den bo,eg met het murm,elen der zee de plechtige
stilte verbrak.
En zoo onophoudelijk bevallig neigend en weder

VI.

De ,,Elza" lag bij de uitgestrekt,e bank en de
vangst ging zeer voordeelig. Er waren nog scheepjes
in de nabijheid, doch zelden vond Eyeraart gelegenheid met den een of anderen lotgenoot een praatje
aan te kno,open. Ieder r.epte zich en vond geen uurtje

voor gezellig gekout. 't Was de ttjd van rverken
nu, van harden, gedurigen arbeid, om brood te hebben voor wijf en kinders, bezonderlijk nu de tijden
zoo slecht en de concurrentie met den vreemde zoo
groot was.
De dagen kropen langzaam voort, maar eindelijk
toch kwam de tijd van terugkeeren.
't Was een schoone avond. Everaart ho,opte overmorgen tegen den nacht thuis te zijn.
Eerst had hij de zon gelaten aan den verren horizant zien verdwijnen. Nog even stak dan het goud af

op de

wolkenschaapjes rondom. Langzaam waren
daarna 'de sterren verschenen en nu welfde zich hoog
en wljd over de zacht ruischende zee de prachtig glinstrende hemel.
Licht en vlug doorsneed het ranke scheepje de gekrulde golfjes, die in vlokkig schuim tegen den voorsteven opschoten, terwijl alleen het kabbelen aÂn

sierlijk oprijzend, stevende de ,,Elza" huiswaarts.
Everaart stond op'de voorplecht. Hij gevoelde geen
lust tot slapen. Hij vergat alles om zich heen en
terwijl zijn blik de richting van,den boegspriet volgde,
vlo,gen zijn gedachten het scheepje ver vooruit, tot
het hutje in de cluinen, dat hij het zijne noeûleû
m,ocht. Elza! Z1j was 't middenpunt van zijn ver'
langen, van zijn wenschen, van zijn hoop, van zijn
zwoegen : zlj was zijn alles. Voor haar leefde hij,
zonder haar kon hij zich geen geluk voorstellen.
Haar beeld had voor zijn geest gezweefd gedurende
deze lange weken. Zij was zijn eerste en zijn laatste
gedachte. Met haar begon hij den dag en met haar
eindigde htj dien. En of hij tuurde naar de zon hij
dag, naar de sterren en bleeke maan bij nacht, naar
de blauwe lichtstrepen, die soms weerkaatsten in de
zee, EIza, Elza, overal aanschouwde hij de geliefde.
't'Was of de golfjes haren naam murmelclen, of die
ook gefluisterd werd door 't opspattende water clààr
voor. En dikwijts vroeg hij zich af : ,,Z|jn anderen ook
als ik ? Ben ik niet dwaas om mij zoo te kwellen,
vooral daar ik weet, dat zij de mijne is ?" en meermalen nam hij zich voor, wat meer op zijn werk,
zijn schip, zijn personeel te denken en v/at minder
toe te geven aan dat week, ziekelijk gevoel, en vaak
ook beeldde hij zich in, dat hij geen gewone visscher
was, maar iedere maal weer betrapte hij zich op
de zelfde gewaarwor'ding, op 't zelfde gevoel.
En nu bad hij naar Ttaar willen toesnellen, om haar
6
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te melden, hce goed de reis en de v,angst gelukt was,
hoe tevreden hij zich gevoelde over zijn schip. Maar
kret viel hem op, dat 't windje rninderde, rlat de
vaart der ,,Elza" in snelheid afnam. En naarmate de
morgen naderde, hoe stilier het werd.
Windstilte ! Slap hingen ide zeil,en langs den mast.
Geen t,ochtje viel rnleer te bekennen. Een algemeene
lusteloosheid had zic}' van de bemanning rneester
gemaakt.

De kust was zoo ver niet meer ,en toch' zag men
zich gedoem'd, wie weet hoe lan'g, hier te liggen.
De rnorgen verstreek, doch de middag bracht g,een
enkel zuchtje me'e.
Peinzend stond Everaart op het dek. Over zijn geIa,at zweefde een donkere trek. \Mas er reden tot
ongerustheid ? De hemel vertoond,e het helderste
blauw, dat alleen op enkel,e plekken door lichte vederwolkjes werd afgewisseld. Straks wellicht zou er een
koeltje opsteken, dat d,en patroon en de bemannin$
zachtkens, m,aar zeker huisw,aarts voeren wilde.

En toch Everaart zag ernstig en strak voor

hij

zich,

een onzichtbaren, ûtraar verraderlijken
vijand. En ook Tist en Stan fluisterden elkaar iets
iu 't oor, dat te oordeelen naar hunne onheilspellende blikken vreesaanjagend was. Jan, de dekjongen,
begreep er dan ook niets van. Gingen zij niet naar
huis toe ?
Naar huis en hij voelde zijn bloed wat snelier
vlo'eien. Ja, hïj beminde de zee, aI had zij hem den
eersten dag een rare pûets gespeeld, toen hij haar
zoo ziek en benauwd op een hoop zeil'doek lag. Docla
atrs vreesde

dat was al lang vergeten. Hij was het nu

geheel

gewend aan boord, rnapr toch da.arorn Tnc'cht hij rvei
eens naar vader, naar F'lza, naar de kam,eraden, naar

het gansche dorp verlangen. Dat
ren

de'den de ande-

ooi<.

Maar waarorn dan die geheimzinnige onrust

?

Waar-

om floot T'ist zijn vroolijk deuntje niet en klonk niet
als naar I'ewoonte, v,a.n Stan's iippen :

Er waren twee Coninckskinder'en
Zij hadden malkander zoo lief.
_. Tist, riep de patroon en

aânstonds begaf de
oude zeeman zicln naar de voorplecht. Beide mannen
tuurden naar den verren gezichteinder en deelden
,elkander hunne opmerkingen mede.
-- Ginds is hij, riep Stan, als golcl het een ouden
bekende. Zao mljn vermoeden waarheid wordt, moge
God ons genadig zijn !
Meteen wees hij naar een klein wolkje, dat aan

den horizont boven ,de zee verrees.
wat is er toch ? vroeg Jan angstig.
--_ Everaart,
jongen,
Mùn
gij hebt wel dikwijls een storm
gezien, maar nimmer meegeleefd. Zoa gij ouder waait
€rr ffreer met de zee vertrouwd, zoudt gij evenais
wij begrijpen, wat er ons te wacht,en staat. Gij kunt ons'
niet helpen ; ga straks naar beneden en bid; bidl
voor ons en . . . Elza, voegde hij er teer bij, terwijtr
hij als een steek' in 't hart voelde. Zij ook zal ons'
niet vergeten en 't gebed van ,een rechtvaardig,e
ziel
en dat is Elza
vermag veel bij God.
- dek
Het
vertoonde thans een ander too.neel.
Neen, den oningewijd'e verried nog niets, dat de

-8t-

-84,onzichtbare,

de geweidige, de vijand'\

nakende
was ; dat hij onweerstaanbaar zoû aanvallen, alles,
wat hlj op zijn weg ontmoette. Den oningewijde verried nog niets, dat weldra de zee, nu wel

een effene vlakte, zic}l' als een bezetene ging opFreffen, loeiende, r.azenrde, brullende, dat de plechtige
stilte zou overgaan in een huilen, een fluiten, een
gillen, in een klaaglied van duizenden stemmen, nu
afgewisseld door het stormgeroep, als van een woeste
frmrde, gereed den vijand te bespringen, dan als een
gehuil van overwinnende barbaren, hunne woede koelende op machtelooze verslagenen.
O verraderlijke zee !
De lusteloosheid aan boord verkeerde in een algemeene bedrijvigheid.
De strijd z,ou beginnen, de strijd tegen de woeste
elementen, tegen een onmeedoogenden, geen genade
kennenden vijand, geweldig,en overwachtig en Everaart
wilde dien aanbinden met alle kracht, al sidderde
zljn hart ook voor den uitslag.
De zeilen werden gereefd, alie voorw,erpen, die door
de golven weggeslagen konden worden, vastgesjord.
Geen duim deks ontging het scherpe zeemansoog]
en. . . treurige, aangrijpende, maar niettemin hoogst
noodzakelijke voorzorg, 'de sloep en reddingsgordels
werden in gereedheid gebracht.
D,aar op den grooten gordel stond in zwarte let-

ters:

,,E,|2.a".

van Everaart. Elza.. . maar neen, vooral in dit oogenblik moest hij sterk zijn ,zich kloek toonen tegenover
de mannen.
Hij was ,de patr,oon; van zijn hou-

-

ding, van zijn beleid hing ontzagiijk veel af.
Zwijg dus, gij kloppend harte.. ., weg, angstige
gevoelens. . . lugubre voorspellingen. Held zijn, evenaÏs toen Fiere om mannen van go,eden wil vroeg, orn
de ,,Lucy" bij te staan. . . en 'de zeemansaard behield
de overhand.

Mannen ! en zijn stem klonk krachtig. Laten
wij- voor alles, een woord tot God spreken.
De mutsen gingen af en daar st.onden zij, de drie
stoere kerels, die niet vervaard wardn, al dreigde

ook de dood, maar niettemin hun vertrouwen stelden
op het Opperwezen.
Everaart bad voor:
Gtj, God, die de woede der zee stillen
"
kunt, hoor
'ons, hoor ons en red ons, dat
wij niet vergaan. ..
O, gezegende Heiland, Gij, die Uwe Apostelen reddet, toen zij vreesden in 'den storm te
vergâan) hoor ons, en red ons, wij smeeken

het

U.

En zacht r,.oegden de anderen hunne stem bij die
van den patr,oon:
O God, ontferm u onzer,
O Christus, ontferm u onzer.
O God, ontferm u onzer.
O God, hoor ons.
O Christus, hoor ons.
God spaar ons.
God de Vader, Cod de Zoono God de [{eilige
Geest, ontferm u onzer en red ons. Amen.
* Ja., jongen, ga nu naar beneden en bid. N{eer
vermoogt gij nu niet.
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Ach, Everaart, laat mij toch bij ui blijven'
- Gehoorzamen is de eerste plicht van den zee'
man, Jan !
Er was iets teeders in de stem van den grooten
kerel, toen hij tot den kleine sprak.
De knaap gehoorzaamde

en

't luik werd

boven hern

gesloten.

Mannen, 't zal er spannen. Bij de pinl<en dus I
-En daar was hij, de geweldige. 't Werd in korten

tijd duister. De bemanning had niet te veel gevreesd,
want d,e eerste najaarsstorm was afgrijselijk.
De ,,Elza" hield het goed vol. Onwillekeurig dacht
Everaart in die vreeselijke oogenblikke l aan de woordes 'des priesters bij de wijdin$: ,,Zij rijzen op rurar
den hemel; zij dal'en neder tot in de afgronden."
Daar kwam een stortzee, geweldig en onweerstaanbaar. Hare uitwerking wAS ontzettend' Een minuut
lang twijfelde de patroon, of hij nog de planken
,onder den voet had of wel in d,en kokenden afgrond
geslingerd Lag. Een oorverdoovend gekraak overtrof
het gebulder van den orkaan, 'e'en rauwe gil vermengde zich rnet het v'ervaarlijk geloei en geraas.
De mast stortte over boord, het roer werd aan splinters geslagen.
Heere God, wât geb'eurt 'er met ons ? riep
Everaart. Jan, hij moet gered worden.
In een oogwenk was de dekjongen boven.
De sloep uitzetten ! beval de patroon. Vlug,
Stan en Tist.
h{aar slechts éên stem antwoordcle.
l{illend zagen de anderen naar de ziedende waterrrassa. De zee had reeds een slachtoffer verslonden'

-

Maar daarmee was hare vraatzucht nog niet voldaan. Elke poging tot redding zou zij doen mislukken. Met een hevigen slag verbrijzelde zij het sloepje,
nog voor het geheel buit'en boord hing'
God help ons, wij vergaan !
- Wees onzer arme ziele genadig, zoo riep
Everaart, de hanclen ten hemel strekkende en zacht
voegde hij erbij: Ontferm u harer I
Dan greep hij Jan in zijn armen en machteloos
wachtte hij den genadestoot af. Hij scheen weer kalm
nu en wist, dat de ,rElza" reddeloos verloren was'
De bemanning verkeerde thans in den toestand van
ter dood ver,oordeeld'en, die alleen maar wachten moet€n op een sein, wâarop de beul hen in de eeuwigheid zal slingeren.
De genadestoot kwam sPoedig.
God, ontferm u onzer ! riep Everaart ten tweeden male, toen een gewel'dige golf loeiend, donder'end kwam aanrollen. Zli wierp het schip omver
en met ,overweldigend geraas, verrnengd met rauwe
angstkreten, met wanhopig gillen, plofte alles in de
diepte neer.
Everaart behield zijn tegenwoordigheid van geest'
In zijn armen klemde hij krampachtig den reeds half
bezwijmden knaap. God zij dank, daar kon hij een
drïjfhout grijpen, het was de afgebroken mast. f,)e
moed herleefde. Ne,en, hij vreesde den dood niet,
rnaar hij wiide leven voor 'haar en, nu in dat vreeselijk oogenblik de hut in c1e duinen zoo helder
v,oor zljn geest verrees * nu kwam de zucht tot
behoud geweldig sterk bij hem op. Hij begreep, dat
de kust zoo zeer ver niet zijn kon, dat er na den

*88-

-89-

storm kâns was door een of ander schip opgepikt
te worden. Maar de nacht daalde, ,en de storm bedaarde niet.
Bezield door het vurig verlangen Elza terug te
zien, wilde hij zich zelven niet bekenn'en, dat hij zich
aan een stroohalm vastklampte. Met bovenmenschelijke kracht werkte hij zich tegen den masttop op
en trok toen ook zijn bescherm,eling omhoog. Ja, zoo
hij van dien last bevrijd werd, zoo, hij den jongen, die
wellicht geen uur meer de koude, noch de razende
golven, die onophoudelijk over hen sloe,gen, braveeren
kon, aan de zee prijs gaf, dan zou de mogelijkheid
van behoud gr,ooter zijn. Maar onmiddellijk verwierp hij die gedachte, welke slechts een oogenblik
bij hem opkwam. Neen, hij had beloofd den jo'ngen
tot in den ,.dood te beschermen en zijn woord zou
hU niet breken. Bij Flza terugkeeren zonder den
jongen broeder. . . dat kon hij niet.
De minuten gelek'en wel dagen en nog scheen
de zee niet voldaan. De storm verminderde niet in
hevigheid.
Everaart werd vermoeid. Loodzwaar drukte de jongen op zijn eenen arm ,en slechts rnet de grootste
krachtsinspanning gelukte het hem op den mast te
blijven, lvâarvan de golven cn rukwinclen mei vcreende krachten hem dreigden af te storten.
Maar, o wonder, tegelijk met de afmatting van
het lichaam, scheen de geest helderder te worclen.
Oude lherinneringen

stonctr,en

zoo levenclig voor ]rem.

TIij zag zich zelf. terug als knaapje. . . hrj speclde
in 't duin, rolde van een zandheuvel af, liep achter de
schuwe konijntjes. . . krjk, trij zag de koddige <lier-

tjes snel in hun hol kruipen en hij stak een stok in
het gat.
Blom's toren verrees.
De goede wachter nam hem me,e naar boven bij die
groote lantaarn en de blinkend,e platen.... htj hoorde
duidelijk het geklikkla'k van 't uurwerk, dat het licht

liet draaien.
En hij keek in zee...

Everaart dacht ook aan 'den dag, toen hij voor
't eerst mee 'm,ocht varen. \Mat was hij blij gev/eest... en fier !
Maar aan boord was hij ziek geworden en 'Wouter,
de btjlegger, hâ,d hem uitgelachen en zijn warm,
kloppend hoofdje over de verschânsing gehouden en
gezegd:

Toe jongen, maak maar eens schoo,n schip.. .
weg met al dien ballast !
En weldra was hij voor goecl gaan varen. f)e
oude meester ha'd zijn hand op zijn schoucler gelegd
en 'gezegd: Everaart, word een brav,e visscher. . .
En 's winters rnoet ge naar de avondschool l<omen,
ge kunt nog veel leeren.

. hij zag îu duidelijk de
klas, verlicht door vier steenen lampen . . . en verO

! die

avondschool.

.

warrnd door cen hooge kachel, waarin de meester
veel turfblokken stookte, welke de knapen op het
strand raâpten.
\Mat was het dikwijls een leven geweest in de
avondschool, want de zeejongens konden zich niet
meer ge\r/ennen aan orde. . . tenminste orde, zooals
de onderwijzer het eischte.
Wat was de meester dan s,oms kwaad geworden !
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Kijk. . . Everaart zag het nog, hoe de goede man
zoo driftig wend, dat hij Heintje Kabeljauw uit de
bank trok bij de ooren... en hem een pak slaag
op zijn bro'ek gaf en dan wegstuurde.
Heintje Kabeljauw was rnu al lang weg.. . hij voer
op een koopvaardijschip.
En Everaart mijmerde verd,er.
Vreemd, dat hij aan die oude dingen moest denken I
FIij had altijd gaarne gevaren. O ! die eerste storm;
ja, toen was hij bang geweest, maar hij kcerde toch
naar zee terug. . . natuurlijk. . .
En dan Elza !
Hij bloosde altijd toen hij haar zag. . . hij durfde
niet naar het meisje kijken, en toch ging hij altijd
naar een plaats, wa:l hij zeker was, haar te
2ien......
En toen was het hem duidelijk gewor,den, dat irij
Elza lief had. . .
N{aar hij durfde zijn geheim niet vertellen. . . hij
verborg het haar.
Maar eens op een Zondagavond ontmoette hij haar

Nu kwam de ramp van de ,,Lucy" hem voor den
geest. Arme menschen. . . hij voelde nog medelijden
met hen.. .
H:ij zag dien vader, wiens kind zoo verminkt was...
een Duitscher; zijn dochtertje was in Engeland een
jaar op de kostschool geweest, en zoo kreeg hij het
m'eisje terug.
En 'dan die juffrouw, die over haar verloofde jammerde ! Dat was vreeselijk geweest. Denk eens, <lat
Elza zao om hem riep.. . E1za om Everaart kermde I
M/at zou ze wanhopig zijn ... EIza beminde hern
zao... 'er| ze was zoo,'n goed, edel vrouwtje !
En Everaart's geest werd nog helderder.
Nu vreesde hlj niet ûreer voor den do'o'd ; hij zou

niet sterven. Zie, de redding daagde. Hij moest
zelfs geen hand uitsteken. Een behaaglijk gevoel
kwam zachtkens over hem neer. Zag hij dan zijne
frut niet, ! Ja zeker, dat was de zijne ; d.e roode pannen staken liefelijk af tegen het witt,e duinzand. En

in 't duin....

Hij had met haar gesproken over d,e vangst en over
het weer, over alles,
opeens had hij zljn ge- en
heim ge,openbaard. . . het
was er uit gekomen zonder
dat htj het eigenlijk wilde.
En Eiza was heel rood geworden.
l\{aar dan had ze vriendelijk geglimlacht en ,,ja"
gezegd.

Everaart dacht aan de wandelingen, die hij rnet
hacl . . . ,en hù herinnerde zicï
duidelijk vcel gespr,ekken. .

iret meisje gedaan

.
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daar kwam F-lza in de deur. Haar 'gelaat was met een
goddelijken glans overdekt. Glimlachend trad zij hern
te gem,oet. Maar hoe ,overheerlijk was tijdens zijn
afwezigheid de streek verand.erd. Welk een prachtig
landschap ontr,ol'de zich voor zïjn oog ! Het geleek wel
een veelkleurig tapijt met gouddraad doorstikt, dat
van de duinen tot den gezichteinder gespreid lag.
O, wat was het zoet, zicli. daar zacht op neer te vleien

met Elza aan zqn zijde. Hoe rustig, hoe kalm en
vredig. En Mza, zij was geen visschersvrottw xrleer.
Daaide zij uit den hemel ncer, had zij er met de Engelen verkeerd, was zij er bekleed geworden met
dat lange, witte gewaad, had men er haar de schit-

-92terende kroon op de blonde, met goud doorstikte
lokken gedrr.rkt ?
O tr'oe overheerlijk, hoe goddelijk schoon ! Ja, nu
zou hij wat inslapen ; Elza boog zich ,over hem neder
,en met hare reine lippen drukt,e zij teeder een v/armen kus op zijn mond.
Ja, nu was het g'oed, heerlijk. . .

En ginder speelden de golven rnet een zwartetu
klomp, ja huilende, gillende, loeiende spotten zij met
het wrak van de rampzalige ,,Elza".
De mast dobberde, van den last bevrijd, over de
ziedende ze,e.
En in het hutje aan de iduinen trachtte de bedroefde
EIza haar geprest harte te verlichten voor het Christusbeeld aan den wand.
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