Literaire bijlage bij
Mijn weekblad

Jeugdboeken over het
zeemansleven

Frederick Marryat, door John Simpson
Romantische schrijvers als Walter Scott en James
Fenimore Cooper hadden onbeschroomd verhalen
geschreven over het zeemansleven zonder ooit op
een van die vele zeilschepen te hebben geleefd en
gewerkt. De man die dat wel had gedaan was captain Frederick Marryat (1792 – 1848). Als officier
van de Britse Navy had hij al een lange carrière
achter de rug, toen hij verhalen ging schrijven over
zijn ervaringen. Een extra bijzonderheid was dat
hij zich in het bijzonder tot de kinderen richtte.
Zijn jeugdboeken verwierven een grote en langdurige populariteit.
Sinds Rousseau had verklaard, dat in zijn ogen het
boek van Daniel Defoe over Robinson Crusoë een
van de weinige geschikte jeugdboeken was, hadden andere schrijvers dat thema ook opgeraapt.
Heel populair was bijvoorbeeld De Zwitserse Robinson van Johan Rudolf Wyss, de man die ook het
Zwitserse volkslied dichtte. Captain Marryat vond
dat geen goed boek voor zijn kinderen en besloot
het zelf beter te doen.
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Masterman Ready
De heer Seagrave reisde met zijn gezin na een
bezoek aan Engeland terug naar zijn woonplaats in
Australië, toen hun schip in een storm ten onder
ging en zij terecht kwamen op een onbewoond
eiland in het gezelschap van hun zwarte bediende
Juno en de oude zeeman Masterman Ready. Omdat
er niet onmiddellijk hulp komt opdagen, richten ze
zich in voor een langduriger verblijf. Ze bouwen
een huis, cultiveren het land en maken een paar
beesten tot hun huisdieren. Weldra blijkt het noodzakelijk van hun huis een fort te maken, want ze
worden voortdurend aangevallen door kannibalen
van een naburig eiland. Die omsingelen het huis en
daardoor raakt de voorraad drinkwater van de bewoners op een gegeven ogenblik uitgeput. Als
Masterman Ready probeert daarin te voorzien,
wordt hij door een wilde onverwacht aangevallen
en gewond. Enige tijd later, terwijl het er naar uitziet dat de belegerden uiteindelijk het onderspit
zullen delven, klinkt er een kanonschot en de kogel
ploft neer tussen de wilden, die geschrokken uiteen
stuiven. De schoten komen van een schoener, die
wordt gecommandeerd door kapitein Osborn, hun
voormalige gezagvoerder die de Seagraves komt
redden. Ready overlijdt aan zijn verwondingen en
wordt op het eiland begraven. Het verhaal wordt
zeer onderhoudend verteld en wordt verlevendigd
door de vermakelijke belevenissen van Tommy
Seagrave, de deugniet van de familie.

