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(,(.il sll,:il1(lllltl. gel)oren,

{)lt(l(,r h.l gclrrrrisch rlr,r slorrutrn cn het geklols
rlcr q6111'11 opl{(,r'o(\1. nrng (le Scheveningsche
visschcr nlel re(:lll. een zoon cles Oceaans ge_
noentd lorden. Hy is een amphibië, dat het
land tot vader, de zee tot moeder heeft. lvat
zee ik? het land is zijn sliefvader: he,t schenkt
hern h;,na nicts, hct haat hcm , hel, verstoot
henr; de zee is zijn moeder, zijn goecle zorsen_
de rnoeder; het land is zijn herberg . de zee zijn
rvoning; hct land zijn cloocl , de zee zijn leven ;
hel lanrl zijn niets. de zee zijn alles | _ T,i.in

\r'ou\r' oll kinrleren zijn rlc ecrrige lrlrnden. dic hcrn ann rlcn aardklonrP l,er_
lrirrrlen: herr qelrlt cle trarrr. dicn hv lx' het afsclrcid l.eenl . (rlir, ec1ler.. tl:rnk
zij lrll qonot . rlat zijrr gclir.fkoos,l clerrrenl lrenr rloel snraken. er.en sltoer_lig
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op(lroogt, als hct schuiru op zijn plct:ht na rlc llrnrlirrg:) hen geldt de vreugde-

kreet, die hem by het lruisrvaarlkcc'rcn rurtglipt, \\'flnnecr de vriendelijke

vuurtoren henr al tlichter crt tlichtcr legtlnblinkt, cn hy rceds zijn dierbare

betrekkingcn naar het hunrvelbckcndetaartuig zicl"uilzicn, datalseenHâlcyon

op de dcining rvicgclt, en hen weldra den geliefden nlan en vader in de uit-
gelrrcide arrlen, en - \raarom't ontyeinsd? - de dierbare visschen in tle
wachlende konen zal voeren ! -

Rceds als kind rvas het hemzoet, totaan de ontbloote knietjens in hetschuinr

te plassen en zijn handtjen op de vochtigc manen van den ouden Oceaan te

lcggen; als knaap reeds volgde hy zijn vâder op den kleenen bodem en ge-

wendde hy zich aan het dobbercn op de vloeden; eer hy tot jongeling was

opgegroeid , was hern dit reeds een genot ? een onontbeerlijkheid geworden I

als nran is het hem meer dan behoefte, is het hem het leven zelf. - Een ander

moge als een oester in zijn schelp vastgroeien , hem is het ongebonden zwerven

op de onmcetclijkhciclI ccn'ander lrel gloene lommcr tlerlouden, hem het

blanke schuiru dcr lvatcren I ecn' antlcr de lletlomptc stadsmnur cn hct uitzicht

op een binnenplaatsjen,ltenr de ,(plocger der zeeën,)| ûlet den aanblikopden

onafzienbaren raterspiegel en de b.laatrn'e rvolken, even vrij als hy zelf. -
Daar werpl hy, tenr ijl zijn r-rouu' hier een deel van zijn voricen vangst in allc

rvijkender stacl uitvent, drg cn nr.r:ht zijn netten uit; claar ontrvockert hy,
op evcn zoo vcel vingeren afstantls lan dcn dood als zijn schip tlik is, het

,'gcschubde \latervolkD aan hun diepe lioningenl tlaar verrverft hy zich hel

tlagelijksch brood voor dagelijksche ontberingen, onophoudclijke gevaren,

rustcloozen arbeicl ! Dit alles echter getroost hy zich volsaarrre en vindt er

zich dubl-rel voor bcloond, wanneer by zijn terugkeer zijn bcminde panden

hom hct schuirlr van de lohken wisschen, hem met duizend liefkozingen be-

groetcn en hcur daarrloor al hel, doorgcstanc doen vcrgetcn.

Na zijn temgkecr vclanrlercn zijn lurziglrctlen nrtuurlijk van aart. Dan is

het ecn gedruisch, een gewoel, ocn qcwcnrel oll hct strand, een bonte menge-

ling, die den schilderachtigsten aanblik oplevert. Onder het præsidiaat van

tlen zoogenaamden boekhoucler ryordt nu de medegebrachte visch afgeslagen.

Iloenrccr uu de pink beseh,ouwil heeft, hoegrooler hun deel , hoe hooger hun

blijdschap is. Âllcs helpt mede, allcs is in beweging onr het tocgelegtle cleel

huisrvaart te brcngt:n, on niel zeltlen verrascht dan de juichenclc visscher de

zijncn met zijn op zec uitcigen nrourl bynu gclrce'l gespanrtlclrrri,.ccn vernrk-

kencl toonecl . \\'aarvtn ik rrrcrrigrrrrrll llrrsclrorrn'rrl genecst ben,
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Als dezc ccrste tlrukte voorby is, rust tle visscher eenige dagen by de ziinen
uit. Doch zijn hart is niet voor stille rust gcschapen; en weklra dobbert hy
weder op zijn geliefd element. - Het is een oude gewoonl.e, dat geen Sche-

veninger zich inscheept, zonder cle noodige voorraad oly mede te nemen.

Wanneer namelijk een hemelhooge golf zijn nietig scheepjen, dat daar als een

veder op en neder geslingerd rvordt, tlreigt te overstclpen, giet hy eenige
stralen van clit lenigend vocht in de branding, en onmiddelijk legt de baar zich
ter neder, en het oogenblikkelijk gevaar is gelveken. De zee wordt daar ter
plaatse elfen en glad, en het valt den zeeman nu gemakkeliik de klippen op te
merken en te vermijtlen, die anders, onder het opzu,alpend nat verholen,
hem den dood in de armen hadtlen kunnen voeren. -

De Scheveningsche visscher is godsdienstig, eenvoudig, oprecht, en hulp-
vaardig van nature. Geen opollering is hem te groot, wanneer hy er zijn
naasten door bystaan of redden kan. Menigmaal hebben zy door hun moed en
tcgenwoordigheidvan geest elkander op hun pinkjen het leven gered, wanneer
tle noodorkaan het dreigde te vernielen. In zulk een geval is niemand een

rverkeloos toeschouwer: de een wendt den steven in rvind en tii, eer tweede
rverpt hct anker, een derde het dieplood uit, een vierde rolt de zeilen op en
lost de slag, of ber,estigt de gijk en het want; en ontler dit alles houden zy het
oog onafwcnrlbaar op llenr gericht, \{ion'i hand dcn teugol van uintl en vloe-
rk'n vocrt crr l)irr llkirtn hnn ro(l(l()n. * ook dcs visschurs kortc rrrsl aan het
slrtrrrl , rvorrll uurrrigrlulorr vcrntoortl , tol lnroqling van zijn kraclrtigen arrl ,

hrrl. llllslrl uil,zit,lrt vûn ocn ctrundond schip. Verbeeltlt u zulk een nacht. Op

ccnrililill klirrkt ric rrootlkroct tloor het zlvijgend dorp, dat sluimerend neder
ligt; oll ccnnraal is tle visscher ontwaakt: de slaap is als door een tooyerslas
rrit zijn oogen weggevaagd. Drvars door het vereenigd gebulder van den ruk-
vlaag en de gramstorige wateren snerpt het gegil om redding in zijn ooren.
Yan nu af aan vergeet hy zich zelven geheel: de ongelukkige bemanning van
het vaartuig aan een u'is verderf te ontrukken, is zijn eenigste gedachte, zijn
eenige rensch, zijn eenig verlangen, zijn eenig tloel , tot welks bereiking een

hooger macht hem schijnt aan te vuren. In een oogenblik werpt hy zich in
zijn ranke boot en doorklieft de kokende branding. Op elke golf rolt de dood,

in elken storm klinkt de stem der verdelging, van alle kanten grijnst het graf

hcm in den gapenCen, brullenden afgrond tegen; maar niets van dit alles kan

zijn moed verrvrikken of zijn menschenliefde uitblusschen. ,,Redden of ver-

gaanl' schijnt, dc lerrze tezijn. die heur in Ilarutnend schrift voor de oogen
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zNeeft cn in hrrt hart geg-riffeld stuut. Niel zcltlt'rt uot'tlt Ity tlan ook lrt't slaclrl-

nller zijner etlelc zelfverloochening i r,lilât' Illeestal loch zict hy ziin pogingen

met een gunstigen uitslag bekroontl; on rvie hct wage. tlo zttivcrc gehecl be-

langloozevreugde af temalen, tlic hy alsdan geniet, ik lcg erdt've<lt'r rnach-

teloos voor nedcr; - en zing tcn slotte onzen scheveningschen zânger \ân

hirrte na:
o Zoo lang hct helmig drrin is aan ht:t strarld Yerhelen,

" Zal Neérlands mocd cn rli.it den visschcr nict be[Tevon:

u Geen vlecs beklemt dcn zoon, hoe hoo6 dc fiolven slaan n

n I)c golven r u'aanin hy dcn vader zag vergaan ! -
n Zoo lang ccn weôrrw cn uecs zal aan dc stranden lrclrren.
r 7,al Neérlarrds mcnscbenmin hen rril hrrn dror:fheid betrren;

" llaar rreldaân spreiden zich lan6s 't atïclegen slrând :

" \Yat is hel groot. te zijn een kind ran Nederland ! - '
T. K..
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