Jan Bart
Jean Bartt

Kinderen dragen dien naam op hun marinepet!
Jean Bart! Maar hij heette zich zelf Jan, eenvoudig
weg Jan, Jan Bart. Kort en kloek achtereen als twee
koperen schoten uit een zeekanon.
Jan was Vlaming. Wij schromell er nict voor'.
Wij zijn er fier op, want in Jan zat zooveel moed,

voortvarendheid, zelfvertrouwen, heldhaftigheid,
dat men hem, willens of niet, bewonderen moet.
IIij was koen en vermetel en als een leeuw brulde
hij zijn naam over de wijdsche zeeën, tot het eindc
der wateren: Jan Bart!
of 'TVas
als het suizen door hooge luchten van ecn
ijzeren handschoen. 't'Was een schreeuw van brons,
schrik verspreidend cn ontzag.
Jan Bart! De zeeroover! de kaperkapitein!
Maar kapen in dien heroiken tijd beteekendc
heldenmoed. Gewapende diefstal listig en moedig
uitgevoerd gold ter eere. Doodslag en landrooverij
was roniantisch nobel. En boven dat mooie belijndc
barbarisme wapperde, als een vlaggetje, de vedcrbos der onderscheiding.
Zeerooverij was toen een edel bedrijf en paste
zoo goed in het decorum van rinkelende sporen,
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kletterende sabels, blinkende
pistolen, fluweelen
wambuizen en kanten kragen.
En groote rosse laarzen geljk
u
van clen Reus
uit Klein Duimpjes_verhaal] -'-- die
Zeegevechten

en genoeg.

Want daar zat een borst in <licn nran, een ronde,
eerlijke borst, hij was zclf in de leer geweest bij
niemand anders dan bij Michel de Ruyter en die

Gothische schepen, beladen
en ]reweeldigcl met
gouden rococo, met takehverk
als vedelsnaren; met
bebeelde, en gecisele"rau
fr"ifigen. Zoo,n
rooverschip Ieek *ul
"*o.*"ovol kantwerk
een
kerke,
?p
en
beel<ihouwerij, met ilinkerrde
t;;;"""
kandelabers,
dat men vol eerbied en liefde
f"'*"a.
De kanonschoten rommelden
over de zeeën als
tonen uit zware orgelpijpen
e., a" rook gaf bedwel_
ming van wierookDe dood scheen te lachen uit
rooden vrouwen_
mond.
Toen was de krijg ter zeeiets
anders dan nu. Toen
beefden mooiheid en ridderlijil;;
in het moede
gebaar van sterven. Men
,ro"gïrtu;aer dood onder
een buiging of met een eerbiËoileîrerentiet
* Attrape, mon vieux t Bonsoir
! Slaap wel ! Adierr !
't Maakte het afscheid van jeugd
en leven minder
smartelijk. Men stierf met àen
ficn ,
de lippÀ
i"t. Juor.n"lTr";i
kende oogen.
O, C)ryano de Bergerac!
En ook gij moedige, pootige,
Vlaamsche Ja'Bart!

had van hem een vrcesclijke ztrcrat gemnakt.
Jan Rart of Baert werd <len 21 October 1650 te
Duinkerke 6;eboren. Zijn vader was een visscher die
het stieltje van zeebuiterij zeer deugdelijk schijnt
gekend te hebben en van zijn zoon verwachtte dat
hij hem zou opvolgen in eere en deugd >.
Nele, zijn vader cn Tootrtjt: IJurt, zijlr grootvitcler,
die tegen dc F)ngclschcn lraddcn gcslrc<krn cn <loor
kaperij hun rijkdonlmcll lretrokken zoudcrt licr olr
hun jongen worden, de Hollandsche zeclui, rceders,
kooplieden en allen die destijds van de waterwegert
leefdeh zullen hem echter wel vervloekt hebben.
Van af zijn72' jaar, toen hij ter school nauwelijks
zijn naam had leeren schrijven, werd Jan op een
schip gestoken en aldaar vertrouwd mct wecr en
met winden en het werk tlat op een zeeboot te verrichten was. FIij sliep bij de"matrozen in lrct stikkende tusschenruim of kon dcs nachts, op ltet tlek,
op eenzame wacht de gouden sterren tellen.
Hard werd zijn lijf en zijn geest voor alle indrukken vatbaar. Hij tapte moppen als een lJslander,
< smoorde > lijk een Turk, sprak zuivere zeemanstaal en vloeken kon hij tegen den beste op.
Maar toch bleef er steeds veel warmte in zijn
hart en hij werd om zijn aangeboren vriendelijkheid, orn zijn gedienstigheid door iedereen E;eliefd.
Toen Engeland tegen Holland streed nam ..ïan
onder admiraal De Ruyter plaats, vocht als een
<<

iiir:;l

Te Duinkerke in,brons staat
hij onze Jan Bart,
de Vlaamsche Kerel, die God
maar Engelschman betroefde """ii à.i"el vreesde,
en ae-niooiste schepen
der Nederlandsche provinciën
naar den kerder

--

zond. Jan Bart roofdc cn haapte tot het eere was
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tegen de Nederlantlsche republieken verklaarde
verliet Jan dc Itrollarrdsclrc vlont en schaarde ziclt
nan de zijde van zijn nicuwcn rncester en koning.
ï:Iij rustte een cig4en st:hi1l uit, vcrnielde en haapte
alles wat in strijd met Llranl<riik was en wat henr
onder entcring kwam.
flij was ccrrr sool'l vrijhuitcr'. zondcr :rrlclbrieven
noch weltcli,ikt: tilcls, stroolltc voor cigen rekeninSl
cn blecf nochtans in cerlijkheid zijn koning dienen.
Gcdurende vijf jaren knapte hij aldus twee-en-

vijftig sehepen.
Zijn gedrag ku'am dcn koninu t()r oore die henl
't bevel over trn'cc I\'cgarttcn gul' err hem in 168[
uitzond onr de zcor'o()vcrs van lialé te bevechten, dir:
Bart dan ook gcrtrouw tot den laatste uih'oeide.
ïn tr6.37 hervatte hij den strijd tegcn ÏIolland, eir
kreeg alsdan tot meclewern<er den bem<:hten kaperF"orhin. Tijdens een zeegevecht werd hij door de
lingelschen gevûngen genomen en naar Flymouth
gebracht, rvaar hij ontsnapte en met een visschersvaartuig naar Frankrijk vluchtte waar de koning
hem te Versailles ontbood.
Jan bij den koning! De nlrve zeetnan clie van zijn
priile jeugd onder kruitdarnp had gestaan en geleefd
rnet onbeschaafde kerels.
ktreine leeuw, en leerde van zijn genialen meester,
in oppersten stond, de kunst der halmte en de snelheid in 't berekenen.
\n 7672, na den vrede van Nijmegen, wercl Duinkerke met gansch Zee-Ylaanderen bij Frankrijk
ingelijfd en toen daarop Lodewijk XIV den oorlog

bij l-odewijk XIV, den fijnsten aller

vorsten,
tlcn Franschman die niet eens met hem, Vlaamschen
jongen, zou kunnen spreken!
.Ian ging. 't Kon hem niet schelen, als hij maar verhooging bekrvarn. Hij moest nog al lang wachten
vooraleer hij toegelaten werd, en het verdroot Jan
ellendig zoo langJ te n'achten! Hii haalde zijn var.tran

-132kensblaas uit den zak en stopte zijn baardbran_
derke. Toen sloeg hij, midden van de gepoederde en
bepruikte jonkers, vuur en begon te rooken als een
schouw.
d" hem 't pijpke te na kwam keek hij aan of
- .Fl
hij
hem naar den kabeljauwkelder wilde zenden.
Jan eenige flinke trekken had gedaan werd
- .ï::-"
hij
rrij den koning geroepen, maar Jan kon het niet
over zijn harte verkrijgen om zijn pijpje half
uitge_
rookt weg te steken. Hij stak de deur open en trad,
omhuld van een tabakswolk, bij Lodewijk XIV.
Blk'n goeden dag! zei Jan.
-Van
links en van rechts deed men.Ian teeken dat
vuile ding u'eg te bergen, maar Bart dacht: Ga, je
ii-ang maâr, ik rook! en dit peinzend spuwde hij op
het tapijt.
f)e koning keek den vranken, ongegeneerden man
een stond gemelijk aan, zei iets, maar Jan verstond
hem niet en wat hij antwoordde begreep de koning
niet.
-- O, dacht Jan, gij, gij spreekt rnâar Fransch, ili
spneek mijn Vlaamsch.
En aldus konden zij elkander niet verstaan en
.Tan werd door den grooten koning nooit
tot admi_
raal verheven, maar sinds dien dag en dit onderhoud
werd hij gekroond tot patroon van al cle Vlaamsche
pijpenroohers"
Ga, zie maar, in Vlaanderen, hier en daar zult gij
op een uithangbord Jan Bart zien rooken, staanàe
ongegeneerd in zijn wijde botten en ergens heb
ik
zelf in gebrekkig schrift deze verheertijking gele_
zen: Au Sint Jean Bart, tabacs en sigaren.

-133De Engelschcn die Jan hadden gevangen genomen
zouden thans hun duad bekoopen. Jan snelde met
zijn kapiteinstitel naar l)uinkcrke en ondernam, in
weerwil der Engelsclre blokkadc, zulk een voorspoedigen kruistocht dat de vrcczc sloce in hct harte der
vijandelijke scharen. [Iij kaaptc wat onder zijn
Lrereik viel, de Noordzcc geraaktc gcdeeltelijk vrij
en Jan kwarn met een aanzienliil<en buit te Bergen
in Noorwegen aan.

Daarom werd Bart vereerd met het kruis van den
heiligen Lodewijk en als bedanking ontrukte hij
den Hollanders een onschatbare bezending levensmiddelen die deze gekaapt hadden waardoor hii
kuststeden tot honE;ersnood doemde.
In 1696 behaalde hij op Nederland nogmaals een
groote overwinning en verbrandde meer dan tachtig
koopvaardijschepen.

Toen werd hij, na een nieuw verhoor bij den
koning, tot bevelhebber van een eskader benoemd en
Jan Bart bedankte Lodewijk XIV met de woorden:
<< Sire, daar doet ge wel aan !
In die betrekking overlaadde hij zich met roem.
Maar de Vlaming werd nooit admiraal benoemd.
In 1702 liep hij een verkoudheid op'en de man die
water, wind, koude en mist had getrotseerd, stierf
in een verwarmde kamer, aan een longontsteking.
Jan Bart !r'as een groote zeeheld die naast Tromp"
Piet Hein, De Ruyter mag geplaatst worden.
Op de Groote Markt te Duinkerke heeft het dankbare Frankrijk, hem in brons vereeuwigd. De koene
-staat daar in zeventiendeeuwsche
zeeheld
kleedij
van vrijbuiter, met ontbloot en opgeheven zwaardn
>>
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bepluimden llaphoed, en omgeslagen zeeLaarzen, erre
niet zonder ontroering kan men hem aanzien en zijn
grootsche daden uit fabelriddertijd herdenken.
Ïtrij was een Vlarning en een held.
1915
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