kritiek,
was er alles behalve mee ingenomen. Hij was er over ont-
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sticht, dat de dichter van ,,de St.-Paulus R ots" geen beVv-ijs
leverde, dat de dichter van ,,Johannes en Theagenes" \\'.as
vooruit gegaan. Maar zou hij dat ook ronduit zeggen in zijn
tijdschrift, waarvan de dichter zelf medewerker was? E verardus, Johannes Potgieter was een man van stavast, een
van hetzelfde type als zijn Afrikaanse naam- en tijdgenoot
(de voortrekker H endrik Potgieter) . Zijn ideaal als kritikus
was nu eenmaal ,,het publiek langzamerhand te doen gevoelen, dat er geen schoonheid zonder waarheid, geen ver·h evenheid zonder inwendige 1..-Tacht, geen bevalligheid
zonder eenvoud bestaan kan". En al had zijn tijdschrift door
z'n vasthoudendheid aan dit beginsel (tevens in verband
met zijn blauwe omslag) al de schimpnaam van ,,de blauwe
beul" gekregen, Potgieter ging recht door zee. In een uitvoerige studie - die door citaat recht liet wedervaren aan
de mooie g edeelten - veroordeelde hij het Vers, vooral om
het gebrek aan psychologies inzicht bij de dichter. Van
welke aard overigens die kritiek was, kan men enigermate
proeven uit de aanhalingen in onze Vragen-paragraaf op
bladz. 82 v.v.
H ierdoor gegriefd, nam de dichter zijn ontslag als lid
van De Gids-Redal.-tie (1847).
H et wijdst heeft Ter Haar de kring van zijn populariteit getrokken met zijn g edicht Huibert en Klaartje, een
vertelling van arme ouders met een talrijk gezin, die voor
geld, veel geld, niet een van hun kinders willen afstaan.
Nagenoeg iedereen kende des:ij rls da~ vers, en in gezelschappen, waar gedeklameerd \Yerd ontbrak het nooit op de rol,
.evenmin als zijn andere gedichten : A bd-el-Kader 1849),
De Dochter van H erodias en E liza's Vluch t. (1854) .
:'.'Jiaar het rijk van rhetoriese poezie is nu uit. Niet het
minst aan de doorwerking van het beginsel der Gids-kritiek,
dan1..--t het Xederland van onze tijd een gezonder literair
besef.

HET BOEK ,,OOSTLOORN".

Het Boek ,,Oostloorn.''

I. HET BOEKEN ZIJ~ SCHRIJVER. - Dit boek
bevat verscheiden bladzijden van aangename, interessante
en zelfs spannende lektuur. 't Geheel laat zich gemakk:elik
lezen en verwerken, zodat het voor de meesten een onderhoudend studie-objekt blijken zal.
Schrijver is de heer S. Ulfers, tlzans predikant in de
Hervormde Kerk te Rotterdam, woeger in een of meer plattelands gemeenten van het type-Oostloorn. Uit zijn ervaringen, in laatstgenoemde positie opgedaan, is het boek gegroeid.
Als een zaakman lange jaren in een stad of dorp gewoond heeft, en hij vertelt daarvan, dan is het heel natuurlik, dat hij 't meest te vertellen heeft van de bezigheidstoestanden in die plek, van de handelaars en hun manier
van handeldrijven, van de klanten, die goede en die slechte
betalers waren, enz.
Even natuurlik is het, dat in zo'n geval een rechter
het Iiefst en best vertellen zou van de algemene morele
toestand in zo'n plek, van de schuldigen en onschuldigen,
die daar voor hem gebracht werden; of een Prokureur van
familie-verhoudingen, boedeltwisten enz.
En even natuurlik is het, dat de predikant Ulfers ons
zijn Oostloorn schetst , zoals hij het gezien heeft door zijn
predikants-bril. Al zulke verhalen of schetsen, hetzij van
de zaakman, de rechter, de prokureur, de predikant, of van
welke vakman ook, zijn uiteraard eenzijdig; het voile mensenleven van de plek geven zij ons niet. Tenzij er in die
verteller een ruimer en dieper ziend kunstenaar schuilt, die
't in hem wint van de een-kant-uitziende vakman; zoals we
daar een mooi voorbeeld van hebben in het Afrikaanse boek :
Die Sewe Duiwels deur Oft Oom Jan.
De schrijver van Oostloorn bereidt ons eerlik voor op
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eenzijdige taferelen. In zijn 8-regelig voorberichtje zegt hij :
Ik heb de schoonheid gezien van het !even de1
landbouwers tussen hun akkers en korenvelden ondei
de wolkenhemel.
Ook heb ik de schoonheid gezien van het leeraarsambt onder die lieden.
En van die schoonheid ga ik vertellen.
Voor het tekort van die trant schijnt de schrijver bovendien een open oog te hebben. \Vant op blz. r99 laat hij
de Oostloornse notaris tegen Ds. Walter zeggen: ,,Dacht
u, <lat u de mensen k ende, ik ken ze veel dieper. Die nog
geen geldzaken met de mensen gehad hecft, moet niet denk en, dat hij ze kent."
\Ve hebben dus het boek te nemen zoals het is, en zijn
er op geprepareerd, dat we de Oostloornse mensheid te zien
zullen krijgen : zo goed als uitsluitend met hun aangezicht
naar de kerk, de pastorie, de predikant gekeerd. Zelfs de
enige Jood van het dorp moet de drempel van de kerk over,
al blijft hij bij de achterste pilaar staan. En de vagebond
,,Joop", de enige, die beslist weigert daar te komen, is er
toch, om zo te zeggen vertegenwoordigd door z'n moeders
ogen, die onder de dienst steeds afdwalen naar de ingang,
\vijl hem daar verwachtende.
De grenslijn is dus scherp g etrokken : wij hebben met
kerkelik Oostloorn te doen. Zo moeten we het boek lezen,
genieten en beoordelen.
DE STUDIE VAN HET BOEK. - Alie ver halende
literatuur, 't zij proza of poezie, heeft tot objekt het uit- en
inwendige mensenleven, scherp en raak gezien met het oog
van een kunstenaar, aanschouwelik voor onze geest geroepen
door zijn beeldende woordkunst. Zij geeft ons een dieper
inzicht in het werkelik leven, dat ons omringt, en in ons
eigen ik, en omgekeerd is, wat wij van dat leven en van
ons eigen ik verstaan, de aangewezen toetssteen om haar
echtheid te beI>roeven.
Op deze eenvoudige waarheid zijn de volgende vragen
gegrond, die de student behulpzaam kunnen ziin om t:en
zelfstandige waardering te vormen van de levens-uitbedding, die het boek Oostloorn ons geeft:
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HOOFDSTUK r. WIEGEN. DE DROMER.
W at dunkt u van het lang volgehouden gesprek tussen Wiegen en zijn <lode moeder? Vraag u af, of het al dan
niet te veel van uw verbeelding vergt.
2.
Op blz. 1 9 zegt Wiegen: ,,Elke mislukte nroef
brengt dichter bij de laatste proef; en die is dan eindelik
de gelukte proef.''
Wie zoudt ge eer achter die woorden zoeken: \Viegen
of de predikant Ulfers?
r.

HOOFDSTUK III. HARDERS.
r. Formuleer uw indruk van de tekening van Ds.
Walter's fiasko tegenover H arders, en van Jade's thuiskomst na zijn ontslag. Let goed op, hoe Ds. Walter onder
de indruk van Harders voornaamheid komt .
HOOFDSTUK IV. DE DO~HNEESVROU\V.
r. Die Domineesvrouw was er nog in de verbeelding
van heel de Oostloornse mensheid, zo sterk, dat ............ !
Is het naar uw opinie niet hier en daar wat al te sterk ?
2. H oe vindt ge Schepers op z'n kondoleance-bezoek
bij Ds. Senserff ?
H OOFDSTUK V . DE GROTE DROOGTE.
I.
W at vindt ge het biezonder mooie van deze schets?
2.
In de laatste periode van de droogte wordt heel
Oostloorn goddeloos: ,,Uit maar een enkel huis steeg des
avonds de psalm." (\v-elk huis denJ...rt ge ?)
H ebben we ook recht om te vragen : \\"aar waren H arders en Dreese en Goesting en Schepers dan ?
3 . ,,En de oude gods1.!r1tc ht kw am m!!er", lezen we
op blz. 156. I s ,,godsvrucht" een mantel, die men kan afleggen en weer aantrekken? Of moeten we hier lezen : ,,di:
oude schijn ~van godsvrucht kwam weer"?
4. \\'at dunkt u van de Angst, die ,,in de lucht zat
boven de mensen", en die 's avonds bij de pomp zat op de
Brink", en die ,,door de vensters naar binnen keek", enz.
enz.?
H ebt ge er enige voorstelling van, hoe die juffrouw er
uitgezien heeft, en hoe ze 't - in haar onlijfelikheid klaar speelde, om al die werkjes te verrichten? Verwondert
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het u niet, dat haar operaties geen aanleiding gaven tot
spookgeruchten ?

HOOFDSTUK VI. AKE.
I.
Stemt ge in met de volgende bewering : , ,Ake is
de best getekende figuur uit het hele boek. Zij is de enige,
die in levenden lijve voor onzc aanschouwing komt, en de
enige met wie we echt menselik meevoelen. En Joop is de
naast-best geslaagde figuur."
H OOFDSTUK VII. ILTING, DE KLOKKELCIDER.
Dat Ilting in verschillende perioden de klok luidde onder
tel.kens verschillende gemoedsstemming, is heel natuurlik.
Maar neemt ge ook even gemoedelik aan, dat hij zijn drieerlei preek door die klok kon laten uitgalmen, zodat ze door
alien verstaan werd?
2.
Hoe vindt ge de Notaris geportretteerd? Ontwerr>
eens een soortgelijk portret Yan een Afrikaans prokureur
en zijn kantoor.
HOOFDSTUK IX. GOESTING, DE DIAKEK.
r. Wie interesseert u het meest : Goesting of Dreese?
Let goed op de indirekte manier van kaqktertekening, die
de schrijver aanwendt op blz. 288.
2.
Andersen en andere sprookjes-vertellers laten dieren
en planten voelen, denken en spreken en heeltemaal saamleven met de mens. Op die manier brengen zij ons onder een
levendige indruk van de intieme saamhorigheid van de mens
en zijn natuur-omgeving. Het schijnt, dat de schrijver in
dit hoofdstuk hetzelfde doel wil bereiken met zijn keuvelende zonnestralen, boomblaadjes en kraai. Gelukt het hem?
\\'at zoudt ge zeggen, als iemand de opmerking maakte :
't lijkt \Yel of die boomblaadjes en die kraai een paar jaar
psycho!ogie g-L,;tude.::rd h ebben"?
HOOFDSTU..:: X . 'f\nJ F EL
In de laatste regel \·au zij n rnonrnoni gccft de
Schrij\·er te \·erstaan, dat hij geen opzettelike moraal in zij n
schetsen gclegd heeft. \\ ' ij nemen <lat aan. "'.\Iaar moet een
verhalend schrij\•er zich ook niet wachten \·oor opzettelikc
theoricihz? \\°at dunkt u i n dit opzicht \·an de: redeneringen
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tussen Ds. Senserff en zijn schoonvader in dit hoofdstuk?
En wat van de zendingsverdediging, die, in het H fdst. Edo,
Ds. Senserff verspilt aan zo'n smakeloos individu als die
handelsreiziger?
PROFIJTELIKE STIJLOEFEKINGEN. - De stu<ient, die zonder leiding zich voor het Taalbond-Eksamen
voorbereidt, zal ook hier goede stijloefeningen vinden in
het weergeven van de mooist-vertelde gedee1ten. Vooral
de gedeelten, \Yaarin ak-tie beschreven wordt, zoals de
-schets ,,Dolering", de jacht van Garst op Joop e. a., lenen
zich daar bij uitstek voor.
DE TAAL VA~ HET BOEK. - Op blz. 32 lezen we :
zij kon niet helpen om te zeggen . ,,Ha," denkt zeker menig
student, ,,daar betrappen we de schrijver op hetzelfde
Anglicisme, waarvoor wij zo di.1..'"Wels op de vingers getikt
worden". Die opmerking zou deels juist, deels onjuist zijn.
Hollands is <lat gebruik van helpen volstrekt niet, maar een
Anglicisme (een insluipsel uit de Engelse taal) is het bij
deze schrijver niet. Bij hem is het een Germanisme (een
insluipsel uit het Germaans of Duits). Zo zijn er meer in
dit boek. Op blz. 62 lezen we ,,te lniden begon", op blz.
89: ,,om zitten te blijven", enz. Deze woordvoeging is
Duits. Het H ollands is: te blijven zitten, begon te luiden.
Op blz. r 3r : ,,hoe de brand ·was aangesticht". Het Duits
heeft het werkw. ,,anstichten"; het Hollands is: stichten.
Op biz. 150 : ,,Zij deden zich groot aan de daden van geweld" . Dit is am per onverstaanbaar Hollands. 't Is een
klakkeloze vertaling van het Duitse : ,,Sich mit etwas grcss
IDachen". H et zuivere H oll. is : Groot gaan op, of : Zich
verheffen op.
De meeste theologen gebruiken veel Duitse werken. 't
Gevolg is, dat zij, die niet al te vast op eigen taalbenen
-staan, de dikwels kleine verschillen over 't hoofd zien, en
de twee talen vermengen. Tegenwoordig worden zulke
-schrijvers gauw en soms scherp terechtgewezen.
Ook vinden we enkele woorden en wendingen, die D\'lh
Holl. spreektaal ,noch schrijftaal zijn, en waarvan we tcr
wereld niet zeggen kunnen, hoe de schrijver er aan k'>n•.t.
Zoals een praat maken met, met een lachen op 't gezicht,
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waar sprake is van de Herv. K erk in Nederalnd, bet.
bet: een lid van het kollege, dat de kerkelike eigendommen
beheert.
H arders.
Blz. 69. H et Brock, moerassig land; wat wij de Vlei noemen.
"Blz. 70 . Het land hebben aan, een hekel hebben aan ...... ,
een afkeer hebben van ..... .
Blz. 72. H et rood <Jan de pannen daarb01:en, dakpannen van
klei-aarde, en rood als onze bakstenen .
.Blz. 76. Veenland is grond, ontstaan uit gedeeltelik verrotte
,
planten. Hoogveen wordt afgegraven, laagveen wordt
..._ ~ uitgebaggerd; zo krijgt men uit beide een brandstof,
.
die turf heet, en veel lijkt op onze ,,dro' e mis".
' r'-,..1--t--®z. 77. Schouw, een platte, langwerpig-vierkante schwt .
• J"T
Blz. 87. Kroegbaas . Een kroeg, herberg of tapperij is een
drankhuis.
·•
Blz. gi. Koe ken voor het vee. N atuurlik geen ,,teertjes" ,
maar lijnkoeken, d. i. koeken van uitgeperst lijnzaad.
j ~r Blz. 95. Commissaris der Ko-ningin, de Goeverneur van de
:.. ,· '"' .
Provincie.
Blz. 107. De iemker of ijmker is een bijenboer.
":-,,..L,
Blz. l 18. H et k ruien van ijs is het over elkaar heenschuiven
~._
en zich opstapelen van de ijsschotsen, als in 't voorjaar
. ,
de ijsvloer van de rivieren losbreekt.
""'- _ . Blz. 1 22. J?at kwa1rz: va_n da~rginds 'Van de ri'Vier -vandaan.
- 1 ·w._ H oe vmdt g e die zm klinken ?
.............. Blz. 13 1. Het ganse bas was er aan gegaan (de nadruk op
~ aan) bet. was er mee gegaan (nadruk op 't laatste
,
woord). Mijn laatste slachtbeest gaat er aan bet. wordt
r ""'" ... ) nu geslacht.
~ · ~lz. 133· Tolgeld. Rijtuigen moeten op grote wegen bij de
(,/...,.,._
z.g. tolhekken tolgeld betalen; welk geld gebruikt
wordt voor ' t onderhoud van de wegen .
Blz. 138. En West w as die wind. Holland heeft de zee ten
"Westen. Daar komt dus de regen vandaan. De Ooste- wind brengt droogte .
.Blz. 148. De abelen, witte populieren. In de rhetoriese poezie en proza is abeel de zo goed als algemene naam voor
boom .

,... .
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Biz. 165. Een brutale Mof. Mof is m H olland een scheldnaam voor Duitser.
Blz . 165 . H ij had moeten zitten, wel te verstaan : in de gevangenis.
V oor de Oost g etekend : zijn handtekening gezet ophet werfkontrakt, en als huursoldaat naar Nederl. OostIndie vertrokken.
Biz. 166 (bovenaan). Maar .. . ... was. Die twee volzinnen klinken amper zoals het raadseltje: ,,\Vat was was, eer was
was was ?"
Dat het wek en innam. Dit innam is even.min H ollands, als het Afr. nenien, <lat daar gewoonlik gebruikt
wor dt. ,,Dat het weken kostte" zou hier de kortste
H oll. vonn zijn. Maar ge\\·oonlik wordt bet met een
andere wending gezegd : ,,dat je \\·eken nodig h ad,
om .. . .. . "
Blz. 167. H et getal lichtjes, dat er branden op de hei. 't Moet
natuurlik een van tweeen zijn ; Of : 't getal lichtjes,
dat brandt; of: ' t getal licbtjes die branden. De vorm,
hier door de schr. gebruikt, is onbestaanbaar.
Witte wi1:en of wijven : de bekende spookverscbijningen op de grote heiden.
Blz. 168. Hunnebedden. Opgestapelde rotsblokken, ,,·aaronder men graven van het oude H unnen-volk vindt:
urnen, wapens, enz .
De gr·indgraaf, plek, waar grind of kiezel uitgegraven wordt.
Biz. 172. Die meid. Heel anders te verstaan dan 't bier gebruil...rt: wordt.
Biz. 1 8I. Classis. Ringvergadering.
Biz. 225. Allen dag. Dit is al de houterigste vorm, die de
schr. zou kunnen gebruiken. Waarom niet, zoals de beschaafde spreektaal is : alledag. Vergelijk ook alledaags.
Blz. 226. Voor ,,harder woord", lees: hoger woord of hoger
toon.
Biz. 232. Chiqiie is een Frans woord, dat voornaam, sierlik,
deftig bet ekent In Europa reist men in drie klassen.
Van de eerste maken gebruik de hoog aanzienliken en
de heel rijken, van de tweede de welgestelde middenstand; de overigen reizen derde.
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Blz. 233. Palfrenier is de livrei-bediende, die meestal achter op het rijtuig z'n zetel heeft.
Blz. 234. ,,Dus weet ik niet waarom ik reden zou hebben
Wat dunkt u van dit Hollands?
Gezelle is een Vlaams dichter.
Biz. 2j7. Fliegende Blatter bet. Vliegende Bladen. 't Is een
Duits schertsblad.
Prestige (spreek uit : prestiezje, met de klemtoon op
de ie) bet. : gezag.
Societeit, wat wij hier de club noemen .
Pooieraar, drinkebroer.
,,Die lusten hem" - de sterke drank.
Biz. 238. Gedistilleerd is sterke drank. Buffet, de toonbank,
waar drank verkocht wordt. Bitter, sterke drank.
Biz. 246. Zend tock door de hand desgenen, die gij zenden
zoudt. Bijbelse wending. Zie: Ex. 4 vs. 13.
Biz. 247. ,,Voeren hem langs. Dit is geen Hollands.
Blz. 250. ,, \Vee mij ! " riep hij tussen de tanden. Wat dun.kt
u van dat roepen?
Blz. 25r. Winfried was een christen-zendeling onder de oude
Germanen.
Voor plants, lees: plaats.
Blz. 26r. ,,Het besluiteloze was heel kort". \\.'aarom veroordeelt ge die vorm, en zet er voor in de plaats : de
besluiteloosheid duurde heel kort ?
Blz. 264. ,,Daar hebt je." Hier gebruil...'"i de schr. de vorm
van de 2de pers. \\·eer \·erkeerd. Dit is geen spreektaal
en geen schrijftaal. ,,Begonnen het al goed te zetten".
Hier bet. zetten : 7Jerdragen .
Biz. 269. Waarom leren zij dat niet van hem af? Nog een
Gennanisme naar het Duitse ablernen, dat vertaald
moet worden door afkijken, ajzien. Iemand de kunst
ajkijken. Het Holl. heeft wel: ,,iemand iets afleren",
maar dat heeft een andere betekenis; welke?
Biz. 273. Dreese sloeg weer door. Doorslaan of doordraven
bet . maar al op een thema d66rpraten en dan te veel
zeggen.
Blz. 277. Zijn hart was ontlucht. Dit laatste woord is geen
H ollands. Opgelucht moet het zijn.
Biz. 283. Askese, streng vrome levenswijze, gepaard met
allerlei opoffering en ontbering.
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Blz. 300. Zeus, de oppergod van de Grieken.
Blz. 303. Die aan de zee stond. Dit moet wezen ,,die aan zee
stond", d. w. z., die predikant was op een plek ergens
aan zee. Zoals bet bier staat, betekent bet: die op het
strand stond. En dat is zeker niet bedoeld.
Blz. 304. Pastorale rom ans. Romans van fiktief herderleven.
Blz. 305. Corinthe wordt door kunstkenners en liefhebbers
nog bezocht om de overblijfselen van de Griekse kunst.
T endenz-roman is een roman, die de tendenz of de strekking
heeft om een bepaalde zedeleer, theorie of opvatting te
propageren.
Amphibie-gekwaak. Amphibieen zijn dieren, die zowel op
't land als in 't water leven; om deze bun ,,tweeslachtigheid" worden ze dikwels genomen als type van wat
dubbelslachtig in z'n aard is.
Parvenu- burgerij. Een parvenu is een rijk geworden man,
die een groot geraas met zijn geldbuil maakt, en overigens niet veel betekent. De hele klasse van die mensen
J?.Oemt men de parvenu-burgerij".
Blz. 306. Kant was een Duits filosoof uit de r8e eeuw.
Blz. 307. Vete. Een 'Vete is een oude, v66rtdurende wrok tussen personen, familien, natien.
Blz. 309. Sokraties 'Vragen. De Griekse wijsgeer Sokrates
had de manier, om door 't doen van scherpe vragen
zijn hoorders tot een of andere bepaalde overtuiging te
leiden.

