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III

Nu we al deze historische bijzonderheden in herinnering hebben
gebracht, kunnen we met meer vrucht de vraag naar den oor-
sprong van den naam Brandaris onder oogen zien.

De eerste en, voor zoover wij weten ook de eenige, die een po-
ging tot verklaren heeft gewaagd, is de reeds meermalen genoem-
de leidsche oud-hoogleeraar Dr. K. Martin, die tijdens zijn bezoek
aan Bonaire in Februari 1885, de laatste resten van een uitster-
vende, reeds vertroebelde traditie schijnt te hebben opgevangen
en deze in het eerste deel van zijn bekende werk, op bladz. 148,
voor het nageslacht heeft bewaard: „Der 254 Meter hohe Gipfel
überragt die ganze Insel und blickt weit ins Meer hinaus, so dass
in früheren Zeiten Seerauber ihn zum Abbrennen von Feuer-
signalen benutzten. Daher soil der Name „Brand-daar-is", d.h.
„dort brennt es", abkünftig sein. (??)"

Men voelt dat hier „Wahrheit und Dichtung" zijn dooréén-
gemengd. Het is zeker, dat Bonaire nooit een vaste basis is ge-
weest voor zeeroovers. Wèl is het bekend, dat er in de eerste jaren
van de West-Indische Compagnie, tusschen 1626 en 1634, door de
Hollanders verschillende strooptochten op Bonaire zijn gehou-
den i), maar het is niet zeer waarschijnlijk dat zij zich hierbij ook

') Zie: J. H. J. Hamelberg, 1901 ,De Nederlanders op de West-In-
dische Eilanden, bladz. 19. — Joh. de Laet, Historie ofte Jaerlijck
Verhael van de Verrichtinghen der Geoctroyeerde West-Indische
Compagnie (Nieuwe uitgave, door de Linschoten-Vereeniging, 1931,
dl. 1 bladz. 122 e.v.).

Ook werd er onder het Hollandsch Bestuur, in het begin van 1654,
door een engelschen kaper, David Gilbertson, een rooftocht gehouden
op Bonaire. — Zie: Hamelberg, 1901, Documenten behoorende bij „De
Nederlanders op de West-Indische Eilanden", No. 52; zie verder: De
Nederlanders, bladz. 43.
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in het dichtbegroeide, heuvelachtige noordwestelijk deel hebben
gewaagd.

Deze woordafleiding, „Brand-daar-is" is wel zoo nuchter-naief,
zoo verbluffend-eenvoudig, en vooral in verband met de functie
van dien berg zoo juist typeerend, dat men onwillekeurig geneigd
is dezen uitleg zonder eenige aarzeling te aanvaarden. . . . indien
er niet zeer veel tégen te zeggen viel.

Vooreerst is de uitdrukking „Brand-daar-is" zoo onnatuurlijk
en gewrongen mogelijk. Wanneer men elkaar er op wil attent
maken dat er hier of daar brand is, dan zal men nooit zeggen:
„Brand-daar-is", maar wel: „Daar-is-brand". Maar nu nog dit
daargelaten, zoo zou in dat geval die berg eerder de naam van
Brandaris, dan van Brandaris, hebben gekregen.

Laten we eens aannemen dat men in dien tijd werkelijk zou
hebben gezegd: „Brand-daar-is", in plaats van: „Daar-is-brand".
Om in de lijn van deze woordafleiding te blijven moeten we aan-
nemen dat deze naam, die zonder twijfel al reeds lang vóór 1750
bestond, op Bonaire zelf is ontstaan en door de bevolking is
gemaakt.

In die eerste eeuw van het hollandsche bestuur kan de bevol-
king van Bonaire onmogelijk grooter zijn geweest dan 2000 zie-
len; zeer waarschijnlijk was zij nog veel minder dan de helft
hiervan. Die bevolking bestond allereerst uit Indianen, afstam-
melingen van de oorspronkelijke Caquetios, met een eigen taal,
die later is verloren gegaan. Die Indianen woonden in den spaan-
schen tijd (dus tot 1634), volgens De Laet's „Historie", (bladz.
153; Linschoten uitgave: dl. 2 bladz. 82) „in het hoogh land, al-
waer de Spagnaerden haer onthouden" (zich ophouden) en (bladz.
617) die Spanjaarden „woonen in een valleije omtrent het hooghe
landt". Hiermede kan alleen het tegenwoordige Rincón bedoeld
zijn. Misschien woonden er ook enkele van hen dichter bij de
tegenwoordige hoofdplaats Kralendijk, nl. „méér binnen in het
land", daar waar nu Dentéra ligt. Dit papiamentsche woord heeft
ook deze beteekenis, evenals de Spanjaarden die plaats „Interior"
of liever „Al Interior" noemden, wat later door de slaven tot het
tegenwoordig gebruikelijke Andreól *) is verbasterd. Die vesti-
gingsplaats lag daar buitengewoon gunstig, bijna 20 meter boven
den zeespiegel, zoodat de bewoners het vlakke strand van de
geheele westkust van het eiland konden overzien en op hun ge-
mak het oogenblik konden kiezen waarop zij zich, bij landing van

') Op de topographische kaart van Bonaire staat „Entrejól", wat
bijna geen verschil geeft in de uitspraak.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:41PM
via free access



DE „BRANDARIS" 291

vijandelijke troepen, in de bosschen van het noordwestelijk deel
zouden terugtrekken.

Later, vermoedelijk omstreeks 1668 *) begon de West-Indische
Compagnie eigen zoutpannen aan te leggen, in de omgeving van
het Pekelmeer aan de Lage Westkust. Voor dat werk werden afri-
kaansche negerslaven naar Bonaire gestuurd *). Het aantal ar-
beiders in de zoutpannen vergrootte zich nog aanzienlijk toen
Bonaire ook als strafkolonie werd gebruikt voor de vrije kleur-
lingen van Curacao. Zoo vormde zich een nieuwe bevolking op
Bonaire, ook met een eigen taal, of liever met een taal, het Papi-
amentsch, die toen nog in opkomst en zich aan het formeeren
was. Het is mogelijk, dat zich onder de Indianen, na den overgang
aan het Hollandsch Bestuur, zich een enkele ladino bevond,
d.w.z. een indiaan die Spaansch verstond; maar dat zij ook Hol-
landsch zouden hebben verstaan, of naderhand zouden hebben
geleerd, mag als uitgesloten worden beschouwd. Ook van de afri-
kaansche negerslaven mag worden verondersteld dat geen van
hen een woord Hollandsch verstond. Wanneer zij dus dien berg in
brand zagen staan, zullen zij elkaar daarop opmerkzaam hebben
gemaakt in hun eigen taal, niet in het Hollandsch. Uit dat Indi-
aansch of Papiamentsch, of uit een mengelmoes van beiden, kan
echter nooit het woord Brandaris, een samenvoeging van drie
zuiver nederlandsche woorden, zijn ontstaan. Ook zou, wanneer
die naamsvorming en die naamgeving van de bevolking zelf af-
komstig was, dit juist voorkomen hebben dat dit woord door de
bevolking tot Blandal zou worden verbasterd. Duidelijker ge-
zegd : de verbastering tot Blandal is het beste bewijs dat die woord
afleiding van Brandaris onmogelijk van de bevolking zelf kan
zijn uitgegaan.

Maar bestond er dan geen hollandsch element op het eiland,
aan wien het vormen en het ontstaan van dien naam te danken
kan zijn ? Zeker, maar dit was zoo klein en had zoo weinig invloed,
dat men dit gerust buiten beschouwing kan laten.

Dat hollandsch element bestond uit den Commandeur (om-
streeks 1700 nog zonder Vice-Commandeur) en een paar soldaten,
alles tezamen niet meer dan 6, hoogstens 8 personen. Men herin-
nert zich dat in de instructie van 1756 aan den Vice-Comman-
deur Joannes Geijsen geen soldaat, maar slechts een Indiaan ter

') Volgens Hamelberg, 1901, De Nederlanders, bladz. 45, in 1668;
volgens Hamelberg, 1909, o.c, bladz. 93 kan men er reeds in 1635 mee
begonnen zijn.

•) In het jaar 1697 waren er op Bonaire 97 negerslaven, twee jaar
later reeds 137.
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beschikking werd gesteld. Bovendien is het zeker, dat er onder
die soldaten (huurtroepen) ook wel Duitschers en andere vreem-
delingen rondliepen. Als men daarbij in aanmerking neemt, dat
een Hollander in den vreemde zich gemakkelijk assimileert aan
de bevolking, dus spoedig taal en gewoonten overneemt, dan is
het al heel onwaarschijnlijk dat van hen in deze eenige invloed
zou zijn uitgegaan *).

Doch is het eigenlijk geen dwaasheid nog langer in deze rich-
ting naar de oplossing te zoeken ? De naamsafleiding Brandaris,
ontstaan door den alarmroep Brand-daar-is, gaat van de veron-
derstelling uit, dat deze alarmroep zoo herhaaldelijk weerklonk,
dat langzamerhand die berg daarvan zijn naam kreeg. Maar die
veronderstelling is onjuist. Als we in de geschiedenis nagaan,
wanneer er termen hebben bestaan om dien veiligheidsmaatregel
toe te passen, dan valt met recht te betwijfelen of hij zelfs maar
één enkele keer werkelijk in praktijk is gebracht.

Tusschen de jaren 1650 en 1666 zien we de vijandige gezindheid der
Engelschen in West-Indië, opgewekt door afgunst en naijver op den
bloeienden handel der Hollanders in deze streken, steeds feller op-
laaien, openlijk aangevoerd door de gouverneurs der Britsche Eilanden.

Nadat, in September 1664, Gouverneur Stuyvesant de kolonie
Nieuw-Nederland (het latere New York) aan admiraal Nicolls had
moeten overgeven, besloten de Engelschen ook een aanval op Curacao
te wagen. De vijandelijke vloot die tegen ons eiland was uitgerust ver-
trok in Maart 1666 van Jamaica. Doch er kwam oneenigheid onder de
600 boekaniers, die dezen tocht hadden georganiseerd en de geheele
onderneming liep op niets uit. Dat was de eerste waarschuwing voor
Curacao.

Vrij spoedig daarna had men den eersten werkelijken aanval te ver-
duren, van de zijde der Franschen, toen De Baas, gouverneur van
Martinique, met een groote vloot in Maart 1673 plotseling voor Cura-
9ao verscheen. Met genoegzame zekerheid kunnen we vaststellen, dat
in die dagen de naam Brandaris, zoowel op Bonaire als op Curacao nog
geheel onbekend was en ook dat er nog nergens sprake was van een

i) Pater M. A. Schnabel, S.J., de eerste katholieke missionaris onder
het Hollandsch Bestuur, verhaalt in zijn dagboek van zijn bezoek aan
Bonaire in 1705 (bestaat alleen in manuscript), dat de Commandeur
een Vlaming was uit Gent; deze had drie soldaten tot zijn beschikking,
waarvan één 'n Duitscher was, van poolschen afkomst, uit Danzig.
Deze laatste was getrouwd met een indiaansche vrouw en had een
heel stel kinderen. Dat zal toch zeker wel geen Hollandsch zijn ge-
weest, wat in dat huisgezin werd gesproken.

Geheel in overeenstemming hiermede is wat Hamelberg (1909)
zegt, in „De Nederlanders" op bladz. 116, dat in 1701 op Bonaire
het aantal Compagnie's bedienden bestond uit 1 Commandeur, 1
factoor, 2 ruiters, 3 soldaten en 1 onderchirurgijn. In het geheel dus 8
personen. Doch het is verre van zeker, dat dit allen Hollanders waren.
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instructie aan den commandeur van Bonaire of aan de commandanten
van de Oostpunt van Curacao om den Brandaris aan te steken. Indien
toen reeds een dergelijke verordening had bestaan, zou dit zeker bij
deze gelegenheid zijn gebleken. Immers, er is voldoende bewijs, dat de
fransche vloot op zijn reis naar Curacao de gewone route heeft gevolgd
en dus het eiland Bonaire van nabij is voorbij getrokken. Bovendien
staat het vast uit het getuigenverhoor van een der krijgsgevangenen,
dat „Een schip vande vloot, genaemt de cleyne Infante" „met 36
stucken" „is geweest aent eijlandt Bonnaire." ')

Op Bonaire was men dus zeker gewaarschuwd. Wanneer dus toen
iets van een Brandaris-instructie had bestaan, dan was er toen volop
aanleiding geweest om deze uit te voeren. Daar blijkt echter niets van.
Want uit het journaal van Jan Doncker, den Gouverneur van Curacao
in die dagen, weten we dat er op 13 Maart 1673, om 8 uur 's morgens,
twee ruiters in de stad verschenen met het bericht dat er aan de Oost-
punt 4 tot 5 schepen waren gezien, die op de stad aanhielden, ver-
moedelijk met vijandelijke bedoelingen. Allengs werden de berichten
nog meer verontrustend, toen men meldde dat er tot 8, eindelijk zelfs
tot 16 vijandelijke schepen werden geteld. De veiligheidsmaatregelen,
die toen door Doncker werden voorgeschreven, zeggen ons niets over
een in brand steken van de Brandarissen; wèl wordt er gezegd, dat
Doncker toen alarm liet schieten. Wij mogen dus gerust aannemen dat
in 1673 een alarmsein door middel van rook- en vuursignalen van de
Brandarissen nog geheel onbekend was.

Een derde bedreiging kwam in 1678, weer van fransche zijde, door
het uitzeilen van de groote vloot van d'Estrées. Wij hebben reeds ver-
haald hoe deze tocht op een groote mislukking uitliep. Het is dui-
delijk, dat hieruit geen enkel argument vóór noch tegen het bestaan
van den Brandaris te halen valt, omdat, nog vóór deze vloot op Bo-
naire kon worden opgemerkt, zij reeds op de riffen der Aves Eilanden
was ten onder gegaan.

Men zou nu verwachten dat men van toen af aan de noodzakelijkheid
inzag om naar middelen te zoeken die een verrassing van het eiland
konden voorkomen. Uitvoerig somt Hamelberg •) op, wat er in die
jaren, toen de oorlog met Frankrijk en Spanje steeds dreigender werd
en eindelijk in Mei 1702 uitbrak, aan de verdediging en de versterking
van de vestingwerken en van de buitenbaaien werd ten koste gelegd;
maar ook nu nog vernemen we niets over een waarschuwingssysteem
zooals later in de instructie aan den Commandeur van Bonaire om-
trent de Brandarissen werd vastgesteld.

Bij den overval van den franschen admiraal Cassart, in 1713, wiens
komst te voren werd verwacht, lijkt het eerst alsof er op een dergelijke
veiligheidsmaatregel wordt gezinspeeld, als de Directeur (Gouver-
neur) Jeremias van Collen (1710—1715) aan de Bewindhebbers in
Amsterdam schrijft, dat hij van November 1712 tot Maart 1713, de
Fuik- en Piscadérabaai had doen versterken en alles in het werk had
gesteld om niet te worden overrompeld.

Den Uden Januari komt er bericht van St. Thomas, dat Cassart
van Suriname op Martinique is teruggekeerd en zijn schepen in gereed-

») Zie Hamelberg, 1901, Documenten, No. 71.
•) 1909, De Nederlanders, bladz. 107—110, 119.
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heid brengt om den aanval op Cura9ao te wagen. Nieuwe veiligheids-
maatregelen van Van Collen zijn het gevolg. Hij noemt ze allen in
bijzonderheden op; de Brandaris wordt echter niet genoemd, ook niet
iets wat er op lijkt. Dan vaart het eskader van Cassart de stad voorbij
en gaat 's avonds in de St. Kruis Baai, in het uiterste westelijk deel
van het eiland, ten anker. Wanneer Van Collen later verslag uitbrengt
van het gebeurde, wordt er weer niets van een Brandaris gezegd, zoo-
dat we wel met zekerheid mogen aannemen, dat men in die dagen nog
niet op een dergelijke voorzorgsmaatregel is bedacht geweest.

De brandschatting van Cassart had een geduchten schrik onder
de bevolking teweeg gebracht. Wanneer wij dus ruim 25 jaar later
het veiligheidssysteem van de Brandarissen volledig georganiseerd
voor den dag zien treden, zoo mogen wij wel aannemen dat de aanval
van Cassart hiertoe den grooten stoot heeft gegeven. Wie het systeem
heeft uitgedacht weten wij echter niet, en ook het jaar waarin de eerste
instructies in die richting werden gegeven, is ons onbekend.

Het is wel merkwaardig dat Curacao, na den aanval van Cassart
in 1713, gedurende de geheele 18e eeuw, ondanks alle bedreigingen van
oorlog, geen enkele vijandelijke aanval meer te doorstaan heeft gehad;
m.a.w.: tot het jaar 1800 is geen enkele maal de noodzakelijkheid ge-
bleken om een der Brandarissen te ontsteken. Toch is deze maatregel,
na over een zoo lang tijdsverloop zonder een enkele toepassing te zijn
gebleven, niet in het vergeetboek geraakt. Want zooals we vroeger
reeds hebben vermeld, noemde Gouverneur Rodier de la Brugière
(1762—1781), in zijn brief in 1774 aan de Bewindhebbers der W. I.
Compagnie, onder de verdedigingswerken ook de volledige organisatie
van het aansteken van de Brandarissen en ook den nieuwen Comman-
deur van Bonaire wordt in 1803 en 1805 het Brandarissysteem nog
eens terdege ingescherpt. Als er ooit een tijd is geweest, waarin dit bij-
zonder noodig was, dan was dat zeker in deze en volgende jaren, toen
de Engelschen meerdere pogingen deden om ons Curacao afhandig te
maken: In Februari 1804, van einde Maart tot einde Augustus, bele-
gerde admiraal Bligh de stad; in 1805 blokkeerde Lord Murray het
eiland; en in 1807, op Nieuwsjaarsdag, werd Curacao bij verrassing
door admiraal Brisbane ingenomen. Het aansteken van de Branda-
rissen, hetzij op Bonaire of op Curacao, zou toen zeker eenig nuttig
effect hebben gehad. De berichten over deze aanslagen zijn uitvoerig
genoeg, doch nergens vinden we hiervoor eenige aanwijzing. Voor den
aanval op Nieuwjaarsdag 1807 wordt het zelfs vrijwel met zekerheid
uitgesloten, omdat Ds. G. J. Bosch hierbij uitdrukkelijk vermeldt,
dat er aan de Oostpunt alarmschoten werden gelost, doch deze verder
niets zegt van een aansteken van Brandaris-bergen, wat zeker in de
stad en in de omtrek zou zijn opgemerkt en meer schrik zou hebben
teweeg gebracht, dan die schoten, die door het geraas van het vuur-
werk in de stad werden overstemd.

IV

Na dit uitvoerig betoog komen wij weer terug op onze vraag:
Waaraan ontleenen die Brandarisbergen dan eigenlijk hun naam?
We weten reeds dat de naam van de Curagaosche Brandarissen
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zeker aan dien van Bonaire is ontleend. Blijft nog over de vraag,
waaraan de Brandaris van Bonaire zijn naam heeft te danken.
Want dat hij oorspronkelijk een anderen, een indiaanschen naam
heeft gehad, evenals de bergen in zijn nabijheid, zooals de Hóbao,
Caracao, Jüa en Macütucao, daaraan is haast niet te twijfelen.

Tot nu toe is onze bewijsvoering dienaangaande zuiver nega-
tief geweest. Die naam kan niet op Bonaire zelf zijn ontstaan,
niet door de inlandsche bevolking aldaar uitgedacht of gemaakt
zijn; vermoedelijk is zij ook niet ontstaan vóór het jaar 1713. In
het tweede deel van dit artikel hebben wij reeds de richting ge-
wezen, waarin wij naar onze meening te zoeken hebben en een
verband gelegd tusschen de Brandaris van Bonaire en zijn naam-
genoot, den ouden vuurtoren op het eiland Terschelling.

Lang voordat de moderne lampen hun lichtbundels wierpen
door vele mijlen duisternis, stond dit vierkante muurgevaarte
overdag en bij nacht als baken voor den zeevaarder langs onze
lage kusten. Het kan ons dan ook niet al te zeer verwonderen dat
de Brandaris van Terschelling den algemeenen naam heeft be-
paald voor dergelijke nachtelijke wegwijzers voor onze schepen.
De naam van /lectoren zou hiervoor het meest logisch geweest
zijn; toch heeft in de hollandsche taal alleen de naam van vww-
toren burgerrecht verkregen *). Dat komt omdat in vroeger jaren
op het hooge platform van den Brandaris van Terschelling, hout
of andere brandstof werd gestookt, zoodat er geen lichtbundel,
maar wel een vuurgloed boven op den toren zichtbaar was.

Geen naam was op de hollandsche schepen van dien tijd méér
bekend; geen naam stond in hooger aanzien. En de hollandsche
zeeman, die niet alleen vermaard was om zijn krachttermen, maar
ook om zijn kernachtige uitdrukkingen, gaf in die dagen met een
zeker ontzag den eerenaam van Brandaris aan den grooten lan-
taarn onder den mars van het admiraalsschip, omdat hij het her-
ken ningsteeken en de wegwijzer was voor de andere schepen van
de vloot. Zoo behoeft het ons ook niet te verwonderen, dat de
Hollandsche West-Indië-Vaarder, wanneer hij op zijn reis door de
Caraïbische Zee den eersten hoogen berg zag opdoemen, hij dien
bergtop op het noordwestelijk deel van Bonaire, met een even
hartelijk welkom begroette, als zag hij bij het naderen der neder-
landsche kust den Brandaris van Terschelling. Wellicht zal hij
ook in den afgeknotten kegelvorm een punt van gelijkenis hebben
gezien, terwijl hij nog méér overeenkomst vond toen dien berg

') Zelfs is deze naam ook overgegaan op de vuurschepen, die in de
Noordzee bij den ingang van sommige zeegaten liggen.

l
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officieel werd aangewezen voor het geven van vuursignalen.
Zóó en niet anders stellen wij ons den gedachtengang voor van

den hollandschen zeeman in die dagen, welke er toe geleid heeft
dat aan dien bergtop van Bonaire den naam werd gegeven van
den ouden vuurtoren van Terschelling.

Wij geven toe, dat deze verklaring misschien niet iederen lezer
zal bevredigen, omdat zij weinig steun vindt in positieve his-
torische gegevens en maar al te veel wordt gedragen door ver-
moedens en gissingen. Wie een beteren uitleg weet geve er be-
kendheid aan; hij kan er de historische en de geografische we-
tenschap wellicht een dienst mee bewijzen.

Wij zouden hier ons artikel gevoeglijk kunnen beëindigen,
ware het niet, dat wij in onze inleiding nog een andere toezegging
hadden gedaan, waar wij zeiden dat de geschiedenis rondom dien
naam Brandaris haar draden heeft gesponnen, vastgehecht in
de oudste geschiedenis van onze vaderlandsche scheepvaart en
dat zij haar weefsel heeft versierd met de legenden van onze kerk-
geschiedenis en hagiographie. Wellicht vraagt de weetgierigheid
van sommige lezers, die nog een vleugje geduld hebben overge-
houden, ook op dit punt bevrediging.

Reeds meer dan 25 jaar geleden heb ik in het Bonaire-nummer
van Neerlandia (Sept. 1907) verband gezocht tusschen den Bran-
daris van Bonaire en zijn naamgenoot van Terschelling en ik
heb toen ook de vraag opgeworpen of iemand ook wist waaraan
deze laatste zijn naam ontleende. Dr. J. W. Muller, destijds hoog-
leeraar in de Nederlandsche Taal- en Letterkunde te Utrecht,
heeft mij toen inzage verschaft in de resultaten van zijn philo-
logisch-historische navorschingen over dit onderwerp en heeft mij
zoodoende het antwoord hierop wel heel gemakkelijk gemaakt.
Voor zoover ik weet, heeft niemand na dien tijd, deze Brandaris-
kwestie nog een stap nader tot haar oplossing gebracht. Professor
Muller heeft in een drietal opstellen, welke verschenen tusschen
1897 en 1910 in het „Tijdschrift van Nederlandsche Taal en Let-
terkunde" (XVI. bl. 274—282; XVIII. bl. 193—199; XXX. bl.
65—72), de vruchten van zijn onderzoek omtrent den naam van
den Brandaris van Terschelling neergelegd en heeft daarin ook
de gegevens verwerkt van verschillende andere geleerden, die
zich met deze kwestie hebben bezig gehouden.

Volgens dezen onderzoeker werd de Brandaris op Terschelling in
zijn tegenwoordigen vorm reeds in 1538 gebouwd. Het kolossale
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bouwwerk van 206 voet hoog en 30 voet breed, moest echter door
de Vroedschap van Amsterdam reeds in de jaren 1559,1563 en 1566
wegens groote bouwvalligheid worden hersteld. Uit de archiefstuk-
ken van Amsterdam blijkt, dat de toren toen verbonden was aan
een kapel of kerk, welke aan Sint Brandarius was toegewijd. Doch
er zijn nog veel oudere berichten. Er bestaat zelfs een stuk, ge-
dateerd op 28 Sept. 1323, waarin sprake is van de oprichting op
Terschelling van een „voerhuys", d.i. een vuurhuis of vuurtoren,
voor de veiligheid der schepen. Verdere gegevens over deze aller-
eerste vuurtoren van Terschelling ontbreken. Zeker is echter, dat
er ook toen reeds bij den vuurtoren een kapel heeft gestaan, waar-
van de H. Brandarius de patroonheilige was.

Dezelfde H. Brandarius vinden we in het midden van de 15e
eeuw ook in Sluis, in Zeeuwsch Vlaanderen, als patroonheilige
van de kaarsenmakers. Er bestond daar zelfs een Sint Brandaris-
straat en een Sint Brandarisgilde. En te Brugge, in Vlaanderen,
werd reeds in 1397 een Sint Brandaris vereerd als beschermheilige
tegen brand.

Nu doet zich het zonderlinge geval voor, dat in de Katholieke
Kerk een St. Brandaris of St. Brandarius geheel onbekend is. De
knapste hagiographen (dit zijn kenners en beschrijvers van heili-
genlevens) verklaren eenparig dat een H. Brandaris of Brandarius
niet bestaat en ook nooit heeft bestaan. Maar waar komt die
H. Brandarius dan vandaan ?

Een tipje van dien geheimzinnigen sluier werd opgelicht, toen
bekend werd, dat te Brugge in 1648 een H. Brandanus werd ver-
eerd als beschermheilige tegen brand; zeer waarschijnlijk de-
zelfde die vroeger Brandarius heette. Meer klaarheid bracht ech-
ter Dr. Grotefend te Schwerin (1909) met zijn studie over het
feest van de H. Brandanus. Volgens de onderzoekingen van Dr.
Grotefend was deze H. Brandanus van de 14e tot aan de 16e
eeuw in nagenoeg alle streken van Noord-Duitschland, bij Meck-
lenburg en langs de Oostzee, algemeen bekend en vereerd. Hij
kwam daar ook als Sint Brannanius en soms als St. Brandaris
voor en werd steeds afgebeeld met een in drieën verdeelde kaars
of met een fakkel.

Deze H. Brandanus (door de Ieren ook wel Brendan genoemd)
was de stichter en de eerste abt van de abdij Cluain Fearta (nu
Clonfert) in Ierland. Hij stierf den 16en Mei 587 (volgens an-
deren 577) te Armaghdown. In de middeleeuwsche sage is hij de
held van een zeer avontuurlijke zeereis, waarop hij ook de merk-
waardige Brendan Eilanden zou hebben ontdekt, die echter nooit
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door een zeevaarder zijn teruggevonden en dan ook later weer
van de wereldkaart zijn verdwenen *).

Dat deze H. Brandanus ook in de Middeleeuwen door de gil-
den werd vereerd als beschermheilige tegen brand en tegen ge-
varen die uit het omgaan met vuur voortvloeien, kan volgens
Dr. Grotefend en Prof. Muller worden verklaard door de over-
eenkomst van zijn naam met brand, welk woord niet alleen in
het Duitsch en in het Nederlandsch, maar ook in het Engelsch,
Zweedsch en Deensch (en als „brandon" ook in het Fransch) voor-
komt in de beteekenis van fakkel of brandend stuk hout, één der
attributen waarmede St. Brandanus veelal wordt afgebeeld.

Reeds in 1908 schreef Professor Muller mij: „Stellig heet de
berg op Bonaire naar den, bij de Hollandsche zeevaarders der
17e eeuw zeer bekende Schellinger vuurtoren" en ook in zijn
laatste artikel over den Brandaris wordt dit nog eens gezegd.

Zoo is de heilige Brandaan dan ten slotte op zijn zwerftochten
over zee beland op een der eilanden in het verre Westen — maar
zijn vermaard reisverhaal heeft hieraan geen herinnering be-
waard.

Curacao, 18 Juni 1933.

') Het verhaal van deze wonderbare zeereis schijnt oorspronkelijk
in het Latijn te zijn geschreven: Navigatio Brendani, van de 10/1 Ie
eeuw. Er bestaan oude bewerkingen in bijna alle europeesche talen
— ook een hollandsche, uitgegeven door Blommaert te Gent in 1838.
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