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VII

Een woord vooraf.
Het verhaal, dat hier volgt, werd mij reeds als kind door mijn Vader verteld.
Dat ik het hier mag oververtellen, verheugt me zeer.
Nu hoop ik twee dingen. Ten eerste, dat gij, die dit boek lezen zult, er eenige
aangename uren door moogt genieten - maar bovenal, dat ge aan het einde van het
verhaal uw hart warm zult voelen kloppen voor de eenvoudige, soms ruwe, maar
ijverige en eerlijke visschers, die dagelijks onder allerlei gevaren op zee zwerven
en, ondanks hun vlijt en hun moed, meestal met de hunnen in zeer kommervolle
omstandigheden leven.
Ik acht het tevens een aangenamen plicht, mijn hartelijken dank te betuigen aan
den heer A. Bording te Durgerdam, die mij bereidwillig het ‘Authenthiek Verhaal’
van de avonturen der helden van mijn boek afstond, alsmede aan den heer D. van
Wijngaarden van Rees, te Urk, die mij op mijn verzoek zeer gewenschte mededeelingen
deed betreffende den toestand van Schokland vóór 1859, terwijl ik een weemoedige
gedachte wijd aan wijlen den heer P. Roos te Durgerdam, die mij, nog kort vóór zijn
overlijden, met de vriendelijkste welwillendheid vele bijzonderheden verschafte
aangaande het botkloppen.
Amsterdam, 1898.
De Schrijver.
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Door den Uitgever van dit werkje werd mij verzocht, dezen nieuwen druk met een
enkel woord in te leiden. Ik wil dat doen, door mijn voldoening te kennen te geven
over het feit, dat de geschiedenis van de deerniswekkende lotgevallen, door drie
Durgerdamsche visschers nu ruim zeventig jaar geleden op een drijvende ijsschots
beleefd, nog steeds belangstelling blijft wekken. - Als mijn goede Vader, die mij deze
geschiedenis voor ruim veertig jaar vertelde, dat nog eens had mogen beleven!......
S. Abramsz.
Amsterdam, Januari 1921.
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Een oudejaarsavond in een Durgerdamsche visschershut.
Hierbinnen is 't heerlijk;
Daarbuiten is 't guur.
Wij schuiven vertrouw'lijk
Bij 't knappende vuur.
J.J.L. TEN KATE.

I.
't Is Oudejaarsavond van 't jaar 1848.
Reeds verscheidene dagen heeft de wind met matige kracht uit het noord-oosten
gewaaid en het water in vaarten en rivieren doen stollen onder zijn ijskouden adem.
Ook de Zuiderzee, hoewel ze zich lang en heftig tegen de heerschappij van den
wintervorst heeft verzet, heeft zich toch eindelijk, moegeworsteld, op genade of
ongenade moeten overgeven en ligt thans geboeid aan de voeten van haar tijdelijken
meester.
Als een prachtige schijf staat de maan aan den hemel. Zij doet hier en daar het ijs
blinken als gepolijst staal en toovert zilveren kanten aan de geveltjes der meerendeel
vervallen visscherswoningen in het armelijk Durgerdam.
Armelijk?
Ja, wel armelijk.
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Dat is bij maanlicht niet zoo goed te zien, omdat zich menige hut in het duister
terugtrekt, als schaamde zij zich haar lompenkleed; maar de volle dag brengt ook de
armoede van het dop in het volle licht en vertoont de woningen, zooals ze zijn: oud
en scheef en verveloos; met een lapje hier en een pleister daar, treurende over haar
ouden dag.
Het is vinnig koud op den zeedijk, waarlangs de reeks hutten zich uitstrekt, die te
zamen Durgerdam uitmaken. Geen wonder dan ook, dat het hier eenzaam is en stil;
want niemand, die zonder noodzaak zijn warme woning verlaat, om neus en ooren
bloot te stellen aan den guren noordoostenwind.
Toch is het hier niet volkomen stil.
Hier en daar dringen stemmen uit de woningen tot in de buitenlucht door. Want
het is Oudejaarsavond, zooals ik reeds zei, en de meeste visschers zijn thuis en vieren
nu den laatsten avond van het jaar te midden der hunnen en spreken over hun makkers,
die niet thuis zijn en met hun vaartuig in de een of andere Zuiderzeehaven zijn
ingevroren.
Mag ik u eens even een visscherswoning binnenleiden?
Kom dan mee naar het huisje daarginds.
Veeg goed uw schoenen af op de vloermat - of liever nog: doe ze uit. Dat is zoo
de gewoonte hier; want de Durgerdamsche huismoeder is kraak-, kraakzindelijk!
Zoo - laat uw schoenen maar in de gang bij de deur staan en ga de huiskamer
binnen. Ge zijt er
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welkom - dat verzeker ik u, want de Durgerdamsche visscher houdt de
oud-vaderlandsche gastvrijheid in eere.
Een talrijk gezin, vindt ge niet?
Laat ik u de verschillende leden ervan even voorstellen.
Daar, in 't hoekje bij den haard, zit vader Bording, Klaas Klaassen Bording, zooals
hij voluit heet.
Hoe oud schat ge hem?
Over de vijftig? - Ik dacht het wel.
Maar ge hebt het mis.
Bording is van 't jaar 1803 en dus eerst vijf en veertig jaar oud.
Dat zoudt ge niet zeggen, is 't wel?
Ge vindt zijn haar te grijs en de rimpels in zijn gelaat te diep voor een
vijf-en-veertiger?
Ik ook. En toch is hij niet ouder, dan ik u daar zei. Maar hij heeft veel leed
ondervonden en veel zorgen gekend en hij leeft nog dagelijks in groote zorg en vraagt
dikwijls met een beklemd gemoed, wat de toekomst hem brengen zal: vermeerdering
of verlichting van druk......
Het meisje, dat hij op den schoot heeft, is zijn jongste - een aardig ding, nietwaar?
met die blauwe kijkers.
De dreumes, aan zijn knie, is zijn jongste jongen - een echte deugniet, zoo klein
als hij is! Zie hem eens lachen tegen zijn oudste zusje - ze zal zoo wat tien jaar zijn
- die ijverig zit te breien aan een witte wollen sok voor Vader, of misschien wel voor
een van haar broers. Want behalve den dreumes heeft ze er
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nog drie. Daar, bij het raam, zit de oudste, Klaas geheeten en negentien jaar oud;
naast hem zit Jacob, die zeventien jaren telt en bezig is, een scheepje te knutselen
voor zijn twaalfjarigen broer, die daar vlak bij hem staat en met bewonderende oogen
‘grooten Jaap’ aanziet, die zoo iets kunstigs maken kan.
Maar is hier geen moeder?
Zie, daar komt ze juist binnen, glimlachend tegen haar man en haar kinderen.
Kunt ge het haar niet aanzien, hoe gelukkig ze is, alle huisgenooten bij elkaar te
zien?
Want dat gebeurt niet vaak.
Luister:
Op de plaats bij het raam, waar nu Klaas gezeten is, zit dikwijls moeder Bording
en tuurt naar buiten, in den donkeren nacht; en luistert naar den storm, die buldert
over de Zuiderzee; en bidt voor haar man en haar twee oudste jongens, die op de
onstuimige wateren zwalken en troost de thuisgebleven kinderen...... vaak met
woorden, die zij zelve niet gelooft.
Maar nu: al de angsten zijn vergeten bij de gerustheid, dat allen onder één dak
zijn, warm en veilig.
‘Nog niet klaar, Moeder?’ vraagt vader Bording, nu hij zijn vrouw ziet
binnenkomen.
‘Bijna,’ klinkt het opgeruimd. ‘De melk staat te koken. Nog een oogenblikje en
ze is klaar.’
‘We krijgen chocola!’ fluistert de jongste jongen.
‘En oliebollen!’ antwoordt zijn twaalfjarige broer, die zijn neus in de lucht steekt.
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Een kwartier later staan inderdaad de verwachte heerlijkheden op tafel en verkwikken
jong en oud door geur en smaak.
Moeder deelt de kopjes en het gebak rond; de kinderen eten en drinken en snappen
en lachen; de twee oudste zoons praten met elkaar over de vischvangst; vader Bording
zit in gepeins verdiept.
‘Waar denk je zoo aan, Vader?’ vraagt moeder Bording, nadat de kinderen wat
tot rust zijn gekomen.
‘Ik zit te denken aan den Oudejaarsnacht van......’
‘Van 1833!’ valt Moeder met een huivering in.
‘Ja juist; van 1833! Waar blijft de tijd? Dat is al weer vijftien jaar geleden! Toen
was er wat anders te koop, dan oliebollen eten en chocola drinken!’
‘Ik dacht er zooëven óók nog aan,’ zegt Moeder ernstig. ‘Ik zal nooit vergeten,
wat een angst ik heb uitgestaan, toen je op Nieuwjaarsdag niet thuis kwam, zooals
je hadt afgesproken...... Wat een voorrecht, dat we vanavond allen bij elkaar zijn!’
‘Maar wat is er dan toch gebeurd in dien Oudejaarsnacht?’ vraagt de jongste knaap
met groote nieuwsgierige oogen.
‘Dat heb ik Klaas en Jacob wel eens verteld,’ antwoordt Bording met een blik op
zijn beide oudste zoons. ‘Maar ik wil het jullie óók wel eens verhalen: Op
Oudejaarsdag van 't jaar 1833 was ik met mijn knecht dicht bij Enkhuizen voor anker
gaan liggen. Het had den heelen dag boos gewaaid en 's avonds vraag ik aan mijn
knecht: ‘Kees, wat denk jij van 't weer?’

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

6
‘Schipper,’ zegt-ie, ‘ik geloof, dat het vannacht heelemaal mis wordt.’
‘Waarom?’ vraag ik.
Kees wees eens naar de lucht.
Nou, daar vlogen de wolken langs, dat het een aard had. ‘Nou, schipper,’ zegt
Kees, ‘wat zeg jij1) er zelf van?’
‘Dat we bar weer zullen krijgen, dat ons nog lang heugen zal,’ zeg ik.
‘Dat geloof ik er óók van,’ zegt Kees, en een oogenblik werd hij erg stil.
Ik begreep wel waarom: Hij had een oude moeder te verzorgen, die diep in de
zeventig was en hij wist wel, als hij weg was, dan had ze niemand meer.
‘Klaas,’ vraag ik, ‘ben je bang?’
‘Bang, schipper?’ zegt-ie; ‘bang ben ik alleen, als ik met harden storm thuis te
kooi lig, want dan kan ik wel eens denken: nou moest de ouwe rommel eens in elkaar
vallen. Op zee ben ik nooit bang. Maar als je 'n oude moeder thuis hebt, dan is je
leven je toch meer waard, dan wanneer je alleen op de wereld staat - wat zeg jij,
schipper?’
Ik zei niets, maar ik dacht aan je moeder en aan Klaas en Jaap, die toen nog zoo
heel klein waren: twee en vier jaar. Jullie waart toen nog niet geboren. Ik had Moeder
beloofd, met Nieuwjaarsdag thuis te wezen, als 't kon, natuurlijk - en ik zag wel, dat
daar al heel weinig van komen zou.

1) De Durgerdammers verkiezen het gebruik van het vertrouwelijke je, jij en jou boven dat van
u en uw.
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‘Schipper,’ zegt Kees, ‘ga jij nou eerst een paar uur naar kooi; ik zal je wel
waarschuwen, als 't noodig is’.
‘Nee, Kees,’ zeg ik, ‘laten we eerst de kat uit den boom kijken; je weet nooit, wat
er gebeuren kan.’
‘Maar je kan toch wel je plunje aanhouden,’ zegt Kees, ‘dan ben je dadelijk klaar,
als ik je roep.’
‘Kees,’ zeg ik, ‘ik doe het niet. Als de storm bedaart, kunnen we altijd nog zien.’
Ik heb nog niet uitgesproken, of daar komt een rukwind, die Kees met zóó'n kracht
tegen den mast gooit, dat ik bang was, dat hij een paar ribben gebroken had.
‘Nou, Kees,’ zeg ik, ‘moet ik naar kooi gaan?’
‘Schipper,’ zegt-ie - en hij wreef z'n lenden, die hij geducht bezeerd had, - ‘ik zou
maar opblijven. 't Wordt boos weer.’
‘Als de dreg1) het maar houdt,’ zeg ik.
‘Nou,’ zegt Kees, ‘dat zal wel; 't ding is sterk.’
‘Jongen,’ zeg ik, ‘ik heb wel meer dreggen zien breken van m'n leven!’
Eigenlijk was het meer schreeuwen dan praten, wat we tegen elkaar deden, want
het was op zee een leven als een oordeel.
En donker was het: je kon haast geen hand voor oogen zien.
M'n schuit had natuurlijk geen oogenblik stil ge-

1) Een dreg is een klein anker met vier ankerhaken, door de visscherlui l e p e l s genoemd.
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legen, maar zoo erg als ze nu begon te stampen en te slingeren, had ze 't den heelen
dag nog niet gedaan.
‘Heb je je goed vast, schipper?’ schreeuwt Kees.
't Was een trouwe kerel, die Kees.
‘Ja, jij ook?’ schreeuw ik terug.
Het antwoord hoor ik niet, want daar krijgt de schuit ineens een ruk, dat ik denk:
we zijn van 't anker weggeslagen.
Maar nee, we zitten nog vast.
Wéér een ruk.
‘Kees!’ schreeuw ik.
‘Ja, schipper?’
‘Je groet m'n vrouw en m'n kinderen van me, als ik soms......’
‘Ja, schipper en jij vergeet m'n moeder niet, als ik soms......’
Daar krijgt de schuit weer een ruk, maar sterker dan de vorige.
'k Geloof nooit, dat de lepels het houen!’ schreeuw ik.
‘Dan is 't met ons gedaan!’ schreeuwt Kees terug.
Maar hij heeft nauwelijks uitgesproken, of we voelen een schok, waardoor we
allebei onderste boven vallen.
‘'t Anker is los!’ roep ik.
En het was zoo.
Wij krabbelen weer op de been en zien, dat de schuit als een meeuw over het water
vliegt. Als we geen aflandschen wind hadden gehad, was hij al dadelijk tegen den
Enkhuizer zeedijk stukgeslagen.
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‘Kees,’ schreeuw ik, ‘'t is gedaan met ons!’
‘In Gods naam dan!’ schreeuwt hij terug.
Wij vliegen nog een eind vooruit, maar opeens wordt de botter door een hooge
golf opgenomen en tegen een Urker vischschuit aangesmeten.
Ik hoor een geweldigen slag en lig op hetzelfde oogenblik overboord, maar ik voel
gelukkig een balk, waaraan ik me dadelijk vastgrijp.
‘Kees!’ roep ik.
Geen antwoord.
‘Kees, Kees!’
‘Hij is weg,’ denk ik.
Maar even later hoor ik z'n stem.
‘Waar zit je toch?’ schreeuw ik.
‘Hier, schipper, ik heb me aan een balk vast. Wat is er toch gebeurd?’
Zooals later uitkwam, moet hij door den schok met z'n hoofd tegen den mast of
het dek zijn geslagen en daardoor een oogenblik z'n bewustzijn verloren hebben.
Toch heeft hij onwillekeurig gegrepen, wat hem het eerst voor de hand kwam en wel
toevallig denzelfden balk, waaraan ik me vast had.
Ik riep Kees toe, dat we tegen een vischschuit waren gesmeten en schreeuwde zoo
hard ik kon om hulp. Kees ook. En die kon, als hij wou, een aardige keel opzetten,
dat verzeker ik je.
Eerst scheen het, alsof niemand ons hoorde, wat ook niet te verwonderen zou
geweest zijn, want de storm raasde van geweld. Maar we waren dichter bij
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de Urker schuit, dan we dachten; ja, we konden in het donker den omtrek flauw
onderscheiden.
‘Vasthouen, Kees,’ roep ik, ‘'k geloof, dat ze ons gehoord hebben!’
Kees begint weer te schreeuwen - nog harder dan zooëven.
We hooren stemmen en ik zie den Urker een touw uitgooien.
‘Mis!’ schreeuwt Kees, ‘Nog eens!’
Maar onverwachts gooit een golf ons in de richting van het touw.
Ik grijp het vast.
‘Trekken!’ schreeuw ik...... Maar een andere golf gooit ons terug - en ik moet het
touw loslaten.
‘Dat ziet er slecht uit, schipper!’ roept Kees.
‘Als we 't maar uithouden tot morgenochtend,’ zeg ik.
Om je de waarheid te zeggen, kon ik zelf niet gelooven, dat we het den heelen
nacht zouden uithouden. Wel was er geen ijs, maar ik kan je verzekeren, dat het water
bitter koud is in December.
We lagen dan ook nog geen kwartier in zee, of we waren allebei zóó verkleumd,
dat alleen onze doodsangst ons kracht gaf, ons aan onzen balk vast te klemmen.
Toch hebben we 't zoo meer dan een uur uitgehouden.
Ik kan jelui onmogelijk vertellen, wat ik in dat uur doorleefd heb: 'k had Moeder
lief, 'k had kleinen Klaas en kleinen Jaap lief, 'k had mijn eigen leven lief - en het
was moeielijk, van dat alles te scheiden. Mijn hart kromp in elkaar, als ik er aan
dacht. En
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dan, met een woeste lucht boven je en kokend water onder je, rond te zwalken en
elk oogenblik te moeten denken: 't Is gedaan met me...... dat vergeet je nooit meer;
dat blijft je in je ziel zitten, zoolang je leeft......
Na een uur begon de storm opeens te bedaren. Dat gebeurt wel meer: zóó blaast
de wind, dat je er bang van wordt en zóó gaat-ie liggen, alsof ie niet meer kan.
Natuurlijk stond de zee nog geweldig hol, maar je kon toch merken, dat er een
beetje kalmte in kwam. En gelukkig - daar kwam de maan ook achter een dikke wolk
vandaan.
Ik kijk eens rond.
Heel in de verte zie ik de masten van de botters, die evenals wij den vorigen dag
op de Enkhuizer ree voor anker waren gaan liggen.
Ik wil het Kees zeggen, maar van kou is mijn tong verstijfd in mijn mond: ik kan
geen woord uitbrengen, evenmin als Kees.
‘Zou één van die visschers ons opmerken?’ denk ik.
‘Nee,’ zeg ik in me zelf, ‘ze zullen denken, dat we verdronken zijn’.
Maar juist dat ik weer opkijk, zie ik een botter op ons aanzetten, dien ik zooeven
niet had opgemerkt, want hij was door den wind wat ver uit zijn koers geraakt.
Het was de Urker vischschuit.
De lui daar aan boord hadden een uur geleden ons geschreeuw gehoord en zoodra
de storm wat was gaan
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liggen, het anker gelicht, om te zien, of ze ons nog konden helpen.
Het duurde niet lang, of ze waren niet zoo heel ver meer van ons af.
Ze probeeren, ons touwen toe te gooien, maar dat lukt niet.
Bovendien hadden wij ze met onze verkleumde vingers onmogelijk kunnen grijpen.
Daar zie ik, dat één van de Urkers zijn bovenkleeren uittrekt en in zee springt.
't Moet een stout zwemmer geweest zijn, want de zee was nog erg oproerig!
't Duurt lang, eer hij bij ons is: telkens gooit het water hem terug.
Maar hij wint toch en eindelijk is hij zóó dicht bij me, dat hij me bij mijn wambuis
kan grijpen.
En hij houdt stevig vast ook.
‘Trekken!’ schreeuwt hij naar boord en we worden naar de lijzij van den botter
gesleept, waarna we met heel veel inspanning één voor één uit het water worden
geheschen.
Natuurlijk bonzen we daarbij verscheiden malen tegen de schuit op, want die ligt
te dansen als een kurk - maar we zijn gered; dat is 't voornaamste.
Geen vijf minuten later, of we liggen met droge kleeren aan onder verscheiden
wollen dekens te kooi.
Eerst kregen we allebei een geweldige pijn in al de leden, vooral in handen en
voeten, zoodat er van slapen al heel weinig kwam. Maar toen de pijn wat bedaarde,
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dommelden we allebei in en we werden eerst wakker, toen we door één van de
visschers geroepen werden.
De Urker vroeg ons, of we konden opstaan, want dat we in de haven van Urk
lagen.
Maar dat was ons onmogelijk, zóó stijf als we waren.
Toen werden we, behoorlijk in wollen dekens gewikkeld, opgenomen en een
visscherswoning binnengedragen, waar we een paar dagen zóó hard ziek kwamen
te liggen, dat we, toen we beter waren, niet eens wisten, wat er dien tijd eigenlijk om
ons heen gebeurd was.
Kees was het eerst weer heelemaal beter en zoodra ik óók weer was opgeknapt,
bracht dezelfde Urker, die ons had opgevischt en in wiens woning we waren
verpleegd, ons weer naar Durgerdam terug.
Jelui kunt begrijpen, hoe Moeder en de moeder van Kees in spanning hadden
gezeten, te meer, daar er in het dorp verteld was, dat we waren vergaan.
En er was reden genoeg, om dat te gelooven, want op Nieuwjaarsdag was er op
de Zuiderzee, dicht bij Enkhuizen, een mast opgevischt en waren er een massa planken
drijvende gevonden. Het waren de overblijfsels van mijn mooien botter, die letterlijk
verbrijzeld was.
Wel had de burgemeester van Urk zoo gauw mogelijk naar Durgerdam geschreven,
dat we behouden waren, maar in 1833 duurde het lang, eer een brief, van Urk
verzonden, Durgerdam bereikt had, zoodat Moeder nog angst genoeg had uitgestaan,
nietwaar vrouw?’
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‘Ja, man - ik heb toen een paar schrikkelijke dagen en nachten doorleefd,’ antwoordt
vrouw Bording, ‘maar ik mag er toch óók wel bij zeggen, dat ik nooit gelukkiger
ben geweest, dan toen ik je weer thuis had en ik je de twee jongens zag zoenen.’
‘En hoe ben je weer aan een nieuwe schuit gekomen, Vader?’ vraagt de twaalfjarige
zoon.
Bordings gelaat betrekt.
Weet ge waarom?
De botter, die in den stormachtigen Oudejaarsnacht tegen de Urker visscherschuit
verbrijzeld was, had den vlijtigen visscherman indertijd veel geld gekost - veel geld,
dat hij door harden arbeid en onder menig gevaar op zee had verdiend.
Thans was hij broodeloos.
Wat te doen?
Als knecht gaan varen?
Stel u in zijn plaats en zeg mij, of het u niet hard zou zijn gevallen, van meester
ondergeschikte te worden.
Een nieuwen botter koopen?
Maar daartoe ontbrak hem het noodige geld. Want reeds een paar jaren was het
met de vischvangst slecht gegaan en was er dus van sparen bitter weinig gekomen.
Het waren treurige weken voor Bording en zijn vrouw - de eerste weken van 't
jaar '34.
Maar - ‘na lijden komt verblijden’, zegt het spreekwoord en zoo ging het hun ook:
welwillende menschen stelden den vlijtigen visscher voor, hem zóóveel te leenen,
dat hij zich een nieuwe schuit kon aanschaffen.
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Dit voorstel - ik behoef het u nauwelijks te zeggen - werd door Bording met beide
handen aangegrepen en weinige weken later zeilde onze visscherman voor het eerst
met zijn nieuwen botter uit.
Maar de blijdschap in het gezin Bording was niet van langen duur. De vangst was
meestal slecht, en keerde hij al eens huiswaarts met een rijken voorraad visch, dan
moest de opbrengst daarvan menige kleine schuld dekken, bij den kruidenier en den
bakker gemaakt. Daarbij werd het huisgezin van den visscher telkens grooter en
vermeerderden de uitgaven, zoodat, al heerschte er ook geen armoede, groote zorg
er al spoedig haar intrek nam.
In deze omstandigheden had Bording met de zijnen nu al vijftien jaar voortgeleefd.
Wel waren er tijden geweest, waarin de vischvangst tamelijk veel voordeel had
opgeleverd en wel was er dan een deel van de groote schuld afgelost - maar het
grootste gedeelte bleef tot nu toe onafbetaald en dat woog den eerlijken visscher als
een drukkende last op de schouders.
Verwondert het u dus, als ik u zeg, dat Klaas Bording zelden opgeruimd was en
dat de zorg hem steeds op het gelaat te lezen stond? En begrijpt ge nu, dat de vraag
van den twaalfjarigen jongen een pijnlijke snaar deed trillen in het hart van den vader?
‘Goeie menschen hebben me geld geleend, om een nieuwen botter te koopen’,
antwoordt Bording op de vraag van zijn zoon. En nu moeten Moeder en ik en Klaas
en Jaap hard werken en heel zuinig wezen, om
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dat geld aan die goeie menschen terug te betalen.’
‘Ik wil óók hard werken!’ roept de jongen uit, met schitterende oogen. ‘Vader,
wanneer mag ik met je mee naar zee?’
‘Leer maar eerst goed lezen en schrijven en rekenen,’ is het antwoord.
‘Maar je hebt me toch wel eens verteld, dat je zelf niet lezen of schrijven kon, toen
je voor 't eerst naar zee ging,’ spreekt de jongen tegen.
‘Mijn vader en mijn moeder waren doodarm,’ antwoordt Bording ernstig, ‘en ik
moest al vroeg mee naar zee, om den kost te helpen verdienen. Maar zoo erg is het
met ons, Goddank! nog niet. En waarom zou je naar zee verlangen, jongen? Het
visschersleven is zoo mooi niet, als het wel eens lijkt. Hoe is het mijn vader gegaan?
Ik heb hem voor m'n oogen zien verdrinken1). En hoe was het bijna met me zelf
afgeloopen? Kies jij liever een ambacht, jongen; word timmerman, of smid, of
schilder.’
Vrouw Bording is intusschen opgestaan, om opnieuw de oudejaarsavondlekkernijen
rond te deelen. ‘Kom,’ zegt ze, ‘laten we de zorgen maar eens probeeren uit het hoofd
te zetten, nu we allemaal zoo gezellig bij elkaar zijn.’

1) Inderdaad is Bording's vader op het Pampus verdronken. Door een slag van het zeil viel hij
overboord en noch zijn zoon, noch zijn knechts mocht het gelukken, hem te redden. Volgens
de mededeeling van ooggetuigen konden de medeopvarenden Klaas Bording - toen nog
jongeling - slechts met groote moeite weerhouden, zijn vader na te springen en met hem te
sterven.

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

17
Jaap stelt voor, een spelletje te domineeren, waarmee allen instemmen.
De oude dominosteenen worden voor den dag gehaald, dooreengeschud, verdeeld.
Er wordt gewonnen en verloren.
Zoo snellen de uren voorbij, terwijl de kachel gloeit en de noordoostenwind nijdig
door den schoorsteen blaast.
Maar luister: daar slaat de oude hangklok aan den wand twaalf uur.
Het jaar '48 is geëindigd: 1849 heeft een aanvang genomen.
Er worden handdrukken gewisseld, zegenwenschen uitgesproken.
‘Man, een goed jaar, hoor!’ fluistert vrouw Bording.
‘God geev' het, vrouw!’ antwoordt de visscher ernstig, terwijl hij het hoofd ontbloot.
Nu duurt het niet lang meer, of het geheele gezin ligt ter ruste.
Ook in de overige woningen van Durgerdam zijn weldra de lichten gedoofd.
De visschersbevolking is ingeslapen.
Slaapt zacht, moedige mannen, die tobt en zwoegt bij dag en bij nacht, bij storm en
bij onweer, voor een schamel stuk brood.
Slaapt zacht, werkzame vrouwen, die uw dierbaren
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noode ziet heengaan naar den gevaarlijken plas, welke reeds menigeen onder u het
rouwkleed deed dragen.
Slaapt zacht, visscherskinderen, die speelt en dartelt aan de zee, waarop uw vaders
voor u sloven en slaven......
Slaapt zacht! -
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Aan het botkloppen.
De vaart was weken lang geschorst;
De golf lag onder 't ijs begraven;
De netten kraakten van de vorst;
De botters roestten in de haven.
Niets restte 't arme visschersvolk,
Dan, neergehurkt bij bijt en kloven,
Den marmren zeekant af te sloven,
Den meirbot kloppende uit zijn kolk.
J.J.L. TEN KATE.

II.
Herkent ge de drie visschers, die daar voortschrijden over den zeedijk?
Het zijn Bording en zijn zoons Klaas en Jacob1).
Wij kunnen hen thans, bij het volle daglicht, beter opnemen, dan bij het onzekere
lamplicht in hun woning.
Zij hebben alle drie een blozende kleur en zien er gezond en sterk uit. Hun gang
is vast, hun bewegingen kort en beslist. Toch zijn ze volstrekt niet buitengewoon
groot en breed, zooals wij ons den visscherman gaarne voorstellen. Integendeel Bording en zijn oudste zoon zijn beiden van middelmatige grootte en eer tenger dan
zwaar van lichaamsbouw te noemen. Alleen Jacob is wat forscher van bouw, hoewel
hem nog menig ander

1) Om verwarring te voorkomen, zal ik in het verdere gedeelte van dit verhaal den vader
B o r d i n g en zijn oudsten zoon K l a a s noemen.
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Durgerdamsch jongeling boven het hoofd uitkomt.
Zie - daar verlaat ons drietal den dijk en daalt langs de steenen glooiing naar zee
af.
Nog evenals dertien dagen geleden - het is Zaterdag, den 13den Januari - is de
Zuiderzee met een dikken ijsvloer bedekt, al is het reeds een paar dagen dooiweer.
‘Als het ijs er eenmaal goed inzit, dan is het er zoo gauw niet uit!’ heeft Bording
vanmorgen nog ter geruststelling tot zijn vrouw gezegd, toen ze hem vroeg, of het
wel geraden was, vandaag op zee te gaan.
Wat voert hen dan op den bevroren plas?
De zucht, om iets te verdienen.
Ze zullen pogen, wat bot te vangen, om die daarna zoo spoedig mogelijk in
Amsterdam te verkoopen, want de winter is streng geweest; en strenge kou maakt
grage magen en doet den voorraad brandstof spoedig slinken en dus het geld uit den
schraal gevulden visschersbuidel verdwijnen......
En als de beurs nog maar eens flink gevuld werd!
Maar dat is zeldzaam in den winter: gisternacht nog hebben Bording en zijn zoons
eenige uren op het ijs doorgebracht, om bot te vangen. De eerste heeft ze in
Amsterdam verkocht en nadat hij wat levensmiddelen heeft ingeslagen, vijf en tachtig
cent mee naar huis gebracht!
‘Kom, jongens,’ heeft Bording na zijn thuiskomt tot zijn zoons gezegd, ‘gauw den
middagpot gebruikt en dan er op uit. We zullen zien, of we nog een zootje bot kunnen
snappen’.

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

21
En zoo zien wij hen thans op weg.
In een slede voeren ze mee, wat ze noodig hebben: een aantal netten, twee zeilen,
eenige lange latten, drie bijlen en voorts hun leeftocht, bestaande uit twaalf sneden
roggebrood en een ketel koffie.
Bizonder koud is het niet, maar de krachtige zuidwestenwind voert veel vochtigen
damp mee, die langzaam de kleeren der visschers doortrekt.
‘Als de wind zoo blijft aanhouden, zal het ijs er gauw uit zijn,’ merkt Jaap op.
‘Vooral als 't er bij regenen gaat,’ voegt Klaas er bij, terwijl hij naar de lucht kijkt,
die dikke regenwolken vertoont.
‘'t IJs is dik en gezond,’ zegt Bording, ‘en als de wind draait, kan het nog gaan
opvriezen óók.’
‘Voor mijn part,’ zegt Jaap, ‘mag 't ijs er gauw uit wezen; ik zit liever in den botter
dan op het ijs. Een visscherman hoort op het water, wat zeg jij, Vader?’
‘Ik zeg 't óók,’ is 't antwoord, ‘maar laten we blij wezen, dat er 's winters op het
ijs nog wat te verdienen valt, al is 't niet veel.’
Het is aan het uiterlijk der drie visschers en aan den toon hunner stemmen al heel
gauw te merken, dat Jaap de jongste en de vroolijkste van hen is. Terwijl het gelaat
van den vader een sombere uitdrukking vertoont en de trekken van Klaas den ernst
zijner moeder weerspiegelen, speelt er om de lippen van Jaap voortdurend een
vroolijke glimlach, terwijl zijn blauwe oogen tintelen van levenslust.
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‘Er zijn heel wat Durgerdammers op het ijs,’ klinkt zijn stem; ‘kijk eens - tot heel in
de verte zijn de lui aan 't botkloppen.’
‘Dan is er hier in de buurt niet veel te vangen,’ antwoordt Klaas, ‘en zullen we
een heel eind moeten loopen.’
‘Tenminste als Vader er zin in heeft,’ meent Jaap.
‘Zin?’ vraagt Bording, ‘als er wat te verdienen is, heb ik altijd zin.’
Ja, dat mag hij wèl zeggen, de nijvere visscher. In 't heele dorp staat hij bekend
als iemand, wien niets te veel is - als hij maar een stuivertje verdienen kan voor
vrouw en kinderen.
De Durgerdamsche torenklok slaat half één.
‘We moeten wat harder aanstappen,’ zegt Bording tot zijn zoons, ‘willen we
tenminste vóór donker klaar zijn, om te beginnen.’
Ons drietal verhaast thans de schreden, om, na ongeveer een uur stevig te hebben
doorgestapt, niet ver van Muiden halt te houden, ten einde hun werkzaamheden te
beginnen.
Zij zullen gaan botkloppen.
Wanneer ge nu niet weet, wat dat is, zal mij dat volstrekt niet verwonderen en ik
zal ook de laatste zijn, om het u kwalijk te nemen. Ge zult mij echter wel willen
toestaan, niet waar? het u mee te deelen.
Zooals ge weet, leeft de bot op den bodem der zee, meestal met de breede buikzijde
op het zand of de klei van den bodem liggende.
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De pijltjes duiden de richting aan, waarin de netten onder het ijs worden gestoken.
+ Standplaats van den visscher.
[] Slede.
I Windscherm.
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Wie nu onbekend is met het visschersbedrijf, zou meenen, dat in den winter, bij dicht
water, de bot wel een tijd van ongestoorde rust moet beleven.
Niets is echter minder waar, dan dat: Belust op buit, heeft de visscherman een
middel bedacht, om hem in zijn netten te lokken. Hij begint namelijk met een vierkante
bijt (A) in het ijs te hakken, waarvan de zijden ongeveer 2 M. lang zijn, alsmede vier
kleinere bijten (B), met zijden van 4 à 5 dM. Daarna brengt hij door middel van een
ruim 17 M. lange lat, flodderlat geheeten, van de groote bijt uit, acht netten (a) onder
het ijs, waarvan vier in de richting der kleinere bijten. Van ieder der laatste uit brengt
hij drie netten (b) onder het ijs, zoodat hij er in het geheel twintig gebruikt. Die,
welke van de hoofdbijt uit gespannen zijn, worden dikwijls binnennetten, de andere
buitennetten genoemd. Als ik nu zeg, dat ieder der netten een lengte heeft van 56
Amsterdamsche voeten, dat is dus van bijna 16 meter, dan kunt ge u voorstellen,
welk een oppervlakte de botklopper noodig heeft, om zijn bedrijf uit te oefenen1).

1) Wellicht zijn er onder de lezers, die zich geen duidelijk denkbeeld kunnen vormen van de
wijze, waarop de netten onder water ‘staan.’ Hun zij meegedeeld, dat een botnet een hoogte
heeft van ongeveer 4 dM. en uitgespannen is langs een lijn, die van afstand tot afstand van
kurken is voorzien, om den bovenkant van het net ook onder water boven te doen blijven,
terwijl het aan den onderkant met kleine stukjes lood is bezwaard. Aan de uiterste punten
van den onderkant hangen echter aan korte touwtjes een paar zwaardere stukken lood of een
paar steenen, zoodat het net wel zinkt, maar toch niet op den grond rust en dus in loodrechten
stand tusschen den bodem en het ijs hangt.
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Nu zijn de netten gespannen: de kunst is thans nog, de botten, die binnen de straks
beschreven figuur op den bodem der zee liggen te sluimeren, er in te krijgen.
En die kunst is niet zoo moeielijk.
De visscherman behoeft slechts de slapenden te verschrikken en het gevolg zal
zijn, dat de arme platvisschen, in hun zoeten dommel gestoord, opspringen en zich
door een overhaaste vlucht aan het dreigend gevaar trachten te onttrekken, maar
daarbij - tien tegen één - in de verraderlijke netten geraken, die hen aan alle kanten
omringen.
Wat doet nu de visscher, om de bot te verschrikken?

Hij neemt een balk van ongeveer een meter lang, twee decimeter breed en even zoo
hoog - een balk dus van tamelijke zwaarte, vooral wanneer hij, zooals vaak het geval
is, van eikenhout is vervaardigd.

Aan het eene uiteinde is die balk van onderen afgerond, zoodat, wanneer de
visscherman met zekere kracht den voet er op zet, het andere uiteinde wordt opgelicht.
Om echter van de kracht zijner voeten niet te veel te vergen, bevestigt de visscher
aan het niet afge-
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ronde gedeelte van den balk een stevig touw, waarna hij het vrije uiteinde in de hand
neemt en omhoog trekt, telkens wanneer hij den voet nederwaarts beweegt.
Door nu in den stand, in de bovenste figuur aangeduid, den voet snel weg te trekken
en de hand naar beneden te bewegen, valt de zware balk met kracht op den kristallen
ijsvloer en veroorzaakt daardoor een helderklinkend geluid, dat op grooten afstand
hoorbaar is.
Ten einde dat geluid nog te versterken, is in de onderzijde van den balk, in de
richting der lengte, een lange en breede, doch niet zeer diepe holte gemaakt, die,
zooals de natuurkundige zou zeggen, als resonnant dienst doet. Ook hebben sommige
visschers de gewoonte, om de schots, die zij uit de groote bijt hebben gehakt, onder
het ijs te schuiven en wel onder de plaats, waar zij staan te kloppen. ‘Dat klinkt beter’,
zeggen ze.
Op ondiep water echter is de klank van het klophout niet sterk genoeg. Het laatste
wordt dan wel eens vervangen door een zoogenaamden klopmolen, een toestel van
ongeveer drie meter hoog - de wieken meegerekend - en die in uiterlijk geheel
overeenkomt met de kleine watermolens, die men hier en daar in het polderland ziet.
De wieken van den klopmolen brengen de as in beweging, die op haar beurt door
een zeer eenvoudige inrichting twee ‘stampers’ oplicht - dit zijn kleine balken van
ongeveer een meter
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hoog en een vierkanten decimeter in doorsnede, die, na beurtelings te zijn opgeheven,
met veel geraas in loodrechte richting op den bodem van het bovenstel van den
klopmolen neervallen.
Zooals licht te begrijpen is, verricht de visscherman zijn werk dicht bij de hoofdbijt,
het middelpunt van de figuur, die zijn netten vormen. Dicht bij hem bevindt zich ook
de slede, waarin hij eten, drinken, vuur, licht, netten, enz., bewaart, terwijl op de
heen- en de terugreis de flodderlat er achteraan sleept.
Om zich eenigszins tegen den guren wind te beschutten, slaat hij op korten afstand
der hoofdbijt een paar palen in het ijs, waartusschen hij een oud zeil uitspant. (Zie
de teekening, waarin oostenwind wordt verondersteld).
Maar - keeren we tot Bording en zijn zoons terug.
Zij hebben gedurende mijn lange uitweiding niet stil gezeten, maar met kracht de
bijl gezwaaid, het ijs ver doen wegspatten onder het neervallend staal en de
noodzakelijke openingen in het ijs gehakt, van waaruit zij thans hun netten gaan
zetten.
Ook hiermede zijn ze weldra gereed en hoor - daar daalt het zware klophout op
het ijs neer.
De ijsvloer dreunt onder het gewicht van den balk, die nu telkens met korte
tusschenpoozen wordt omhooggeheven en weer neergelaten.
‘'k Ben nieuwsgierig, wat het geven zal!’ mompelt Klaas tot zijn broer.
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‘'t Zal wel meevallen!’ lacht deze, ‘we hebben er ten minste ver genoeg voor
geloopen!’
‘Ja, jij denkt overal maar het beste van,’ herneemt de eerste; ‘zoo gaat het, als je
nog pas zeventien jaar bent.’
‘En jij denkt overal het slechtste van: zoo gaat het, als je een ouwe man bent van
negentien jaar,’ plaagt de ander.
‘Jongens, we gaan de netten nazien!’ klinkt de stem van den vader, en Klaas en
Jaap snellen toe, om het bevel op te volgen.
‘Zie je wel?’ roept Jaap met een helderen lach, nadat hij met behulp van zijn broer
een der netten op het ijs heeft gehaald. ‘Dat zijn me botten, hè? Zóó hebben we ze
in lang niet gevangen; wat zeg jij, Vader?’
‘'t Gaat goed,’ is het opgeruimde antwoord, ‘en er zitten er heel wat in óók!’
Ook de andere netten worden nagezien - en gelukkig! de moeite van hun verren
tocht wordt rijkelijk beloond: tal van visschen worden buit gemaakt en liggen weldra
op het ijs te spartelen.
Spoedig zijn de netten weer uitgezet en dreunt weer de ijsvloer onder het
neervallende klophout.
En de vangst blijft voorspoedig; met elken trek vermeerdert het aantal der gevangen
botten - met elken trek dringt er een zonnestraal in het hart van den vader, die aan
de geldsom denkt, welke hij nog te betalen heeft en de vermoedelijke opbrengst der
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tot nu toe gevangen botten berekent en nagaat, wat daarvan zal overschieten tot
aflossing van zijn schuld.
Maar zie, de avond is gedaald en het is donker geworden op het ijs.
‘Wat zullen we doen, jongens?’ vraagt Bording: ‘gaan of blijven?’
‘Blijven!’ antwoordt Jaap. ‘De vangst gaat zóó goed, als 't in geen heelen tijd
gebeurd is.’
‘Ik vind het óók,’ zegt Bording, ‘en wat denk jij er van, Klaas?’
‘'t Is mij wel,’ antwoordt deze. ‘Maar wat zou je denken van 't ijs, Vader?’
‘Wat bedoel je?’
‘Wel, ik bedoel, dat het hard dooit en dat het ijs ons wel eens zou kunnen foppen.’
‘Daar heb je 't weer!’ valt Jaap in; ‘jij ziet ook overal den zwarten kant van......
Nee, over het ijs maak ik me heelemaal niet ongerust.’
‘Ik geloof óók niet, dat het noodig is,’ voegt Bording er geruststellend bij. ‘Kijk
eens naar de ijsblokken, die we hebben weggehakt - die kunnen meedoen, wat?
Natuurlijk is alles mogelijk, maar een mensch moet wel eens wat wagen óók!’
Klaas zwijgt, maar schijnt toch niet overtuigd.
‘Waarom gaan die lui daar al heen?’ vraagt hij na eenige oogenblikken, op
verscheidene Durgerdammers in de verte wijzende, die hun sleden laden en den
terugtocht naar huis aanvaarden.
‘Ze zijn zeker ongelukkig geweest met de vangst,’

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

30
meent Jaap, ‘en zullen liever thuis zitten, dan op het ijs, als daar toch niets voor hen
te verdienen is.’
‘'t Is mogelijk,’ mompelt Klaas.
Spoedig is het volkomen duister op het ijs, zoodat ons drietal van de huiswaarts
trekkende visscherlui weldra niets meer kan onderscheiden. Ook beginnen de wolken,
die lang een dreigend aanzien hebben gehad, zich te ontlasten en valt thans de regen
in dichte stralen. Hevige rukwinden slaan hun de druppels in 't gezicht en doen hen
besluiten, een paar latten rechtop in het ijs te bevestigen en daartusschen een zeil te
spannen, dat hen althans eenigermate tegen het hemelwater beschut.
Want ze zijn al doornat, onze visschers; ja - ze hebben weldra geen drogen draad
meer aan 't lijf.
‘We hadden onze oliepakken moeten aanschieten,’ bromt Bording. ‘Is dat een
regen. Het water loopt me de kleeren uit!’
‘En de mijne!’ zegt Klaas; ‘maar we hadden ook niet gedacht, dat er zóóveel water
vallen zou!’
‘Kom, kom,’ valt Jaap in, ‘als we thuis komen, doen we weer droge plunje aan!
Geld verdienen gaat vóór!’
‘In elk geval zullen we toch nog een heele poos moeten wachten, eer we weer aan
't kloppen kunnen gaan,’ zegt Klaas. ‘Het is zóó donker, dat we geen ijs en geen
bijten meer kunnen zien. Hoe laat komt de maan op, Vader?’
‘Om half tien.’
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‘Dan hebben we nog goed vier uur te wachten!’ bromt Jaap, die tegen zoo'n tijd van
gedwongen rust opziet.
‘Het kan ook nog best gebeuren, dat de lucht zoo bewolkt blijft,’ mompelt Klaas,
‘en dan zien we van de maan toch niets en hebben we al dien tijd voor niemendal
gewacht!’
‘Best gedaan, is al gedaan, zullen we dan maar denken,’ is Bording's antwoord,
‘maar ik vermoed wel, dat de lucht straks zal breken en dat we de maan wel te zien
zullen krijgen.’
En het drietal wacht - wacht uren lang, in regen en wind, op de verlaten ijsvlakte.
Elders - in de steden - viert men feest in schitterend verlichte, goed verwarmde
zalen; danst men op gladgewreven vloeren; juicht het publiek den zanger toe, die het
zooëven in verrukking bracht......
Hier - ver van hun veilige woning - loopen drie visschers heen en weer, in 't donker,
op een brozen ijsvloer, verkleumd van kou, doornat van den regen.
Zij hooren de klok van den Muider kerktoren zes uur slaan, half zeven, zeven,
acht, negen uur...... Goddank! nog vóór half tien komt de maan op en werpt haar
schijnsel - al is het ook maar zwak - over de droefgeestige, glibberige ijsvlakte. Want,
zooals Bording gebacht heeft, de lucht is een uurtje geleden gebroken en de regen
heeft opgehouden, terwijl ook de wind eenigszins in kracht verminderd is.
En weer dreunt het klophout en weer worden de
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netten opgehaald en weer glinsteren drie paar oogen van blijde voldoening bij de
ontdekking, dat er nog steeds zegen rust op hun onvermoeiden, maar moeilijken
arbeid.
‘Dat mag een goeie vangst heeten, hè jongens?’ zegt Bording. ‘Hoeveel botten
zouden we al hebben?’
‘Ik denk: wel een vijfhonderd!’ gist Klaas.
‘Straks eerst een paar uur uitslapen en dan morgenochtend met ons drieën naar
stad!’ lacht Jaap. ‘We zullen ze eens laten smullen - de Amsterdammers! Maar ze
goed laten betalen óók!’
Inmiddels wordt de arbeid voortgezet en telkens met gunstig gevolg.
De voorraad bot begint waarlijk tot een kleinen heuvel aan te groeien!
‘'k Wil ze nu toch eens tellen!’ zegt Jaap eindelijk, wanneer hij niet meer in staat
is, zijn nieuwsgierigheid te bedwingen en weldra kan hij met een stralend gezicht
uitroepen, dat ze ruim zevenhonderd en vijftig botten gevangen hebben!
‘Zevenhonderd en vijftig!’ herhaalt Bording. ‘Als dat zoo voortgaat vannacht, dan
kunnen we ze straks allemaal haast niet meenemen!...... Waar sta je zoo naar te kijken,
Klaas?’
‘Ik geloof, dat de netten over den grond slepen!’ roept Klaas ontzet.
Jaap snelt naar de hoofdbijt met een peilstok in de hand.
Hij zegt niets, maar steekt den stok in het water, tot den bodem toe.
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‘Nu?’ roepen Bording en Klaas tegelijk.
‘We drijven! Het ijs schuift tegen den stok aan!’
Zwijgend grijpt Bording zelf den peilstok, - steekt hem andermaal in de hoofdbijt
en luistert......
‘We drijven!’ zegt hij verschrikt. ‘Het ijs is losgeraakt!’
‘Gauw op huis aan!’ roept Jaap.
‘En den boel maar achterlaten!’ meent Klaas.
Maar Bording schudt het hoofd.
‘Wat wil jelui doen?’ vraagt hij somber. ‘In het holle van den nacht naar Durgerdam
gaan, over het ijs, dat vol bulten en gaten en spleten zit? Als we op de maan konden
vertrouwen - ja, dan was 't wat anders. Maar telkens zit ze immers achter de wolken
en dan kun je geen hand voor oogen zien. Neen, jongens, we zouden ons leven wagen.
Denk maar eens aan Piet de Leur en Jan Verdonk, die verleden jaar winter op die
manier dicht bij ons dorp verdronken zijn.’
‘Maar wat moeten we dàn?’ roept Klaas. ‘We kunnen toch hier niet blijven!’
‘En er zit toch niets anders op,’ spreekt Bording met trillende stem. ‘'t Is het
veiligste, wat we doen kunnen. We hoeven toch alle hoop nog niet op te geven.
Morgenochtend, als de dag aanbreekt, moeten we eerst eens zien, hoe de zaken staan.
Misschien raakt ons ijsveld nog aan den Durgerdamschen dijk. Ook is 't mogelijk,
dat de zee langs den dijk vol losse schotsen zit en dan moeten we zien, of we daarover-
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heen den wal niet kunnen halen. In elk geval moeten we tot morgenochtend wachten,
eer we kunnen besluiten.’
‘En als we niet meer aan land kunnen komen?’ vraagt Klaas.
‘Zóó ver denken we nog niet,’ valt Jaap in, ‘wat zeg jij, Vader?’
‘We willen er het beste van hopen,’ zegt Bording, die moeite doet, zijn aandoening
te bedwingen.
Arme zwalkers!
Daar zitten ze bijeen, neergehurkt op de slede, peinzend over hun gevaarvollen
toestand.
Wat zal hun de Zondagmorgen brengen?
Wat zal hun oog aanschouwen, als de morgenschemering het nachtelijk duister
zal hebben verjaagd?
Bittere teleurstelling, die zij moesten ondervinden: Kinderlijk verheugd over een
vangst, zooals zij in jaren niet gehad hebben, heeft hun hart reeds van blijdschap
geklopt, bij de gedachte aan het zilver, dat zij in ruil zouden ontvangen voor de
gevangen visschen.
En thans?
Het is niet de gedachte aan te behalen winst, die hen vervult: het behoud van hun
leven - ziedaar het onderwerp hunner overpeinzingen.
Want een groot gevaar bedreigt hen - daarover zijn ze het allen eens, al heeft
niemand van hen het nog uitgesproken.
‘Drijven we nog?’ vraagt Klaas, die zijn vader weer met den peilstok bezig ziet.
‘We drijven nog!’ klinkt het ernstig.
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De Muider torenklok laat één slag hooren.
‘Eén uur pas!’ zuchten drie stemmen.
Ja, 't is pas één uur! Nog ruim zes uren moeten er dus verloopen, eer de
morgenschemering hun hoop op behoud zal verlevendigen, of...... als rook doen
vervliegen.
Bange uren brengen de drie visschers op het ijs door.
Komt er dan geen einde aan den donkeren nacht?
O, ze hebben het de laatste uren ondervonden, de tobbers en zwoegers, hoe - bij
voorspoed en geluk - de tijd als gewiekt voortsnelt, maar hoe hij - in droefheid en
spanning - voortstrompelt als met geboeide voeten......
Maar de nacht gaat voorbij.
Daar verbleekt de oostelijke horizon: de morgenschemering breekt aan!
De visschers kijken rond.
‘Niets dan ijs!’ roept Bording verrast uit. ‘Of zie jullie misschien water?’
‘Ik niet!’ zegt Klaas. ‘Jij, Jaap?’
‘Ik ook niet,’ antwoordt deze.
Het is dus duidelijk: ze drijven op een ontzaglijk groote ijsschots; zóó groot, dat
zij er de grenzen niet van kunnen zien.
Misschien...... misschien...... kunnen ze hun dorp nog bereiken en zoo niet, wellicht,
dat ze zóó dicht bij den wal zullen komen, dat zij de aandacht hunner dorpsgenooten
op zich kunnen vestigen en door middel van boot of schuit gered worden.
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‘Naar Durgerdam!’ klinkt Bordings bevel.
Klaas en Jaap grijpen de slede - hedennacht geladen - en voorwaarts gaat het in
de richting van het visschersplaatsje.
Daar snellen ze voort in de hevigste spanning.
Hoe turen ze over het glibberig ijsvlak naar het welbekende torentje!
Zullen ze het ooit bereiken?
Het is, of de angst hun vleugelen aanbindt: nog sneller gaat de tocht.
Maar wat is dat?
Eensklaps blijft Bording staan en wijst voor zich uit, bleek van ontzetting.
Ook Klaas en Jaap staan stil.
Het angstzweet parelt hun op het voorhoofd.
Wat zien ze?
De open zee, die hen aangrijnst - schuimend van woede.........
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Bange uren.
Ach! 't lot dier arme vrouwen,
Die meer dan goed en goud staag wind en zee betrouwen!
Niet waar? 't Is hard, 't is wreed, ook voor 't gestaald gemoed,
Te denken: al het mijn ... mijn ziel, mijn vleesch, mijn bloed,
't Is in dien bajert dáár, te midden der gevaren,
Ten prooi aan 't wild gediert der losgebroken baren.
P.A. DE GENESTET.

III.
‘Moeder!’
‘Wat is 't, mijn kind?’
‘Waait het zoo hard?’
‘Ja, 't waait hard: kun je niet slapen?’
‘'k Ben er wakker van geworden. Zijn Vader en de jongens nog niet thuis?’
‘Die zullen vooreerst nog niet komen.’
‘Hoe laat is 't dan, Moeder?’
‘Negen uur.’
‘En hoe laat zou Vader thuiskomen?’
‘Ik denk tegen één uur.’
‘Wat zullen ze nat wezen, Moeder! Regent het nog?’
‘Neen, op 't oogenblik is het droog...... voor zoolang, als 't duurt.’
‘Mag ik bij je opblijven, Moeder, totdat Vader thuiskomst?’
‘Wel neen, lieve meid, je moet gaan slapen, net als je broertjes en je zusje.’
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‘Maar je zit zoo alleen, Moeder!’
Vrouw Bording ziet haar tienjarig dochtertje met welgevallen aan.
‘Och meisje,’ zegt ze, terwijl ze het kind een kus op den mond drukt, ‘dat is Moeder
wel gewend. Ga jij maar gerust slapen, hoor. Over een paar uur komen Vader en de
jongens thuis en dan ga ik óók naar bed.’
Het kind trekt het blonde kopje in de bedstede terug en is spoedig weer ingeslapen.
Voorzichtig schuift vrouw Bording de bedgordijn dicht en gaat weer aan haar
werk: zij is bezig met het herstellen der netten, die gescheurd, of op een andere wijze
beschadigd zijn; en zie, hoe kunstig en snel haar vingers de sterke zijden draden
knoopen en vlechten.
Toch zien we haar van tijd tot tijd even ophouden en luisteren.
Zij luistert naar den wind, die wel niet zoo sterk meer waait als een paar uren
geleden, maar toch nog met kracht uit het zuidwesten blaast.
Toen haar man en haar beide zoons vanmorgen ter vischvangst uitgingen, heeft
ze bedenkingen tegen het weer geopperd.
‘De wind waait uit een leelijken hoek,’ heeft ze gezegd, ‘en je weet nooit, wat er
gebeuren kan.’
Maar Bording heeft haar gerustgesteld en we weten, wat hij geantwoord heeft.
Doch gerust is ze toch eigenlijk den heelen dag
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niet geweest en vooral, toen het tegen vijf uur zoo hevig is gaan regenen, is haar
onrust in niet geringe mate toegenomen.
En nu is het negen uur.
Nog vele uren zal ze moeten wachten, eer ze haar dierbaren zal terugzien...... Maar
stil - ze zouden ook eerder kunnen komen!
Haastig staat vrouw Bording op en begeeft zich naar de ouderwetsche linnenkast,
waaruit ze droge kleeren te voorschijn haalt voor haar man, voor Klaas en voor Jaap.
En ze legt ze te warmen bij de kachel, die ze nog eens opstookt, opdat het drietal
straks de verkleumde leden zal kunnen koesteren; en ze hangt een ketel water over,
opdat zij zich zullen kunnen te goed doen aan een kom verwarmende koffie.
En daarna zet zij haar eentonigen arbeid voort.
't Wordt tien uur - half elf - elf uur.
Daar hoort ze voetstappen buiten.
Ze luistert.
Zouden daar haar man en haar kinderen al zijn?
Maar neen - het geluid gaat voorbij.
Vrouw Bording staat op en opent haastig de buitendeur.
‘Is daar volk?’ roept ze naar buiten.
‘Ja, vrouw Bording, wat is er?’
‘O, ben jij het, buurman? Kom je van 't ijs?...’
‘Ja, 'n slechte vangst gehad!’
‘Zoo...... Heb je mijn man en mijn jongens nog gezien?’
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‘Vanmiddag zijn ze ons voorbijgekomen. Ik denk, dat ze den kant van Muiden zijn
uitgegaan.’
‘Van Muiden heelemaal?’
‘Ik denk het ten minste, want er waren heel wat Durgerdammers op het ijs, toen
ze me voorbijkwamen.’
‘En heb jij ze op den terugweg niet gezien?’
‘Neen, maar ze zullen wel gauw thuiskomen, denk ik, want ik vrees, dat ze al even
ongelukkig zullen geweest zijn, als ik.’
Nòg een vraag brandt de visschersvrouw op de tong, maar ze aarzelt, om ze uit te
spreken.
‘Buurman!......’
‘Wel?’
‘Wat denk je...... van het ijs?’
‘Van 't ijs?’
‘Ja, is het...... nog altijd...... vertrouwd?’
‘Wel stellig is het vertrouwd. Ik verzeker je, dat het er dik in zit, hoor!’
‘Maar met zoo'n dooi!......’
‘Kom, kom: dik ijs kan tegen een stootje. Maak jij je maar niet ongerust,
buurvrouw. Je man is wel meer 's nachts aan 't botkloppen geweest!’
Ja, dat was hij; maar, voor zoover zij zich wist te herinneren, toch nooit met zóó'n
dooi.
‘Nou, buurvrouw,’ klinkt het, ‘ik verlang naar kooi. 'k Heb geen drogen draad
meer aan 't lijf! Wel te rusten!’
‘Wel te rusten, buurman.’
De visscherman verdwijnt in zijn huisje, maar
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vrouw Bording toeft nog even op den drempel van haar woning.
Vlak vóór haar - want haar huisje staat aan den dijk - strekt zich de bevroren
Zuiderzee uit, slechts heel zwak door de maan verlicht; daarboven - een woeste lucht
met regenwolken.
Ze tuurt in de verte, als wil ze met de oogen het duister doorboren, dat den horizon
voor haar verbergt - maar geen menschelijk wezen vertoont zich op de vlakte.
Met een zucht gaat zij naar binnen.
Zij voelt haar ongerustheid toenemen.
Was het verleden jaar ook niet met harden zuidwestenwind en regen, dat Piet de
Leur en Jan Verdonk......
Stil, stil...... weg met die gedachten!
De Leur en Verdonk waren immers onvoorzichtig geweest en hadden 's nachts in
dikke duisternis over de ijsschotsen het dorp willen bereiken.
Maar toch......
O, die spanning, die angst, waarin de visschersvrouw verkeert.
Doch het is immers nog lang vóór den tijd, waarop ze haar man en haar jongens
kan verwachten?
't Is waar, maar het is haar onmogelijk, haar onrust van zich af te schuiven.
Zuidwestenwind met regen...... zuidwestenwind met regen...... 't Is alsof die
woorden haar steeds door het gemoed ruischen...... Zuidwestenwind met regen!
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O God! Hoe lang moet die angst nog duren!
Zij voelt al het schrikkelijke van haar eenzaamheid.
Zouden de buren nog op zijn? Zou ze bij hen niet eens aankloppen, om te vragen......
Om te vragen......? Ja, wat - wat zal ze vragen?
Ze weet het niet, ze weet het niet.
Haar angst neemt toe.
‘Moeder!’ klinkt een stem uit de bedstee.
Vrouw Bording poogt zich te herstellen: Geen van haar kinderen behoeft te weten,
wat er op dit oogenblik bij haar omgaat.
‘Moeder!......’
‘Wat is 't, kind?’
‘Hoe laat is 't nu?’
‘Bij twaalven.’
‘Zijn ze nog niet thuis?’
‘Nee kind, maar...... ze zullen...... aanstonds wel komen.’
‘Moeder!......’
‘Nu?’
‘Mag ik nu opstaan?’
‘Waarom dan toch, kind?’
‘Ik kan toch niet slapen!’
‘Hoe komt dat dan?’
‘'t Waait zoo, Moeder. En Vader en de jongens zijn nog niet thuis...... Mag ik
opstaan?’
‘Ja, kom dan maar - maar stil, hoor, dat je de andere kinderen niet wakker maakt.’
‘Ziezoo,’ spreekt de kleine tienjarige, nadat ze in
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der haast eenige kleedingstukken heeft aangetrokken: ‘Nu komen we dicht bij elkaar
zitten, hè Moedertje?’
En vrouw Bording voelt zich niet eenzaam meer. Het is haar, of een engel haar is
komen troosten.
Moeder en land wachten...... wachten.
De klok slaat halféén - ze zijn er nog niet.
Eén uur - ze zijn er nog niet......
Half twee - ZE ZIJN ER NOG NIET......
Twee uur......
‘O God, o God,’ bidt de radelooze vrouw, ‘breng mijn man, breng mijn kinderen
thuis!’
De oude klok aan den wand tikt onverschillig voort, niet langzamer of sneller dan
op den gezelligen oudejaarsavond van 1848.
De wijzers kruipen naar kwart over twee.
Kwart over twee!
Het wordt vrouw Bording te eng in huis - ze moet naar buiten, den dijk op.
In een ommezien heeft ze haar dochtertje een dikken doek om het hoofd en de
schouders geknoopt, terwijl ze zich zelf met haar omgeslagen bovenrok tegen het
weder wapent.
Eerst werpt ze nog een blik in de beide bedsteden, waarin haar kinderen sluimeren
en dan snelt ze met haar oudste dochtertje de woning uit.
Wat een weer!
De regen striemt het tweetal in het aangezicht.
‘Houd me maar goed vast,’ zegt moeder Bording tot haar dochtertje, dat bevend
naast haar voorttrippelt.
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Maar eensklaps slaakt ze een hartverscheurenden gil.
‘'t IJs is weg!’ klinkt het in den nacht. ‘Mijn man! Mijn jongens!......’
Het meisje begint te schreien en dringt zich angstig tegen haar moeder aan.
‘Mijn man! Mijn jongens!’ klinkt het weer op wanhopig gillenden toon.
IJlings worden de deuren van eenige visscherswoningen opengestooten.
‘Wat is dat daar op den dijk?’ roept een man, die, reeds te bed liggende, het
noodgeschrei heeft gehoord en nu komt toesnellen. ‘Ben jij het, vrouw Bording? Wat
is er gebeurd?’
De toegesprokene kijkt den man met verwilderde blikken aan en wijst met woeste
gebaren naar de zee.
Ontzettende aanblik!
Zoover het oog reikt, is de ijsvloer, die een paar uur geleden nog het water der
Zuiderzee bedekte, spoorloos verdwenen en vertoont zich een kokende en schuimende
watermassa, dolzinnig bruisende, nu de zuidwestenwind haar kluisters verbroken
heeft.
Er komen meer menschen toesnellen: visschers en visschersvrouwen.
‘Wat gebeurt hier?’ roepen vele stemmen, die echter verstommen bij den aanblik,
dien de Zuiderzee oplevert.
‘Mijn man! Mijn jongens!’ gilt de moeder, krankzinnig van angst.
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Allen staan verslagen.
Wie zal haar troosten?
Zou het, met het oog op de woedende zee, die haar schuim over den dijk werpt,
geen spotternij lijken, de arme vrouw te vleien met de hoop, haar man en haar kinderen
weer te zien?
Neen, niemand twijfelt er aan: ze zijn verdronken, jammerlijk verdronken!
Arme moeder!
Zie - ze luistert.
Wat boeit haar oor?
Ach - vraag het niet. Haar brein is verward, haar denkvermogen ziek. Ze luistert
naar den wind, die over de golven giert: den lijkzang bij het graf van man en kinderen.
‘Zuidwestenwind met regen!’ gilt ze eensklaps. ‘Zuidwestenwind met regen! Hoor
dien woesten wind! Zie die golven! ...Zuidwestenwind met regen!’
‘Moeder, Moeder,’ snikt het meisje aan haar zij, dat angstig naar de rampzalige
vrouw opziet en haar niet begrijpt. ‘Moeder - ga mee naar huis!’
Maar de moeder luistert niet.
‘Hoor je die stem?’ roept ze op hartverscheurenden toon. ‘Dat is de stem van je
Vader! Hoor, hoor, hij roept......... hij verdrinkt! Waarom helpt hier niemand!?.........’
‘Daar moet een eind aan komen!’ mompelt een der omstanders, ‘anders gebeuren
er nog ongelukken.’
Maar zie, daar naderen een man en een vrouw.
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De eerste is vrouw Bordings broer, de laatste de zuster van haar echtgenoot.
Beiden wonen aan het eind van het dorp en hebben eerst zooëven de verontrustende
berichten aangaande hun familieleden vernomen.
Hun gelukt het, hun zuster te overreden, naar heur woning terug te keeren, waar
drie van haar kinderen sluimeren, onbewust van al wat er is voorgevallen.
Het gezicht van het slapend drietal brengt haar weer tot betrekkelijke kalmte.
Zij voelt het: op haar rust de plicht, haar kinderen te troosten, wanneer zij zullen
weenen om Vader, die wegblijft en om de groote broers, die niet weerkomen.........
Niet weerkomen!
Zie - daar stuwt de wel harer smart heur vocht omhoog; daar druppen heete tranen
haar langs de wangen; daar verbergt ze biddend het moede hoofd in de handen - en
snikt.
Goddank, dat ze snikt; het behoedt haar voor krankzinnigheid.
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Een vreeselijke zondag.
Ja, mannen! 't lot is bang, men denk' hier aan geen keeren:
Elk volgend ochtenduur zal nog den nood vermeeren.
H. TOLLENS.

IV.
Zondagmorgen!
Liefelijke gedachten wekt dat woord: gedachten aan rust en vrede.
Maar 't is geen rust, geen vrede, die er heerscht in de harten van Bording en zijn
zoons.
Angst heeft zich van hen meester gemaakt, nu zij Pampus1) van ijs ontbloot zien,
nu zij de watermassa aanschouwen. die hen scheidt van hun dorp.
‘Wat nu?’ vraagt Klaas.
‘Noordwaarts op!’ roept Bording; ‘daar steekt het land wat meer in zee uit;
mogelijk, dat we dáár aan wal komen!’
De slede wordt omgewend, een laatste blik op het bruisende water geslagen - en
voort gaat het in noordelijke richting.
Men zou het den drie visschers niet aanzien, dat zij het grootste deel van den
Zaterdag en den geheelen nacht hebben gewaakt.

1) Zandbank vóór den ingang van het voormalige IJ.
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Zie hun voeten zich reppen over het glibberige ijsvlak; zie, met wat kracht de twee
jonge mannen de slede voortstuwen, als ware zij niet beladen met zevenhonderd
vijftig botten, verscheidene netten en wat ze verder bergt.
De wind blaast met volle kracht uit het zuidwesten en schijnt zich tot een storm
te willen verheffen.
Doch den storm vreezen zij niet. Integendeel - hij versnelt hun vaart en doet de
hoop in hun hart levendig worden, dat het ijsveld straks tegen den Uitdamschen dijk
zal stooten.
‘Uitdam!’ roept Jaap na eenige oogenblikken.
Inderdaad - daar rijst het torentje van het onaanzienlijk dorpje omhoog.
Maar tevens - ach! de uitdrukking van hoop en verwachting verdwijnt van het
gelaat der drie visschers: zij bevinden zich niet ver van den rand hunner ijsschots doch op ongeveer een uur gaans afstands van de Hollandsche kust.
Moedeloos kijken de zwervers elkander aan en die blik - hij zegt meer, dan woorden
kunnen uitspreken.
Daar - in het kleine visschersplaatsje - vermoedt niemand, dat hier menschen in
nood verkeeren. Het grootste deel der bevolking zit er waarschijnlijk in het kerkje
te luisteren naar de stichtelijke woorden van den leeraar, zonder te weten, hoe drie
paar oogen angstig gericht zijn naar de spits van hetzelfde bedehuis, waarin zij,
Uitdammers, vol aandacht neerzitten.
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Zie - de noodvlag staat in top. (bladz. 49.)
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Ja - vader Boreling en zijn zoons, ze turen diep weemoedig naar het oude kerktorentje.
En het voert hen terug naar hun eigen dorpskerkje, waarvan hun de spits reeds zoo
tallooze malen het welkom toeriep, wanneer ze na stormachtige reizen huiswaarts
keerden, vermoeid, verkleumd, doornat.
En ze denken aan hun eenvoudig, doch vriendelijk en gezellig tehuis - aan hun
woning, waarvan Moeder de ziel en de zon is.
Hun woning!
Een onstuimig verlangen naar huis en haard maakt zich van hen meester.
Zou het geheel onmogelijk zijn, de aandacht der Uitdammers op zich te vestigen?
O, ze weten het wel: zoo ze gaan roepen, zal de storm hun geluid overstemmen......
Maar ze kunnen nog iets anders doen.
Met spoed ontdoet Jaap zich van zijn buis en bevestigt dit aan een lat, die hij door
een der mouwen steekt.
Zie - de noodvlag staat in top.
Met gespannen aandacht turen de visschers naar de kust. Doch niets, niets bewijst
hun, dat ze worden opgemerkt.
Daar klinken elf slagen.
‘Elf uur!’ mompelt Klaas.
‘Laat ik je nu eens aflossen,’ zegt Bording tot Jaap - en de noodvlag gaat over in
handen van den vader.

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

50
Deze zwaait haar woest heen en weer, terwijl Klaas en Jaap zich niet kunnen
weerhouden, ondanks het gebulder van den storm, om hulp te gaan roepen.
Doch niemand hoort, niemand ziet hen.
Wat te doen?
‘We moeten hier blijven wachten, tot de kerk uitgaat,’ raadt Klaas, ‘dan komt er
meer volk op den dijk - misschien dat iemand ons dan in 't oog krijgt.’
‘'t Is te probeeren,’ stemt Bording toe.
‘Als de wind niet draaien ging,’ valt Jaap in, terwijl hij naar de lucht wijst. ‘De
wind wordt noordwest, zie je wel, vader?’
Ja, vader Bording ziet het met een zucht. Weer is er een kans op redding verloren.
De noordwestenwind, blazend met volle kracht, voert het ijsveld waarop ons drietal
zich bevindt, verder van de kust, die zich al flauwer en flauwer aan hun oog voordoet
en eindelijk geheel verdwijnt achter grauwe regenstrepen.
Maar alle hoop op behoud is nog niet verloren.
Al bestaat er geen kans meer voor hen, aan de Noord-Hollandsche kust te landen,
wellicht, dat de noordwesterstorm hen den Gooischen oever zal doen bereiken.
‘Kom, jongens,’ roept Bording, ‘zuidwaarts aan!’
Weer wordt de zware slede gewend en de drie zwervers richten hun schreden naar
het zuiden.
Ze snellen voort over den gladden ijsvloer, zwij-
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gend, spiedend, met angst in het hart, maar toch nog met een straal van hoop in het
oog.
De stormwind loeit zijn reuzenzang - ze hooren het nauwelijks.
De regen klettert op het ijs - ze slaan er geen acht op.
Schuwe meeuwen vliegen bij hun nadering krijschend op - ze zien het niet.....
Muiderberg verrijst voor hun oog.
Hun spanning neemt toe.
Als de Gooische kust maar bereikbaar is!
Gelijk arenden, die hun prooi beloeren, zoo turen de ongelukkigen voor zich uit.
‘Zie jij water?’ roepen Bording en Klaas tot Jaap, die het best van hun drieën zien
kan.
‘Nog niet.’
‘Wat zie je dan?’
‘Stil - ik kan alles nog niet goed onderscheiden.’
Een minuut lang zwijgen allen.’
‘Nu?’ roept Klaas.
Jaaps voorhoofd betrekt.
‘Nu?’
‘Halt maar!’ roept Jaap. ‘We hoeven niet verder te gaan. De zee vóór Muiderberg
zit vol drijfijs...... Daar komen we niet door!’
Bording en Klaas echter snellen nog een eind voort...... Jaap mocht zich eens
vergist hebben!
Maar neen, helaas! Jaap heeft zich niet vergist.
Van de grens hunner ijsschots tot de Gooische
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kust toe, een afstand van ruim een uur, is de zee met drijfijs bedekt, te dicht, om door
de groote schots te worden uiteengedreven, maar niet zwaar genoeg, om het gewicht
der drie visschers te torsen.
Somber staren de mannen vóór zich uit.
Alles - alles loopt hun tegen!
Reeds ten derde male werd nu hun hoop op behoud wreed verstoord......
‘Nu weet ik niet meer waarheen!’ roept de vader handenwringend uit.
‘Wij zijn verloren!’ weeklaagt de oudste zoon.
Maar Jaap geeft den moed nog niet op.
‘Hoor eens,’ spreekt hij op beslisten toon. ‘We hebben al zóóveel geloopen, dat
een paar uur meer of minder er niet op aankomt. Ons ijsveld is groot - laten we nog
eens noordwaarts gaan; misschien dat we Marken bereiken.’
‘Marken?’ vraagt Klaas ongeloovig.
‘Ja, Marken. We kunnen het ten minste probeeren. Wat vind jij, vader?’
‘We moeten alles doen, wat we kunnen, om van 't ijs te komen,’ antwoordt Bording
op twijfelmoedigen toon.
Een moeilijke tocht, dien zij thans gaan ondernemen!
Het is, alsof de natuur hun wil beletten, de laatste poging tot landing ten uitvoer
te brengen.
Maar met de kracht der wanhoop worstelen ze voort.
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't Is een strijd van uren......
‘Marken!’ roept Jaap eensklaps.
En inderdaad - heel, heel in de verte, doemt het kleine visscherseiland aan den
horizon op.
Zouden ze het bereiken?
Ze verhaasten hun schreden - maar ach, zij naderen niet.
Wel houden ze het eiland nog eenigen tijd in zicht, maar de storm doet hun schots
steeds meer in oostelijke richting afdrijven, zoodat ze ten laatste niets meer zien dan
lucht en ijs.
Thans is alle hoop op uitkomst vervlogen.
Druipnat en afgetobd zetten zij zich op den rand der slede neer en radeloos staren
ze voor zich uit.
En intusschen daalt de avond......
Ontzettende gedachte, wéér een nacht te moeten doorbrengen op het ijs, in den
regen, rillend van kou, zonder te weten waarheen, zonder uitzicht op redding en met
de vreeselijke bewustheid, dat hun verwanten te Durgerdam in de diepste droefheid
moeten verkeeren over het lot van hen, die zij verloren wanen.
O, die bange, lange nacht - nacht van vijftien uren!
Langzaam komt hij nader en spreidt zijn donkeren mantel uit over de Zuiderzee.
Als een spooksel grijnst hij hen aan, onverschillig voor hun bitter lijden.
Ach, wisten ze maar, dat op dien nacht redding volgde - getroost zouden ze regen
en koude verduren; maar wie verzekert hun, dat ze ooit weer de
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voeten aan land zullen zetten; dat zij niet den dood zullen vinden in de golven onder
hen?
Den dood.........
Schrikbeeld, dat hun de ziel vervult!
Want ze hebben het leven lief, al heeft het hun tot nu toe meer distelen dan rozen
geboden - en ze denken aan huis...... aan Moeder, die zeker op ditzelfde oogenblik
tranen vergiet om het vermoedelijk lot van haar man en haar zoons; aan de kinderen,
die zullen schreien, nu hun kostwinners verloren zijn,
Droefgeestig krijschend vliegt een verdwaalde vogel over het ijs.
Waarheen?
Zij weten het, de verlatenen: naar zijn veilig nest ...... ja, naar zijn veilig nest!
Diep rampzalig staren de visschers hem na.
Zuidwestwaarts vliegt hij - in de richting van Durgerdam!
Klaas springt op en strekt wanhopig de armen naar den voortsnellenden vogel uit.
‘Verloren! Verloren!’ schreeuwt hij woest. ‘We zien Durgerdam nooit terug!’
En zijn vader noch zijn broer wagen het, hem tegen te spreken; hem te zeggen,
dat hij overdrijft; dat alle hoop op uitkomst nog niet moet worden opgegeven.
‘Verloren!’ dat is de sombere galm, die hun door het gemoed ruischt: ‘Verloren!’
De kou en de regen echter dwingen hen tot handelen.
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Zeker - ze zijn van het noodlottige van hun toestand ten volle overtuigd; ja - ze zien
den dood voor oogen...... maar toch, de trek naar het leven, ieder ingeschapen, doet
ook hen alles in het werk stellen, wat dienen kan, om hun bestaan te rekken.
Jaap is de eerste, die zich uit de vreeselijke overpeinzingen der laatste oogenblikken
losrukt.
‘Kom, Vader! kom, Klaas!’ roept hij luide. ‘Zóó kunnen we niet blijven zitten. Er
liggen twee zeilen en een paar latten op de slee. Laten we die latten op zij aan de
slee vastspijkeren en de zeilen er over heen slaan en er aan vastmaken, dan hebben
we ten minste een beetje beschutting tegen regen en wind. Als we zóó blijven zitten,
zijn we morgen dood.’
‘Was het maar zoo!’ zucht Klaas in een oogenblik van moedeloosheid.
‘Ho, ho! zoo mag je niet spreken!’ valt Jaap in. ‘Zoo dacht je er vanmiddag óók
niet over, anders had je zoo niet met ons meegedraafd! Wat zeg jij, Vader?’
Bording voelt zich beschaamd. Jaap, de jongste van hun drieën, geeft het voorbeeld
van vastberadenheid, terwijl hij, de vader, zich door zijn bekommernissen laat
meesleepen.
Haastig springt hij op: hij zal toonen, vader te zijn.
‘Kom, Klaas,’ roept hij, maar aan het trillen van zijn stem is het te hooren, dat hij
zich geweld aan-
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doet, zijn ontroering te verbergen. ‘We gaan een schut maken, Help je mee?’
Weldra zijn drie paar handen bezig, den toestel in gereedheid te brengen en even
later zitten de drie mannen zoo dicht mogelijk bij elkander op de slede, door de zeilen
eenigszins - maar zeer onvoldoende - tegen regen en wind beschut.
Rondom hen is het volslagen donker, terwijl de noordwesterstorm over het ijs giert
en de regen nog steeds in stralen neerplast.
‘Jongens,’ spreekt Bording, terwijl hij zijn handen op hun schouders legt, ‘we
hoeven het elkaar niet te zeggen, niet waar, dat we er heel slecht aan toe zijn - heel
slecht. Waar we heen drijven, weet ik niet, omdat we geen oogenblik zeker zijn van
den wind. Blijft hij noordwest, dan drijven we naar de Geldersche kust; wordt hij
zuid of zuidwest, dan bestaat er kans, dat we tusschen Enkhuizen en Stavoren door
drijven en door een van de Noordzeegaten in de Noordzee terechtkomen en dan zijn
we weg......’
Ernstig hebben Klaas en Jaap hun vader aangehoord.
‘Weet je, waarop ik nog hoop?’ vraagt de laatste. ‘Dat de lui uit ons dorp, als de
dooi nog een paar dagen aanhoudt, misschien een botter zullen uitsturen, om ons te
zoeken.’
‘En niet te vinden!’ vult Klaas aan.
Jaap antwoordt niet. Hij zelf acht de kans, op zee te worden gevonden, uiterst
gering...... Doch alles is
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mogelijk en hun toestand is van dien aard, dat zelfs de geringste mogelijkheid, om
te worden gered, waarde voor hen heeft.
‘Wat zou je meenen, Vader, dat Moeder van ons denkt?’ vraagt Klaas opeens.
‘Dat we verdronken zijn,’ is het sombere antwoord. ‘Hoe zou ze ook iets anders
kunnen denken? De zee voor Durgerdam is immers heelemaal open.’
‘Dat we nu niets - niets van ons kunnen laten hooren!’ roept Klaas in wanhoop,
sidderend bij de gedachte aan de zielesmart van zijn moeder, die hij zoo teeder
liefheeft.
Bording zwijgt: hij is in gepeins verdiept. Hij denkt aan zijn vrouw, met wie hij
reeds twintig jaar in lief en leed verbonden is.
Wat hebben ze elkander steeds liefgehad; hoe hebben ze steeds voor elkaar geleefd.
In vreugde en droefheid, in voor- en tegenspoed hebben ze altijd naast elkander
gestaan.
Ja, Goddank! ze hebben ook vreugde gekend, al werd het leed hun in veel ruimere
mate toebedeeld. Zijn niet al hun kinderen voorspoedig opgegroeid en hebben deze
niet steeds de zorgen en de opofferingen hunner ouders beloond door liefde en
aanhankelijkheid?
O, hoe dikwijls was Bording niet van zee gekomen, morrend over de slechte vangst;
maar ook; hoe vaak had zijn trouwe echtgenoote hem dan niet gewezen op hun
bloeiende kinderen met den troost,
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dat deze toch nog nooit met honger van tafel waren opgestaan. En dikwijls had hij
dan zijn oogen voelen vochtig worden en gefluisterd, dat hij toch nog niet zou willen
ruilen met een rijke, die géén kinderen had. En dan had hij de kleinen gekust en beurt
voor beurt op den schoot genomen en hun verteld van storm en van onweer, van
hooge golven en van schuimende zeeën, totdat Moeder kwam en aan bedtijd
herinnerde......
En zou dat alles nu onherroepelijk voorbij zijn?
‘Kom, Vader!’ klinkt de stem van Jaap. ‘We moesten een stukje eten. Wij hebben
nog drie sneden roggebrood...... het zijn de laatste......’
‘Nee jongen, dank je,’ is het antwoord. ‘Ik heb geen honger, eet jullie mijn deel
maar samen op.’
‘Warempel niet,’ valt Jaap in. ‘Je moet toch ook wat eten, Vader! Het kan nog
lang duren, eer we weer wat krijgen.’
‘Maar ik heb op 't oogenblik in 't geheel geen honger,’ antwoordt Bording.
‘Tòch eten, Vader! Je hebt in lang niets gehad.’
‘En als alles op is, wat dan?’
Ja, wat dan?’
Over die vraag heeft Jaap nog niet nagedacht. Maar hij wil er thans óók niet over
denken. Hij heeft de gelukkige eigenschap, zich nooit te verdiepen in het vooruitzicht
van leed, dat komen kan. ‘Als het komt, is 't erg genoeg,’ zegt hij gewoonlijk. ‘Geen
ellende vóór den tijd!’
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Het laatste antwoordt hij ook nu op de vraag van zijn vader.
‘Kom, Vader,’ laat hij er op volgen. ‘Eet nu óók een stuk roggebrood.’
Bording laat zich overhalen, terwijl ook Klaas en Jaap met een snee van het grove
brood hun avondmaal doen.
Het kan nu ongeveer zes uur zijn.
‘Jongens,’ spreekt Bording, ‘als jelui slapen wilt, hoef jelui dat om mij niet te
laten. Jullie bent jong en hebt meer behoefte aan slaap dan ik. Ik zou geen oog kunnen
toedoen.’
‘Ik óók niet!’ antwoorden Klaas en Jaap.
‘Probeer het maar eens; misschien dat jelui wel indut.’
Doch de jongens houden vol, dat het hun onmogelijk is.
En geen wonder.
Wie zou kunnen slapen, terwijl hij in doodsangst verkeert, doornat is van den
regen en verkleumd van kou, den wind hoort gieren over de ijsschots, die hem draagt,
en het water hoort neerplassen van den hemel......
Geen slaap dus - geen spoor van slaap zelfs doet hen de oogen sluiten.
En ze zijn toch zoo vermoeid - de ongelukkigen!
Hoe hebben ze zich gisteren niet ingespannen, om de visschen machtig te worden,
die thans nog op de slede liggen; hoevele uren hebben ze heden niet
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ijver het ijs gerend onder angst en vreeze - en ook den vorigen nacht heeft hun de
engel des slaaps niet de oogleden gekust......
‘Ben je zoo koud, Vader?’ roept Klaas, die meent, zijn vader te hooren
klappertanden.
‘Koud?...... nee...... maar......’
Jaap echter heeft zijn buis al uitgetrokken en het zijn vader over de schouders
geworpen - een voorbeeld, dat door Klaas gevolgd wordt.
‘Goeie jongens!’ stamelt de vader met trillende stem, ‘maar hou jelui zelf......’
Doch Jaap denkt al weer aan iets anders.
‘Zouden we morgen de botten wel meenemen, die in de slee liggen?’ zoo vraagt
hij. ‘Waarvoor zouden we 't eigenlijk doen? 't Is maar last.’
‘Ja, dat vind ik óók,’ meent Klaas, ‘We zouden heel wat vlugger voortkomen,
zonder die paar honderd pond visch.’
‘Dan moeten we morgenochtend maar 't grootste deel in een bijt gooien,’ spreekt
de vader.
‘'t Grootste deel?’ vraagt Jaap.
‘Ja.’
‘En waarom niet alles?’
Maar eensklaps begrijpt hij zelf reeds, waarom zij een aantal botten zullen moeten
bewaren...... Wie weet, wat hen nog te wachten staat!
Ontzettend lang duurt de nacht.
Telkens en telkens staren zij naar het oosten; telkens verbeelden ze zich, dat de
morgenschemering

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

61
aanbreekt, maar telkens ook zien ze zich bedrogen en ontdekken ze, dat hun
verbeelding hen misleidt.
Maar eindelijk toch...... eindelijk klaart het nachtelijk duister op en breekt de
morgenstond aan.
‘Alles nog ijs!’ roept Bording rondziende.
‘En nog altijd noordwestenwind,’ voegt Klaas er bij.
‘Dan hebben we kans, dat we naar de Geldersche kust drijven!’ roept Jaap.
Er is iets in den toon van de stem der drie zwervers, dat hun weer eenige hoop
geeft, evenals het vallend donker gisterenavond de laatste vonk van hoop in hun
harten verdoofde.
Haastig worden de botten - op een vijftigtal na - in een bijt geworpen en de schreden
naar het zuidoosten gewend.
‘We zullen toch wel eens ergens landen!’ roept Jaap, die als altijd de zaak weer
van haar besten kant bekijkt.
‘God weet het!’ zucht Bording.
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Koude en honger.
Toen moest de roepstem der natuur
In 't walgend harte zwijgen;
En woedend sloegen we onzen tand
Den rauwen visch in 't ingewand,
Dien we ongeproefd verslonden.
J.J.L. TEN KATE.

V.
Daar trekken ze weer voort, de onvermoeide mannen.
Hun tocht gaat echter niet zoo snel als gisteren.
Verwondert het u?
Maar neen: de kou en de regen hebben immers hun leden verstijfd en ze krijgen
een pijnlijke gewaarwording, telkens wanneer ze de beenen verzetten.
Hoor slechts:
‘Als we vannacht weer op het ijs moeten blijven, zullen we niet blijven zitten,
zooals den vorigen nacht,’ spreekt Bording.
‘Dat zeg ik daar ook al in me zelf,’ antwoordt Klaas. ‘We zouden zoo stijf worden,
dat we op 't laatst geen voet meer konden verzetten. Ik heb ten minste op 't oogenblik
al pijn in de beenen. En jij, Jaap?’
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‘Ik óók een beetje, maar dat zal met het loopen wel overgaan!’ is het antwoord.
En inderdaad: onder 't loopen verdwijnt langzamerhand de pijn, hoewel ze nog
een zekere stramheid in de leden overhouden.
Uren lang vervolgen ze hun weg over het ijs, dat hoe langer hoe moeielijker
begaanbaar wordt. Kuilen, bulten, naden en scheuren doen hen, niettegenstaande
hun klompen van ijssporen zijn voorzien, telkens uitglijden, zoodat zij verplicht zijn,
hun gang eenigszins te vertragen.
Met deernis ziet Bording zijn beide zoons van terzijde aan.
‘Zouden ze geen honger hebben?’ prevelt hij binnensmonds.
Overbodige vraag!
Hoe zouden twee jonge mannen, die den vorigen dag niets dan een paar sneden
roggebrood genuttigd en den daarop volgenden morgen niets tot ontbijt gebruikt
hebben, niet hongerig zijn!
Maar Klaas noch Jaap hebben tot nu toe voor hun vader willen weten, hoe
ontzettend hen de honger kwelt.
Hebben ze dan niets eetbaars meer?
Ach - we weten het: de sneden roggebrood hebben ze gisteravond verorberd, nadat
ze van den morgen af hadden gevast.
En thans hebben ze niets meer, om den honger te stillen.
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Niets meer?
Ja...... toch iets.
Op de slede liggen vijftig botten......
Vijftig rauwe botten!
Bording werpt een blik op de overgebleven visschen, maar wendt de oogen vol
weerzin af.
Neen - overvloed hebben hij en de zijnen nooit gekend en menigmaal is de
middagpot, o, zoo schraal geweest; maar Moeders zorgende hand wist toch altijd
den maaltijd smakelijk te maken.
En nu - als er geen redding daagt, als ze nog langer op hun schots moeten vertoeven,
zullen ze weldra genoodzaakt zijn, de tanden te zetten in het koude, rauwe vleesch
der botten......
Als er geen redding daagt!
In spanning staren Bording en zijn zoons naar het zuidoosten.
Eerst na ettelijke uren doet de roep van Jaap: ‘Land in zicht!’ hen de schreden
verhaasten.
Land in zicht!
Hoe menigmaal heeft die roep niet het hart van den schepeling sneller doen kloppen
bij de gedachte, dat hij de plaats zijner bestemming naderde na een lange, gevaarvolle
reis.
Hoe menig schipbreukeling heeft die kreet niet als muziek in de ooren geklonken
na een langdurig omzwerven op het broze wrak, dat hen van een ontzettenden afgrond
scheidde.
Ook onzen visschers stroomt het bloed sneller door
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de aderen, nu ze in de verte de Gooische kust wederom zien oprijzen.
‘Welke toren is dat, Vader?’ vraagt Jaap, voor zich uit wijzende.
‘Van Naarden,’ is het antwoord.
Een oogenblik nog is de hoop in hun hart levendig, dat ze de kust zullen kunnen
aandoen, maar dan......
Dezelfde teleurstelling, die zij voor Uitdam en Muiderberg en nabij Marken hebben
ondervonden, doet hen ook hier verbleeken en ontzet voor zich uit staren.
Maar tevens doen zij nog een andere verontrustende ontdekking, terwijl zij de
grens hunner schots naderen: de kanten van het ijsveld beginnen sterk weg te dooien
en vallen bij hun nadering in stukken uiteen!
Op hun schreden moeten zij terugkeeren, de ongelukkigen, die opnieuw hun hoop
hebben zien verijdelen en thans niet meer durven hopen.
Zwijgend en somber zetten zij zich weldra een oogenblik op den rand der slede
neer, om adem te scheppen en het afgetobde lichaam een wijle rust te gunnen.
Maar rust vinden ze niet.
Daarvoor kwelt hen de angst en de honger te vreeselijk.
De angst!
Ja, want het moet al lang na den middag zijn en groot is de waarschijnlijkheid,
weer den nacht op het ijs te moeten doorbrengen.
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De honger!
O, nu eerst weten ze, wat het zeggen wil, honger te hebben: Nu eens is het hun,
alsof hun de maag wordt saamgenepen, dan weer voelen zij er pijnlijke steken door,
die zich tot in de ingewanden toe voortzetten.
En toch dralen zij nog, hun toevlucht te nemen tot de rauwe botten......
‘Jongens,’ spreekt Bording met tranen in de stem, innig bewogen met het lot zijner
zoons. ‘Wat moet er van ons worden! Ja, ik zie het wel, dat jelui door honger verteerd
wordt. Ik zelf voel den honger in mijn maag branden...... Wat moet er van ons
worden!’
‘Vader, Vader!’ snikt Klaas, terwijl hij zijn vader hartstochtelijk omhelst. ‘Heb
jij ook zoo'n honger?’
Ook Jaap stroomen de tranen over de wangen.
‘Vader!’ roept hij op den toon der diepste smart, ‘ik wou dat ik nog brood voor je
had!’
‘En jullie zelf dan, jongens?’
‘Wij zijn jong......’ snikt Klaas.
‘Zooveel te grooter moet je honger zijn!’ antwoordt Bording.
En het is zoo: Klaas voelt, dat het zóó niet langer is uit te houden. Het is, alsof de
vlammen hem door de ingewanden spelen......
Daar grijpt hij een der botten en wil er de tanden in zetten.
Doch zijn vader weerhoudt hem.
‘Je kunt hem in elk geval eerst wat schoonmaken,’
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spreekt hij, terwijl hij Klaas zijn zakmes toereikt.
In weinige seconden is de bot van kop, vinnen en ingewanden ontdaan; vervolgens
geeft Klaas hem een paar sneden over den rug en trekt hem eindelijk met bevende
vingers het vleesch van de graat.
Nu brengt hij het in den mond en slikt......
‘Ba, wat een kost!’ roept hij walgend.
Ook Bording en Jaap hebben hun afschuw bedwongen en het voorbeeld van Klaas
gevolgd.
‘En daarmee moeten we nu - wie weet hoe lang - ons maal doen!’ roept de laatste
uit.
‘Wie weet hoe lang!’ herhalen de beide anderen.
Intusschen spoedt de korte dag reeds weer ten einde.
Op voorstel van den vader, die het ijs op de plaats, waar ze zich op 't oogenblik
bevinden, niet vertrouwt, trekken de zwervelingen nog een eind noordwaarts, totdat
het vallend duister hen noodzaakt, hun tocht te staken.
Zooals ze echter hebben afgesproken, zorgen zij, steeds in beweging te blijven,
ten einde geen gevaar te loopen, van kou te verstijven.
Zoo brengen ze den derden dag op het ijs door, zonder dat deze hun eenige rust
of verkwikking biedt. Integendeel - het voortdurend heen en weer loopen, nu en dan
afgewisseld door een korte rust op de slede, doet hen ineenzinken van vermoeienis,
terwijl ook de honger zich telkens nijpend doet gevoelen.
Hun weerzin tegen de rauwe visch is echter zoo
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groot, dat ze eerst tegen den morgenstond kunnen besluiten, zich nogmaals van het
walgelijk voedsel te bedienen.
En hoe smachten ze daarbij naar een teug frisch water!
Want weet ge, wat zij tot nog toe hebben gebruikt tot lessching van hun dorst? Eenig regenwater, dat ze hebben opgevangen in een sleuf, die ze in de schots hebben
gehakt en dat, vermengd met het zilte vocht, dat het ontdooide ijs oplevert, een
afschuwelijken smaak heeft.
Het ontbijt is genuttigd.
‘Waarheen, vader?’ vraagt Jaap.
‘We moeten nog maar eens probeeren, den zuidwal te bereiken,’ is het antwoord.
‘De wind is nog altijd noordwest......’
Zwijgend wendt ons drietal ten derde male de schreden naar het zuiden, doch
niemand van hen, die nog eenige verwachting koestert van hun nieuwe poging tot
landen.
Waartoe dan wederom den moeielijken tocht aanvaard over het hobbelige ijs, dat
hen telkens doet uitglijden en waarover de slede zich hortend en stootend
voortbeweegt?
Ach, vraag het niet!
Al verwachten zij niet den minsten uitslag van hun tocht, 't is de eenige kans op
redding, die hun overblijft. En die kans moeten ze waarnemen. In hun eigen belang
- ja, maar ook in 't belang hunner
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dierbare betrekkingen, die hen niet meer in het land der levenden gelooven.
En weer doemt na vele, vele uren de kust voor hen op - de kust van Gelderland
thans - en weer richt zich hun oog op de spits van een toren - dien van Nijkerk - maar
alweer grooter is de afstand, die hen van den oever scheidt, een afstand van - naar
gissing - anderhalf uur gaans!
Ook komen ze andermaal tot de treurige ontdekking, dat de zuidrand der schots
voortdurend zwakker wordt en telkens verder wegdooit, zoodat hun niets overblijft,
dan zich opnieuw noordwaarts te begeven en zij genoodzaakt zijn, van elke poging,
om de Hollandsche, Utrechtsche of Geldersche kust te bereiken, af te zien.
Waarheen thans, arme visschers, waarheen?
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In duizend angsten.
En dondrend scheurt het ijs vaneen;
De stroom gulpt door het slop,
En smijt de schotsen om zich heen,
Of kruit ze in heuvlen op;
Bouwt torens, werpt die keer op keer
Gelijk een kind zijn speelgoed neer,
En beukt ze met zijn golfgebruis
Tot fijn versplinterd gruis.
B. TER HAAR.

VI.
De 17de Januari is aangebroken.
Een zwakke zuidwestenwind voert de zwervers zachtjes in noordwestelijke richting
en verwijdert hen dus steeds verder van de Geldersche kust.
De fijne motregen, die in den morgenstond is beginnen te vallen, neemt voortdurend
in dichtheid toe, terwijl een dikke mist den visschers nauwelijks vergunt, eenige
meters voor zich uit te zien.
En toch hebben ze zoo'n behoefte aan licht.
Want een ontzettend gevaar bedreigt hun leven.
Het ijsvlak, waarop zij zich bevinden en dat tot nog toe een tamelijk groote
uitgestrektheid bezat, is, door de sterke werking van ebbe en vloed, zóó verzwakt,
dat zich aan de randen ervan telkens een gedeelte loslaat en het te voorzien is, dat
weldra hun gansche schots in vele grootere en kleinere stukken
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uiteen zal vallen. Met de wanhoop in 't oog, pogen de visschers met hun blikken in
den dichten nevel, die hen omringt, door te dringen.
Hoor - wat beteekent dat geschuur en gekraak rondom hen?
De mannen sidderen.
Ze kennen dat geluid; ze weten, dat het veroorzaakt wordt door het kruien van het
ijs.
De hen omringende ijsschotsen zijn dus reeds door den golfslag aan stukken
gebroken en welken waarborg hebben zij - de zwervers - dat hun schots straks niet
hetzelfde lot zal ondergaan?
Angstig schuilen zij bij elkaar, met de handen de kruk der slede omvattend.
Reeds verbrijzelt het opgestuwde ijs groote gedeelten hunner schots.
Zie, hoe de ijsblokken zich opeenstapelen tot grillig gevormde heuvels, tot
monsterachtige blokken, die tegen en over elkander schuren, krakend splijten, met
donderend geweld tegen elkaar botsen, of plotseling omkantelen en daardoor het
zeewater woest schuimend omhoog werpen.
De visschers staan als versteend te midden van dit schrikkelijk geweld.
Zij zien den dood voor oogen.
Nog weinige oogenblikken immers en hun schots zal bezwijken onder de kracht
der golven en der ijsheuvels, die zonder mededoogen voortgaan, het ijsveld te
bestoken.
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Zie...... daar gaapt een breede spleet dwars over den brozen ijsvloer......
Daar vertoont zich reeds een tweede...... een derde......
‘'t Is gedaan met ons!’ gilt Bording.
‘God, groote, barmhartige God, red ons, help ons!’ bidt Klaas in wanhoop.
Jaap is zijn vader aan de borst gevallen, terwijl hij met één arm zijn broeder
omklemd houdt.
‘Vader!...... Klaas!’ snikt hij. ‘We moeten afscheid nemen...... 't Zal niet lang meer
duren, of......’
Maar hij kan den zin niet voltooien......
Daar valt hun ijsveld in stukken uiteen.
‘Overspringen!!’ schreeuwt Klaas. ‘We zinken!!!’
Inderdaad zinkt de kleine ijsschots, die hun overgebleven is, onder hun voeren
weg en staan ze in een ommezien tot de knieën toe in het water.
Door een zelfde gedachte bezield, springen de drie visschers tegelijkertijd op een
grootere schots over en slagen er zelfs in, ook de slede met bot te behouden.
Maar ook hier zijn ze niet veilig, want zie: daar nadert bliksemsnel een ijsberg,
die hun toevluchtsoord onmeedoogend dreigt te vernielen.
‘Overspringen!!’ klinkt het weer en nogmaals redren zij zich door een gewaagden
sprong het leven.
Daar staan ze bijeen op eene broze ijsschots, te midden van het onstuimig kruiende
ijs, doornat van het woest bruisende water, sidderend bij de gedachte aan den dood,
die hen aangrijnst.
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Den dood?
Moet dat het einde zijn van het ontzettend lijden der laatste dagen?
‘Jongens,’ snikt Bording, terwijl hij bevend zijn beide zoons omhelst, ‘'t is met
ons gedaan! Laten we afscheid van elkaar nemen...... voor eeuwig!’
‘Voor eeuwig!’ gilt Klaas, door dit denkbeeld tot in het diepst zijner ziel ontroerd.
‘Voor eeuwig...... Vader, ik heb God toch zoo om uitkomst gebeden...... Zou Hij ons
dan niet hooren?......’
‘God heeft anders over ons besloten,’ snikt de vader in sombere wanhoop.
‘Maar we scheiden nog niet...... We scheiden nog niet!’ schreeuwt Jaap, terwijl
hij zich hartstochtelijk aan zijn vader en zijn broer vastklemt.
't Is alsof het lot de laatste woorden bevestigen wil, want zie, daar komt een groote
ijsschots aandrijven, die hen tot overspringen schijnt uit te noodigen.
De mannen zien haar naderen.
‘Overspringen!’ klinkt het weer en uit drie monden stijgt een zucht van verlichting
omhoog, nu het levensgevaar - voor het oogenblik althans - geweken is.
‘Juist bijtijds!’ roept Bording met trillende stem, terwijl hij naar de zooëven door
hen verlaten schots wijst, die door een neerstortend ijsblok, wordt verpletterd.
Klaas en Jaap huiveren. Hadden ze met oversprin-
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gen ook maar weinige seconden gewacht - zij, noch hun vader, zouden op dit
oogenblik nog in het land der levenden zijn.
Intusschen blijft hun toestand hachelijk.
Wie zal zeggen, hoe lang d e z e ijsschots tegen den hevigen golfslag bestand zal
zijn?......
Zoo drijven ze vele uren voort.
Waarheen?
Niemand van hen, die het weet.
En weer daalt de nacht over de Zuiderzee - de vijfde, dien de zwervers op het ijs
doorbrengen.
En weer rijst de morgen - een morgen zonder zon.
Want nog steeds daalt een droefgeestige motregen met eentonige gestadigheid uit
de donkergrauwe lucht, die zich boven hen welft.
Ook het kruien van het ijs heeft den geheelen nacht aangehouden en nog
voortdurend wordt de rand hunner schots door golven en ijsblokken bestookt.
Zwijgend zitten de rampzalige mannen bijeengehurkt op de slede.
Geen enkel oogenblik alweer heeft de slaap hun oogen gesloten, hoewel hun
afgetobde lichamen aan niets zoozeer behoefte hebben als aan rust.
Doch wanneer - wanneer zullen zij die vinden?
Arme vader - arme zoons!
Met weerzin gebruiken de laatsten hun walgelijk ontbijt en drinken daarbij het
halfzilte nat, dat zij in de spleten en de kuilen van het ijs vergaren.
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‘Kom, Vader,’ dringt Jaap. ‘Eet nu ook eens wat.’
Maar Bording heeft geen eetlust en staart slechts met sombere blikken naar den
horizon.
‘Wat is vader stil!’ fluistert Klaas tot zijn broer. ‘Zou hij ziek zijn?’
Met innige deernis staren de beide zoons hun vader van terzijde aan.
‘Vader zal aan huis denken,’ meent Klaas.
‘Ik denk, dat hij ziek is en het ons niet wil bekennen,’ gist de ander.
De uren kruipen voort en het loopt tegen den middag.
De wind, die tot nu toe zachtkens uit het zuidwesten heeft gewaaid, verheft zich
en blaast weldra met kracht over de Zuiderzee.
Met nieuwe hevigheid kruit het ijs tegen de schots op, waarop de drie visschers
tot nu toe een toevluchtsoord vonden.
Hemel...... ook deze schots begint af te brokkelen.
Hoelang zullen ze hier nog veilig zijn?
Daar ontwaakt de oude Bording plotseling uit zijn overpeinzingen. Hij schijnt
hevig ontroerd te zijn. In zijn oogen flikkert een koortsig vuur en uit het trillen zijner
lippen en neusvleugels is duidelijk te bemerken, dat hij in een zeer overspannen
toestand moet verkeeren.
Jaap en Klaas kijken elkaar bezorgd aan.
‘Scheelt er wat aan, Vader?’ vraagt de eerste, terwijl hij hem vol medelijden de
hand op den schouder legt.
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Haastig staat Bording op, grijpt zijn beide zoons bij de hand en staart hen eenige
oogenblikken vol aandacht aan.
‘Vader!’...... roept Klaas.
Doch zijn vader legt hem het zwijgen op.
‘Stil...... stil!...... Laat ik jelui voor het laatst nog eens aanzien...... Stoor me niet!’
‘Maar Vader......’
‘Stil, jongen, stil!...... Ik weet, wat je me zeggen wilt: Ik moet gaan zitten en me
bedaard houden en maar wachten, niet waar? Maar weet je, waarop we eigenlijk
wachten? Weet je 't, Jaap? En jij Klaas, weet jij het?’
Klaas en Jaap staren hun vader met ontzetting aan.
Wat beteekenen die flikkerende oogen, die gespannen gelaatstrekken, die gejaagde
stem?
Is dat alles het gevolg eener hevige koorts, die zijn bloed in beroering brengt, zijn
zenuwen spant en hem doet ijlen? Of hebben de angst en het lijden der laatste dagen
zijn verstand beneveld en hem krankzinnig gemaakt?
‘Weet je 't, Jaap? Weet je 't, Klaas?’ herhaalt Bording, thans op dringender toon.
‘Spreek - spreek dan: weet je, waar we eigenlijk op wachten?’
‘We hopen nog altijd......’ stamelt Jaap, met zijn antwoord verlegen.
Een akelige lach klinkt over het ijs.
‘Hopen!’ krijscht Bording. ‘Hebben we al niet gehoopt van Zondag af? En vandaag
is het Donder-
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dag! Maar ik wil een antwoord hebben! Weet jelui, waarop we eigenlijk wachten?’
Klaas en Jaap kijken elkaar wanhopig aan en wagen het niet, te antwoorden.
‘Jelui zegt niets?...... Dan zal ik jelui zeggen, waarop we wachten. Het zal met
deze ijsschots gaan, zooals met al de andere, die we voor onze oogen hebben zien
vernielen: ze zal in stukken worden geslagen en wij door het ijs verpletterd...... Zie,
dáár wachten we op......’
‘Maar Vader......’ valt Jaap in.
‘Stil nu, laat me uitspreken......’
‘Neen, Vader, ga zoo niet voort. Je bent ziek, je hebt koorts. Ga weer op de slee
zitten en leg je hoofd tegen me aan...... Dat zal je goed doen. Misschien kun je dan
wel een beetje slapen.’
‘Slapen?...... Ja, ik zal gaan slapen...... Maar niet alléén. Jij en Klaas zullen me
gezelschap houden. Geef me een bijl!’
Bij Klaas en Jaap wordt een vreeselijk vermoeden wakker.
‘Waarom zouden we den dood afwachten?’ gaat Bording in klimmenden hartstocht
voort. ‘We zullen hem te gemoet gaan; dat zal ons vele uren, dagen misschien, van
angst en lijden sparen...... Geef me een bijl, om er een gat mee in 't ijs te hakken.........
Niet waar, jongens, jelui wilt toch immers ook, dat er een einde aan ons lijden
komt? Door dat gat zullen we ons met z'n drieën in zee laten zakken......
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Dan zullen we rust hebben, niet waar?...... Dan zullen we rust hebben!’
Nogmaals wenden Klaas en Jaap pogingen aan, hun armen vader tot zitten te
bewegen. Doch te vergeefs.
‘Neen, niet zitten!’ roept Bording woest. ‘Zitten is wachten en wachten is de hel
- de hel! Waarom wachten!? Om telkens en telkens te moeten vreezen, door de
ijsblokken te worden verpletterd?...... Geef me een bijl...... ha, daar ligt er een!......’
En ijlings schiet Bordling op het begeerde voorwerp toe.
Klaas en Jaap vreezen het ergste.
Het is duidelijk: hun vader verkeert in een toestand, waarin hij zich geen rekenschap
geeft van hetgeen hij doet. Is het koorts - is het krankzinnigheid? Ze weten het niet.
Maar dit is zeker: het schrikkelijk voornemen van den rampzalige moet verijdeld
worden.
Maar hoe?
Voor rede schijnt hun vader niet meer vatbaar te zijn. Wellicht echter, dat een
bevel, op beslisten en krachtigen toon gegeven, de gewenschte uitwerking zal hebben.
‘Vader, leg neer die bij!!’ klinkt het bevelend.
‘Neerleggen? De bijl neerleggen? Nooit!’ klinkt het vastbesloten van de lippen
des ijlhoofdigen en woest slaat hij het scherpe ijzer diep in den ijsvloer.
‘Dan moeten we geweld gebruiken!’ fluistert Jaap
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tot zijn broer en beiden grijpen hun vader aan, terwijl de eerste poogt, hem de bijl te
ontwringen.
Maar Bording weert zich met alle macht en heeft zich in een ommezien losgerukt.
‘Laat me dan alléén sterven!’ brult hij en hij snelt naar den rand der ijsschots,
blijkbaar met het doel, zich tusschen de kruiende ijsblokken te werpen en zich te
laten verpletteren.
Zijn zoons echter zijn hem op den voet gevolgd en grijpen hem andermaal vast.
Er ontstaat een hevige worsteling.
‘Pak de bijl!’ schreeuwt Jaap zijn broer toe.
Deze heeft haar reeds gegrepen en werpt haar in zee.
‘Wat moeten we met Vader beginnen?’ zucht Klaas in de uiterste wanhoop.
‘We moeten Vader op den grond zien te krijgen en hem de voeten vastbinden,’ is
het antwoord, ‘anders springt hij in zee!’
Het is niet gemakkelijk, het eerste voornemen ten uitvoer te brengen, maar toch
blijven de beide zoons ten slotte overwinnaars: door een handigen zwaai weet Jaap
zijn vader te doen vallen, waarop beiden zijn armen grijpen, om hem de heftige
bewegingen, die hij daarmee maakt, te beletten.
Wat nu echter te doen?
Willen ze de voeten van den ongelukkige vastbinden, dan moeten ze zijn armen
loslaten - en wie weet, waartoe hij dan in staat is!
Ze besluiten dus, hun vader nog eenigen tijd vast
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te houden, totdat hij bedaarder zal geworden zijn.
Bording blijft zich met alle macht weren. Nu hij de armen niet meer tot zijn
beschikking heeft, gebruikt hij zijn beenen en trapt daarmee op woeste wijze van
zich af.
‘Laat me gaan!’ brult hij met heesche stem. ‘Laat me gaan!! Ik wil sterven...... Ik
wil den dood tegemoet gaan!’
‘Vader, Vader.... bedaar toch!’ roept Klaas sidderend.
‘Laat me los!’ schreeuwt Bording weer. ‘Waartoe moeten we nog langer lijden?
De dood geeft rust...... Gun jelui je vader dan geen rust?’
‘Ga dan zitten, Vader, dan zùl je rusten,’ smeekt Jaap.
Doch Bording verstaat geen rede. Woedend blijft hij eischen, dat zijn zoons hem
zullen loslaten, opdat hij een eind aan zijn leven zal kunnen maken.
Aan dien eisch echter geeft Jaap noch Klaas gehoor, en beiden spannen alle
krachten in, om hun vader meester te blijven.
Zoo gaat er ongeveer een half uur voorbij, na verloop waarvan de woede van den
beklagenswaardigen man langzamerhand begint te bedaren.
De woeste uitroepen gaan allengs in sombere klaagtonen over, die weldra worden
afgebroken door een hevig zenuwachtig snikken.
‘Vader bedaart, Goddank!’ fluistert Jaap tot zijn broer; ‘laat hem nu maar los.’
Nog weinige oogenblikken en roerloos ligt Bording neer: hij heeft het bewustzijn
verloren.
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Gesprekken en daden.
Een zonnestraal,
Een wonderstraal,
Is in mijn borst gedrongen.
P.A. DE GENESTET.

VII.
't Is benauwd in de gelagkamer van de herberg ‘Visschers Welvaren’ te Durgerdam.
Een dikke tabakswalm verduistert het schijnsel der lompe vetkaarsen, die, in blinkend
gepoetste koperen kandelaars geplaatst, hier en daar zijn neergezet en haar roodachtig
licht op een aantal mannen werpen, die een luid gesprek voeren over de verdwijning
van Bording en zijn zoons.
‘'t Is jammer van de kerels, maar een domme streek blijft het, dat 's zeker!’ klinkt
de verweerde stem van een reusachtigen visscherman. ‘Wie blijft er nou met een
weer, zooals we Zaterdagavond hadden, op het ijs?’
‘Ik zeg het óók!’ beaamt een ander, wiens zilveren haren en gekromde rug zijn
hoogen leeftijd verraden. ‘Ik zeg het óók: onverantwoordelijk was het. Toen ze
Zaterdagmiddag heengingen, liep ik juist bij de haven, waar ik ze tegenkwam. Jongens,
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zeg ik, moet jelui nog zoo laat aan 't botkloppen? - Ja, zegt de oude Bording, we
willen eens kijken, of we nog een zootje kunnen snappen. - Jongens, zeg ik zoo, zou
het niet beter wezen, dat jelui thuis bleef? Regen en zuidwestenwind, daar heb ik het
niet op begrepen. - Kom, kom, zegt Bording, het ijs zit er dik in; 't kan wel tegen een
stootje. - Bording, zeg ik nog, reken er niet te vast op; het ijs heeft de lui wel méér
bedrogen. - Maar wat zou ik nog verder praten? Ze hadden het nu eenmaal in 't hoofd
gezet, om te gaan en ze zijn dan ook gegaan......’
‘Maar er waren er toch veel meer op het ijs,’ valt een derde in, ‘die hebben dan
toch even onverantwoordelijk gedaan.’
‘Dat heb je glad mis, man!’ antwoordt de vorige spreker. ‘Geen een van de lui is
's nachts op het ijs gebleven, zooals de Bordings.’
‘Dat mag nou allemaal waar wezen,’ meent weer een ander, ‘maar ik kan me best
begrijpen, dat ze wat gewaagd hebben. Als je een groot gezin hebt, zooals Bording,
die bovendien in den laatsten tijd meestal een slechte vangst had gehad, moet je wel
eens wat wagen. Ik had het in zijn plaats misschien óók gedaan.’
‘Maar waar zou jelui denken, dat ze op het oogenblik zitten?’ vraagt een jonge
visscherman, met blonde krullen en blauwe oogen.
‘Wel, ze zijn de Noordzee ingedreven!’ meent er een.
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‘Zoover zullen ze niet eens gekomen zijn!’ gist een ander. ‘Ik wed, dat ze allang voor
de haaien zijn.’
‘Ik heb zoo'n vermoeden, dat ze misschien nog wel ergens aan land zullen komen,’
zegt een derde. ‘Aan de Geldersche of Overijselsche kust misschien, of, als de wind
zuidelijk blijft, bij Hoorn, Enkhuizen of daaromtrent.’
‘Ik wed om al wat je wilt, dat ze nooit terugkomen,’ antwoordt de vorige spreker.
‘Wedden doe ik niet, maar onmogelijk is het toch niet heelemaal.’
‘Niet onmogelijk?’ herhalen vele stemmen.
‘De schots, waarop ze ronddreven, is natuurlijk al lang stukgeslagen!’
‘Ze zijn allang van kou gestorven!’
‘Ze hebben niets te eten! Ze kunnen toch hun maal niet doen met rauwe visch gesteld nog, dat ze die hadden!’
Thans neemt een der visschers, die tot nu toe geen deel aan de gesprekken heeft
genomen, maar stil heeft toegeluisterd, het woord.
‘Mannen,’ zegt hij, ‘we kunnen op deze manier wel doorpraten tot morgenochtend
toe. Maar dat brengt ons niemendal verder en helpt de Bordings óók niemendal. Wat
geeft het, of de een zegt: “ze zijn verdronken” en de ander dit tegenspreekt, door te
zeggen, dat ze van honger gestorven zijn. Trouwens als ze dood zijn, is het 't zelfde,
of de kou, het water, of de honger het hun heeft gedaan. Ook kan
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het me op dit oogenblik geen zier schelen, of ze al of niet door eigen schuld zijn
weggeraakt. Ze zijn weg, dat is het eenige, dat we zeker weten. En nu is mijn meening,
dat we in plaats van veel te praten, de handen uit de mouwen moesten steken!’
‘Zeg maar op, wat er gedaan moet worden!’ roept een der visschers met iets
spottends in den toon zijner stem, alsof hij van meening is, dat er niets kan gedaan
worden.
‘En als ik het zeg, doe je 't dan?’ vraagt de ander ernstig.
‘Waarachtig doe ik het!’ is het gulgauwe antwoord.
‘Mooi zoo, dan heb ik alvast één man mee aan boord!’
‘Aan boord?’ vragen enkelen.
‘Ja, ik ga, als ik ten minste hulp kan krijgen, met mijn botter de lui zoeken.’
Een enkel oogenblik is het stil in de gelagkamer.
Daarna komen de stemmen los.
‘Onmogelijk - de zee zit vol ijs in 't midden!’
‘Gekkenwerk - de lui zijn weg en komen nooit terug!’
‘'t Idee is nog zoo kwaad niet!’
‘'t Is in elk geval te probeeren!’
‘Maar als 't nu toch niet geeft?’
‘Dat kun je vooruit niet weten!’
‘Ik ga niet mee - 't zou moeite voor niets zijn!’
Arie Pauw, die het plan geopperd heeft, laat zijn makkers rustig uitspreken; daarna
vraagt hij, wie van hen er meegaan.
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Ondanks de meening, dat ze even goed thuis konden blijven, melden toch velen zich
aan, om hun verloren makkers op te zoeken.
‘Als ik nog vier man heb, heb ik genoeg!’ zegt Pauw.
Spoedig is de keuze gedaan. Behalve den visscher, die zich zooëven heeft
aangeboden, zullen er nog vier jonge, sterke mannen meegaan.
‘Komaan, mannen!’ roept de reusachtige visscher, wiens stem we reeds aan het
begin van dit hoofdstuk vernamen, ‘ik ben zelf niet rijk, maar ik heb er toch wat voor
over, al kan ik niet meegaan.’
Bij deze woorden neemt hij de bonten muts van het hoofd, gooit er twee kwartjes
in en gaat er mee bij zijn makkers rond.
‘Kom, jongens, dat is om de kosten te dekken!’
Niemand, die de beurs gesloten houdt, als de muts hem wordt voorgehouden en
straks kan de goedige reus den leider der onderneming een klein bedrag ter hand
stellen.
‘Ziezoo,’ zegt hij, ‘neem nu voor dat geld een goeie portie brood en spek en koffie
mee; je kunt nooit weten, hoe lang je tusschen het ijs zult moeten zitten; dat zou wel
eens kunnen tegenvallen!’
In dank wordt door Pauw het aangeboden geld aanvaard. ‘En hoe laat gaan we
morgenochtend weg?’ vraagt een van hen, die den tocht zal medemaken.
‘Wel, ik zou zeggen, zoo vroeg mogelijk: om een uur of zeven,’ zegt Pauw. ‘Wie
heeft daar iets tegen?’
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Niemand heeft er iets tegen.
‘Dus dat is afgesproken?’
‘Afgesproken!’ antwoorden vijf stemmen.
‘Dan nòg iets! 't Is natuurlijk niet zeker, niet waarschijnlijk zelfs, dat we de
Bordings vinden. Maar voor het geval, dat we zoo gelukkig mochten zijn, moeten
we toch een voorraad dekens bij ons hebben, want de lui zullen natuurlijk ellendig
zijn van de kou! Wie zorgt er voor een deken?’
‘Ik wel! Ik wel!’ antwoorden vele stemmen.
‘Goed,’ vervolgt Pauw, ‘die een deken missen wil, zorgt, dat hij morgenochtend
om zeven uur met zijn deken aan de haven is, als we vertrekken.’
Nog eenige andere punten, in het belang der verdwenen visschers, worden
besproken.
Daar slaat de klok tien uur.
‘Tien uur!’ zegt geeuwend de herbergier, die slaap begint te krijgen.
‘Tien uur,’ herhalen sommigen der bezoekers, die eveneens naar kooi verlangen.
Een kwartier later is de herberg verlaten en hebben de meeste visschers zich ter
ruste begeven.
Arie Pauw echter gaat niet onmiddellijk huiswaarts, maar neemt zijn weg langs
de woning van vrouw Bording.
Het licht is er nog niet gedoofd. De bewoonster schijnt dus nog op te zijn.
Zachtjes tikt Pauw tegen de ruiten.
‘Ben je nog op, vrouw Bording?’
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Even later vertoont zich de geroepene over de onderdeur.
‘Wie is daar?’
‘Ik: Arie Pauw. Ik kom je even wat vertellen.’
‘Maar kom dan even binnen, Pauw; 't is te koud, om buiten te blijven staan.’
‘'t Was anders de moeite niet,’ antwoordt Pauw, nadat hij is binnengekomen en
op een stoel heeft plaats genomen. ‘Ik wou je alleen even vertellen, dat ik morgen
met nog vijf man, met mijn botter er op uitga, om je man en je zoons op te zoeken.’
Blijde verrassing teekent zich op het vermagerd gelaat der zwaarbeproefde vrouw.
‘God zal je er voor zegenen, Pauw!’ roept ze met tranen in de oogen, terwijl zij
de handen van den visscherman grijpt. ‘En morgen vaar je al? En zou je denken, dat
er kans was, dat ze nog in leven zijn?’
‘Daar valt weinig van te zeggen,’ is het antwoord. ‘Hoe lang zijn ze al weg? Laat
eens zien: vandaag is het Donderdag; dus al vijf dagen. In dien tijd kan er heel wat
gebeurd zijn, vrouw Bording. Maar kom: moed gehouden! Wij zullen ons best doen.
Alleen - stel er je niet te veel van voor, want je begrijpt zelf wel, als ze nog in leven
zijn, dat er veel van het toeval zal afhangen, of we ze viuden of niet.’
‘Hoe laat ga jelui weg, Pauw?’
‘Morgenochtend om zeven uur,’ antwoordt Pauw met een blik op de klok, die
bijna half elf aanwijst. ‘Het wordt dus mijn tijd, want het is morgen vroeg
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dag voor me. Maar zeg eens: Je hebt zeker voor je man en je zoons nog wel een stel
onder- en bovenkleeren liggen, niet waar? Geef me die mee, want daar zullen de lui
behoefte aan hebben.’
Vrouw Bording staat haastig op en begeeft zich naar de kleerkast, vanwaar ze met
een groot pak kleedingstukken, in een laken geknoopt, weerkeert.
‘Ik had alles al klaar gelegd,’ spreekt ze tot Pauw, ‘want ik had, laat ik het je eerlijk
bekennen, ik had wel verwacht, dat er goeie menschen in Durgerdam zouden wezen,
die mijn man en mijn jongens zouden gaan zoeken. In dit pak zit alles bij elkaar, wat
ze noodig hebben; je kunt het zóó meenemen.’
‘Heb je ook nog iets aan de lui te zeggen, als we ze vinden?’
‘Zeg hun, dat ik en de kinderen erg naar ze verlangen!’ is alles, wat ze te zeggen
heeft.
‘Nu dan, vrouw Bording, als we soms onderweg de een of andere haven inloopen,
stuur ik gauw bericht van ons weervaren. - Slaap wel!’
‘Wel te rusten, Pauw - en goeie reis!’ zegt vrouw Bording opstaande en den
visscherman met warmte de handen drukkende. ‘O, mocht God geven, dat je mijn
man en mijn jongens vondt!’
‘God geev' het!’ mompelt Pauw, die thans de woning verlaat en in het duister
verdwijnt.
Den volgenden ochtend tegen zeven uur is het vrij levendig in den omtrek van de
Durgerdamsche vis-
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schershaven ondanks het half-donker, dat nog heerscht.
De botter van Pauw ligt tot vertrekken gereed. Vele Durgerdammers, mannen,
vrouwen en kinderen, hebben reeds hun woningen verlaten, om getuigen te zijn van
het vertrek van 't wakkere zestal.
Ook vrouw Bording is niet in haar huisje gebleven, maar naar de plaats gegaan,
waar de kust een eind in zee vooruitsteekt en de oude steenen vuurtoren1) staat, op
tien minuten afstand van Durgerdam gelegen. Vandaar zal ze den vertrekken botter
langer kunnen volgen dan van de haven uit.
Hoor: ‘Vaarwel!’ klinkt het.
‘Goeie reis samen!’
‘God zegen' jelui!’
‘De groeten aan Bording en de jongens als jelui ze vindt!’
‘Schrijf je gauw, als 't je mogelijk is?’
‘Vaarwel!’
Een niet sterke zuidenwind stuwt den botter de haven uit en de Zuiderzee in.
't Is geen schoon weer, dat de reis begunstigt. Een natte mist hangt over het water
en een fijne motregen daalt eentonig gestadig neer.
Zwijgend en onbeweeglijk staart vrouw Bording, in haar mantel gehuld, het
vertrekkend vaartuig na.
Het is heur laatste hoop! Keeren Pauw en zijn makkers terug, zonder haar man en
haar zoons te heb-

1) Later vervangen door een ijzeren.
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ben gevonden, ach - dan is het immers zeker, dat ze een graf in de golven hebben
gevonden.
Arme, eenzame vrouw!
't Is haar aan te zien, hoe ze geleden heeft gedurende de dagen, dat haar gelieven
reeds vermist worden. O, 't zijn dagen van spanning, van ontzettende spanning geweest
en hoe langzaam, hoe vreeslijk langzaam zijn ze omgekropen! Elken morgen, wanneer
de nacht vluchtte voor den komenden dag, herleefde de hoop in haar hart, dat de
nieuwe dag haar heur kostbare panden mocht weerbrengen; maar ach - elken avond,
wanneer het daglicht week, doemde weer het somber spooksel der wanhoop in haar
ziel op.
Hoeveel uren heeft zij hier niet reeds gestaan: over dag, als haar oog vrij over de
zee kon ronddwalen; bij avond, als haar blikken de duisternis poogden te doorboren,
die over de zwarte wateren was neergedaald.
Nogmaals: arme, eenzame vrouw!
Stil - zij zal tegen niemand klagen, dat zij reeds vier en twintig uur gevast heeft.
Wat er nog aan voedsel over was - zij had het voor de kinderen bewaard; maar straks
zal zij de laatste penningen, die zij in huis heeft, moeten aanspreken.
En dan?
Zullen haar kinderen dan vergeefs om brood vragen?
Maar zij heeft immers bloedverwanten. Zal ze bij hen dan niet aankloppen om
hulp in haar nood?
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Ach, het zal haar zoo moeilijk vallen! Nog nimmer, bij al de zorgen, die zij en de
haren gekend hebben, heeft zij giften behoeven te vragen of aan te nemen. Zal ze
het dan nu doen?
Neen, dan liever haar kerkboek met gouden slot en de weinige andere gouden
sieraden, die ze bezit, te gelde gemaakt. Voorzeker - het zal haar een opoffering zijn,
het kostbaar erfstuk, nog afkomstig van haar moeders grootmoeder, naar stad te
brengen en het, misschien ver onder de waarde, te verkoopen aan een inhaligen
schacheraar; maar kan zij haar kinderen vergeefs om brood laten vragen?
Troosteloos staart vrouw Bording in zee. Nog even ziet zij de nevelige omtrekken
van Pauw's botter, doch een oogenblik later is het vaartuig in den mist verdwenen.
Welke tijding zal het brengen, als het wederkeert?
Met sombere gedachten vervuld, begeeft de verlaten vrouw zich huiswaarts,
voornemens, straks naar Amsterdam te gaan, om haar goud te gelde te maken.
Eer zij echter haar woning bereikt, ontmoet zij den postbode, die haar een brief
ter hand stelt.
‘Een brief uit Amsterdam, vrouw Bording!’
‘Dank je, Lastman!’
Haastig neemt de visschersvrouw den brief aan en ijlt er mee naar haar woning,
waar ze in de grootste spanning het omslag verscheurt en het volgende leest:
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Amsterdam, 18 Januari 1849.
Juffrouw Bording!
We hebben in de courant het ongeluk gelezen, dat uw man en uw twee
zoons overkomen is. Ook dat ze tot nu toe niet zijn teruggekeerd. Wat
zullen u en de kinderen, die u nog thuis hebt, vreeselijk ongerust zijn!
Vader zegt, dat u nu wel om geld verlegen kan zijn en heeft ons vijf gulden
gegeven, om aan u te zenden. Wij zelf mochten er ieder een rijksdaalder
uit onzen spaarpot bij doen. Dat is dus samen tien gulden. Vader heeft dat
geld ingewisseld voor een muntbiljet, dat wij hierbij insluiten.
Dag, juffrouw Bording. We hopen, dat uw man en uw zoons gauw
terechtkomen.
DORA EN BRAM.
Tranen van ontroering druppelen op den brief, nu vrouw Bording dien ten einde toe
heeft gelezen.
Wat onverwachte uitkomst voor haar en haar kleinen, haar door twee kinderen
geboden!
Wie zijn de lieve, kleine troosters, die een lichtstraal werpen op haar donker pad?
O, waren ze hier, hoe zij ze kussen zou, tot dank voor hun medelijden. Voor hun
aalmoes?...... Neen, ze denkt aan geen aalmoes, de diep geroerde vrouw; het is haar,
als heeft een vriendelijke engel haar huisje bezocht, die haar woorden van troost
heeft ingefluisterd en een zegen heeft achtergelaten voor haar en haar kinderen.
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Maneschijn en onweer.
Dus zaten we, angstig, afgemat,
Gevoelloos, spraakloos, dicht bijeen,
Veeleer een groep van marmersteen,
Dan iets dat leven had.
J.J.L. TEN KATE.

VIII.
De ontzettende Donderdag en de daarop volgende Vrijdag zijn voorbijgegaan.
Nu is het Zaterdag.
De zware mist, die reeds van Woensdagmorgen af over de Zuiderzee heeft
gehangen, onttrekt nog steeds den horizon aan het oog der zwervelingen en
onafgebroken valt de dichte motregen neer, die hun voortdurend in stralen uit de
kleeren druipt.
Bording is, nadat hij uit zijn bewusteloozen toestand is ontwaakt, weer volkomen
kalm geworden. Al weet hij niet in alle deelen meer, wat er Donderdag met hem is
voorgevallen, hij herinnert zich thans zeer goed, dat hij het schrikkelijk voornemen
heeft gehad, zich met zijn zoons het leven te benemen.
Wat hem tot die gedachte gebracht en hem schier tot razernij vervoerd heeft, is
hem zelven een raadsel.
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Hij vermoedt - en zijn zoons denken het met hem - dat het ontzettende schouwspel
van het kruiend ijs, het schrikkelijk geweld, daardoor veroorzaakt en de vrees, van
door de ijsblokken te worden verpletterd, hem voor korten tijd ijlhoofdig hebben
gemaakt.
Hoe het ook zij - thans is hij weer geheel bij zijn zinnen en weet zich dan ook weer
volkomen rekenschap van zijn toestand te geven.
Dat die toestand nog steeds hachelijk is - hij en zijn zoons zien het ten duidelijkste
in - maar toch: een flauwe straal van hoop is hun weer in het hart gedrongen. Want
hoewel de mist en de motregen nog steeds hardnekkig aanhouden en het ijs nog
voortdurend aan het kruien is, heeft hun schots tot nu toe betrekkelijk weinig geleden.
Zijn ze dan ook niet dicht bij de een of andere kust, zoo zal hun ijsveld - zoo hopen
zij - toch sterk genoeg zijn, om hen en de slede nog eenigen tijd te dragen, totdat zij
- al is het dan ook na dagen misschien - ergens geland zullen zijn.
Geland.
Ja - het wordt tijd, dat er een eind komt aan hun hun verblijf op de schots. Geen
van hen, die - sinds dagen reeds - een drogen draad aan het lijf heeft; geen van hen,
die ook maar één lichaamsdeel kan aanwijzen, dat niet van kou verstijfd is; geen van
hen, die van den vorigen Zaterdag af slechts een enkel oogenblik door den slaap is
verkwikt.
Alle drie gevoelen het dan ook, hoe zij in een
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week tijds zijn verzwakt en zien het elkander aan, al spreken zij het niet uit, hoezeer
zij zijn vermagerd.
De groote, blauwe kringen onder de oogen, de bleeke, ingevallen wangen, de
opgezette aderen op de vermagerde handen spreken luide van de ontzettende
ontberingen, die zij hebben doorstaan.
Zal dat lijden spoedig een eind nemen?
Langzaam is de Zaterdag voorbijgekropen en het is avond geworden.
‘Ik geloof, dat het weer wat veranderen gaat,’ zegt Bording met iets in zijn stem,
dat van hoop spreekt.
‘'k Geloof 't óók,’ antwoordt Jaap. ‘Het begint wat minder te regenen en er komt
ook wat meer wind.’
‘Daar heb je de maan al,’ voegt Klaas er bij en met blijdschap aanschouwt ons
drietal de nachtsvorstin, die door waterachtige wolken heen naar beneden gluurt.
Goddank - het droeve duister, dat etmalen lang onafgebroken heerschte, is voorbij
en de zwervers kunnen thans een groot gedeelte der Zuiderzee overzien.
Welk een aanblik!
't Is alles ijs, wat hen omgeeft, doch in de grilligste vormen. Hier meenen ze een
berglandschap te ontdekken, welks toppen zich hoog in de lucht verheffen; daar
aanschouwt hun verbijsterd oog een stad met blinkende torens, en puntige daken;
ginds hebben zich de ijsblokken als tot eene reuzentrap opge-
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stapeld, terwijl elders een tooverpaleis met kolossale poorten uit het water opduikt.
Doch zie - als bij tooverslag verandert het tooneel: bergen wankelen, gansche
gebouwen storten in gruis.........
Sprakeloos staren de mannen het wondere schouwspel aan, waarover de maan
haar zacht zilverlicht uitgiet.
‘'t Weerlicht in de verte,’ roept Jaap plotseling, terwijl hij met de hand voor zich
uit wijst.
‘En nog al sterk ook,’ voegt Klaas er bij.
‘'k Denk wel, dat wij er óók wat van zullen krijgen,’ meent Bording; ‘zie de lucht
boven ons hoofd eens betrekken...... Dat voorspelt weinig goeds.’
Inderdaad bedekken weldra zware onweerswolken den hemel en verduisteren het
licht der maan, die slechts zoo weinige oogenblikken de zwervers met haar schijnsel
mocht vertroosten.
Opnieuw daalt de regen op de arme verlatenen neder: eerst in groote druppels,
daarna in dikke, nijdige stralen.
Diep verslagen schuilen de mannen bijeen.
Is het niet, alsof hun geen enkele ramp mag gespaard blijven?
Daar flikkert een felle bliksemstraal.
Een seconde - neen, een deel er van - verlicht een hel paarse gloed de ontzaglijke
ijsmassa's der Zuiderzee; dan ligt alles weer in een ondoordringbaar duister gehuld...
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Een donderslag volgt met daverend geweld.
En nog vele malen zet het bliksemvuur den hemel als in vlam en nog vele malen
dreunt de donder, totdat eindelijk de onweersbui aftrekt en de maan haar bleek
aangezicht weer aan de visschers vertoont.
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Teleurgesteld.
Daar schemerde Enkhuizen! op 't blauw van de kim
Zwaarmoedig gepenseeld.
.................
.................
Wij zagen - de kerkspits - de wijzers - de plaat...
Wat zei dat cijferblad?
Wat wenkten die vingers? te vroeg? of te - laat?
O, wie nu vleuglen had!
J.J.L. TEN KATE.

IX.
Heerlijk schoon is de zon over de Zuiderzee opgegaan.
De Zondagmorgen is aangebroken.
Verdwenen zijn de onweerswolken, waaruit vuur schoot en verderf dreigde verdwenen de nevelen, die den dag in nacht deden verkeeren en den nacht nog
schrikwekkender maakten......
De zon, de lieve zon is er weer!
Is het niet, alsof zij de moede zwervers vriendelijk toelacht en hun woorden van
geduld en hoop in het hart fluistert?
Ja, ze voelen zich bemoedigd. 't Is hun, als hadden ze één langen nacht doorleefd,
een nacht van zeven maal vier en twintig uren, vol gevaren, lijden en ont-
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bering, maar die thans wijken moet voor den morgen.
En de hoop schenkt onzen visschers nieuwe krachten.
‘De peilstok!’ roept Jaap. ‘Ik wil eens zien, hoeveel water hier staat.’
Zoo haastig zijn zwakke krachten het hem veroorloven, neemt hij den stok ter
hand en steekt dien door een van de talrijke gaten in de ijsschots.
In spanning zien de beide anderen toe.
‘Twintig palm water!’ roepen drie stemmen tegelijk.
‘Dan moeten we dicht bij land wezen,’ zegt Bording met blijdschap in de stem.
‘Uitkijken, jongens, of jelui de kust ook ziet!’
Deze uitnoodiging mag vrij overbodig heeten.
Met arendsblikken bespieden Jaap en Klaas den horizon.
‘Stil, stil......!’ fluistert Klaas na eenige oogenblikken. ‘Is dat niet een toren?’
‘Waar?’ vraagt de ander.
‘Daar - recht voor je uit...... kijk langs mijn vinger......’
Beiden staren eenigen tijd onbeweeglijk in de aangegeven richting.
Daarna kijken ze elkaar met een zucht aan.
‘Nu?’ vraagt Bording.
‘'t Is een ijspunt in de verte,’ antwoordt Klaas teleurgesteld.
‘Heb jelui wel goed gekeken?’
‘Wel zeker, en er is al niet eens meer iets van te zien!’
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Geruimen tijd staan de beide jonge mannen nu voor zich uit te turen, terwijl hun
vader, die niet zeer scherp van gezicht meer is, telkens de vraag tot hen richt, of er
nog niets te zien is, waarop het antwoord onveranderd ontkennend luidt.
‘Ik ga nog eens peilen,’ zegt Jaap, terwijl hij den stok weer in een der gaten steekt.
‘Negentien palm water.’
‘'t Kan toch niet missen,’ mompelt Bording. ‘We kunnen niet zoo heel ver van de
kust zijn!’
‘Land! Land!! land!!!’ schreeuwt Jaap plotseling. ‘Vader, sta op!...... Klaas, kom
hier!...... Land! land!!...... Daar...... Zie je het, Vader? Zie je het, Klaas?’
Drie paar oogen flikkeren; drie paar armen zijn naar den horizon uitgestrekt......
Ze zien een torenspits - heel klein nog en heel flauw...... maar toch, een torenspits!
Naderen zij?
Ongetwijfeld, want zie, de spits verheft zich langzaam en een donkere streep land
vertoont zich aan hun oog.
‘Enkhuizen!’ roept Jaap, wiens geoefend oog zich zelden bedriegt. ‘We drijven
dus op het Enkhuizer zand.’
‘Ik dacht het al half,’ mompelt Bording voor zich.
‘'k Zie de wijzerplaat glinsteren!’ juicht Jaap weer.
‘Kun je ook zien, hoe laat het is?’ vraagt Klaas.
‘Nee, dat niet, maar stil!... Wat is dat?... Luister...’
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‘Wat is er dan?’
‘Stil...... hoor je daar niets?’
‘Ja, ik meende, dat ik een hond hoorde blaffen.’
‘Ik ook!’ zegt Bording. ‘Stil...... laten we nog eens luisteren.’
‘Heb je 't gehoord?’ vraagt Jaap na eenige oogenblikken.
‘Duidelijk,’ antwoordt Bording. ‘'t Is het blaffen van een hond.’
Is het wonder, dat de zwervers in de hoogste opgewondenheid verkeeren?
‘Daar hoor ik het weer!’ roept Klaas. ‘'t Komt van Enkhuizen.’
‘Dan moeten de Enkhuizers ons óók hooren, als we zoo hard mogelijk schreeuwen
gaan,’ zegt Bording.
‘Laten we daarmee wachten, Vader, totdat we nog wat dichter bij de stad zijn,
anders vermoeien we ons noodeloos,’ is de raad van Jaap, die er aan denkt, dat hun
zwakke krachten hen tot luid schreeuwen wel niet meer in staat zullen stellen.
En het drietal wacht.
‘We komen niets nader,’ zegt Bording eindelijk, met een blik naar den toren van
Enkhuizen.
‘Maar we drijven toch ook niet af,’ troost Jaap.
‘Als we dan maar niet voorbijdrijven,’ vreest Klaas.
Bording zegt niets, al deelt hij de vrees van zijn oudsten zoon. Voor zoover hij
kan nagaan, is de wind zuid, zoodat het zeer wel mogelijk is, dat ze
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den uithoek van Noord-Holland, waarop Enkhuizen gelegen is, voorbijdrijven, zonder
door iemand te worden opgemerkt.
Weer wachten de mannen eenigen tijd.
Niemand van hen echter, die thans een woord spreekt, al is hun ziel met dezelfde
gedachte vervuld.
Zij naderen niet, dat is zeker.
Drijven zij dan af?
Geen van drieën, die het zich zelven durft bekennen.
‘We moesten maar eens roepen!’ raadt Bording eindelijk, terwijl hij zich, ondanks
het gure weder, het zweet van het gelaat wischt.
Oogenblikkelijk klinken er drie stemmen over het ijs.
‘Hei ho, menschen! Help, help!’ roepen de tobbers.
Maar hoe? Zijn dat dezelfde stemmen, die, juist een week geleden, zich zoo krachtig
verhieven vóór de Uitdamsche kust?
't Is bijna niet te gelooven.
Hoe zwak klinkt hun roep, al schreeuwen ze zich de keel droog, al doen hun de
longen pijn van de geweldige inspanning.
‘Dat zal niemand hooren,’ zegt Bording dan ook ten laatste moedeloos. ‘Laten we
maar weer een noodvlag maken...... D i e zal misschien gezien worden.’
De raad wordt opgevolgd - de noodvlag gezwaaid.
Geen enkel verschijnsel aan de kust echter bewijst den zwervelingen, dat ze zijn
opgemerkt.
Is het niet om radeloos te worden?
Nog eens verheft Jaap zijn stem.
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‘Hei menschen, hei!’ klinkt het angstig. ‘Help, help!’
Doch ook thans geen antwoord.
‘We drijven voorbij!’ snikt Klaas eindelijk, terwijl hij het hoofd tusschen de handen
verbergt.
En het is zoo.
Bijna ongemerkt zien ze den Enkhuizer toren kleiner worden - de kust
verflauwen......
‘God, God, wat zal er nu van ons worden?’ krijt Bording, en hij rukt zich in de
wanhoop de haren uit het hoofd. ‘Als de wind zóó blijft, drijven we de Noordzee
in!’
‘De wind kan nog keeren, Vader,’ troost Jaap, schoon ook hem het hart wordt
toegenepen bij de gedachte aan de toekomst.
Maar Klaas schudt het hoofd.
‘'t Kan,’ zucht hij, ‘maar dat het gebeuren zal, geloof ik niet. Alles - alles loopt
ons tegen. En de bot zal óók gauw op wezen.’
‘Daar heb ik óók al aan gedacht,’ antwoordt Jaap. ‘Maar we drijven nog altijd op
het Enkhuizer zand...’
‘Nu, wat zou dat?’
‘Dat we hier nog wat visch kunnen vangen.’
‘En wie zal dan de netten uitzetten?’ valt Bording in. ‘We hebben immers alle drie
bijna geen kracht meer, om op te staan?’
‘Ik wil wel probeeren, of ik het alléén kan,’ antwoordt Jaap kloekmoedig.
Doch Bording wijst het voorstel van zijn zoon be-
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slist af, die dan ook niet verder aandringt, daar hij het zijn vader bij eenig nadenken
moet toestemmen, dat hij onder het zware werk van het uitzetten der netten zou
bezwijken.
Nog lang houdt ons drietal den toren van Enkhuizen in het oog. Al kleiner en
kleiner wordt de spits, al flauwer en flauwer de kustlijn, totdat hun blik niets meer
ontwaart dan ijs, water en lucht.
En nog altijd glanst de zon aan den prachtig blauwen hemel.
Geduld en hoop - deze woorden meenden de ongelukkigen zich vanmorgen door
haar te hooren toefluisteren.
En nu?
Nu is het hun, alsof zij met een spottend gelaat op hen nederziet, lachend met hun
leed.
Met hun leed!......
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In den omtrek van Schokland.
Ze zien een mast - een schip....
H. TOLLENS.

X.
Zoo'n pijn, Klaas?’
‘'t Is haast niet te harden, Vader!’
‘Willen we eens probeeren, je klompen uit te trekken?’
‘Ja, als 't kan...... maar voorzichtig!’
Bording en Jaap bukken zich, om zoo behoedzaam mogelijk Klaas' voeten uit hun
houten schoeisel te bevrijden.
‘Hou op...... hou op!’ klinkt het echter op smartelijken toon. ‘De pijn is niet te
dulden...... hou op!’
Met deernis zien Bording en Jaap op den lijder neer, die, op de slede zittend, een
pijnlijk gekerm doet hooren.
Wat hem scheelt?
Ten gevolge van algeheele uitputting en de veelvuldige regens der laatste dagen
zijn de voeten van den ongelukkige dermate gezwollen, dat ze onbeweeglijk in de
harde klompen vastgeklemd zitten, zoodat

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

106
het onmogelijk is, ze daaruit te verwijderen. Wel doet zich bij Bording en Jaap
hetzelfde verschijnsel voor, maar tot nu toe in veel mindere mate dan bij Klaas, die,
minder sterk van lichaamsgestel dan de beide anderen, reeds van den beginne af het
meest van hun drieën de gevolgen der doorgestane ellende heeft ondervonden.
‘Kunnen we niets voor je doen?’ vraagt Bording, die zich vol medelijden naast
zijn zoon neerzet.
‘Niets niets!’ zucht Klaas, terwijl hij van pijn ineenkrimpt.
‘Probeer z e l f eens, je klompen uit te krijgen.’
‘Onmogelijk; - 't is of ze rondom mijn voeten gegoten zitten!’
Bording slaakt een diepen zucht. Zelf heeft hij lichamelijk nameloos veel geleden;
maar dag aan dag het lijden van zijn kinderen te moeten aanschouwen, zie, dat
verscheurt hem het hart.
O, ware het mogelijk - bereidwillig zou hij zijn leven geven, om het hunne te
behouden. Doch wat kan hij doen, hij, die zelf bij den dag zijn krachten voelt
minderen?
Zoo peinst de arme vader en heete tranen biggelen hem langs de vermagerde
wangen.
Niets - niets kan hij voor ben verrichten; niets aanwenden ter verzachting van hun
leed.
Zal hij dan toch ten slotte het vreeselij k schouwspel moeten beleven, zijn zoons
te zien verdrinken in den waterplas, waarop zij gedurende hun korte leven
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reeds zooveel uren hebben rondgedobberd, om een schamel, maar eerlijk stuk brood
te verdienen?
Ja, waarlijk - het heeft allen schijn, dat de dood over ons drietal besloten is. Nog
steeds waait de wind uit het zuiden en voert hen langzaam, maar zeker, in de richting
der Noordzeegaten.......
‘Zou je denken, Vader,’ vraagt Jaap eensklaps, ‘dat de lui in Durgerdam nog moeite
gedaan hebben, om ons te vinden?’
‘'t Is mogelijk, dat ze een botter hebben uitgestuurd,’ is het antwoord; ‘maar als
dat het geval is, zal hij allang weer in de haven zijn teruggekeerd..... Wat zullen de
lui hebben kunnen uitvoeren tusschen al dat ijs en in dien dikken mist van de laatste
vier dagen!’
‘Dan hebben we vooreerst ook geen kans, een vischschuit te ontmoeten,’ antwoordt
Klaas. ‘Zoolang er nog zooveel ijs is, varen de lui nog niet uit.’
‘Je kunt nog niet weten, Jaap. Wij hebben toch vroeger ook wel langs de kusten
gevischt, al zat de zee in 't midden nog vol ijs. Als we nu nog maar eens het geluk
hadden, dat de wind ons naar de kust dreef, wie weet, of we dan niet door den een
of anderen visscherman zouden worden opgemerkt.’
‘Dat kon dan wel eens gebeuren,’ merkt Jaap op, terwijl hij naar de lucht kijkt.
‘Waarom?’
‘Omdat de wind omgeloopen is. Kijk maar, Vader, hij is noordwest geworden.’
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En waarlijk; de wind, die hen eerst in de richting der Noordzeegaten heeft gevoerd,
stuwt hen thans, nu zij zich op een paar uren afstands voorbij Enkhuizen bevinden,
in zuidwestelijken koers voort, zoodat zij verwachten, binnen niet te langen tijd Urk
in zicht te krijgen.
Uren lang staren zij dan ook in de richting, waarin zij veronderstellen, dat dit eiland
liggen moet...... totdat de wind zich tot een storm verheft, zware regenbuien zich
over de Zuiderzee ontlasten en dikke wolken den horizon bedekken.
‘Dat loopt ons alweer tegen, Jaap!’ zucht Bording.
‘Alles - alles loopt ons tegen!’ is het sombere antwoord.
De Maandag en de eerstvolgende dagen gaan voorbij, zonder dat het weder eenigszins
gunstiger wordt. Woeste stormen en regenbuien jagen de zee hoog op, stuwen het
water over de ijsschots, waarop onze drie visschers ronddrijven en doen hen bibberen
van kou in hun doornatte kleeding.
Waar zij gedurende dien tijd zwerven, weten ze niet met zekerheid te bepalen, al
vermoeden ze, dat ze zich tusschen Urk en Schokland bevinden.
Intusschen is de lichamelijke toestand der ongelukkigen in alle opzichten
deerniswaardig geworden.
Uitgeput liggen ze naast elkander op de slede, verkleumd en stijf, door niets
beschermd tegen de ruwheid van het weder. Bovendien heeft zich bij Jaap en zijn
vader hetzelfde verschijnsel voorgedaan als
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bij Klaas: Hun voeten, die reeds verleden week neiging tot zwellen vertoonden, zijn
thans ook zóó opgezet, dat ze in de klompen vastgeklemd zitten en een
verschrikkelijke pijn de mannen doet ineenkrimpen.
Arme, arme mannen - uw lot is bitter, bitter hard!
Het is Donderdag, den 25sten Januari.
De storm is bedaard, de regen heeft opgehouden, de wolken zijn meerendeels
weggedreven.
Doch tegelijkertijd hebben de zwervers een ontdekking gedaan, die hen eenige
dagen geleden met blijdschap zou hebben vervuld, maar waarvan zij, na al de
teleurstellingen, die zij reeds hebben ondervonden, nauwelijks iets goeds durven
hopen. Ze zijn namelijk niet ver van de kust van Schokland. Ze zien de
visscherswoningen;1) zij zien den rook uit de schoorsteenen opstijgen; zij zien de
Schokkers, die zich op hun loopbrug van de eene buurt naar de andere begeven2).

1) De lezer bedenke, dat Schokland in de dagen, waarin ons verhaal voorvalt, nog bewoond
was. Zooals men weet, werd het in het jaar 1859 op last der Regeering ontruimd.
2) Op Schokland werden indertijd drie gehuchten of buurten gevonden: Emmeloord, Ens of de
Middelbuurt en de Zuiderbuurt. De eerste was de grootste, doch minst welvarende, de tweede
de gegoedste, de laatste de kleinste.
Daar de grond van het eiland zeer drassig was, zoodat men er moeilijk kon loopen of wegen
aanleggen, was er in de geheele lengte langs het eiland een plankier - een loopbrug van twee
planken breed - gelegd, dat dienst deed als verkeersweg tusschen de drie buurten en waarop
jong en oud bij mooi, zoowel als bij boos weer, zich zonder vrees bewoog, zelfs nog, wanneer,
bij hoog water, de geheele strook land onder stond en het plankier, als het ware, op het water
lag.
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Doch het vertrouwen in de toekomst hebben zij verloren en schoon zij zich opnieuw
gereed maken, de aandacht op zich te vestigen, verwachten zij dezen keer al zeer
weinig goede gevolgen van hun pogen.
Hoor, daar verheft zich hun geroep; zie, daar vertoont zich weer de peilstok, thans
van den halsdoek van een der mannen voorzien.
Doch hoe zwak en machteloos klinken hun stemmen over de ijsschotsen.
Niemand dan ook, die hun bede hoort; niemand der schokkers, die vermoedt, dat
op korten afstand van hun veilige en welverwarmde woningen, drie hunner
medemenschen uitgeput en uitgeteerd, doornat en verstijfd van koude, rondzwalken
op een broze ijsschots, aan alle kanten wegsmeltende en nauwelijks ruimte biedende
voor het drietal, dat zij draagt.
Vele uren gaan voorbij en nog altijd drijven de Durgerdammers dicht bij de kust
van Schokland. Alle pogingen, in het werk gesteld, om hun aanwezigheid te kennen
te geven, blijven echter vruchteloos, zoodat zij zich dan ook tegen den avond
moedeloos op de slede nederzetten, om den twaalfden nacht op het ijs door te
brengen1).

1) De heer D. van Wijngaarden van Rees, te Urk, schrijft mij:
‘Men heeft van Schokland af de drie zwervers ook meenen te zien. Althans de burgemeester
Gillot kwam bij een der bewoners van Ens in huis, zeggende: “Jan, 'k geloof, dat er menschen
op het ijs zijn!” - Maar wanneer de zee vol drijfijs is, kunnen de losse schotsen op de ijsvelden
allerlei figuren vertoonen, die veel op menschen lijken. Daar hield men het op Schokland
ook algemeen voor. Later bleek evenwel, dat de heer Gillot zich niet had vergist.
Het bovenstaande is mij zooëven verhaald door de dochter van dien Schokker Jan, van wien
ik zooëven verhaalde.’
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Doch stil...... wat is dat?
Met een kracht, die men Jaap niet meer zou hebhen toegeschreven, is deze eenklaps
overeind gesprongen.
Sprakeloos wijst hij voor zich uit.
‘Wat is het?’ vraagt Bording, die zich eveneens wil oprichten, maar wiens krachten
thans te kort schieten.
‘Een schip!......’ is alles, wat de ander eindelijk in staat is, uit te brengen.
‘Wat!?......’
‘Een schip!...... Een schip!...... o God, een schip!’
‘Ja, nu zie ik 't óók! 't Zal uitgestuurd wezen, om ons te zoeken! Kun jij zien, wat
het voor een vaartuig is, Jaap?’
‘Ik geloof een tjalk, Vader...... Kijk, kijk, het zet op ons aan!’
Jaap grijpt den peilstok en zwaait hem woest heen en weder.
In hevige spanning zien de zwervers het witte zeil.
‘Zouden ze ons zien?’ fluistert Klaas, die van uitputting nauwelijks meer spreken
kan.
‘'k Zou denken van wel,’ meent Klaas. ‘Heidaar menschen, help, help!’
Nog eenige minuten blijft de hoop levendig in hun hart, door de bemanning van
de tjalk te zullen worden gered......
Dan ach; daar verandert het vaartuig plotseling van koers - het zeil wordt kleiner
en kleiner en

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

112
verdwijnt weldra spoorloos in de nevelige verte1).
Een rauwe gil klinkt over het ijs. 't Is de wanhoopskreet van den
beklagenswaardigen vader, die reeds meende, zich en zijn zoons in veiligheid te zien,
maar nu niet meer twijfelen durft, of zij zijn met hem ten doode opgeschreven......

1) Zooals later bleek, is dit de tjalk geweest van den beurtschipper van Zwartsluis op Amsterdam,
R.J. Otten, die, ondanks het vele ijs op de Zuiderzee, dien dag reeds de reis naar de hoofdstad
had ondernomen.
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Gedeelde smart.
Maar komt, den blik omhoog gebeurd,
Bedroefde harten, die hier treurt!
N. BEETS.

XI.
‘Moeder, een botter in zicht, een botter in zicht!’
Met dezen uitroep komt vrouw Bordings twaalfjarige zoon, die van school
huiswaarts keert, de woning binnenstormen.
‘Ze zeggen, dat het de botter van Pauw is!’ vervolgt hij, hijgende van 't loopen en zonder nader aan te duiden, wie die ‘ze’ zijn, snelt hij weer naar buiten.
Vrouw Bording is bij de mededeeling van haar zoon opgesprongen. Snel neemt
zij haar jongste meisje op den arm en haar kleinsten jongen aan de hand en ijlt er
mee haar woning uit.
Inderdaad, heel in de verte nadert een botter.
‘'t Is de schuit van Pauw,’ zegt met groote beslistheid een der vele visscherlui, die
insgelijks op den dijk staan uit te kijken.
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‘Waar zie je dat zoo gauw aan?’ vraagt een ander.
‘Wel, aan dat witte stuk in zijn zeil.’
‘Nu je 't zegt, zie ik het óók; nou maat, jij hebt vooreerst ook geen bril noodig!’
‘Gelukkig niet...... Maar kijk, daar staat vrouw Bording ook. Wat zier ze er
vervallen uit, hè?’
‘Treurig, treurig! Ik kan me ook zoo best begrijpen, wat een angst ze heeft
uitgestaan. Wil je wel gelooven, dat de drie Bordings mij zelf geen oogenblik uit de
gedachte zijn?’
‘Mij evenmin en ik kan je wel eerlijk zeggen, dat ik er 's nachts menig uurtje door
wakker heb gelegen. Ik denk maar zóó: alle harten bij je eigen; wat vandaag een
ander gebeurt, dat kan je morgen zèlf overkomen.’
‘Zoo is het - en of er al lui zijn, die meenen, dat het hun eigen schuld is, ik zeg: 't
had iedereen kunnen gebeuren!’
Intusschen zijn aller oogen op den aankomenden botter gericht.
‘Pauw heeft den wind niet voor 't lapje!’ mompelt een der toeschouwers, die
ongeduldig wordt.
‘Hij heeft hem precies tegen,’ verbetert een ander, ‘want de wind is pal zuidwest.’
‘Dan kan 't nog wel een half uur aanhouden, eer hij hier is.’
‘Een half uur!......’ hoort men vrouw Bording zuchten.
Vele kijken haar medelijdend aan.
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Hemel! hoe is zij veranderd, sedert wij haar het laatst zagen. Zie, haar gestalte is
gebogen onder het leed der bange dagen, die achter haar liggen; haar aangezicht is
vermagerd door de ontzettende angsten, waaraan zij voortdurend ten prooi is geweest.
Met starende oogen ziet zij het vaartuig naderen, al is het langzaam.
Zij kijkt uit, of ze nog geen menschen aan boord kan onderscheiden, want kan ze
dàt eenmaal, o, dan zal ze ook aanstonds weten, of haar laatste hoop verwezenlijkt
is, of dat zij haar gelieven tot de dooden moet rekenen.
Maar geen menschelijke gestalte is nog aan boord waar te nemen.
‘Komt Vader nu haast thuis, moeder?’ vraagt het meisje, dat vrouw Bording op
den arm heeft.
‘We hopen het, kind,’ antwoordt de moeder met trillende stem.
‘Wat zal hij veel visch meebrengen!’ snapt het kind voort. ‘Vader is immers zoo
lang weg geweest, om bot te vangen, niet waar, Moeder? Waar zou hij toch zoolang
geweest zijn?’
Het is de arme moeder, of haar hart verscheurd wordt, bij de onschuldige en toch
zoo verschrikkelijke vragen van haar kind.
‘Ik weet het niet...... ik weet het niet!’ fluistert ze, bijna niet in staat, om te spreken.
‘Als Jaap weer thuis is,’ vervolgt de kleine, op recht kinderlijke wijze plotseling
van onderwerp ver-
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anderend, ‘zal ik hem vragen, of hij voor mij ook zoo'n scheepje maakt, als hij voor
broer gemaakt heeft. Mag ik het dan in de tobbe laten varen, moeder?’
‘Ja,’ knikt vrouw Bording, terwijl haar de tranen langs de wangen biggelen.
De botter is intusschen wat naderbij gekomen.
Eén der visschers, met oogen als verrekijkers, zooals een van zijn vakgenooten
eens van hem gezegd had, fluistert zijn makker iets in het oor.
Deze verbleekt.
‘Zes man maar aan boord?’ vraagt hij ontzet.
‘Zes man maar - en niet één meer!’
‘Misschien liggen de Bordings in 't vooronder.’1)
‘'t Is mogelijk, maar......’
Een schouderophalen voltooit den zin.
Hoe meer thans het vaartuig nadert, hoe minder er door de toeschouwers gesproken
wordt. 't Is, alsof ieder vreest, zijn vermoeden te uiten.
Eindelijk is de botter zoo dicht genaderd, dat men de bemanning kan toeroepen.
Allen kijken vrouw Bording aan: ieder voelt dat haar het recht toekomt, het eerst
inlichtingen te vragen. Maar bevend schudt zij het hoofd; haar stem is te zwak en
zijzelve te ontroerd, om zich voor Pauw en zijn gezellen verstaanbaar te maken.
‘Ik zal wel roepen,’ zegt een der visschers en brengt de beide handen als een roeper
voor den mond.

1) Benedendeel van den botter bij den boeg.
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‘Ho-o-o-o-o!’ klinkt het krachtig van den dijk.
‘Ho-o-o-o-o?’ klinkt het terug op vragenden toon.
‘Heb jelui ze gevonden?’
‘Nee-e-e-e-e!’
De visscher vraagt niets meer.
Een dof gemompel stijgt uit de menigte op.
‘Ik had het wel gedacht!’
‘Met zoo'n mist, als ze gehad hebben, valt er op zee ook niets te zien!’
‘Ze hadden wel thuis kunnen blijven!’
‘Arme vrouw Bording!’
‘Arme kinderen!’
Wat vrouw Bording betreft - met marmerwit gelaat heeft ze het antwoord vernomen.
Maar geen traan biggelt haar langs de dorre wangen: zij is uitgeweend; thans moet
zij zelfs den troost missen van te kunnen schreien.
‘Kom, vrouw Bording,’ zegt een oude visschersvrouw, in rouwgewaad, ‘laat mij
je kind dragen, dan zal ik je thuis brengen.’
‘Laat ik liever wachten, tot Pauw aan den wal is, dan hoor ik nog het een en ander
van hem.’
‘Kom, het voornaamste heb je nu al gehoord en de rest zal hij je wel gauw komen
vertellen!’
De goede vrouw weet haar mee te troonen en weldra zit zij, die zich thans weduwe
waant, troosteloos en verslagen in haar woning. Niet lang echter duurt het, of Pauw
stapt binnen.
‘Dat is een vergeefsche reis geweest, vrouw Bording!’
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‘Ik heb het al gehoord,’ zucht de aangesprokene.
‘Hadden we vooruit kunnen weten, dat we zoo'n mist zouden treffen, dan hadden
we gerust thuis kunnen blijven...... Maar dat wordt je natuurlijk van te voren niet
verteld’
‘En zat er nog veel ijs in de Zuiderzee?’
‘Een massa, een heele massa! En dikke stukken ook, dat verzeker ik je. We hebben
ten minste een zwaar werk gehad, om er door te komen. Maar laat ik je even onze
reis vertellen: Je herinnert je natuurlijk, dat we verleden Donderdagmorgen om zeven
uur zijn uitgezeild. Het duurde niet lang, of we zaten al midden in het drijfijs. 't Was
soms letterlijk onmogelijk, om verder te komen en als we er niet op hadden gerekend,
een paar flinke haken mee te nemen, om de zwaarste schotsen weg te stooten, dan
hadden we zeker al heel gauw moeten terugkeeren. Zoo goed en zoo kwaad als het
ging, voeren we verder, maar het mistte zoo, dat we geen tien voet voor ons uit
konden zien. Daarbij kruide het ijs zóó geducht, dat ik soms bang was voor mijn
mooie nieuwe schuit. Ik kan je dan ook zeggen, dat we blij waren, toen we
Vrijdagavond het licht van Urk in zicht kregen; daar zijn we toen de haven
binnengeloopen, want de mist en het werken van het ijs maakten het ons wel wat àl
te gevaarlijk. We hebben er tot eergisteren gelegen, toen het kruien wat ophield en
zoo zie je ons dan terug.’
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Met ontzetting heeft vrouw Bording het verhaal aangehoord.
‘Ik hoef dus niet meer te twijfelen, Pauw!’ zegt ze met bevende stem. ‘Nu heb ik
zekerheid. Waar jullie met de schuit gevaar liep, daar zijn mijn man en mijn jongens
natuurlijk niet gespaard......... Ze zijn weg!’
De kalmte, waarmede zij de laatste woorden zegt, heeft iets aangrijpends......
Pauw heeft niet den moed, haar tegen te spreken. Wat vrouw Bording daar zei,
heeft hij herhaaldelijk tot zijn tochtgenooten gezegd; een dwaas, die thans nog aan
de mogelijkheid van het behoud der vermisten gelooft! Wel volgt voor Pauw de
onmogelijkheid daarvan niet uit het feit, dat de drie zwervers niet door hem zijn
opgemerkt; immers is het toch zeer goed denkbaar, dat Bording en zijn zoons een
heel anderen koers waren uitgedreven, dan dien de anderen volgden; ja, zelfs is de
mogelijkheid niet buitengesloten, dat de vermisten en degenen, die waren uitgegaan,
om hen te zoeken, zeer dicht in elkaars nabijheid zijn geweest, maar door den mist
elkander niet konden zien. Doch de overweging, dat de ongelukkigen nu reeds twaalf
etmalen weg zijn, zonder dat men iets van hen gehoord heeft, leidt hem tot de
gevolgtrekking dat de hoop, hen ooit weer te zien, moet worden opgegeven.
‘Moeder,’ vraagt het kleine meisje plotseling, ‘waarom zijn Vader en de jongens
nu niet meegekomen?’

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

120
Vrouw Bording weet niet, wat te moeten antwoorden en kijkt Pauw aan, als verwacht
ze van hem, dat hij woorden zal vinden, om het kind tevreden te stellen.
Maar Pauw weet van zich zelf zeer goed, dat hij wel met daden, doch moeielijk
met woorden troosten kan en verlaat dan ook spoedig de woning van vrouw Bording,
met de mededeeling, dat hij honger en slaap heeft en naar huis verlangt.
‘Waarom zijn Vader en de jongens niet meegekomen?’ herhaalt het neisje, nadat
Pauw vertrokken is.
‘Vader en de jongens komen niet weer thuis,’ antwoordt met zachte, doch
nadrukkelijke stem de vrouw, die de moeder der kiemen naar huis vergezeld heeft.
‘Ze zijn weggegaan naar een heel ver land en wie daar eenmaal is, komt nooit terug.’
Het kind kijkt de vrouw nadenkend aan.
‘Waarom zijn ze weggegaan?’ vraagt het eindelijk.
‘Omdat de heer van dat land ze geroepen heeft.’
‘En waarom heeft hij ze dan geroepen?’
‘Omdat hij het beter vond, dat ze dáár waren, dan hier in Durgerdam.’
‘En waarom vond hij dat beter?’
‘Omdat het in dat land zoo goed is en zoo mooi.’
‘Waarom heeft hij Moeder dan ook niet geroepen?’
‘En wie zou er dan voor jou moeten zorgen?’
Het kind denkt weer na.
‘Maar dan had ik toch kunnen meegaan,’ zegt het na eenige oogenblikken.
‘Luister eens goed, kind: de heer van dat verre
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en mooie land, is zóó wijs, dat wij hem niet altijd begrijpen. Waarom hij nu je moeder
en jou niet heeft geroepen, weet ik niet, maar dit weet ik wel: als je altijd lief en
gehoorzaam blijft, kom je later ook in dat gelukkige land, waar je vader en Klaas en
Jaap zijn.’
En Moeder ook?’
‘Moeder ook.’
‘En broer en zus ook?’
‘Ja, allemaal.’
Het kind schijnt tevreden met wat haar de oude vrouw heeft medegedeeld, krijgt
een stuk speelgoed in het oog en denkt er verder niet over na. Op de moeder echter,
die aandachtig geluisterd heeft, hebben de woorden een diepen indruk gemaakt.
O,’ zucht ze, ‘wat is het mooi, zooals je het mijn kind hebt voorgesteld, vrouw
Karsens, maar het is me zoo moeielijk, er óók zoo over te denken.......’
‘Ik weet het, ik weet het, vrouw Bording,’ valt de ander in. ‘Zie, ik loop hard naar
de zestig en ik ben dus al bijna vijf en dertig jaar weduwe. Ik was een jaar getrouwd,
toen mijn man in de Zuiderzee verdronk: drie lange weken heb ik in angst en vrees
zitten wachten...... Eerst na dien tijd kreeg ik bericht uit Harlingen, dat hij daar was
aangespoeld. O, het heugt me nog als de dag van gisteren, hoe ik te moede was onder
dien slag; ik was wanhopig, ik was radeloos en als ik mijn jongetje aanzag, dat toen
pas zes weken oud en zoo vroeg zijn vader al kwijt
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was, dan brak mijn hart. Maar mijn ventje groeide heerlijk op en het werd een
allerliefst jongentje van twee jaar...... Toen moest ik ook mijn kindje missen; het
stierf aan een gevaarlijke keelziekte...... Nu stond ik heelemaal alleen op de wereld
- heelemaal alleen met mijn smart - maar weet je, vrouw Bording, wat me staande
heeft gehouden?’
Dit zeggende, neemt zij den grooten, ouderwetschen bijbel met koperen sloten,
die op een kastje ligt, bladert er in en leest dan met vromen eerbied de volgende
woorden:
‘Worden niet twee muschkens om één penningske verkocht? En niet één
zal op de aarde vallen, zonder den wil van uwen Vader. Vrees dan niet:
gij gaat vele muschkens te boven.’
‘Kijk, vrouw Bording,’ vervolgt ze, nadat ze den bijbel heeft gesloten, ‘die woorden
hebben me altijd getroost en bemoedigd, als ik den moed dacht te verliezen; ik hoop
hartelijk, dat ze jou evenzoo zullen troosten.’
Hierop rijst de oude vrouw van haar stoel, legt haar lotgenoote de handen op de
schouders, kijkt haar met heur vriendelijke, lichtblauwe oogen aan en geeft haar een
zoen op het voorhoofd.
En vrouw Bording?
Zie, als moegestreden legt ze het hoofd aan de borst der zestigjarige, terwijl haar
overkropt gemoed zich ontlast in een weldadigen tranenvloed.
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‘Rika moet ook huilen,’ klinks opeens een kinderstem en schreiend verbergt de kleine
het blonde kopje tusschen de plooien van haar moeders kleed.
Vrouw Karsens beseft zelve niet, dat met haar de Troost het huis der smart is
binnengetreden.
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De nood stijgt nog hooger.
Toch eischt de hooger nood beleid en zorg te meer;
Zij zien den leeftocht na, herzien hem keer op keer,
Bepeinzen voor hoe lang............
TOLLENS.

XII.
Weer is er een nacht voorbijgekropen - 't is Vrijdag geworden.
Zoo mogelijk is de toestand der Durgerdammers nog deerniswaardiger dan gisteren.
Noch Bording, noch zijn oudste zoon zijn thans meer in staat, de slede te verlaten
en allen liggen naast elkander, ten prooi aan de hevigste pijnen.
Jaap alleen is nog bij machte, zich nu en dan eens op te heffen, om rond te zien,
of er ook land in zicht is. Schokland toch is uit hun oogen verdwenen en daar de
wind uit het noordwesten waait, verwachten de visschers, nog vóór den avond de
Overijselsche kust te zullen zien.
Doch spoedig komen ze tot een vreeselijke ontdekking. De ijsschots namelijk,
waarop zij zich bevinden en die gedurende de laatste dagen reeds sterk in omvang
was afgenomen, is thans ten gevolge van
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den vrij sterken dooi, het voortdurend schuiven langs andere ijsschotsen en den
hevigen golfslag zóó klein geworden en zoodanig in dikte en in draagkracht
verminderd, dat zij nauwelijks meer boven de oppervlakte van het water uitkomt en
het te voorzien is, dat zij spoedig niet meer in staat zal zijn, den zwaren last, dien ze
meevoert, te dragen.
‘Dat houdt de schots geen halven dag meer uit,’ voegt Jaap zijn vader toe.
‘Dan moeten we maar in zee gooien, wat we kunnen missen,’ is het antwoord.
‘Begin maar met het klophout.’
Met moeite sleept Jaap dit zware werktuig naar den rand der ijsschots en laat het
in zee glijden.
‘Wat kunnen we nog meer missen, Vader?’
‘De bijlen......?’
‘Ja, maar laten we er ten minste één houden; we kunnen nooit weten, hoe die ons
nog te pas kan komen.’
‘Goed, gooi de andere dan maar weg.’
Op hetzelfde oogenblik glijdt een der twee bijlen over de gladde ijsvlakte in zee.
‘Wat dunkt je van de netten, vader?’
‘De netten?...... Nee, laten we daar zoo lang mogelijk mee wachten... Ze hebben
zooveel geld gekost.’
‘De peilstok dan?...... Maar nee, dien zullen we z e k e r nog wel noodig hebben......’
‘Daar liggen nog wat latten, Jaap; die kunnen we wel missen.’
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De latten volgen den weg van het klophout en de bijlen.
‘'t Heeft wat geholpen, vader,’ zegt Jaap, die de randen der ijsschots onderzoekt.
‘We zijn iets gerezen.’
‘Als 't nu maar niet zoo blijft dooien,’ is het antwoord, ‘anders weet ik niet, wat
we moeten beginnen...... Maar kom, jongens, jelui hebt nog niets gegeten vanmorgen.’
‘En jij dan, Vader? Jij hebt al van Woensdag af niets over de lippen gehad......’
‘Heb daarover maar geen zorg. Jullie bent jong en hebt meer behoefte aan voedsel,
dan ik...... Ik kan het nog wel wat zonder eten uithouden.’
‘Neen, Vader, dat kun je n i e t ...... Je bent even zwak en uitgeput als wij...... Kom,
eet nu óók wat.’
Maar Bording blijft beslist weigeren.
Hij weet het: de voorraad visch is tot op weinige botten na geheel opgebruikt en
weldra zal het uur aanbreken, dat zijn zoons te vergeefs zullen zoeken naar iets, dat
hun honger stillen kan. En dat hoopt hij nooit te aanschouwen. Heeft hij niet dubbel
geleden, door ook het lijden zijner kinderen te moeten zien, en zal hij er ten slotte
nog getuige van moeten zijn, dat zij den hongerdood op het ijs sterven?
Dat schrikbeeld heeft hem reeds lang voor oogen gestaan en hem reeds den vorigen
Woensdag doen desluiten, van den kleinen levensvoorraad niets meer te gebruiken,
maar dien geheel aan Klaas en Jaap over te laten.
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Wel hebben de laatsten er telkens bij hun vader op aangedrongen, op dit besluit terug
te komen, doch steeds zonder gevolg. Ook thans zien zij in, dat hun smeeken
vergeefsch zal zijn, zoodat zij dan ook zwijgend hun maaltijd beginnen.
Of zij dien nog zoo walgelijk vinden, als in den aanvang van hun zwerftocht?
't Schijnt van niet - te oordeelen althans naar de gretigheid, waarmee zij de tanden
in de rauwe spijze zetten. Inderdaad is hun deze kost reeds zóó gewoon geworden,
dat zij ternauwernood meer denken aan het gevoel van walging, dat zich van hen
meester maakte, toen zij zich voor den eersten keer met het ongekookte voedsel
moesten vergenoegen.
Spoedig is dan ook weer het ontbijt genuttigd, terwijl een weinig van het drabbig
nat, in de kuilen van het ijs vergaard, hun wederom tot drank verstrekt.
Zal ooit de dag aanbreken, waarop de zwervers zich weer eens zullen te goed doen
aan gekookte spijs - aan een warmen, verkwikkenden drank?
Wie zal het zeggen!?
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Oude herinneringen en een belangrijke vondst.
XIII.
Reeds dertien dagen hebben we thans Bording en zijn zoons op hun zwerftocht over
de Zuiderzee vergezeld en zijn getuigen geweest van hun ontzettend lijden.
Tot goed begrip van hetgeen nu volgen zal, verzoek ik u thans, het ongelukkige
drietal tijdelijk vaarwel te zeggen en u met mij te verplaatsen naar het visschersstadje
Vollenhove, niet ver van den mond van het Zwarte Water aan de Zuiderzee gelegen.
‘Wie van jelui kan er lezen?’ vraagt op den morgen van den zes en twintigsten Januari
een Vollenhovensche visscher aan zijn kameraden, die als naar gewoonte naar de
haven gedrenteld zijn, omdat ze zich thuis vervelen; immers, daar de Zuiderzee nog
vol ijs zit, meenen ze, dat het vergeefsche moeite zal zijn, ter vischvangst te gaan,
zoodat zij vrijen tijd te over hebben.
‘Wie van jelui kan er lezen?’
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't Zijn er niet velen, die zich aanmelden; wellicht echter, dat er bij zijn, die
achterblijven, omdat ze de kunst maar g e b r e k k i g verstaan.
‘Hier heb je dan een krant, waarin wat staan moet van de drie Durgerdammers,
die weg zijn,’ voegt de visscher een dergenen toe, die de vereischte knapheid bezit.
‘Ik kreeg hem zooëven van iemand, die me zei, dat ik het eens lezen moest, want dat
ik als visscherman daar wel belang in zou stellen. Lees dus reis, wat er van in staat.’
‘Men meldt ons uit Durgerdam:
Zaterdagavond, 14 Januari, zijn drie visschers uit ons dorp, Klaas Bording
en zijn zoons Klaas en Jaap, oppassende en werkzame lieden, die op het
ijs aan het botkloppen waren, op den plotseling losgelaten ijsvloer
weggedreven en tot nu toe niet teruggevonden. Men vreest, dat ze een graf
in de golven gevonden hebben.’
Natuurlijk ontspint zich tusschen de visschers na de lezing een levendig en langdurig
gesprek van ongeveer denzelfden inhoud als die, waarvan wij er in den loop van dit
verhaal reeds eenige hebben afgeluisterd. Eén verschil is er echter waar te nemen:
niemand der Vollenhovers rept van de mogelijkheid, dat de zwervers nog in leven
zijn. En laat ons dit niet al te zeer verwonderen. 't Is al dertien dagen, dat de Bordings
vermist worden. Hoe zou er dus nog één van hen in het land der levenden kunnen
zijn!
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‘Toch is het wel gebeurd, dat er lui op het ijs waren weggedreven en goed zijn
terechtgekomen,’ zegt een jonge man, die pas is komen aandrentelen.
De nieuw aangekomene is naar gissing omstreeks twintig jaar oud en vertoont het
vroolijkste en levenslustigste gelaat, dat zich laat denken.
‘Hoe weet jij dat, Piet?’ vraagt een der anderen ongeloovig.
‘Wel, het is mijn grootvader gebeurd!’
‘Wat, je grootvader?’ roepen eenige stemmen.
‘Mijn eigen grootvader,’ is het antwoord. ‘Wil ik jelui dat eens vertellen?’
‘Ja, ja, vertel!’ klinkt het nieuwsgierig, te meer, daar het bekend is, dat Piet Tabois
wel aardig vertellen k a n .
‘In welk jaar 't precies gebeurd is, weet ik niet,’ zoo begint Tabois, ‘maar ik weet
wel, dat het nog in de vorige eeuw was; mijn grootvader woonde destijds in Muiden
en ging op een middag naar het ijs, om te spieringen1). Toen hij heenging, was het al
dooiweer; verscheiden lui raadden hem daarom ernstig af, te gaan visschen; maar
mijn grootvader, een echte stijfkop, ging t o c h . Maar toen hij een paar uur bezig
was geweest, merkte hij, dat het ijs was losgeraakt en dat hij met een zuidenwindje
zee indreef. Nu moet jelui weten, dat mijn grootvader van zóó'n kalme natuur was,
dat hij eens, toen zijn woning 's nachts in brand stond en de vlammen hem

1) Spiering vangen.
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bijna aanraakten, zoodat de lui, die buiten stonden, hem toeschreeuwden, dat hij in
gevaar was, met de grootste bedaardheid voortging, zijn kousen aan te doen en
droogweg zei: ‘Een mensch kan toch niet met zijn bloote voeten over straat!
Zooals de goeie man me later dikwijls verteld heeft - als ik dus lieg, doe ik het in
commissie - maakte hij zich in het geheel niet bezorgd, toen hij zoo stilletjes afdreef.
Hij dacht: de wind is zuid en als hij zoo blijft, dan kom ik natuurlijk op Marken aan.
Nu had hij daar een neef en een nicht wonen, waarvan hij al in geen vijftien jaar iets
gehoord of gezien had. Tegen den avond liep de wind wat naar het westen, zoodat
mijn grootvader een heel eind uit den koers dreef; maar tegen twaalf uur 's nachts,
draaide de wind naar 't zuidoosten, met dat gevolg, dat de schots, waarop de oude
man wegdreef, recht op Marken aanstevende. Daar stapte hij van het ijs en hij nam
de gevangen spiering mee. Het was lichte maan, zoodat mijn grootvader met weinig
moeite den weg naar de woning van zijn neef en nicht vond: gelukkig, dat hij er
vroeger jaren vaak was geweest, want het was in het holle van den nacht en niemand
zou hem dus hebben kunnen terechthelpen. Toen hij gekomen was, waar [hij moest
wezen, moest hij eerst heel wat keeren kloppen, voordat hij gehoor kreeg. Eindelijk
werd “neef” wakker en vroeg achter de deur, wie daar was.
- Ik ben het: Jan Tabois - riep mijn grootvader - ik kom jelui even een zootje
spiering brengen!’
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Natuurlijk vertrouwde neef de zaak niet. Hij ging naar zolder, deed het luik open en
keek naar beneden, of het Jan Tabois werkelijk was. Ja, hij was het, dat zag hij duidelijk in den maneschijn.
- Wat kom jij hier zoo doen midden in den nacht? - riep neef.
- Een zootje spiering brengen, zooals ik je al zei - riep mijn grootvader heel bedaard
terug.
- Hoe kom je dan hier?’
- Als je me binnenlaat, zal ik 't je vertellen - zei mijn grootvader, die natuurlijk
nog kouder was dan de spieringen, die hij in zijn netje droeg.
- Dat zou 'k warempel nog vergeten! - antwoordde neef, die gauw naar beneden
ging en zijn gast binnenliet.
Jelui kunt begrijpen, hoe verwonderd ook nicht opkeek, dat haar neef haar in 't
midden van den nacht een zootje spiering kwam brengen.
- Maar Jan - vroeg ze - hoe kom je toch eigenlijk hier?
- Over zee - zei de ouwe doodleuk.
Natuurlijk dachten neef en nicht, dat hij met zijn botter was overgestoken, ofschoon
ze zich wel een beetje verwonderden, dat hij door het ijs was kunnen komen; maar
de luidjes waren erg slaperig. Ze vroegen dus niet verder en wezen mijn grootvader
een bed.
Den volgenden morgen, toen neef met zijn gast
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eens naar de haven wandelde, vroeg hij mijn grootvader, waar nu zijn schuit lag.
- Mijn schuit? - vroeg mijn grootvader heel onnoozel.
- Ja, je schuit.
- Die ligt in Muiden.
- In Muiden?
- Ja, verwondert je dat?
- En je bent met je schuit hier gekomen!
- Wie heeft dat gezegd?
- Wel jij zelf.
- Ik?
- Ja, jij, wie anders?
- Je vergist je, man! Ik heb alleen gezegd, dat ik o v e r z e e gekomen ben?
- Maar hoe dan?
- Wel op een ijsschots. - En nu vertelde mijn grootvader met een paar woorden
het geval.
Neef keek hem aan, of hij het te Keulen hoorde onweeren, maar de oude Tabois
vroeg bedaard, of het nu eigenlijk wel de moeite waard was, er verder over te praten.
Wat neef toen zei, weet ik niet en of nicht haar handen niet in elkaar sloeg, toen ze
de historie hoorde, ben ik ook vergeten. Maar jelui begrijpt nu al, wat rare sinjeur
mijn grootvader geweest is.’
Een hartelijk gelach gaat er op, nu Tabois zijn verhaal geëindigd heeft.
‘Ja, met recht!’ roept een der toehoorders; ‘een rare sinjeur!’
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‘En hoe is hij thuis gekomen?’ vraagt een ander.
‘Hij is eerst een paar dagen op Marken gebleven en toen heeft een visscherman,
die op vangst ging, hem naar Muiden gebracht.’
‘Maar,’ vraagt een derde, ‘heb jij er niet het een en ander bijgemaakt, Piet?’
‘Op mijn woord niet!’ lacht Piet. ‘Is het niet precies zoo gebeurd, als ik het jelui
verteld heb, dan heeft mijn grootvader me wat op de mouw gespeld; maar ik heb er
niets bijgemaakt of afgelaten......... Maar zeg eens, jij met je krant; staan de namen
van de verdwenen Durgerdammers er ook in? Ik was er niet bij, toen je het begin
voorlas en omdat ik vroeger in Durgerdam gewoond heb, zou het wel mogelijk zijn,
dat ik de lui gekend heb.’
‘Bording heeten ze,’ is het antwoord; ‘het is een vader met twee zoons.’
‘Bording?’ vraagt Tabois verbaasd. ‘Klaas Bording?’
‘Ja’, knikt de ander.
‘En de zoons heeten Klaas en Jaap!?’
‘Krek zoo: Klaas en Jaap.’
‘Dan heb ik ze goed gekend,’ roept Tabois, wien het is aan te zien, dat hij smartelijk
is aangedaan. ‘Met Klaas en Jaap heb ik als jongen nog gespeeld.’
De kring van mannen, die Pieter omringde, is plotseling nauwer geworden en aller
oogen zijn op den jongen visscher gevestigd.
‘Och, och, wat is dat jammer!’ vervolgt Tabois;
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‘de oude Bording was zoo'n door en door goeie vent en Klaas was ook zoo'n beste
jongen. En dan die Jaap! Moediger en pittiger jongen heb jelui nooit gezien. Altijd
waren we bij mekaar, al was ik een paar jaar ouder dan hij en we hebben samen heel
wat kattekwaad uitgevoerd!...... Och, och, wat is het jammer van die lui...... Kijk,
daar schiet me in eens in de gedachten, hoe ik reis met Jaap Bording naar Amsterdam
ben geweest, om visch te verkoopen...... Zal ik jelui dat óók eens vertellen?’
Geen der visschers heeft iets te verzuimen; het antwoord is dus toestemmend.
‘Ik zal een jongen van een jaar of veertien geweest zijn,’ zoo vangt Tabois aan ‘Jaap was dus een jaar of twaalf - toen mijn vader 's nachts een zootje bot had
gevangen, dat hij 's morgens in Amsterdam wou gaan verkoopen.’
- Vader - vroeg ik - mag ik gaan?
- Wel nee, jongen, daar ben jij immers nog te jong voor!
- Te jong, vader? Maar ik ben toch al veertien!
- Nou - zei mijn moeder lachend - maar dan wordt het tijd, dat hij het eens probeert!
Mijn vader liet zich bepraten en stuurde me naar Amsterdam; maar ik ging
natuurlijk eerst Jaap afhalen, die geen school had, want het was in de Paasch-vacantie.
Jaap mocht mee. Wij op weg, ik met mijn mandje bot aan mijn arm.
Wij gingen over Schellingwou en Nieuwendam naar
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Tolhuis en vandaar met een vlet naar de stad. Zoodra we in Amsterdam waren,
begonnen we zoo hard we konden ons: ‘Bot, bot, bot!’ te roepen; we liepen heel wat
straten door en grachten langs, maar ik verkocht niemendal. Na een poos door de
stad te hebben geloopen, kwamen we eindelijk aan de Hooge Sluis en juist waren
we daar over, om den Binnen-Amstel op te gaan, toen we ineens hard hoorden
schreeuwen. We vlogen terug, keken over de ijzeren leuning van de brug en zagen
midden in den Amstel twee jongens liggen; een omgeslagen roeibootje dreef er naast.
Nu kon Jaap zwemmen als een zeehond, maar dat hij gekleed en al van de hooge
brug af in den Amstel durfde springen, had ik niet gedacht. Toch deed hij het: vlug
gooide hij zijn klompen en buis uit en sprong toen naar beneden. Jelui hadt eens
moeten zien, hoe gauw hij één van de jongens, die in het water lagen te spartelen,
bij den kraag had. Het spreekt van zelf, dat er gauw meer hulp kwam. Ik, die toen
nog niet zwemmen kon - later ben ik het gaan leeren - moest toekijken...... De jongen,
dien Jaap gered had, werd in een roeibootje geheschen en de andere jongen was ook
gauw op het droge. Maar Jaap wilde niet geholpen worden en zwom bedaard naar
den kant. - Ik hoef natuurlijk niet te zeggen, dat er honderden menschen op de Hooge
Sluis stonden te kijken; al de lui begonnen hard in de handen te klappen en te roepen
van ‘Ferm!’ en ‘Bravo!’ toen Jaap aan land kwam.
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Jaap had in een wip zijn klompen en zijn huis weer aan.
- Ga je gauw mee?’ vroeg hij; want hij had het land aan veel bekijk.
- Dat 's goed - zei ik - maar hoe doen we met je natte kleeren?
- O - zei hij - dat droogt wel aan mijn lijf. Kom, vooruit...... bot, bot bot!’
De menschen, die 't hoorden, begonnen allemaal hard te lachen, maar een heer,
die ons achterop kwam, vroeg me, wat mijn zootje bot moest kosten.
- Drie kwartjes, mijnheer!’ zei ik.
- Goed, wil jelui dan even met me meegaan?’
Wij volgden den heer en kwamen aan een prachtig huis, waar we alle drie
binnengingen. We liepen een lange gang door en kwamen in de keuken. Jongens,
jongens, wat zag alles er royaal uit in dat huis!
- Keetje - riep mijnheer tegen de meid - stook eens goed het fornuis op en laat dien
eenen snuiter er dichtbij zitten.’
Toen ging hij weg; maar een oogenblik later kwam zijn vrouw naar beneden met
een paar handdoeken en een groot pak onder- en bovenkleeren. Ze zei tegen Jaap,
dat hij zijn natte plunje uit- en de droge moest aandoen. Ik moest hem goed afdrogen,
zei ze. Toen gingen de dame en de meid weg en begon ik Jaap, die in een wip was
uitgekleed met den handdoek te wrijven, dat het bloed er doorscheen. Jaap mopperde
wel over al die onnoodige drukte, zooals
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hij het noemde, maar toen hij droge kleeren aanhad, vond hij het toch wàt prettig!
Toen we klaar waren, mochten we in de kamer komen. - Fijn, hoor! En daar stonden
voor ieder van ons een paar boterhammen klaar, zoo dik als mijn vuist. Wat de dame
er opgelegd had, weet ik niet, maar het smaakte patent, dat moet ik zeggen. Jaap en
ik moesten nu een massa dingen vertellen van Durgerdam en van het visschersleven
en toen we zoo een uurtje gepraat hadden, kreeg ik het leege mandje, met drie kwartjes
voor de bot en Jaap het pakje met zijn natte plunje. De kleeren, die hij aan had, mocht
hij houden, zei de dame; ze waren van een zoontje van haar, dat er uit was gegroeid.
- Zoo gingen we heen. Maar we waren den Amstel nog niet af, of Jaap, die eens in
een van de zakken van zijn buis had gevoeld, haalde daar een envelop uit, waarop
geschreven stond: Voor den moedigen visschersknaap uit Durgerdam, die een anderen
jongen het leven redde. Er zat een muntje van tien gulden in. Och, wat was die Jaap
gelukkig! - Piet - zei hij tegen me - jij bent ouder dan ik; help jij me nou voor Vader
en Moeder en voor Klaas en de andere kinderen iets koopen; nou kan 't lijen!’ Voor
zijn vader kochten we een bonten muts, voor zijn moeder een paar warme pantoffels
en zoo voor ieder wat. Ik kreeg ook iets: een zakmes. Ik wou het eerst niet hebben,
maar hij hield zóó lang aan, dat ik eindelijk niet langer weigerde. Kijk, hier is het!’
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Tabois haalt een oud zakmes voor den dag, dat met zekeren eerbied door al de
omstanders beschouwd wordt.
‘Jelui kunt begrijpen,’ vervolgt Tabois, ‘hoe ze bij Jaap thuis opkeken, toen we
met al dat moois aankwamen en jelui begrijpt óók wel, dat ik nooit vergeten zal, hoe
ik voor het eerst naar Amsterdam ging, om visch te verkoopen!’
Verschillende vragen aangaande de Bordings, hem door zijn belangstellende
kameraden gedaan, heeft Tabois nog te beantwoorden. Als echter de torenklok door
haar twaalf slagen de visscherlui aan het etensuurtje herinnert, gaat het groepje
mannen uiteen en slaat ieder den weg naar zijn woning in.
De loop van ons verhaal dringt ons, een tweetal van hen te volgen. 't Zijn Klaas
Edelenbosch en Gerrit Visser; beiden zijn in het bezit van een kleine vischschuit,
punter genaamd, en verlangen sterk naar het oogenblik, dat ze weer zullen kunnen
uitzeilen.
‘Zouden we 't morgen maar niet eens probeeren?’ vraagt Edelenbosch. ‘Misschien
zit er minder ijs in zee, dan we denken.’
‘Laten we nog maar liever een paar dagen wachten,’ raadt de ander, ‘want het zou
toch vergeefsche moeite zijn, uit te zeilen. 't Is waar: we zouden onder de kust wat
kunnen visschen, als de zee in 't midden nog vol ijs zit, maar er moet nog al vrij wat
haring wezen, zullen we langs de kust een vangst hebben, die de moeite loont.........
Overigens, als jij gaat, ga
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ik ook, maar liever zou 'k toch nog willen wachten, totdat er wat meer ijs weg is.’
‘Nou, goed, dan wachten we. Maar niet te lang dan! Drommels, ik ga me thuis
zoo vervelen!’
‘O, wat dat betreft - ik ook; maar bij een slechte vangst verveel ik me ook en
daarom blijf ik liever nog wat aan den wal.’
Intusschen zijn de beide visschers het kerkhof opgegaan - den kortsten weg naar
hun woning.
‘Kijk daar eens een hoop meeuwen zitten!’ zegt Edelenbosch tot zijn makker,
terwijl hij voor zich uit wijst. ‘Ik wed, het zijn er wel honderd!’
‘Wel meer ook,’ antwoordt Visser, die even in de handen klapt. ‘Kijk, daar vliegen
ze op...... Hé, daar hebben er een paar wat in den bek......’
‘Ik zou denken, een haring,’ antwoordt Edelenbosch, scherp toekijkende.
‘Ik zou het óók haast zeggen,’ roept Visser.
De mannen stappen voort en komen aan de plek, waar zooëven de meeuwen zaten.
‘We hadden gelijk!’ roept Edelenbosch uit, die zich haastig bukt en twee visschen
van den grond opneemt. ‘Kijk eens - die eene leeft nog!’
‘Waarlijk!’ antwoordt Visser, ‘en 't is een ferme ook!’
‘En die andere moet óók pas gestorven zijn,’ vervolgt Edelenbosch; ‘kijk maar
naar zijn kieuwen. Hij heeft een geduchten knauw van een meeuw gehad.’
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‘Die meeuwen hebben me op een idee gebracht!’ zegt Visser opgeruimd.
‘Mij ook!’ antwoordt Edelenbosch.
‘Wat meen jij dan?’
‘Hetzelfde wat jij meent.’
‘En dat is?’
‘Dat ik zoo'n ongelijk niet had, toen ik zooëven voorstelde, om maar eens uit te
zeilen.’
‘Nou - ik ben je man, hoor! Wanneer gaan we?’
‘Morgenochtend - vind je dat goed?’
‘Afgesproken!’
Een oogenblik later heeft ieder der beide mannen zijn woning bereikt, waar het
eenvoudig middagmaal hen wacht.
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De redding.
O Menschenliefde, o edel pogen!
Die 't leven voor den broeder waagt
En hem door vloed en branding draagt,
Hoe vloed en branding razen mogen!
Die juicht, waar gij een traan kunt drogen,
Die 't laatst den 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 vreeslijkst giert,
Op 't heerlijkst uw triumfen viert!
Naar B. TER HAAR.

XIII.
't Is Zaterdag.
In de haven van Vollenhove liggen twee punters gereed, om uit te zeilen en ter
vischvangst te gaan. Op de eerste varen Klaas Edelenbosch en zijn knecht Steven
Kroes; op de andere Gerrit Visser en zijn knecht Frederik Kroes.
‘Mooi weer, Klaas!’ roept Gerrit Visser zijn makker toe, die bij den mast zijn
pijpje staat te stoppen.
‘Prachtig weer!’ is het antwoord. ‘Als 't zoo voortdooit, zal het ijs er gauw uit
zijn.’
‘'t Zal me benieuwen, of wij vandaag even gelukkig zullen zijn als de meeuwen
gisteren!’
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‘'t Zal wel lukken, Gerrit! - Maar kom, ik ben klaar, jij ook?’
‘Ja, vooruit maar!’
‘Hei daar!’ klinkt plotseling de stem van een man, die, op de havenkade staande,
de toebereidselen tot het vertrek van de visschers eenigen tijd heeft gadegeslagen.
‘Kijk eens even in de richting van mijn hand! Zie jelui daar - heel in de verte - niet
die stippen op het ijs?’
De visschers kijken in de aangewezen richting.
‘Ja,’ roept Steven Kroes na eenige oogenblikken. ‘Wat zou dat?’
‘Zie je de stippen bewegen?’
Weer turen de visschers in zee.
‘Ja wel, maar wat zou dat dan?’
‘Zouden dat ook menschen kunnen zijn?’
‘Menschen?’ mompelt een der visschers en aandachtig kijken ze nogmaals
zeewaarts.
‘Ik dacht een oogenblik aan de Durgerdammers,’ roept de man, die op den wal
slaat. ‘Je kunt toch niet weten......’
‘Kom, kom,’ roept Edelenbosch terug. ‘Denk je nou werkelijk, dat die lui nog in
leven zijn? Ik wou je wijzer hebben!’
‘Waarvoor zie jij die stippen dan aan?’
‘Wel, doodeenvoudig voor stukken ijs, waaraan zwarte grond is blijven kleven,
zooals bij het ijskruien wel meer gebeurt. Ik heb het de laatste dagen telkens gezien.’
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‘Kijk,’ voegt Visser er bij, ‘links van die drie stippen zie ik er nóg een paar. 't Is
zooals Edelenbosch zegt: ijs met zwarten grond er aan.’
‘'t Is mogelijk,’ luidt het antwoord - en na den vertrekkenden visschers een ‘Goeie
vangst!’ te hebben toegeroepen, vervolgt de man zijn weg, ofschoon hij niet kan
nalaten, nog eens naar de drie stippen om te zien.
De visscherlui hebben intusschen de haven verlaten en beginnen nu vlug aan hun
werkzaamheden.1)
Een hunner echter, Frederik Kroes, is onwillekeurig geheel onder den invloed
geraakt van de woorden, die hij zooëven uit den mond van den man aan wal heeft
opgevangen.
‘Zeg eens, maat!’ vraagt Visser, ‘waarom ben jij zoo stil?’
‘Ik, schipper?’
‘Ja, jij!’
‘Och, dat weet ik niet,’ is het ontwijkend antwoord van Frederik, die, daar hij niet
opnieuw een gesprek over de verdwenen Durgerdammers wil beginnen, moeite doet,
een vroolijk gezicht te zetten.
Visser slaat verder geen acht op de meerdere of mindere opgeruimdheid van zijn
knecht en begint een deuntje te fluiten.

1) De haringvangst op de Zuiderzee heeft meestal plaats door middel van een aantal netten, die
tot een enkel net worden vereenigd. Dit laatste wordt door de twee vaartuigen, waaraan de
beide uiteinden worden verbonden, over den bodem gesleept. De vaartuigen zijn in den regel
slechts met twee koppen bemand.
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De vangst gaat dien morgen niet naar wensch, zoodat Klaas Edelenbosch en Gerrit
Visser in den namiddag besluiten, den steven naar Vollenhove te wenden. Op
aandringen echter van Steven Kroes, die meent, dat ze langs de Vollenhovensche
kust nog wel eens een poging konden doen, om hun dag goed te maken, blijven ze
nog eenigen tijd in den omtrek van de plaats hunner inwoning ronddobberen, om
nog één streek te doen.
Doch ook nu heeft hun ijver volstrekt niet het gewenschte gevolg en niemand van
het viertal, die dan ook thans bezwaar maakt, huiswaarts te keeren.
Al visschende hebben zij zich echter tamelijk ver van de kust verwijderd; ja, ze
zijn tot dicht bij den zoom van het ijs gekomen.
‘Er zit toch nog heel wat ijs in zee,’ hooren we Gerrit Visser tot zijn knecht zeggen.
't Moet er toch aardig dik in gezeten hebben, anders zou het er al lang uit geweest
zijn met zoo'n dooi. Hoe lang dooit het nou al...... laat eens zien......’
‘Wel, dat is gemakkelijk uit te rekenen,’ valt Frederik Kroes in. ‘'t Is vandaag al
veertien dagen geleden, dat die drie Durgerdammers weg zijn en Vrijdagsavonds
was het gaan dooien.’
‘Ik geloof, dat jij nog maar altijd aan die Durgerdammers denkt...... Wel, nou
begrijp ik, waarom jij van morgen zoo stil was. Zeg eens eerlijk: heb ik het geraden?’
‘Je hebt het geraden, schipper. 't Is misschien
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dwaas van me, dat ik nog voortdurend met de lui bezig ben, maar ik kan er wezenlijk
niets aan doen... Maar kom - we moesten er maar niet meer over spreken, want het
is voor jou gemakkelijker te bewijzen, dat ze dood zijn, dan voor mij, dat ze nog wel
in leven kunnen wezen.’
‘Zoo is het ook. Maar weet je, wat jij nu eens doen moest? Een lekker kommetje
koffie zetten; want om je de waarheid te zeggen, verlang ik naar wat warms in mijn
lijf - en jij Freerik?’
‘Ik ook, schipper,’ antwoordt deze, terwijl hij zich naar het vooronder begeeft. ‘Ik
zal een sterk kommetje klaar maken!’
Nauwelijks echter is hij daarmede bezig, of hij meent iets bijzonders te hooren en
blijft opmerkzaam luisteren.
‘Dat 's niet pluis!’ mompelt hij en snelt naar het dek.
‘Schipper, ik hoor roepen!’ voegt hij Gerrit Visser, die eenigszins hardhoorend is,
haastig toe en tegelijkertijd tuurt hij in de richting, vanwaar hij meent, het geluid te
hebben vernomen.
En ja - op eenigen afstand, maar toch - dank zij het buitengewoon heldere weder
- duidelijk zichtbaar, daar staan drie menschen, tegen eene slede geleund, met de
armen te zwaaien, terwijl een lange stok, bovenaan van een doek en een blikken ketel
voorzien, als noodvlag, schijnt dienst te doen.
‘Zie je ze, schipper?’ schreeuwt Frederik opgewonden. ‘Daar - daar!!’
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‘Ja, ja, ik zie ze!’ is het antwoord. ‘Laten we dadelijk Edelenbosch en Steven
aanroepen......... Hei daar, Edelenbosch, hei daar!’
‘Ho?’ klinkt het vragend van den anderen punter.
‘Ga niet verder. Er zijn menschen op het ijs...... Noordwestelijk!’
Binnen weinige seconden heeft Edelenbosch den steven gewend.
‘Dadelijk er heen!’ roept hij zijn gezellen toe.
Frederik heeft intusschen een haak gegrepen en zijn zakdoek er aan bevestigd.
‘We komen - we komen!!’ schreeuwt hij het drietal toe, dat zich op het ijs bevindt
en tegelijkertijd zwaait hij zijn vlag...... Ze mochten hem door den wind eens minder
goed kunnen hooren!
De Durgerdammers schijnen hem begrepen te hebben; althans hun geroep houdt
op en ook zwaaien ze de armen niet meer.
‘'t Zal een toer wezen, om door het ijs heen te komen,’ roept Edelenbosch.
‘Probeeren!’ antwoordt Visser. ‘De kerels moeten, hoe eer, hoe beter, gered
worden...... Dat die Freerik van me dan toch gelijk had!’
Moedig en onverdroten pogen thans de vier mannen met hun kleine vaartuigen
tusschen de ijsschotsen door te dringen en de in nood verkeerende zwervers te naderen.
Met hun haken trachten ze de dikste en grootste stukken, die zich in hun vaarwater
bevinden, weg te stuwen, doch weldra zien ze zich genoodzaakt,
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hun pogingen op te geven, uit vrees, dat de punters spoedig geheel tusschen het ijs
beklemd zullen raken.
Wat nu te doen?
Edelenbosch stelt voor, terug te varen tot aan den zoom van het ijs, waar Visser
en Frederik met hun vaartuig zullen blijven liggen, om de mannen, die op het ijs zijn,
gerust te stellen, terwijl hij zelf met zijn knecht naar Vollenhove zal gaan, om hulp
te halen.
En zoo geschiedt het.
Spoedig hebben Edelenbosch en Steven het stadje bereikt, waar ze aan ieder, die
het maar weten wil, terloops meedeelen, dat er drie menschen op het ijs in nood
verkeeren.
Als een loopend vuurtje verspreidt zich dit gerucht door de stad. Het grootste deel
der bevolking snelt naar de haven, terwijl velen zich bij Edelenbosch aanmelden,
om mee te gaan en hulp te verleenen.
Besloten wordt, dat Edelenbosch en Steven Kroes onmiddellijk met hun vaartuig
naar het ijs zullen teruggaan en vergezeld worden van een sterke boot, bemand door
Jan Driezen, Gerrit Zoetebier, Hendrik Edelenbosch en Piet Tabois, terwijl schipper
Arend Jongman zoo spoedig mogelijk met zijn tjalk zal volgen.
Door honderden nagestaard, verlaten punter en roeiboot de haven.
Het moeten krachtige armen zijn, die de riemen der laatste hanteeren, want zie,
hoe snel de zware boot vooruitschiet, ondanks den noordwestenwind.
Maar er is immers ook haast bij!
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‘Zet aan, mannen!’ zoo klinkt de zware stem van Jan Driezen. ‘Eén, twee - één,
twee!’
En met nog korter tusschenpoozen ploffen de roeispanen in het water neer.
‘Eén, twee - één, twee!’
Zie die lichamen zich krommen, die borsten naar adem hijgen.
Zie het zweet den mannen langs het gelaat gutsen.
Maar ook: zie den afstand slinken, die hen scheidt van den ijszoom.
En voort gaat het met onverminderde snelheid.
Zijn ze er nog niet?
Ha - nog weinige slagen en ze zijn het ijs genaderd.
Nu opgepast!
Want het is een moeitevolle en gevaarlijke arbeid, dien zij gaan ondernemen.
Zullen ze er in slagen, tusschen de ijsschotsen door te dringen en de zwervelingen
nabij te komen?
Stil, stil...... Geen twijfel: het moet - het moet!
Er vallen immers drie menschenlevens te redden!
Haastig worden de riemen geborgen, die nu geen dienst meer kunnen doen. De
haken worden te voorschijn gehaald.
Voor in de boot staande, trachten nu Jan Driezen en Gerrit Zoetebier de zware
ijsschollen, die in hun vaarwater drijven, weg te stooten, terwijl de beide anderen
aan stuur- en bakboordzijde pogingen doen, het vaartuig voorwaarts te stuwen.
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Men vordert, doch...... uiterst langzaam.
En voor hen uit waait de noodvlag!
Hoe lang kan het nog duren, eer de zwervers bereikt zijn?
‘Dat gaat niet gauw genoeg!’ spreekt Driezen na een mislukte poging, om een
zware ijsschol zijwaarts te stooten. ‘Daar moet wat anders op gevonden worden!’
Op hetzelfde oogenblik is hij over den rand der boot geklommen en thans hangt
hij, met de handen aan de voorplecht vastgeklemd, tot het midden toe in het water.
‘Afstooten!’ roept hij zijn gezellen toe, terwijl hij zelf met kracht de ijsschol stuk
trapt, die de boot den weg verspert.
Ha - daar glijdt het vaartuig een eind verder...... totdat het opnieuw in het ijs blijft
steken.
Weer beproeft Driezen de kracht zijner beenen op de stukken, die de boot
tegenhouden - doch te vergeefs.
‘Kun jelui niet wat harder afstooten, mannen?’ roept hij, hijgend van inspanning.
‘Onmogelijk!’ is het antwoord.
Daar verlaat een van het viertal de boot.
Het is Pieter Tabois, eigenlijk nog slechts een jongeling, maar die in moed en
behendigheid voor geen volwassen man behoeft onder te doen.
Hij heeft twee eigenschappen, die in deze moeielijke oogenblikken uitnemend te
stade komen: hij is licht van gewicht en zeer vlug ter been.
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‘Voorzichtig, Piet, voorzichtig, Piet!’ schreeuwen de mannen, als zij hem uit de boot
zien springen.
Maar de jongeling glimlacht en snelt, van de eene ijsschots op de andere
overspringende, met zijn haak gewapend, naar de voorplecht, waar hij Driezen bijstaat
in diens pogingen, om de belemmerende ijsblokken weg te ruimen.
En het lukt: weer glijdt de boot een eind voort, terwijl Driezen en Tabois zich
haasten, hun plaats in het vaartuig weer in te nemen.
Zoo tobt en zwoegt het onversaagde viertal voort, geen moeite ontziende; het
gevaar, dat hen omringt, verachtende.
Maar zij naderen - zij naderen, al scheiden hen nog vele ijsschotsen van het doel
hunner pogingen. Duidelijk zien ze reeds den deerniswaardigen toestand der
zwervers.....
‘Vooruit, mannen!’ klinkt weer de stem van Driezen.
En krachtiger nog stooten de redders de haken in het ijs.
Nog vele malen begeeft Driezen zich te water, nog vele malen tart Tabois het
doodsgevaar, door zich op het broze ijs te wagen.
Doch eindelijk......
Daar zijn ze het doel van hun tocht genaderd!
Ze zien de drie uitgeteerde menschelijke wezens, alle krachten inspannende, om
zich staande te houden bij een houten slede.
Ze zien de ijsschol, die de rampzaligen draagt......
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nog geen anderhalven meter lang en breed......
Ze zien den leeftocht, die hun rest: twee heele botten en een stuk van een derde......
Ze zien......
Maar stil, ze handelen reeds.
Terwijl een der Vollenhovers zijn haak in de ijsschol slaat, om haar het afdrijven
te beletten, beuren de anderen met de uiterste voorzichtigheid de drie ongelukkigen
één voor één in het vaartuig......
Ze zijn gered - Bording en zijn beide zoons.
Krachtige handdrukken der Vollenhovers verwelkomen de rampspoedige
Durgerdammers, die van ontroering en uitputting niet in staat zijn, een enkel woord
uit te brengen.
Wat Piet Tabois betreft, deze houdt zich, deelt uit loffelijke bescheidenheid, deels
uit de gegronde vrees, dat hij, door zich bekend te maken, de afgetobde zwervers
onnoodig zal ontroeren, op den achtergrond.
Doch hoor - fluistert Bording daar niet eenige onverstaanbare woorden?
‘Stil!’ roept Driezen zijn makkers toe, terwijl hij zich tot Bording vooroverbuigt.
‘Dank...... dank!’ fluistert deze en zijn uitgeteerde handen grijpen die van Driezen.
Is het de wind, die den stoeren Vollenhover de oogen doet vochtig worden?
‘Gekheid!’ mompelt hij in zijn baard; ‘dat moet je voor je evenmensch over
hebben.’
Maar Bording heeft nòg iets op het hart.
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‘De netten,’ stamelt hij, als Driezen zich andermaal tot hem vooroverbuigt...... ‘De
kostbare......... netten.’
‘Natuurlijk - die nemen we mee,’ is het antwoord. ‘We nemen alles mee, wat we
in de boot kunnen bergen...... Alleen de slee moeten we achterlaten.’
Bording knikt goedkeurend.
In allerijl worden nu de netten, de eenig overgebleven bijl, de peilstok, de ketel
en het armzalig overschot van den leeftocht der zwervers in de boot geladen, terwijl
Driezen den laatsten een stukje roggebrood en een teug wijn toedient.
‘Dat doet goed, nietwaar?’ zegt hij goedig, als hij ziet, hoe gretig de ongelukkigen
het aangebodene nuttigen. ‘Maar kom, mannen, nu gekeerd en dan vlug op Vollenhove
aan!’
Haastig wordt het bevel opgevolgd - de terugtocht aanvaard.
Bij het keeren echter, stoot de boot tegen de zooeven verlaten ijsschots, zoodat
deze in stukken uiteenvalt.
En op dit broze vlot hebben de drie Durgerdammers dagen lang rondgezworven!
Doch tot dergelijke overpeinzingen ontbreekt nu de tijd. De terugtocht door het
ijs vraagt weer de inspanning van alle krachten der wakkere Vollenhovers. Toch
slagen zij er in, de open zee te bereiken, waar de punters en het tjalkschip van Arend
Jongman hen afwachten.
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Vergezeld van een dertigtal Vollenhovensche ingezetenen en voorzien van ladders,
touwwerk en eenige levensbehoeften, is de laatste, kort nadat Driezen met zijn
gezellen de haven verlaten had, eveneens uitgezeild, om, wanneer de boot de
Durgerdammers niet mocht kunnen bereiken, zoo mogelijk hulp te bieden. Dit is
echter niet noodig geweest, zoodat Jongman met zijn vaartuig aan den zoom van het
ijs is blijven liggen, in gezelschap der punters, waarvan de bemanning eveneens met
ongeduld de komst der boot verbeidt.
Doch daar is ze dan eindelijk in de open zee gekomen.
Ten einde nu den uitgeputten Durgerdammers den overtocht minder vermoeiend
te maken, worden zij met de grootste zorg uit de weinig geriefelijke boot overgedragen
op een der punters, waar hun in het vooronder een zachte ligplaats wacht.
Hoe - biedt dan het tjalkschip niet vrij wat meer ruimte aan dan het kleine vaartuig,
waarin zij thans zijn opgenomen?
Ongetwijfeld, doch laten we de bemanning der punters hun naijver vergeven, die
niet gedoogt, dat zij het voorrecht, de zwaarbeproefden zelf, zelf in veilige haven te
mogen brengen, aan anderen afstaan.
't Is een kleine vloot, die zich thans op weg begeeft naar Vollenhove. Voorop gaat
de boot, dan
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volgen de punters, terwijl de tjalk de achterhoede uitmaakt.
Het schoonste weder begunstigt den terugtocht.
Een heldere sterrenhemel welft zich boven de Zuiderzee - want de zon is reeds
ondergegaan - en vriendelijk blikt de maan op de aarde neer, als verheugt ze zich in
de welgeslaagde redding der Durgerdammer visschers.
En zie - daar nadert men de veilige haven.
Hoor, hoor de jubelkreten van het volk, dat zich verdringt, om de vaartuigen te
zien binnenloopen.
Zie, zie dat zwaaien van handen en armen en hoeden en mutsen.
Gansch Vollenhove is uitgeloopen - mannen en vrouwen, grijsaards en kinderen.
Allen, allen moeten het schouwspel, het heerlijk schouwspel genieten, de drie mannen
in veiligheid te zien brengen, die zooeven aan de armen des doods ontrukt zijn.
Daar stevent de kleine vloot de haven binnen......
De geestdrift stijgt ten top.
Een donderend gejuich doortrilt de lucht en weergalmt over de Zuiderzee - uit
honderden kelen klinkt een welkom den geredden Durgerdammers tegen.
En veler oogen zijn met tranen gevuld - tranen van verrukking over het behoud
van drie menschenlevens!
Heerlijk, onvergetelijk oogenblik in de geschiedenis van Vollenhove!
En thans:
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U onze hulde, Gerrit Visser, Klaas Edelenbosch, Frederik en Steven Kroes, die het
eerst met ontferming bewogen werdt over de ongelukkigen op het ijs!
U onze hulde, Jan Driezen, Gerrit Zoetebier, Hendrik Edelenbosch en Pieter Tabois,
die uw leven in de waagschaal steldet, om dat der Durgerdammers te behouden!
U onze hulde, Arend Jongman en die met u gingen, om hulp te bieden, waar de
krachten van die u waren vooruitgegaan mochten te kort schieten!
U onze hulde, goede Vollenhovers, die toondet mensch te zijn in de schoone
beteekenis van het woord, door tranen van blijdschap te schreien over het behoud
van drie uwer broederen!
U allen te zaam - onze eerbiedige hulde!
Er heerscht een verkwikkende warmte in een der kamers van het logement des heeren
Sauer.
Het is de kamer, die bestemd is voor de ontvangst en de verpleging der
Durgerdammers.
Drie heerlijk zachte bedden, op eenigen afstand van elkander geplaatst en alle van
hagelwit linnen voorzien, schijnen tot rusten uit te noodigen, terwijl op de tafel, in
het midden van het vertrek geplaatst, de verschillende benoodigdheden liggen, welke
door dokter Ekker, den geneesheer, die met eenige andere Vollenhovensche notabelen
de geredden ontvangen zal, voor de allereerste behandeling noodzakelijk zijn
geoordeeld.
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Daar dringt het gejubel der menigte in de straten tot in het hotel door.
‘Ze komen, ze komen!’ roept de heer Sauer zijn vrouw toe en snelt naar de
straatdeur, die hij zoo wijd mogelijk openzet.

‘Voorzichtig, mannen, voorzichtig!’ (bladz. 157.)

‘Voorzichtig, mannen, voorzichtig!’ zegt hij tot de lieden, die de Durgerdammers
het hotel binnendragen. ‘Bedaard vooruit... zoo... nu de trap op - voorzichtig!’
Met de grootste behoedzaamheid worden de uitgeputte visschers naar boven
gedragen en voorloopig in gemakkelijke stoelen nedergezet.
Hemel - welk een treurigen aanblik leveren de rampzaligen op! 't Zijn geen
menschen - 't zijn schimmen van menschen, die daar rondkijken met groote, holle
oogen, nauwelijks in staat zijn, een woord uit te brengen en soms ineenkrimpen van
de hevigste pijn in de voeten.
‘Zoo'n pijn?’ vraagt dokter Ekker deelnemend aan Klaas Bording, die het meest
schijnt te lijden.
Maar het antwoord verneemt hij niet, want op hetzelfde oogenblik wordt zijn
tegenwoordigheid geeischt bij Jaap, die, nauwelijks neergezeten, door een hevig
zenuwtoeval wordt aangegrepen en luid gillend en onder heftige bewegingen van
armen en beenen achterover ligt.
Lang duurt echter dit schrikkelijk tooneel niet, zoodat de geneesheer spoedig kan
beginnen met datgene, wat in de eerste plaats noodig is: de verzorging van de voeten
der ongelukkigen.
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Met de grootste moeite, en onder het smartelijkst lijden der tobbers, slaagt dokter
Ekker er in, hun marmerkoude beenen van klompen en kousen te bevrijden, waarbij
hij tot de ontdekking komt, dat de voeten van Klaas het meest, die van Jaap het minst
geleden hebben.
Onmiddellijk wordt hun nu een lauw voetbad toegediend, terwijl hun tevens een
beschuit wordt gereikt, die hun wel blijkt te smaken.
Doch Bording schijnt iets op het hart te hebben. Vragend ziet hij rond, als zocht
hij iemand, wien hij kan mededeelen, wat hem drukt.
‘Hindert je iets, Bording?’ vraagt hem de heer Udo Masman, een der beide
predikanten, die in het ziekenvertrek aanwezig zijn.
‘Ja, mijnheer!’ is het fluisterend antwoord. ‘Ik zou mijn vrouw wel willen schrijven,
dat we hier zijn...... maar ik kàn niet schrijven...... ik heb het nooit geleerd.’
De goede Bording! Hij denkt er zelfs niet aan, dat hij op het oogenblik wel niet
in staat zou zijn, de pen te voeren, al verstond hij de kunst ook nòg zoo goed!
‘Stel je gerust,’ is het vriendelijk antwoord. ‘Als je 't goedvindt, zal ik het voor je
doen.’
‘Graag,’ fluistert Bording. ‘En mijn groeten aan de kinderen, asjeblieft.’
‘'k Zal het niet vergeten, Bording.’
Intusschen heeft Klaas een verzoek van anderen
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aard gericht tot den heer Dibbets, den tweeden predikant, namelijk, om voor te gaan
in een dankgebed tot God voor hun behouden aankomst te Vollenhove; een verzoek,
waaraan eveneens met de loffelijkste bereidwilligheid wordt voldaan.
Op voorstel van dokter Ekker, die van oordeel is, dat de Durgerdammers vooreerst
aan niets zoozeer behoefte hebben als aan rust, verlaten nu de meeste aanwezigen
de kamer en begeven zich huiswaarts.
Slechts enkele blijven achter, om nog eenige hulp te verleenen.
Met behulp der laatsten zijn onze zwervers spoedig van droge onder- en
bovenkleeren voorzien en liggen ze, geen uur na hun aankomst, in de koesterende
bedden, die voor hen gereed staan.
Ten einde geheel op de hoogte van den toestand zijner patienten te geraken, blijft
de geneesheer zelf nog eenige uren bij hen vertoeven, waarna hij de verpleging
gedurende den nacht overlaat aan den heer Sauer en diens echtgenoote, die met de
grootste welwillendheid de taak, die ze vrijwillig op zich hebben genomen,
volbrengen.
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Een brief.
Zij vroeg, zij vorschte na, maar 't antwoord, dat zij kreeg,
Was deernis met haar angst; men wist van niets, men zweeg.
Beklemder zonk zij neer in banger mijmeringen.
Wat ging haar boven 't hoofd? Zij schrikte 't in te dringen,
En als het spelend wicht zich wiegelde op haar schoot,
Hoe kromp haar 't hart ineen, waaraan zij 't snikkend sloot!
Ach, rouw en niets dan rouw zag ze in 't vooruitzicht naken;
Al zuchtend sliep zij in en zuchtte bij 't ontwaken.
H. TOLLENS.

XIV.
Donker is het op den Zuiderzeedijk bij Durgerdam, want de zon is reeds voor een
uur ondergegaan; donker is het in de visscherswoning, waar we u reeds meermalen
binnenleidden - want men heeft er de lamp nog niet ontstoken; donker is het in het
hart van vrouw Bording en haar kinderen, want ruim veertien dagen reeds gaan zij
gebukt onder het ontzettendst verdriet.
Somber zit ze neer, de treurende echtgenoote, te midden harer kinderen.
Behoeven we u te zeggen, wat vreeselijken tijd zij heeft doorleefd? Vergt ge een
beschrijving van den angst, den schrikkelijken angst, waaraan ze met de haren ten
prooi is geweest? Moeten we u de woeste
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smart schetsen, waaraan ze zich overgaf, toen zij de hoop, haar man en haar zoons
terug te zien, moest laten varen?
Maar ge vergt het onmogelijke niet. Die angst, die spanning laat zich niet
beschrijven.
Thans zijn ze uitgeweend, de moeder en de kinderen. Beken van tranen hebben
ze doen vloeien - nu geen enkele druppel meer, die hun smart verlicht.
Hun smart!
O, groot is de deelneming, die vrouw Bording reeds gedurende een paar weken
heeft ondervonden en nog dagelijks ondervindt. Hebben liefderijke menschen haar
niet getroost en bemoedigd? Heeft het haar aan iets ontbroken? Zijn haar niet zelfs
uit ver verwijderde oorden des lands gaven gezonden, om haar en de haren voor
gebrek te behoeden?
Voorzeker - en ze is er onuitsprekelijk dankbaar voor. Maar wie geeft haar heur
man, heur zoons terug?...... Ach, zelfs hun lijken heeft men tot nu toe niet gevonden!
Neen, neen...... niemand te Durgerdam, die het voorbarig heeft gevonden, toen zij
zich eenige dagen geleden de rouwkleederen omhing.
Daar wordt de deur geopend en stapt iemand de kamer binnen. 't Is vrouw Bording
broer Pieter Staats, die zijn zuster gedurende de droeve dagen, die achter den rug
zijn, met raad en daad heeft bijgestaan.
‘Goeden avond!’ klinkt het. ‘Nog zoo aan 't schemeren?
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‘Goeden avond!’ is de wedergroet. ‘Ja, we hebben na de avondboterham de lamp
nog niet opgestoken. Maar ik zal 't even doen.’
Vrouw Bording staat op, om een zwavelstok te ontsteken aan het vuur in de kachel;
maar nog is ze daarmee niet gereed, of weer wordt de deur geopend en de post steekt
het hoofd naar binnen.
‘Vrouw Bording, een brief voor je!’
De aangesprokene ijlt naar de deur.
‘Een brief!?...... Voor mij?...... Van wien?’
‘Ik weet het niet...... Hij komt uit Vollenhove, zooals ik op het postmerk gezien
heb.’
‘Uit Vollenhove? O, God...... daar zijn zeker de lijken aangespoeld!’
Staats heeft intusschen haastig de lamp aangestoken. Ook hij denkt niet anders,
dan de doodstijding van zijn zwager en zijn neven te zullen vernemen......
‘Kom,’ spreekt hij tot zijn zuster, ‘ik zou den brief maar eens openmaken.’
Vrouw Bording schijnt hem echter niet te verstaan en staart sprakeloos op het
adres.
‘Is 't een brief van Vader?’ vraagt een der kleinen fluisterend.
Die vraag brengt haar tot bezinning.
Zie, ze wil het omslag van het schrijven stukscheuren, doch het is haar onmogelijk
door het trillen van haar handen.
‘Maak jij hem maar open,’ zegt ze eindelijk tot haar broer, terwijl ze hem bevend
den brief toereikt.
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Staats moet alle zelfbeheersching aanwenden, om zijn groote ontroering te verbergen,
terwijl hij aan het verzoek zijner zuster voldoet.
Het omslag is verwijderd......
‘Moet ik hem lezen?’ vraagt Staats.
Vrouw Bording knikt toestemmend.
Staats gaat dicht bij de lamp staan, zoodat het licht op den brief valt.
En hij begint:
‘Vol....len....ho....ve, 25 Jan....uari 1849.’
Sneller kan hij het niet, wat hij moet eerst spellen, wat hij wenscht te lezen.
‘Me....juf....frouw!....’
Doch 't gaat vrouw Bording te langzaam. Ze kan het niet meer uithouden......
Waarom zou ze ook zelf den brief niet lezen? Bevat hij dan de doodstijding van haar
man en haar zoons - dan is het immers de bevestiging van hetgeen zij reeds dagen
lang zelf geloofd heeft......
‘Geef mij den brief maar,’ zegt ze tot Staats, wien ze het schrijven bijna uit de
handen rukt.
Snel doorloopt ze de eerste regels van het geschrevene en dan......
Dan vliegt ze haar broeder om den hals, klemt zich aan hem vest en laat haar hoofd
op zijn borst zinken.
‘Ze leven!’ gilt ze snikkend, ‘ze leven!!’
‘Wat!?’ roept Staats ontroerd, terwijl hij zijn zuster zachtjes afweert en op een
stoel neerzet.
‘Ja, hier...... 't Staat er...... hier...... lees!...... Kin-
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deren...... Vader leeft, Jaap en Klaas leven... O God, lieve, groote, barmhartige God......
Ik dank U!’
Snikkend is vrouw Bording op de knieën gevallen en heft de gevouwen handen
ten hemel.
En met innige dankbaarheid klinkt het weer: ‘Ik dank U, Vader...... ik dank U.’
Intusschen is het groote nieuws weldra in Durgerdam bekend geraakt.
Door wien?
Vergeef het den postbode, dat hij niet onmiddellijk na het afgeven van den brief
zijn weg vervolgd heeft, maar heeft gewacht, totdat hij wist, van welke tijding hij de
overbrenger geweest is. Op den uitroep: ‘Zij leven!’ is hij echter verder gesneld, om
ieder, dien hij ontmoet, de blijde boodschap mee te deelen.
Binnen weinige minuten is dan ook Bordings woning vol menschen, die allen met
ongeveinsde hartelijkheid, al is het dan ook met den eenvoud, der visschersbevolking
eigen, de geschokte vrouw gelukwenschen met de behouden aankomst van haar man
en haar zoons.
Honderd vragen worden gedaan.
‘Zijn ze gezond?’ ‘Hebben ze erg geleden?’ ‘Waar zijn ze gehuisvest?’ ‘Wie heeft den brief geschreven?’ ‘Wanneer zijn ze aangekomen?’ - meestal vragen, waarop vrouw Bording zelf,
noch haar broer, antwoord kunnen geven.
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Doch: Zij leven, dat is de waarheid, die plotseling de diepste smart heeft veranderd
in de heerlijkste vreugde en waaraan de gelukkige moeder voorloopig genoeg heeft.
Het duurt lang, eer de rust in de visscherswoning is teruggekeerd en de bezoekers,
op enkele familieleden na, waaronder ook Bording's eigen zuster, hun eigen
haardsteden hebben opgezocht.
Thans wordt de vraag besproken, wie der familieleden de reis naar Vollenhove
zullen aanvaarden, ten einde de geredden wéér te zien. Vrouw Bording toch, hoewel
ze snakt naar het oogenblik, waarop ze haar dierbare bloedverwanten aan het hart
zal drukken, is door velerlei omstandigheden, die met de gebeurtenissen, in dit verhaal
vermeld, weinig of niet in verband staan, verhinderd, reeds den volgenden dag
Durgerdam te verlaten. Haar broeder echter en haar schoonzuster verklaren zich
bereid, zich den volgenden morgen zoo vroeg mogelijk naar Amsterdam te begeven
en vandaar te land de reis naar Vollenhove voort te zetten.
Aldus wordt dan ook besloten.
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Vereenigd en gescheiden.
O, de stonde des scheidens is bang,
Die ons 't bijzijn van dierbren ontscheurt,
En de traan, die ons vloeit van de wang,
Door het doodsbleek der droefheid miskleurd,
En de zucht, die ons stijgt uit het hart,
En de klacht van den staamlenden mond
Zijn slechts machtlooze tolken der smart,
Die de ziel in ons binnenst doorwondt.
N. BEETS.

XV.
Het is Zondagmorgen, de tweede na de redding der Durgerdammers.
Vriendelijk klokgelui noodigt de Vollenhovers ter kerkgang en vroolijk schijnt
het winterzonnetje in de straten van het oude visschersstadje.
‘Mooi weer!’ zeggen de menschen, die buiten zijn en ze halen ruimer adem. ‘Mooi
weer!’ tjilpen de musschen op de daken en ze slaan met de vleugeltjes van pure
vreugd. ‘Mooi weer!’ fluistert het westenwindje en het doet de takken der bladerlooze
boomen ritselen. ‘Mooi weer!’ murmelen de golfjes der Zuiderzee en ze dartelen en
stoeien, alsof het al lente was.
‘Mooi weer!’ spreekt ook Bording tot zijn zoon
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Jaap en een zonnestraal verlicht de trekken van zijn gelaat. ‘Mooi weer, Jaap; Moeder
treft het op haar reis hierheen.’
‘Ja, Vader, ze treft het juist!’ is het antwoord, ‘en ik ben er blij om, want het is
een lange reis van Durgerdam naar Vollenhove.’
Van die blijdschap echter legt de toon zijner stem geen getuigenis af, evenmin als
het gelaat van zijn vader eenig spoor van vroolijkheid vertoont.
Gij verwondert u daarover?
Laat ik u in korte trekken de geschiedenis der Durgerdammers gedurende de
afgeloopen week verhalen, maar luisteren we eerst naar hetgeen Dr. Ekker zelf ons
- in het reeds meergenoemde ‘Authentiek Verhaal’ - aangaande zijn patienten
meedeelt:
Buitenmate uitgeput en vermagerd kwamen zij hier aan, meer op lijken
dan op levende menschen gelijkende. Hun werd eerst wat lauw drinken,
later beschuit met melk gegeven. - Zij sliepen den eersten nacht niets door
de pijn aan de voeten, hoezeer geen hunner op het ijs een oogenblik had
geslapen. Volgende nachten sliepen zij beter, zooveel de toestand hunner
voeten toeliet. - De voeten van den oudsten zoon waren zeer gezwollen
en werden later op sommige plaatsen bezet met blaren, gevuld met vuile
stof, op andere met zwarte, koud-vurige plekken. - De voeten van den
vader waren niet zoo erg; die
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van den jongsten zoon best. - Met zacht voedsel, gevoegd bij de
zorgvuldigste oppassing, kwamen zij spoedig weder zoover bij, dat zij het
gegevene konden verdragen en meer eetlust kregen. - Het duurde echter
niet lang......
Maar door dit verslag te vervolgen, zouden we ons verhaal vooruitloopen.
Zooals we dan uit de mededeelingen van Dr. Ekker vernamen, was de toestand
der drie verpleegden gedurende de eerste dagen van hun verblijf te Vollenhove zeer
bevredigend. Ja, wij kunnen er bijvoegen, dat Bording en zijn jongste zoon reeds
Zondag den 28sten Januari eenige uren het bed hadden mogen verlaten en, bij de
koesterende kachel gezeten, aan de talrijke belangstellenden, die hen waren komen
bezoeken, een kort verhaal hunner lotgevallen op het ijs hadden kunnen doen.
Dank zij de toewijding van den geneesheer en den goeden zorgen van den heer
Sauer en de zijnen, nam echter ook Klaas al zeer spoedig in krachten toe, zoodat Dr.
Ekker, die aanvankelijk verzekerd had, dat hij van een gunstigen afloop zou spreken,
zoo hij slechts één der geredden in het leven mocht behouden, hoop dorst koesteren,
hen weldra allen, hersteld, naar hun geboortedorp te zien terugkeeren.
Ten zeerste had het bezoek der familieleden, die wij in het vorige hoofdstuk
noemden en die Woensdag, den 4den Februari, te Vollenhove aankwamen, de
Durgerdammers verblijd en weenend had Bordings
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zuster aan de borst gelegen van haar broer, dien ze reeds dood had gewaand.
Ook was het den drie Durgerdammers een aangename verrassing geweest, toen
Pieter Tabois hen even kwam bezoeken en hun meedeelde, hoe gelukkig hij zich
rekende, dat hij tot hun redders had mogen behooren.
Zoo scheen alles naar wensch te gaan, doch - en hier geven wij Dr. Ekker weer
even het woord - ‘het duurde niet lang, of bij den oudsten zoon vertoonde zich een
hevige koorts.’
Dat was bedenkelijk en spoedig had dan ook de geneesheer het noodig geoordeeld,
Klaas uit het vertrek, waar zijn vader en zijn broer werden verpleegd, te verwijderen
en hem in een kamer af te zonderen, waar hem de volstrektste rust verzekerd was.
Ook kon Bording en Jaap slechts worden toegestaan, den kranke tweemaal per dag
enkele oogenblikken te bezoeken.
Is er dus voor het tweetal wel reden tot vroolijkheid?
Zeker streelt hen het vooruitzicht der komst van haar, die zij wachten, maar ach hoe zal de vreugde van het wederzien worden overheerscht door de smartelijke
gedachten aan den toestand van den beminden oudsten zoon!
Langzaam gaat de deur open en Dr. Ekker treedt binnen.
Vriendelijk klinkt zijn morgengroet, al staat zijn
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gelaat nog ernstiger dan gewoonlijk; ja, al ligt er een waas van droefheid over
gespreid.
‘Hoe gaat het, Bording?’ vraagt hij, nadat hij bij het tweetal heeft plaats genomen.
Maar Bording heeft een andere vraag.
‘Is u al bij Klaas geweest, dokter?’
De geneesheer knikt toestemmend.
‘En hoe is het met hem?’
‘Luister, Bording,’, antwoordt de dokter, na even te hebben nagedacht. ‘Je hebt
met je zoons het lijden van de laatste weken als mannen gedragen en zoo verwacht
ik, dat je met je zoon Jaap kalm zult aanhooren, wat ik je te zeggen heb; zooals je
zelf wel zult hebben begrepen, was de toestand van Klaas al een paar dagen geleden
heel ernstig. Toch had ik tot gisteren nog hoop, dat we hem zouden behouden. Maar
zooals nu de zaken staan, heb ik die hoop opgegeven. De koorts, die ik vruchteloos
heb pogen te bestrijden, komt telkens heviger terug en elke nieuwe aanval kost Klaas
een deel van zijn krachten. Je kunt zelf wel begrijpen, dat deze toestand niet lang
meer kan duren en dat, als er niet heel gauw verandering komt......’
‘U hoopt dus nog op een gunstige verandering?’ valt Bording den dokter in de
rede.
‘Wat zal ik je zeggen?’ is het antwoord. ‘Zoo lang er leven is, is er nog hoop, zegt
men wel eens en er is veel waars in die woorden. De mogelijkheid, dat er onverwacht
een gunstige wending in den toestand
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van je zoon komt, bestaat, al acht ik ze heel gering, ja, al twijfel ik er - eerlijk gezegd
- heel sterk aan.’
‘En dus, dokter?’ vraagt Bording.
‘Dus verwacht ik spoedig het einde!’ antwoordt de geneesheer zacht.
Zwijgend buigt Bording het hoofd. Wat hem hier wordt meegedeeld, heeft hij
reeds dagen van te voren vermoed en heete tranen heeft hij geschreid bij de gedachte,
zijn Klaas, zijn oudste, te moeten verliezen. Thans echter kan hij niet schreien, al is
zijn ziel vervuld met diepe smart.
‘Zou er onmiddellijk levensgevaar wezen, dokter?’ vraagt Jaap, wien dikke tranen
langs de wangen biggelen.
‘Dat niet,’ is het antwoord, ‘en daarom raad ik u beiden, op uw kamer te blijven,
om Klaas niet noodeloos te vermoeien. Een enkel oogenblikje kunt ge natuurlijk wel
eens komen kijken; overigens is het beter, dat Klaas zoo weinig mogelijk menschen
ziet en spreekt.’
‘En mag mijn vrouw ook niet bij hem blijven, als ze straks komt?’
‘Dat hangt er van af. Is ze kalm, dan heb ik er volstrekt geen bezwaar tegen, dat
zij hem zelf verpleegt, maar maakt ze zich zenuwachtig, en vrees je, dat ze daardoor
je zoon zal vermoeien, dan moet ik het bepaald verbieden, te meer, daar ik er van
overtuigd ben, dat Klaas door je zuster en door de dochter van Sauer zoo uitmuntend
verzorgd wordt, alsof
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hij haar zoon was. - Maar nu nog een vraag aangaande je zelf: Heb je in 't geheel
geen koorts?’
‘In 't geheel niet, dokter.’
‘En hoe gaat het met de pijn in de voeten?’
‘'t Is draaglijk, dokter, zoodat ik vannacht nogal geslapen heb. Toch zit ik, zooals
u mij hebt aangeraden, nog den heelen dag met de voeten in de kussens.’
‘En valt het je niet moeilijk, naar de kamer van Klaas te gaan?’
‘Dat mag ik niet ontkennen en om u de waarheid te zeggen, moet ik verscheidene
keeren rusten, als ik dat korte eindje afleg; want als ik sta, voel ik veel meer pijn,
dan wanneer ik zit of lig; maar daarom zal u me toch niet verbieden, naar Klaas te
gaan kijken, nietwaar dokter?’
‘Nu, als je me belooft, het niet lang te maken, heb ik er niets tegen. - En hoe gaat
het met den eetlust?’
‘Tamelijk wel, dokter. Wat ik gebruik, smaakt en bekomt me goed. Wel heb ik
nog geen grooten trek, maar dat zal wel komen, denkt u niet?’
‘Wel zeker en gauw ook, als je zoo vooruitgaat. - En hoe gaat het met jou, Jaap?’
Jaap deelt den geneesheer mede, dat hij zich steeds krachtiger begint te gevoelen,
zijn voeten reeds bijna genezen zijn en zijn oude eetlust langzamerhand begint terug
te komen.
‘Prachtig!’ is het antwoord. ‘En het is je aan te zien óók. Je ziet er weer tamelijk
flink uit. Was het
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met Klaas óók maar zoo gegaan!...... 't Is jammer van den vent!’ en haastig, de oogen
met tranen gevuld, neemt de dokter afscheid.
.....................
.....................
Nu is het nacht.
Reeds een paar uur geleden hebben de Vollenhovers vuur en licht gedoofd en zich
te bed begeven.
Behalve het verwijderd gekrijsch van een enkele zeemeeuw en het geheimzinnig
gefluister van den nachtwind, die over de daken der oude visscherswoningen strijkt
en door de donkere takken der boomen speelt, is er niets, dat de doodsche stilte
verbreekt: geheel Vollenhove ligt in diepe rust.
Door de vensters van een der kamers in het logement van den heer Sauer schemert
echter nog een zwak licht. Ook zien we de schaduw eener vrouwenfiguur zich op de
gordijnen afteekenen.
Wie die vrouw mag wezen en waarom zij in dit nachtelijk uur nog niet ter ruste
is?
Luister:
Gisteren, in den namiddag, hebben Bording en Jaap hun vurig verlangen bevredigd
gezien: ‘Moeder’ is gekomen en heeft hen omhelsd en tranen van ontroering en
blijdschap geschreid bij het wederzien van hen, om wier gewaand verhes zij reeds
dagen het rouwkleed had gedragen. Maar ook - ach, ze heeft een der geliefden gemist
en vragend heeft ze haar Bording aangestaard, schromend, het vreeselijk
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vermoeden uit te spreken, dat in haar is opgekomen. En Bording heeft haar in korte
woorden den toestand van hun oudsten zoon meegedeeld en haar gesmeekt, kalm te
wezen en zich niet aan haar droefheid over te geven, als zij Klaas zou gaan bezoeken.
En de visschersvrouw heeft zich krachtig getoond. Snel heeft ze haar tranen
gedroogd. ‘Ik zal voor Klaas zorgen!’ heeft ze gezegd en spoedig daarop heeft ze
zich naar het ziekenvertrek van haar oudste begeven.
En nu zien we haar waken bij de sponde van dien ze zoo innig liefheeft.
Zal hij haar van het hart worden gescheurd of zou het mogelijk zijn, dat hij weer
zal opstaan van het krankbed, om met de zijnen huiswaarts te keeren?
Maar ach - waarmee durft ze zich vleien? Ziet ze dan niet het hijgen dier benauwde
borst, de doodskleur op dat uitgeteerd gelaat, het koortsvuur in die ingevallen oogen?
Neen - niets, niets dat beterschap spelt. Dit ziekbed zal zijn doodsbed zijn......
En de arme moeder weent vele tranen, door niemand gezien; en bidt een stil gebed,
door niemand gehoord; en wringt zich de handen en staart met onuitsprekelijke liefde
op het verhit gelaat van den geduldigen lijder.
Zoo kruipt de lange, treurige nacht voorbij...... Goddank, de morgenschemering
breekt aan.
En zie, nauwelijks is de zon opgekomen, of reeds

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

175
is dokter Ekker aan het ziekbed, om den toestand van den kranke op te nemen.
‘Wat dunkt u, dokter?’ vraagt een sidderende stem, als de geneesheer zich van het
bed afwendt.
Dokter Ekker neemt de moeder mede in de aangrenzende gang.
‘U vraagt me, wat ik van uw zoon denk? Geloof me, dat het me van harte leed
doet, wat ik u moet zeggen: Klaas zal het niet lang meer maken......... Neen, luister
nog even...... Er zal veel van u gevergd worden in deze dagen, vrouw Bording! Bij
al uw leed zult ge uw man nog moeten opbeuren, want daaraan zal hij behoefte
hebben. Bedwing dus uw droefheid en wees krachtig. Blijf u bij den zieke; ik zal
Bording en Jaap voorbereiden en hen bij u zenden.’
Diep geschokt treedt de moeder de ziekenkamer in en zet zich bij het krankbed
neer.
Daar slaat Klaas de oogen op.
‘Moeder,’ fluistert hij met zwakke stem.
Vrouw Bording buigt zich tot den lijder over.
‘Wat zei de dokter zooëven in de gang?’
‘Kind!......’ stamelt de moeder ontzet.
‘Zeg het maar, moeder,’ fluistert de zieke weer; ‘'t zal niet lang meer duren: dat
heeft hij gezegd, niet waar, Moeder?’
Vrouw Bording dreigt in tranen uit te barsten, doch ze beheerscht zich.
‘En als de dokter dat nu eens gezegd had, Klaas?’ vraagt ze.
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‘Dan zou ik zeggen: De dokter heeft goed gezien, want ik voel het zelf wel, dat het
gauw met me zal afloopen. En dat is goed, Moeder, want ik ben moe; ik verlang naar
rust!’
‘En zou je dan niet weer beter willen worden mijn jongen?’ vraagt de moeder,
trillend van aandoening.
‘Jawel, Moeder, heel graag. Maar als 't niet anders kan, dan hoop ik maar, dat mijn
lijden gauw uit zal zijn.’
Thans strompelen Bording en Jaap het vertrek binnen en nemen bij den kranke
plaats.
't Is hun beiden aan te zien, hoezeer de mededeeling van dokter Ekker hen heeft
aangegrepen; toch doen ook zij alle moeite, zich te beheerschen.
Glimlachend knikt Klaas zijn vader en zijn broer toe.
‘Hoe gaat het, Klaas?’ fluistert Bording.
‘Moe, doodmoe, Vader,’ klinkt het zwak.
Verscheidene oogenblikken is het doodstil in het vertrek.
‘Moeder,’ vraagt Klaas daarna, ‘zijn er nog meer Durgerdammers met je
meegekomen?’
Vrouw Bording deelt hem mede, dat zij door een twaalftal bloedverwanten en
vrienden naar Vollenhove is vergezeld.
‘Zijn ze allemaal in dit logement?’
‘Ja.’
‘Wil je ze dan even hier roepen? En ik zou ook graag een predikant willen spreken.’

Simon Abramsz., Veertien dagen op een ijsschots

177
De moeder verlaat het ziekenvertrek, om aan het verlangen van haar zoon te voldoen
en spoedig zijn zoowel de Durgerdammers, als een der beide Vollenhovensche
predikanten aanwezig.
Met den laatste voert Klaas op fluisterenden toon enkele oogenblikken een gesprek
over hoogst ernstige dingen, doch van zulk een vertrouwelijken aard, dat het ons niet
past, het af te luisteren, zoodat wij er het stilzwijgen over moeten bewaren.
Vervolgens wenkt Klaas de binnengetreden Durgerdammers, naderbij te komen
en geeft hun allen de hand.
‘Vader, Moeder, Jaap!’ fluistert hij eindelijk, uitgeput van inspanning. ‘Ik heb u
altijd zoo liefgehad...... Denk veel aan mij, als ik er niet meer ben. Groet de broertjes
en de zusjes en alle Durgerdammers...... Vaarwel!’
In de kamer heerscht een doodelijke stilte, alleen afgebroken door een onderdrukt
snikken.
Afgetobd ligt de lijder neer.
Nog eenmaal glimlacht hij zijn ouders, zijn broeder zijn overigen bloedverwanten
en zijn vrienden toe; daarna verliest hij gaandeweg het bewustzijn.
In dien toestand blijft hij ruim een half uur.
Eindelijk - daar nadert met onhoorbaren vleugelslag de engel des doods, die den
vermoeide op het voorhoofd kust......
Een lange zucht......
Klaas Bording heeft den geest gegeven.
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Groot, zeer groot, was de belangstelling der Vollenhovers, toen in den vroegen
morgen van den 7den Februari het stoffelijk overschot van Klaas Bording ter aarde
werd besteld en niemand dergenen, die op den doodenakker aanwezig waren, die
niet diep geroerd huiswaarts keerde onder den indruk der droeve plechtigheid en de
gevoelvolle woorden, door den oudsten predikant der gemeente daarbij gesproken.
Helaas, hoe weinig vermoedde de schare, dat zij weldra getuige zou zijn van een
zelfde plechtigheid, te droeviger, naarmate zij minder verwacht was: den 28sten
Februari, juist drie weken dus na de begrafenis van den zoon, droeg men ook den
vader grafwaarts.
Aanvankelijk was Bording steeds in beterschap toegenomen. Zijn krachten waren
gedeeltelijk teruggekeerd en zijn wangen eenigszins gevulder geworden, terwijl hij
reeds, steunende op een kruk, opzettelijk voor hem vervaardigd, van tijd tot tijd een
kleine wandeling had ondernomen door het huis, waar hij verpleegd werd.
Vrijdag den 14den Februari echter was er verandering in zijn toestand gekomen.
Dien dag namelijk had Bording zich minder wel gevoeld dan de vorige dagen, terwijl
hij 's avonds door een hevige koorts overvallen was, die den geneesheer met groote
bezorgdheid vervulde.
Van dien avond af was de ziekte snel toegenomen, en elf dagen later, in den vroegen
morgen van den
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25sten Februari, was vrouw Bording weduwe, waren haar kinderen weezen geworden.
....................
....................
Het is een sombere stoet, die zich in de morgenschemering door de straten van
Vollenhove voortbeweegt in de richting van het kerkhof.
Men gaat Bording begraven.
Bitter bedroefd volgen de weduwe en haar zoon de lijkkist, door vrienden en
bloedverwanten eerbiedig grafwaarts gedragen.
Achter hen komen dokter Ekker, de beide predikanten en honderden andere
Vollenhovensche ingezetenen.
Grimmig blaast de wind uit het noorden en jaagt de wolken in woeste vaart langs
de donkere lucht......
De stoet schrijdt voort, langzaam, zwijgend.
Eindelijk staat men voor een geopend graf.
Het is hetzelfde graf, waarin drie weken geleden de zoon ter ruste werd gelegd.
De jongste der beide predikanten treedt naar voren en spreekt vele woorden van
troost en bemoediging tot de weduwe en den zoon, die vol vertwijfeling in de groeve
staren, welke straks een dubbelen schat zal bergen.......
Daarna zinkt langzaam het stoffelijk overschot van den gestorven visscher in de
aarde weg.
Rust zacht, brave Bording, naast uw beminden oudsten zoon.
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Rust zacht, jongeling, naast uw goeden vader.
Ge hebt samen de gevaren van het visschersleven gedeeld, samen gezwoegd en
getobd voor een schamele bete, samen gestreden tegen het spook der armoede, samen
veertien dagen lang op een ijsschots geworsteld tegen den dood......
Rust nu te zamen van uw lijden en strijden.
Als de winden bulderen over onze daken en loeien door onze schoorsteenen, zullen
onze gedachten zweven naar den plas, waar gij samen de netten uitwierpt, hopende
op een goede vangst, en wij zullen zeggen: ‘Arme visschers!’
En als de winter de wateren heeft doen stollen, de botters in de havens gevangen
houdt en de mannen uit de kustdorpen hongerig uit hun warme woningen drijft, om
bot te kloppen op het ijs, dan zullen onze gedachten zweven naar de bevroren vlakte,
die ook u meermalen droeg en wij zullen zeggen: ‘Arme visschers!’
En komen wij ooit te Vollenhove, zoo zullen wij ouden van dagen vragen naar
wat daar geschied is in Sprokkelmaand van het jaar 1849 en wij zullen ons naar het
kerkhof begeven, en ons de plaats laten wijzen, waar men u begraven heeft, en een
traan wijden aan uw nagedachtenis, en we zullen zeggen: ‘Arme, arme visschers!’
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Besluit.
Met het voorgaande hoofdstuk zouden we dit hoek kunnen besluiten, ware het niet,
dat we nog een enkel woord aan ons verhaal hadden toe te voegen. Immers het zou
ons ten zeerste verwonderen, indien de belangstellende lezer thans niet de vraag op
de lippen had: ‘En hoe is het nu verder met Jaap Boreling en zijn moeder gegaan?’
Gaarne deelen wij u mede, wat wij daarvan te weten zijn gekomen.
Weinige dagen na de begrafenis van Klaas Bording, den vader, keerden zijn
weduwe, zijn zoon Jaap, - de laatste volkomen hersteld - alsmede de overige
Durgerdammers naar hun geboortedorp terug.
Bewogen met het lot der zwaar beproefde weduwe en haar kinderen, richtte een
Commissie1) van Vollenhovensche ingezetenen, het verzoek tot hun landgenooten
om een bijdrage voor de overgebleven leden van het gezin Bording.

1) Deze Commissie stelde samen het ‘Authentiek verhaal der wonderbare redding van Klaas
Klaassen Bording en zijn beide zonen, na een veertiendaagsch omzwerven op het drijvend
ijs in de Zuiderzee; uitgegeven ten voordeele der geredden.’
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Daar duizenden Nederlanders met liefde aan deze roepstem gehoor gaven, was er
weldra een som gelds bijeen, groot genoeg, om de weduwe Bording in staat te stellen,
voortaan zonder broodzorgen te leven, terwijl een deel der gelden werd besteed, om
Jaap een botter te koopen, zoodat ook hij weer moedig de toekomst kon tegengaan.
Het behoeft hier nauwelijks te worden gezegd, dat uit Amsterdam en andere
plaatsen, nabij Durgerdam gelegen, honderden nieuwsgierigen en belangstellenden
zich opmaakten, om den geredden jongeling te zien en te spreken en hem tal van
vragen te doen aangaande zijn zwerftocht over de Zuiderzee.
Thans is Jaap Bording reeds een halve eeuw dood. Hij overleed namelijk in het
jaar 1871, een vrouw en drie kinderen nalatende, waarvan ook de eerste reeds vele
jaren in het graf rust.
Wat de weduwe Bording betreft, deze overleefde haar zoon Jaap tien jaren. - Ze
stierf in 1881. Ten slotte nog twee mededeelingen, die de schrijver van dit boek mocht ontvangen
van een vriendelijk en belangstellend lezer, den heer D. van Heerde te Nunspeet.
Deze schreef mij: ‘Misschien stelt u er belang in te vernemen, dat de klompen van
één der Durgerdammers nog in wezen zijn. Ik heb ze onlangs te Vollenhove gezien
bij den heer A.J. van Smirren, wiens vader ze indertijd gekregen had.’ Ongeveer een jaar later schreef mij dezelfde be-
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TOCHT VAN KLAAS BORDING EN ZIJN ZOONS OP EEN IJSSCHOTS OVER DE ZUIDERZEE (14-27 JANUARI
1849).
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langstellende, dat hij eenige dagen te voren aan 't graf had gestaan, waarin Klaas
Bording en zijn zoon ter ruste werden gelegd. Voorts, dat dit graf gedekt is door een
zerk, waarop nog duidelijk leesbaar is het volgend grafschrift:
IN DIT GRAF RUSTEN KLAAS KLAASSEN BORDING, OUD 45 JAREN,
OVERLEDEN 25 FEBR. 1849 EN ZIJN ZOON KLAAS BORDING, OUD 19 JAREN,
OVERLEDEN 4 FEBR. 1849, TWEE DER DRIE GEREDDE DURGERDAMMER
VISSCHERS, DIE NA VOLLE 14 DAGEN OP EEN IJSSCHOTS IN DE ZUIDERZEE,
ALLEEN MET RAUWE BOT GEVOED, TE HEBBEN RONDGEDREVEN, DEN
27STEN JANUARI 1849 VAN ONZE VISSCHERS ZIJN ONTDEKT EN AAN WAL
GEBRACHT, ZIJNDE DE JONGSTE ZOON, JACOB BORDING, HERSTELD NAAR
DURGERDAM TERUGGEKEERD.
PSALM 23.
EINDE.
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