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-- Celukkig, morgen zijn we den rakl"er
kwijt, zei een vrouw tot een gebuur, in een
straatje van de Hollandsche stad Hoorn.
De rakker stak zijn tong naar haar uit.
Zie toch eens, ze moesten hern in Oost- houdenI hernatn de vrouw verontwaardigd.
Indië
-_ Och, mensch, op zee beteren er veel, die
op land niet deugen willen, sprak de buurrrnan.
De knaap trad een ,kleine woning binnen. 't
Was een lcoude Decemberdag van het jaar 1618.
De jongen strekte zijn handen naar het vuur in
den haard uit. Zijn moeder, met een van zorgen
doorrimpeld voorhoofd, verstelde kleeren bij de
tafel.
Dirk, jongen, nu hebt ge nog een vuur',
rrlaar aan boord zult ge veel koude liiden. Zoc,
in 't hartje van den \filinter vertreklcen".. 't Vriesi
dat het kraakt, zei ze.
g

Maar 't schip vaart immers naar
de warnle
streken,
sprak ,r.d"., die schipper was,
doch
niets
-"r,
te doen had omdat vaarten
**r",
sterk
bevroren lagen.
En dan al die gevaren I hernam
moeder.

- Tut, tut, daar h.bt
**
g.
over
sela,rnenreerd I Dirk *il ,"-.rrr.;
""-uîloor.eel
;;""
en
dan
moet hij geen flauw papkind ziin.-'
__ Maar vader. ik-g; i-rrr"r,
guarne! sprak
je

Dirk. En ieder in
stad zegt, dat ik geen beteren
schipper kan hebben a." Ë"rt.L"..
Hij is een braaf en kundig -man, en een
_
stadsgenoot. Neen, een betere" i"",
f.""
niet toewen,sc,hen, zei vader. Mu., ventje,iÈ-"
aan
boord zal 't uit zijn met uw
srreken. Al
"t";;;
is schipper Bontekoe een braaf
*urr, il;;
;;i
hij wezen, wanr op zôo'n schip i""r-allerl.i;"il.:
\vees bevnend rnet de goeden en mijd
de kwa_
den ! Denk aan Gerrir Kiu."".rr. fiti
i",
aan wal
een schavuit en aan boord bleef t i; l,.t
Àl:
tijd ruzie maken. En eens stak hij een ";;.
matroog
dood. Toen werd hij met den dooâe over
boorcl
gezet.

Toch niet in zee gegooid) vroeg moeder,
Neen, maar roen men een eiland"je b.;;iL_
te, bracht men er Gerrit Klaassen en het iiif.
n..".
Gerrit kreeg wat brood, rijst, olie,- een vischhen.
gel, een vu,urroer (een_ geweer)
."r, Ë;rl;
"r,aU-U;-"ili
kruit. En zoo lieten ," h"rn u"ht.r.

--
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altijd aan.zijn misdaad herinnerd wilde worden,
moest hij den doode be,graven En met zijn hensel kon hij visschen vangen en met zijn vuurroer
wild schieten. Of er op 't eiland bewoners waren, wist men niet. Dan zullen het wilden geweest zijn. Misschi'en hebben ze Klaassen wel
opgegeten. Het schip zeilde heen. Klaassen bleef
er achter en we hebben hier nooit meer van hem
gehoord. Ju, j., ze zijn streng aan boord. En 't is
't beste er gehoorzaam te zijn.
*- |ongen. hier waart ge het dikwijls niet, zei
moeder.

- Ik zal r*oed oppassen,

beloofde Dirk"
laatste
avoncl
was
ziin
thuis. Morgen zou
Het
hii met eenige andere lieden van Hoorn over kanalen, vlieten, meren op schaatsen n,aar Tessel
:iiden, waar het schip lag en over een week zou
vertrekken
Dirk Pieters had groote verwachtins van de
reis. Hii zou vreemde landen zien, maar hij kon
iaren a.fwezig bliiven. Zoo ging het in dien tijd.
Dirl< slierr voor 't laatst op zijn zolderkarnertje
naast ziin broer Kriin. 7"e lagen warm toegedekt.
's Morsens was l)irk al vroeg op. Moeder had
tot laat in den nac,ht gewerkt vo,:r haar kind.
Maar nrr lag de reiszak met de kleeren ook {daar.
Moecler had echter ook veel gebeden. Zoovelen r.oeren naar Onst-lndië, maar keerden nooit

weer'
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Nu zal ik in langen tijd geen brood meer
voor u snijden, zei moeder.
* Hij zal wel ieeren zich zelt te behelpen.
.Als hij oppast, kan hij het een heel eind brengen.
Daarvoor zal dan schipper Bontekoe wel zorgen.
Dirk at nu niet veel. Hij stak de rest van het
brood bij cie andere levensmiddelen, door moeder ingepal<t. Om acht uur, moest hij aan de vliet
de groep der zeelieden satrnen kwam.
zijn, waar
't 'TVordt tijd, zei vader met een trilling in
de-stem. Dirlc, we zullen samen bidden, God is
toch de grootste kapitein, die alles bestuurt op
Iand en op zee.
En vader sprale een innig gebed uit. Moeder
hieid vroom de handen gevou\Men De tranen biggelden haar langs de wangen
Toen nam Dirlc afscheid... Ziin b.roertjes en
zusjes kwa'rnen beneden. Lang ornkle'mde moetler
haar jongen.
\[/sss vroom, braaf en vlijtig! snikte ze.
-Dirk narn van allen afscheiol Vader stapte mee
naar de vliet. Buren kwamen aan'de deur.
Goede reis, Dirk! riepen ze, want ze vergaven herm nu zijn katteLwaad. En de vrouvz., die
gewenscht had, dat Dirk in Oost-lndië zou blij'
',r"rr, *u" de eenige, die nog nijdig keek in het
straatje.
f)ag, Kee! riep Dirk toch ooh haar toe.
-Aan de vliet stonden reeds eenige vertrek6

kenden. Men wachtte op anderen. Vader Pieters
sprak een paar kennissen aan en vroeg hun op
Dirk te letten, wat ze beloofden.
Dirk bond zijn schaatsen aan.
Hij is zeker de jongste! vroeg een visschcr
aan Pieters.
-- -lu, veertien jaar... Hij is toch groot voor
zijn ouderdom.
Wei, vroeg geleerd, oud gedaan! Op zee
iran een flinke {<erel het een heel eind brengen.
De overigen verschenep nu ook. Somr4igen
vergezeld door vrouwen en kinderen. Er' werd
nog geweend.
Voo'rr-rit nu! riep de leider, een bootsman.
- een heele reisl
'i Is
Een laatste kus.'. een handdruk...
Dag, vader, zei Dirk met een nok in de
keel.

jongen...

Nu,
houd u flink... God behoede
-- denk
u...
veel aan ons... r'ergeet uw gebeden
rriet, sprak Fieters.
.,De groep reed heen. Dirk kon vlug op de
:-,-:llr-.atsen r?v*eg en hij zou de bende wel bij hou'den.

Zoo verliet Frij H:oorn en 't kon voor zeer trang
zijn.
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II.

De << Nieuw-Hoorn )> was op zee. Zoo heette
vaartuig van 'Willem, Bontekoe en waarop Dirk
Pieters scheepsjongen was. Er bevonden zich nog
een paar knapen aan boord. Dirk moest den
schipper dienen in zijn kajuit en ook Hein Bol,
den koopman van' de Compagnie, aan wie 't
schip behoorde. Hein Bol inoest in den vreemde
handei drijven.
Er waren op de << Nieuw-Hoorn >> 206 rnan,
matrozen, soldaten en ambtenaren. .|a, rnen zag
er lieden van alleriei soort, brave, fatsoenlij[<e,
rnaar ook ruwe gasten, die zich verhuurd hadden
o[n weg te zijn uit een stad, waar 't gerecht hun
op de hielen had gezeten. Ieder had maar een
klein piaatsje en in 't logieskwartier kon het Lrenauwd ruiken. Velen droegen vodderige kleeren.
Aan ongedierte was er geen gebrek. Er werd in
dien tijd niet veel op gezondheid gelet. De heeren
der Compagnie huurden zoo goedkoop mogelijk
allerlei volk en hun doel was veel geld te verdienen met den handel in de verre landen.
Dirk zag hier heel andere dingen dan thuis.
Maar hij had van die onreinheid niet zooveel last,
daar hij veel in de kajuit van den schipper vertoefde, die zijn vader goed kende.
Men was zes, dagen op zee, toen er een vreeselijlce storm uitbarstte. De << Nieuw-Hoorn >> werd

I

geweldie bestookt. Dirle kreeg leelijk de zeezielcte te palcken. 's Avonds lag hij rnet een ellendig
eevoel in ziin kooi. Hij was te akelig orn zelfs
aan huis te denken.
tlper"rs hctorde hil' roepen, dat alle man aan 't
de]< rnoest komen om water uit het schip te schep'.en. Hoe zielc Dirk ook was, hii kroop naar dek.
\I,1at raasde de stortn. En de golven sloegen over
het schip heen, en rJrongen naar binnen. Dirk
klerncle zich aan de verschansing vast. Bij den
grooten mast stonclen eenige groote kerels, die
zich aan h'et touwwerk vastklemden en luid iam.merden, dat het schip vergine. Toen zag Dirk,
rvellç. een flinke bevelhebtrrer Bontekoe was. De
schipper sing naar den mast toe en riep met bulderende stem:
-*- Hu, ik'ken u... Dat een mensch bij zullc
noodweer bang is, Içan ilc begrijpen. Maar elken
dag vloekt en scheidt ge en spr"-el.,t ge ruwe taral,
en nu bii het eerste gevaar staat ge te schreeurnren als een rnager varlçen en doet ge niets voor
het behoud van het schip. Aan het werk of ik laat
u henec{en in de ijzers sluiten !
Dat hielp en de rnannen verlieten den mast en
hielpen met kuipjes het water wegscheppen uit
een ruim.
Dirlç u'ikl'e oc,k arbeiden, maâr Bontelcoe zag
hem.

.-_ Gij en c{e andere jongens in mijn kajuit !

I

beval hij. Ce zijt nog kinderen, al z_oudt se rnenigen grooten tr<erel beschamen.
Slingerend waggelde Dirk naar de kajuit, waar
nu ook de andere scheepsjongens waren. Allen
zaten of lager,r in ellendigen toestancl op den
vloer.
-hetDagen achtereen hieid de storm aan. Dan tyercl
weer schoon weer.
. V.l zag toen in de nabijheid nog rwee Hollandsqhe schepen, welke o"L
Oost,lndië
"r*.r"
moesten, die een heelen tijd in rezelschap
van cle
<< Nieuw-Hoorn >> bleven.
onder-bevel. Schipper Bontekoe had vrin zijn
hebbers klachten eeleregen orr., j* houding van
eenige matrozen tijdens den stor,m. Rood"-Hannes -1- een kerel met een boevengezicht
was
niet alleen te lui geweerst r:m te werken,
- rnanr
had zelfs een bootsman rnet klappen b"dr.ig.l.
Er moest door een strenge straf 'een voorbeeld
gesteld w<lrden, oordeelde de scheepsraad. Roode
Hannes zou (< gehielhaatrd > *"rd"rr. Dirk en clô
andere jongens keken toe, hoe het gebeurde.
Z,e zullen rooden Hannes *.t
touw
in -zee gooien en hem drie rnaal oncler ".r,
het schip
cloor halen, vertelde een matroos, clie het wËl
wist. < Ki1'k, vervolgde hi-i, nu binden ze hem een
f1n "-"1 olie. aan zijn mcu.*r. AIs hii daar flink in
bijt, kriigf hij minder zeewarer in zijn mond en
zijn lijf. Die ander bindt looden balien aan ziin
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voeten. Dan zinkt hij dieper en heeft minder kanr
rnei zijn hoofd tegen de kiel van 't schip te stoo-

hij er onder zit.
Aan de ra van den grooten mast was een

ten, als

>>

touw sespannen, dat onder het schip getrokken
was naar de andere zijde, daar weer omhoog
k'tsam en ook aan de ra vastgemaakt was. Langs
dit touw moest nu Roode Hannes door een andere koord zijn gevaarlijke reis doen. De gestrafte kreeg een soort van looden harnas aan.
-_ Pssr gaat hij, zei Dirk.
Roode Hannes werd omhoog getroklcen. Hij
schreeuwde luid. Plots werd hij in zee geworpen.
'I-{ij verdween in de golven. Matrozen trokken
aan het tourv. En na eenige oogenblikken kwam
F-lannes aan de andere zijde, proestend en blazend L,oven. Men sleurde hem naar den, overkarrt
van 't dek. [{ij wilde zich 'rerzetten, rnaar plof...
iiij tuimelde voor de tweede maal in zee, en op:
nieuro- dook hij op, terwijl hij vreeselijke grimassen rnaakte . Veel rnatrnzen en soldaten
iachten. Schipper Bontekoe keetr< ecliter ernstig
en Dirk begon nu medelijden met den . veroordeelde. te gevoelen. Doch Hannes moest voor de
derde rnaal zijn bacl nemen. En nu haalde men
lrr.:m belvustcloos boven.
--_ Hij is gestikt ! riep er een.
*- Neen, neen, zoo erg is 't niet, sprak Bontekoe. Rnl hem maar eens flink heen ôn weer.

ll

Hij heeft te veel zeewater binnen.

drog pleegden. Zoo had men
kwalijk rook. En toch at men er spek gehad, dat
van. Koorts verzwakte veel mannen.
Dirk had een matroos in zijn
hangmat hooren
kreunen. De a*ne j"J-;;''h;i'i.*
kracht niet
Tneer, om tot bii rlen grooten
mast
tu
Dirl< waar*.h.r*i. d""-d"k;;,'iËio",klimmen.
naar beneden sing.
ond"rro"ht à""Ërr}t en meld_
tj
cic. tcen aan Bontekoe,
dat d" j;;;; man reeds
stcrvend was. In den nacht
U.r*l"i-ae matroos.
Andere zieken had*n h"r" ;;;';;
paar

Men hobbelde Hannes als een bal over het
dek. En weldra spuwde hij water uit.
Hij komt er door, zei de schipper. Laât
- straf een voorbeeld zijn voor
zijn
anderen, die

de verordeningen overtreden.
We zullen streng zijn, verzei<erde Hein
- de koopman der kompagnie.
Rol,
Hannes kwam bij. Men ontdeed hem van zijn
harnas en iooiien ballen, en sleurde hern naar zijn

hangmat.
Ja, Dirk begreep het, dat oppassen hier de wet
was. Nu, hij deed fiink zijn werk.
l)e Nieuw-Hoorn kwarn in het warme gebied.

III.

namen

!l
rt

Diri<

mo_est_

op zijn beurt na

een versje }uid over dek roepen:
<< Kreupelen en blinden,
Laat u verbinclen.

't

ochtendgebed

vond *ren hem dood.

*-

>>

M"i ùr".ii'h"*

l;i*
hangmat naar boven en naaide
de mat toe. Men
b...vestigde er een paar steenen
aan.
Schipper Bontekoe trad *i- f"Ë,
uit de

juit.

Boven bij den grooten mast,
Zult gij cien rrieester vinclen.
Dat was de beÀendmaking, r:lat de ziekeir zich
bij den scheepsdol<ter lcondÀ aanrnelden. En er
vr'aren veel irranken aan boord. Dat kwam door
de hitte en de benauwde logiesplaatsen. Ooji had
m:n dikwijls ongezond voedsàI, slecht bewaard
in vaten en lcisten. Er waren leveranciers die be-

t2-*

rnompelen. .Z"k., vu" ,j;"ïaer
l""r:1
en moeder. Men lcende hem niet. Hij
;;"";
op
de lijst
als Schlosser uit F{annover.
I-ii, *.; ;en zwerver,
die uit ellende dienst h"d g.;";;;. ,"
Morg.r"

ka_

'We

zullen den zeeman begraven, zei hij.
Het volk stelde zich op
deed
"" lË J"rripper
gebed. Het was overigens
doodstil

:"r
0oorcl.

aan

Dirk dacht aan de familie van den doode
en
aan zijn eigen huis.
Matrozen namen den doode op, en droegen
lre.m drie maal rond den
ur"o,In mast. Een
trornknelaar sloeg een roffel. ban legde"
d. ;;_
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rrozeil het
schiiiir;ir-rg;

tijk op een plank, die over de verhing. Bontekoe wachtte even. Tben

i;cp lr,j i;ret luide stern:
-- Een, twee, drie... in Geds nâam.
De matrozen gaven den doode een duw en
Schlosser gleed van de plank in zee. Door de
zv\lare steen€'n zonlç cle harrgrnat ,met den last
onriicldelli3l'<. Zoo wac een begrafenis op zee. En
b,'neCen lagen er ziel<en, die bedachten, rhoe .dat
'ootr<
met hen kon gebeuren.
De Nieuur-l-{oorn vervolgde haar reis.
't Waren eentonige dagen. En de zieken leden
veel. fi,indelijk Lresloot Bontekoe bij een ei]and
te anlceren, de zietr<en aan p'al te brengen en het
schip eens flinl* te laten schoon maken. En dat
gebeurde. De kranl<en kropen in het lange gras
cn kc.resterden zic'h in de zon. Ha, dat was heer.lijk, zoo in de frissche lucht. En ook de gezonden
'waren blij eens de voeten op de aarde te zetten,
n:n zich vrijer te bewegen. Het was eerst voor
llirï< eèn vreernd gevoel. In de boomen zatert
blauwe duiven, die zoo tam waren, dat ze zich
:gemakXrelijk Xieten vangen. Men legde een vuur
iaaTl en er werden duivenboutjes gegeten. Matro:zen gingen op verkenning uit. Ze zagen helder
'-water in een klaterende beek. O, wat
smaakte
dat beter, dan 't muffe water uit de vaten. OoI<
de zieken genoten er van €n.men haalde de vaten van boorcl, liet,het oude water er uit en vrrlde
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ze met versch. Er werden visschen gevângen,
sohildpadden, wilde hennen. Men braadde, balcte
"t 'Was feest voor de schepelingen. . .

en kookte.
Men spande een tent voor de zieken. Hein R"ol,
de koopman, bromde wel, dat het tijdvertries
\ ras, maar Bontekoe had meer hart voor zijn
volk.
Dink en eenige ,matrozen zagen in een kre,:k
dikke palingen.
' * Daarvan moeten we er hebberi! riep er een.
[]e palingen waren zoo glad, dat ze door de
i.ingers heen, sclloven" Maar onze gasten stonden
niet gauw verlegen. Ze trokken hun hernden uit
en spanden ze als netten in 't water. En 's midc{ags werd er paling gegeten. Van }:oomen pluT'.t,,,
inen vruchten.
Drie welren bleef rneû op 't eiland. lntusscheir
wercl het sctrip duchtig schpon gernaakt en van
l:innen met azijn besprenkeid om het te ontsn-retten. De meeste zie{<en waren na die drie wekerr
geheel genezen. Met nieuwen rnoed zettc nler:r
de reis vr:ort. De twee andere schepen waren wat
vroeger een anderen koers r.litgegaan.
De vaart rr"erd weer eentonig. f)e clagen Eûleken op elkaar. Een reis ï'r,ââr Oost-lndië koer
toen acht maanden tot een jaar dr:ren (nu "'"ier
*eken)
Zoer ging de Zorner vnorbij eln rve:rd het lVin-

*
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tenrninste in 't vaderland, want hier had
ter
geen
last van koude.
men
IV.

't

'Was de l9e Nove,mber, na den middag.
Schipper Bontekoe lag op het dek naar de effen
zee te kijken. Plots stor.mde Dirk naar heirn toe
en riep:
Schipper, er is brand !
-Bontekoe sprong op.
'lVaar) vroeg hij.
- In 't ruim, bij de vaten.
-De schipper snelde er heen. Hij zag geen vuur,
maar wel veel rook. Hij beval water aan te brengen Dit deed men in leeren emmers. En na een
tiid bleef de rook weg.
'1 Is klaar, zei BonteLc^-: we zijn er vlug

bii- geweest.
De bottelier had onvrijwillig brand verwekt,
tocn hij om dranl< ging en er een sprenkel van
zijn kaars in een vat brandewijn viel.
Bcntekoe begaf zich naar zijn kajuit. Na een
kwartier kwam Dirk weer aangeloopen en
gilde:

Schipper, het brandt nog!
scheen het ernstiger" Van veel plaatrcii
steeg er rook op.
.- Allen blusschen ! beval Bontekoe.

-Nu

l6 -*

Hij zelf daalde in 't ruim. Het was er benauwd
door'den rook' Maar de schipper wiide het red"

dingswerk zelf bestr.rren. Men reikte elkaar de leeïen emmers met water toe. Wat werd er gewerkt!
Een half uur lang! Maar het scheen niet te baten'
Door de lading k*"* nog meer rook'
Allen uit't ruim...'t is hier niet meer te
riep Bontekoe.
houden!
Hij ging ,rt.. d"r-, kooprnar:. Hein Rol' en zei:
i IJ tijd, dat we het buskruit over boord
gooien, *urri als het vuur tot daar kornt, vliegt
het schip in de luctht.
-_ D"t kan ik nog niet toestaan, antwoordde
l-ieirr Rol. f)e brand kan nog gebluscht worden'
en wat zouden'r*'e. zonder kruit doen, als we door
zeeroolreïs aangevallen werden?
: Gij zijt Àeester over c{e lading" ' We ztrllen voort blusschen.
't ruim'
Mei:. lvierp nu van boven water in
en
moest
hitte
doch het hielp niet. Men voelde de
voortdurend wijken voor den rook'
Dat .roràt ernstig, dacht Bontekoe. Een
boot en een kleine sloep'. ' Hoe moeten we ons
daar rnet twee honderd man in redden? En geen
land in 't zicht.
Ziin blik viel oP Dirk Pieters'
Knaap, gij blijft met cle andere jongens
dicbt bij n,e, ,.i hij. Ik heb uw vader beloofd ov':r
u te rvaken,
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-'trK

O', schilrper, wat zal er gebeuren) vroeg
a

ngsf isl

Ver{rouw op God... Verlies geen moed!!
Vooruit, nog blusschen. 'lUe geven den strijd niet
op! riep Bontekae.
l
Maar hii zag niet, hoe reeds eenige matrozen
stil over de verschansins in de boot of in de sloep
waren gekrcrpen, cm zeker te zijn, gerecl te worden.

cle bcot, flrristerde een der jan-

-* Korn. in
** Neen, de schipr:er zegt, dat we hij

gens tot Dirk.

herrr

rnoeten blijven.
De andere jongen sloop weg, een tweede vr:.{gde. Hein Rol zag, dat er r:eede volk in de boerterr
was. Hij liep naar 't achterschip.
-- Terug aan dek! zr:i hii. F{ier is err werk...
doet uw plicht!
__ 'We bedanken er voor levend te verbranden of als ratten te verdrinken... antwoordde
Roode Hannes. Als ge mee wilt, kom clat vhrq.
want we snijden de touwen los.
_ En de anderen?
---._ Ër is geen plaats voor iedereen. Elk zorgt
voor zich zelf.
Er waren rneer vluchtelingen. En Hein Rol,
die het buslçruit niet irr zee had willen sooieno
gerlroeg zich Ïaf en daalde in de boot af.
*- Wacht op rJer: schipper I zei hij nog.

t8 *

-* iiie

L.rppigu*td

tor.rwen clcor ! Anclers
riep Hannes.

wil t.:ch niet kornen t I)e
wordt de boot overladen

I

be boat en de sloep staken af en men liet de
overigen op iret br,anden'd schip achter.
Dirk had naar de andere jongens gekeken.
--'* O, schipper.". de Ïrooten varen heenl gil.

de hij.
Bontellcoe, die zich nog rnet den brand bernoeide, keerde zich om.
-- Lafaards! Verraders! brulde hij, woedend
o'rer die verachtelijke houding.
û,:iç de rnatrozen gingen geweldig te keer.
** Mannen, zei Bontekoe, wij zijn nu, naast
ons zelven op Cod aangewezeïl. Geeft den
moed niet op. De eene helft blijft blusschen...
de anderen gooien het kruit over boord. tr-lebben
ae u oolc achter gelaten, kind? vroeg hij aan Dirk.
De knaap wiide zich goed houden. Maar de tranen sproTlgen hern in de oogen.
-"- O, Heer, red cnsl srneekte hij.
Men blusctrrte voort en het vuur scheen te minderen.
I-loudt rnoed ! riep Bontekoe.
- De olie brandt I klonk het eeno-klaps.
-Nu was er geen blusschen rneer aan. De vlammen sloegen uit het ruim. Veel matrozen liepen
h,andenwringend en gillend rond. Anderen zonken op de knieên en baden. Bontekoe wierp met
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de moedigsten vaatjes kruit in zee, maar er wareri
er wel drie honderd aan boord.

En nu laten we even Bontekoe zelf vertellen,
zooals
heeft.

hij het in zijn

scheepsboek geschreven

< Ik klom naar het achterdek, daar was mijn
plaats als schipper. Daar wilde i'k met mijn
mooie, goede schip ten onder gaan. Slechts even
stond ik daar. Opeens een donderende slag. FIet
schip vloog in de lucht. Ik voelde een hevigen
slag tegen mijn rr"rg, toen wer:l ik omhoog geheven" Ik hief de handen ten herncl uitroepend: << O,
Cocl, wees mij genadig! >> Toen viel ik in zee.
De groote mast dreef vlak bij me. Ik zwom er
heen en ging er languit op liggen. Om mij heen
dreven'stengen, vaten, kisten, maar ik zag geen
levend wezen.
O, God, riep ik uit, zijn ze dan allen omT'oen opeens, kwanr vlak bij mij een
gekom'eir.
jonge man boven...
__r

Dirk was ook in de hoogte gegaan. Toen hij
kennis kwarn, lag hij op çen stuk van het
wrak. En toen zag hij schipper Bontekoe. Hij
hielp hem op het wrak van 't schip.
Ik heb hier zoo'n pijn in mijn rug! kloeg
Dirk, ziet ge de booten niet)
Bontekoe.
ginder
heeÈ ver... Maar de mannen
-*' Ja,

i:ij

kunnen ons niet

t"î?O

_

l61sn we dan bidden, ,iongen.
bad luidop. Het was stil rond

-Bontekoe

hert.

De zon was aan 't zinken, 't zou dadelijk nacht
zijn.
*_ Schipper, de booten kornen ! riep Dirk.
---. 'O, we zullen roepen!
En luid schreeuwden ze om hulp. De booten
naderden. Bontekoe en Dirk werden gered. De
schipper was zoo uitgeput, dat hij haast niet spreI<en kon. Hij kroop in een roefje.
ik zal 't niet lang meer maken! kloeg hij.
-iiirk vertelde, wat er gebeurd was. Hein Rol
scheen beschaamd. Bontekoe lvas te ziek, om
hem en de anderen, hun lafheicl te verwijten. I)e
nacht daalde over de zee, en de schipbreukelingen.

Er waren in de bool en de sioep' samen /2
nrannen; dus waren er 133 schepelingen verongelukt. 's Morgens lag Bontekoe nog versuft in
Lret roefje. Maar de mannen rïepen hern. Ze zagen niets dan h.lcht boven en zee orn zich en
wisten niet, hoe te varen. Ze vertrouwden op den
schipper, dien ze eerst zoo iaf achtergelaten hadden. Bontekoe kwam te voorschijn. Hij had ook
t\^/ee wonclerr in 't hoofd. De heelmeester, die
eveneerrs in de boot zat, had geen pleisters; maar
hij kauwde wat brood en legde het toen op de
wonden. Bonteicoe rilde van de koorts. Men
reikte herr\ een jas toe. Hij maakte een deuk in
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.en Lussen eR zette dit op het hoofd. Zoo was
hij eenigèzins beschrrL.
Iln nu zou hij orde stellen op het zwalken.
Men had 7 pond brood gered. Ieder znu dagelijks
een stukje krijgen van een halven vinger groot.
Hij liet de rrnannen hun hernd uittrekken' Van de
hemden zcu men eeiien rnaken, waut tle bcot
hacl kleine masten. h,{en zou.lang ku,rnnen zwalken. maar de ochippei" sprak allen toch rnoed in'

Er was geen kor,T pas; hii zoll 's avonds rir: riclrting bepaien uit de sterten ' Zaa v*:er men dacr
,roJot. È, *tu geen wateï aËrn ï:oc'rd" Gelu[c]eig
begon het te ,*g*rr*t. Men ving water cp in de
z.il*n en vulde twee vaatjes. Bc'r:ielçoe sno:ed de
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neus van een schoen en die zou als drinkkorn
clienen, een neusje per dag voor iederen man.
Die in rie sloep eaten, vïoegen om in de boot te
rrrosen ï<omen. Ze waren ba.ns af te dwalen en ze
stelclen oolc vertrouwen op den schipper. Deze
narn hen in.
Dari'en en nachten qingen voorbij, maar men
ontdelcte eeen lancl" Het brood was op. Er werd
honpler seleden. Er lcwam een zwerm meeuwen;
de vr:gels l4/[rren .verraneicl, en lieten zich vanqen.
\/lt-rs wei-den ze seplul{t en rauw gegeten. Dat
*'n.s q,recl voor een clag" I\4aar de honger knaag'
de vreer. Eéns kcn men vliegende visschen bemachti.lgen. FL:t hieln voor een ancleren dag. Nu
of
\,Ara$ rnen neqeil c,{agen aan
zwerven. MIen sprak
biina niet îneer. Allàn waren moedeloos. Ze
vreesder-n, dat ze van honqer en dorst moesten
sterven. ï-[ein Rcl, de koopman. sclreen geheei
versuft. Bnnfekce trachtte nog den moed op te
weLl<.en. <<'We rnoeten trand naderen >), zei hij.
Maar n"ren .qeloofde hern r-riet rneer. De schipper
zae in de oogen van $ornin'lïge rnannen een onheiTsqellencl qefÏiklcer. Den tienclen morgen zei
Dirlç na.cht [ot Eontelcoe:
** O, sr:hipper, vannacht heb ilç rooden Hannes hooren zegÉTen, clat ee nrii en de andere jonse;rs zr.ill.eir apeten.
FJnntekor: scl-rrolç ge',vekiie van deze me.dedee-
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iing. Het was wat hij gevreesd had' De honger
maakte de mannen wild"
\/61t1suw op mij ! antwoordde Bontekoe
aan Dirk.
hij dan, wat hoor ik, dat
-- Mannen, vroeg
er een duivelsch plan is opgerezen I Zouden er
hier tot moorcl durven over gaan? Weet ge dan
is? God
niet, welke een verfoeilijke zcnde dat 'Wat
zou
geduld'
wat
nog
hebt
zal ons redden;
overgewaart
daad
het u spijten, als se tot die
't zicht'
Eîaan en er kwalm land in
Toen stond r,rode Hannes op en snrak:
Ge hebt ons nu lang senoeg wiis gemaakt,
dat we land zullen zien. Mïsschien zeilen ',ve er
steeds 'i,erder van af. En we willen niet langer
liiden. We hebben vannachi afgesprc,ken, dat we
eerst de iongens zullen opeten, en dan loten we
er om, wie van ons aan de beurt lçomt'
_- Mannen, zoo ik als schipper niets meer te
bevelen heb, dan smeek ilc u: spaart die jongens!
Fdet zijn nog kincleren, ziet ze aar..' Hoe zoudt
qe in 't vaderland ooit zoo'n moord verantwoorclenl Hoe zo,.rdt ge, als God ons redden mocht,
nog ri-lst vinden) Noq eens' n:lannen, spaart die
kinderen, ik bid het in den naam van hun moecler en in den naarn van God.
Bontekoe sprak ernstig en Dirk drong zich
teqen hem aan. De knaap barstte in tranen uit.
Hij dacht aan zijn ouclers, aan allen thuis! Zou
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men hem slachten als een dier en versiinden
Ook de anderen schreiden.
De mannen waren even stil. Toen zei roode
È

Hannes:

'Welnu, schipper, we geven u drie dagen.
- we dan nog geen iand zien, laten we ong
Als
niet meer verbidden I
Nog drie dagen... Bontekoe dankte God voor
dit uitstel. << Dirk, bid ook, >> fluisterde hij den
jongen toe, en hij bernoedigde eveneens de ande,
ren. Hein Rol zei niets.
Er waren mannen, die zeewater dronken, want
de vaatjes waren leeg. De schipper waarschuwde
hurr en zei, dat ze ziek zouden worden in de ingewanden en sterven
Dat we sterven... zonder water houden
we- 't niet meer uit! riep men terug.
Dirk stond veel angst uit. Soms viel hij in een
koortsachtigen sluirner. Dan schrok hij op, meenend, dat roode Hannes hem vastgreep. Dirk
snakte dan den schipper bij den arm.
Den dertienden da,g regende het. Men spande de
zeilen en ving het welkome water op. Men kor'
drinken, en de vaatjes werden gevuld. Bontekoe
voelde zich zeer ziek. Hij had al die dagen en
nachten gestuurd. Nu kon hij niet meer. De kwartiermeester loste hem af. Borrtekoe kroop met de
jongens onder 't volk, waar men elkaar wat
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wanmde, want .il.r, *ut.n dun gekieed en had'
den immers geen hemd meer aan.
De dertiende dag! Als men heden geen land
zag, zouden de wanhopige kerels de jongens opeten. Dirk lag half bewusteloos op den bodem.
Soms schreide hij, dan weer gilde hij van zijn
inoeder" Het was af zij zich over hem lroog met
haar vriendelijke oogen.

knaap.

O, rnoeder... roode Hannes! snikte

de

Bontekoe streelde hern dan over 't klamrne
voorhoofd
Eensklaps schreeuwde de kwartierrneester:
<< Land, mannen, ko'mt uit! Landl
Ailen richtten zich op.
Daar lag het van Goc{ afgebeden land !
Bontekoe later.
schreef
Velen weenden van vreugde.
Land, Dirk, er is land! Dank God, zei de
schipper ontroerd en hij knikte ook de andere
jongens toe.
Een kwartier later rvaren ze aan wal. Bontetr<oe
viel op de knieën en kuste den erond. En vurig
dankte hij God. Hij dacht aan de jongens. !-let
was de derde dag en de redding kwam. Daar
groeiden kokospalmen. lVlen smulde aan de noten
en.dronk het sap. Maar 's nachts bij een vuur
hadden de ,meesten buikpijn van het vele eten"
Men derorzocht het Ïand verder en ontrnoette in-
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boorlinqen" N4en kocht van hen rijst en hoenders.
De wilden beduidden, dat het dorp verder lag.
En ze wilden er Bontelcoe heen brengen in een
bootje, een prauw, want de schipper wilde er
rneer voedsel koopen. Hij had nog wat geld. Met
vier man liet hi; zich weg brengen. Op het dorp
werc{ hij vriendelijk ont\rangen" Hij kocht er een
]ruffel, rnaalhet dier was zoo wild, dat men het
niet kon vangen.
De matrûaen zeiden tot Bontekoe, dat hij maar
alleen rnoest terugkeeren naar 't vollç, vanavond
zou de buffel wel gaan liggen" om te slapen en
dan konden ze he,rn binden.
*- ISlijft hier niet alleen, ik vertrouw die wilden niet, sprak Bontekoe.
h4aar rie rnannen wilden niet naar hem luister*;r. I)e schipper stapte atrleen naar de prauw. Hij
l:echridde cle inboorlingerr, dat ze hem weg zouden roeien" Ze wilden niet. Bontekoe trad flink
op, greep er twee bij den arrn'en duwde ze r,aar
het bootje. Dai rnaaiçte indruic. De wilden roeirlen de rivier af. Ûnderwege vroegen ze geld.
ïrlc,ntekoe gaf hun iers. Ndaar hii hoorde, hoe ze
rnet eikaar spraken, en hij had -het gevoel, dat
zÊ eeï) Lroos plan crverlegden. En hij was onger.vape4rd. 't LeeXc hem of hij tusschen twee wnlven
zoo
zaf $-Tij kreeg den inval ori tê zihgen en,
- boosc.hreef hij later -__ itr< zong dat het door de
men en .trà h,rschage klonk, doch ik was heel an-
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ders gesteld. En de mannen begonnen te lachen,
dat ilc ze in de keel kon kijken. > Veilig kwarn
hij bij zijn volk. Den volgenden morgen' waren
cle vier matrozen er nog niet' Maar een bende
wilden verscrheen uit het bosch, om de Hollanders te overvallen. Allen moesten naar de groote
broot vluchten. Dirk snel'de met Bontekoe mee'
Hij hoorde het woest geschreeuw' Behalve de
vier, die in het dorp achtergebleven waren' vermiste men elf man.
--- De wilden zqllen ze opeten, vreesde Bontekoe.
Dirk huiverde. ,Allen betreurden de ongelukkigen. Ze konden niets doen, want ze hadden geen
i,r.p"rr.r. De h,akker zakte in de boot neer. Hij
was gewonC en ziin g.elaat r'r'erd blett'w'
Ze hebben vergiftige speeren gebruikt, zei
Bontekoe.
Vlrrg sneed hij het vleesch rond de wonde weg,
"'t
om vergif te weren. De balcl<er doorstond heldhaftig de vreeselijke pijn. 't Mocht niet baten.
't Werd
Hij stierf en zijn lijk werd in zee gelaten.'Wanneer
nog stiller oncler de schipbreukelingen.
zou dit zwerven eindigen? Later moest men
weer aan wal, om voedsel te halen. Men vond
oesters en pahnen.
's Morçlens cntclekterl cle schiÏtbreukelingen
zeilen.
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heugd.

Ginder liggen

schepen

! klonk het

ver-

Drie en twintig waren er. Men zeilde er heen.

't Waren Nederland'sche vaartuigen. Men was
eindelijk bij Java aangekomen. Velen weenden

van vreugde. De zwervers werden gastvrij ontv"ngen. Hun lijden was ten einde! Zoo kwam
ook Dirk op Java, in Oost-lndië aan.

V.

Veer was 't 'Winter en reed rnen schaatsen
rond het Hollandsch stadje Hoorn.
Vier mannen naderden over een vaart de stad.
De ijzers knersten in 't ijs. De avond was al gevallen. Aan de kade gleden nog eenige jongens
baantje.

I)e vier ruannen bonden de schaatsen los. Ze
schenen nu geen ti'id meer te hebben, om met
elkaar te praten. Ze klommen op de lrade en
stal:ten snel voort.
Een begaf zich naar een kleine straat. 't V''as
Dir'lc Pieters. Bontekoe hacl ,hem'te Batavia in
Oost-lndië een plaats als scheepsjongen bezorgd
op een vaartuig, dat naar Holland zou varen. De
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schipper moest nog lang in den Oost dienst doen
en Hein Rol ook. En gisteren was Dirk met drie
stadsgenooten te Tessel aangekornen. Thans J:evond hij zich te Hoorn. Ontroerd bleef hij voor
zijn huis çtaan. Hij gluurde door 't raafn. De
kamer was verlicht door de vla,rnmen van den
haard.

O, God, ik dank u, zei Dirk. Vader
moeder leven nog,

en

Zijn moeder zat bij de tafel en vader bij den
haard. En ook broers en zusters waren daar.
Dirk trad binnen. Hij was twee jaar weg geweest en in clien tijd een heel stuk gegroeid.
* Zeeman, komt gij ons nieuws brengen
van onzen zoon) vroeg vader Pieters. We hebben
seclert zijn vertrek niets meer van hem gehoord'
Het is meer clan twee jaar.
Doch het moederaag zag scherper, al was het
maar bij het schijnsel van een turfvuur.
Diill<! riep vrouw Pieters uit'
- Moeder... vader... j., ik ben het! snikte
de-zoon.
vaHij lag in moeders annen, dan drukte hij'Was
't
der de hand, groette broers en zusters.
een aangïijpend toc,neel.
Een zuster stak de larnp op. Allen moesten
Dirlç nu toch eens beter bekijken'
Welk een vreugde in de nederige woning!...
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Ën d. lr.lr.r hoorden het nieuws .n vulden het
karnertje. Ja, mens'chen verdrongen zich v66r

de deur!

Dirk i<on nu maar in groote trekken het nieuws
vertellen over de wonderbare reis met het schip
van Bontekoe.
Hoe veilig legde hij zich 's avonds in zijn oud
bed, nog eens warm toegedekt door moedêr, nâdat vader in het avondgebed God innig gedankt
had voor dit geluk!
Dirk vertelde wel een week lang. Zoo deden
ook de anderen. Maar de zoon varr Pieters was
vait besloten terug naar zee te gaan. Ën hij d;;J
het en later werd hij zelf schipper op Oost-lndië.
Bontekoe bleef zeven jaar afwezig.
Later heeft hij die wonderbare reis beschreven
en zijn boek werd gaarne in Nederland gelezen,
ook nog toen 'Willem Bontekoe reeds lang gestorven was.
En nu zegt men nog van een tocht met veel
tegenslag: << 't Is een reis van Bontekoe geweest >>.
Hoorn is een still stadje bij de Zuid,eryee geworden, maar toont nog de sporen van vroegere
grr:otheid, toen zoovele -ran zijn zonen flinke zeevaarders waren.
lVïaar de scheepvaart koos andere wegen dan
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de Zuiderzee. Veel piaatsen verkwijnden, zodals ook Enkhuizen en Medemblik. En 't zal niet
zoo heel lang meer duren of de Zuiderzee zal
droog liggen, want de werken om ze leeg ti

ti{)mpen, zijn in vollen gang.
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