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SCHETSKAART

WOORD VOORAF,
Men hoort wel eens met overtuiging uitspreken, dat de
Heidenen met uitgebreide armen wachten op de komst van het
Evangelie. Over het algemeen blijkt dit echter niet het geval te
zijn, wanneer men werkelijk met dat Evangelie tot hen komt.
Dan kost het gewoonlijk heel veel moeite en tranen, vóór het
Evangelie zijn macht bewijst
Toch zijn er ook onder de Heidenen wel enkele God-zoekers,
menschen die uit eigen, innerlijke behoefte met verlangen naar
de komst van het Evangelie uitzien. Deze zijn -- om zoo te
zeggen -- hun tijd vooruit en hebben dan meestal een moeilijk
leven.
Zoo was het ook op Alor.
Het Evangelie vond er bij zijn intrede een geweldige macht
tegenover zich en kon eerst na een zwaren strijd overwinnen.
Toch kwam ook onder de Aloreezen een enkele God-zoekende
Heiden voor.
In het hier volgende verhaal is getracht, zoowel den strijd
van den enkeling om het Evangelie als ook de strijd van het
Evangelie om allen te schetsen.
Het geheel berust op ervaringen van den schrijver zelf of op
feiten en geloofwaardige verhalen, door de bevolking hem medegedeeld.
Moge het de Zendingsvrienden sterken in het geloof en vertrouwen, dat Gods Woord niet ledig wederkeert, maar op Zijn
tijd zal uitrichten, waartoe het gezonden werd.
Christus is Overwinnaar !
A. A.

VAN DALEN.

EERSTE DEEL.
HOOFDSTUK I.

ASADAMA DE TOOVERPRIESTER.
Het was stil geworden in het bergdorpje Takailafoei, op
Midden-Alor. De levenslustige jeugd had haar vroolijk spel
gestaakt en de ouderen hadden hun langdradige verhalen
afgebroken. Alleen flikkerden hier en daar de verlaten houtvuurtjes op het dorpsplein nog even op, als de koele nachtwind
er overheen streek. De bewoners van het dorpje hadden reeds
de toevlucht gezocht onder de laag-afhangende stroodaken
hunner huizen en zich ter ruste begeven.
Uit een der armoedige hutten drong echter het geluid van een
langgerekt, half gesmoord kermen naar buiten. Daar binnen, op
zijn harde „bale-bale" 1), lag een man van middelbaren leeftijd.
Naar de gewoonte der Alor-mannen was hij slechts met een
schaamgordel, die uit boomschors geklopt was, (Aloreesch
„Safoei" genaamd), bekleed. Dicht bij zijn bale-bale stond een
soort platte kist, met aarde gevuld. Hierop smeulde een vuurtje,
dat meer rook dan licht of warmte verspreidde. De man drukte
met beide handen op de maagstreek en zijn gelaat was verwrongen van pijn. Reeds eenige dagen was hij ziek en alle aangewende geneeskrachtige inlandsche kruiden bleken tegen deze
kwaal machteloos te zijn. Lakamalei bleef de pijn behouden.
Poenlau, zijn vrouw, zat naast het vuurtje gehurkt en rakelde
dit af en toe zenuwachtig op, niet wetende wat te doen of te
1) Slaapplaats van bamboelatten vervaardigd, waarop een gevlochten
biezenmatje is gelegd. Kussens of dekens zijn onbekend. In zeldzame gevallen bedienen de Aloreezen zich van een rond, houten steunsel voor het
hoofd. Een bale-bale gebruiken alleen de ouderen, de kinderen slapen zonder
meer op den vloer.

7

zeggen. Zij gevoelde medelijden met haar man, maar wist niet
hoe zij hem hulp kon bieden.
In een hoek van het vertrek, op den bamboevloer, lagen drie
kinderen van tusschen de 2—r2 jaren. Ongestoord sliepen zij
door, in kinderlijke onwetendheid van het leed hunner ouders.
Moeilet echter, de oudste zoon, een jongeling van ongeveer
17 jaar, lag met open oogen stil op zijn harde legerstede. Zoo nu
en dan keek hij met een medelijdenden blik naar zijn vader.
Hij was evenwel onmachtig ozn hulp te bieden, evenals zijn
moeder.
Moeilet probeerde wel te slapen, maar telkens als zijn vader
kermend ineenkromp van pijn, was hij weer klaar wakker.
„Poenlau," sprak Lakamalei eindelijk met klagende stem,
„wij moeten Asadama maar eens roepen."
De vrouw keek verschrikt op. Asadama was de tooverpriester
(loeboelong), die vaak bij zieken geroepen werd en dan hulp
verleende. Hij had een goede reputatie op dit gebied, maar liet
zijn patiënten voor bewezen diensten zwaar betalen. Poenlau
wist dat en dacht met angst aan de komst van den loeboelong,
want dat zou hun minstens twee varkens kosten, de eenige die
ze bezaten !
Ze zweeg dan ook verlegen.
Lakamalei begreep haar zwijgen. Ook hij dacht met zorg aan
den hoogen prijs, dien Asadama vragen zou. Hij klemde zijn
lippen op elkander en met een pijnlijk verwrongen gelaat
trachtte hij zijn smarten te verbergen. Er werd geen woord
meer gesproken.
Langzaam, heel langzaam kropen de uren voorbij. De pijn
nam eerder toe dan af, maar Lakamalei deed zijn best om stil te
zijn en die te verdragen. Reeds begonnen de hanen te kraaien,
toen hij eindelijk in een korten slaap viel, doch sprong al
spoedig weer met een smartkreet op. Hij wrong zijn lichaam
als een getrapte worm en hield beide handen op de maagstreek.
Met moede oogen keek Moeilet zijn vader aan. Ook Poenlau,
die bij het vuurtje zat te dommelen, werd klaar wakker.
Lakamalei gilde en kromp nu inéén van pijn. „Poenlau, je
8

moet Asadama toch maar laten halen, het moge dan kosten wat
het wil !" riep hij uit.
Poenlau antwoordde niet, maar gaf aan Moeilet bevel om
Asadama te roepen. Zonder dralen klom deze behendig de
zwakke bamboeladder af naar buiten.
Een fl auwe lichtstreep boven de toppen der bergen verkondigde de komst van den nieuwen dag, maar in de dorpsstraat was het nog vrij donker. Eigenlijk kon men van een
„dorpsstraat" niet spreken, want de huizen stonden willekeurig
door elkander en overal lagen groote rotsblokken, waar men
langs en over moest klimmen om zijn woning te bereiken. Om
zulk een „straat" in halfdonker te moeten volgen, is verre van
gemakkelijk.
Voor Moeilet was dit echter geen bezwaar. Hij kende eiken
steen en elke rots, want hij stoeide er steeds met zijn kameraden.
Vlug liep hij voort en sprong behendig over de hindernissen
heen. Buiten het dorp moest hij nog een stukje den steilen
berg opklimmen, om de hut van den loeboelong te bereiken.
Met kloppend hart stond hij weldra voor diens woning stil.
Hij keek naar alle kanten rond, doch ontdekte geen enkel
menschelijk wezen. Alleen een paar varkens liepen knorrend
rond en een kleine hond begon woedend te keffen. Verder bleef
alles stil.
Moeilet durfde niet te roepen. Voor den tooverpriester met
zijn doorborende oogen en zijn geheimzinnig wezen had de
dorpsjeugd groot respect, om niet te zeggen angst ! Hij was
immers de man, die anderen gezond kon maken, maar ook gezonden ziek deed worden !- Ja, hij kon hen zelfs in een dier veranderen of laten sterven !
Moeilet stond in twijfel wat te doen. Zijn vader was ernstig
ziek en moest geholpen worden. Om echter den loeboelong in
zijn slaap te storen, dat was toch ook te erg ! „Hij mocht mij
eens kwaad doen ! .... Wie weet, misschien zijn deze varkens
of die keffende hond vroeger ook wel menschen geweest ... .
Foei, ik durf er niet aan te denken !" .. .
Het angstzweet parelde op Moeilet's voorhoofd. Toch wilde
hij niet wegloopen. Zijn vader had hem immers gezonden ?
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Gelukkig voor den armen jongen, duurde het niet heel lang.
De priester kwam naar buiten om te zien of er onraad was, daar
die kleine nijdige hond niet ophield met blaffen. noodra Moeilet
den loeboelong zag, bekroop hem een heimelijke angst. Doch
gedachtig aan het lijden van zijn vader, greep hij moed en sprak
den gevreesden man met bevende stem aan : „Asadama, zoon
der goden en vriend der geesten, mijn vader, Lakamalei, is
ernstig ziek. Hij heeft mij tot u gezonden, om te vragen of gij
hem helpen wilt, want hij heeft zoo'n pijn."
De tooverpriester bromde eenige onverstaanbare woorden en
keek Moeilet boos aan. Bijna smeekend herhaalde deze : „Ach,
Asadama, zoon der goden, mijn vader heeft zoo'n pijn ! Wees
toch niet boos, dat ik u in uw slaap gestoord heb. Wij weten
immers, dat gij de vriend der goede geesten zijt en de booze
geesten, die mijn vader ziek hebben gemaakt, kunt verdrijven."
Aarzelend voegde hij er bij : „0, kom toch en help ons !"
De loeboelong deed een stap voorwaarts en keek Moeilet
zóó doordringend aan, dat deze verstijfde van schrik. Met ruwe
stem sprak de priester : „Hebben jullie ook wat om te betalen,
als ik kom ?"
Moeilet was geheel in de war. Het liefste zou hij hard weggeloopen zijn, doch hij stond als versteend en kon geen woord
uitbrengen. De loeboelong herhaalde daarom zijn vraag met
barsche stem.
Moeilet zag weer het pijnlijk vertrokken gelaat van zijn vader
voor zich en dat gaf hem den moed te antwoorden : „Alles wat
de zoon der goden wenscht, kan hij krijgen ; kom slechts, vóórdat de geesten mijn vader geheel vermoorden !"
Mopperend ging Asadama naar binnen, Moeilet in angstige
spanning achterlatend. Het duurde echter niet lang. Asadama
daalde weldra de krakende bamboeladder af; hij hield een houten (geesten)trom onder den arm en een mandje met toovermiddelen in de hand. Zonder verder een woord te spreken,
begaf hij zich naar de woning van Lakamalei. Moeilet volgde
schuchter op een afstand. De priester beklom de ladder en ging
het rookerige woonvertrek binnen. Poenlau stond dadelijk op
en begroette hem zoo onderdanig mogelijk. Asadama antI0

woordde haar niet. Zelfbewust trad hij op den zieken man toe
en vroeg met barsche stem : „Heb je ook wat om te betalen,
voor de hulp die ik je brengen zal ?"
Lakamalei verwonderde zich niet over deze vraag. Het was
immers de gewoonte, dat de loeboelong eerst een prijs bedong,
voordat hij zijn hulp verleende. Met onzekere stem antwoordde
hij zacht : „Ja, ik heb een varken en twee kippen voor u."
„Anders niet ?" vroeg Asadama, terwijl hij zich verontwaardigd afwendde.
„Ach Asadama, gij weet toch dat wij arm zijn. Wij hebben in
het geheel slechts twee varkens. Gij moogt daar het beste en
vetste van uitkiezen."
„Ik wil ze allebei hebben," was het korte antwoord.
Poenlau sloeg de oogen neder. Ze had het verwacht. Ze
durfde zich niet in het gesprek te mengen, hoewel haar de
gedachte zeer drukte, dat ze nu al haar bezit zou moeten
offeren.
„Asadama, onze goden zijn al tevreden als wij één kip offeren,
waarom wilt gij dan twee varkens hebben, de eenige die wij
bezitten ?" waagde Lakamalei in het midden te brengen.
„Nu, gij moet het zelf weten. Als gij ze niet wilt afstaan, dan
ga ik terug en help je niet." Hij deed werkelijk een schrede in
de richting naar het trapgat.
Het was een moeilijk oogenblik voor Lakamalei. Zijn gelaat
was verwrongen van pijn. Hier was de man die helpen kon,
maar die het all é én wilde, als hij zijn varkens gaf, waaraan hij,
evenals elk Alorees, zeer gehecht was.
De tooverpriester bleef onverbiddelijk ; men kon eerder een
steen vermurwen dan hem ! Ten laatste stemde Lakamalei dan
ook maar toe, dat Asadama de beide varkens als belooning ontvangen zou.
Moeilet had, onder het huis staande, het gesprek aangehoord
en was heimelijk boos geworden op den priester, die zóó hardvochtig was !
Plotseling begon Asadama nu met de vlakke hand op de
geestentrom te slaan. Daarbij sprak hij onverstaanbare woorden
en tooverformules uit.

II

Poenlau zat angstig bij het vuur gehurkt en Moeilet keek
verschrikt rond. De kleine kinderen begonnen luidkeels te huilen, doch Asadama li et zich door niets storen. Hij sloeg op de
trom en riep de goede geesten te hulp.
Na ongeveer een kwartier zoo in actie te zijn geweest, ging
hij naar den zieke en masseerde met geoefende hand de pijnlijke
plaats. Nog niet lang was hij daarmede bezig, toen hij schijnbaar
een klein voorwerp uit het lichaam van den lijder tooverde.
Triomfantelijk toonde hij een zwart stukje hout, ongeveer in den
vorm van een vinger.
„zie hier de punt van den pijl, waarmede de booze geest je
geschoten heeft, Lakamalei !" riep hij met overtuiging. „Nu is
de pijn over, nietwaar ?"
Lakamalei was bang voor een nieuwe behandeling en bromde
zoo iets van zich reeds beter te voelen.
Asadama nam zijn trom en toovermiddelen en vertrok zonder
te groeten.
Niet lang daarna moest Moeilet de beide varkens opvangen,
die nog vrij rondliepen. Dit was geen gemakkelijk werk, want
de onwillige dieren vluchtten als gewoonlijk knorrend weg.
Onder luid gegil en veel lawaai begon nu een levendige klopjacht, want de geheele jeugd wilde helpen. De zwarte borsteldieren vluchtten als hazen van het eene huis naar het andere,
om er zich onder te verbergen, maar ze werden er even vlug
weer onder weggejaagd. De Aloreezen vinden het een pretje,
varkens of kippen op te vangen — en hoe langer zulks duurt,
des te liever hun dit is.
Spoedig konden dan ook de volwassenen de verzoeking niet
weerstaan om mee te doen. Ze holden en sprongen evenals de
jeugd en hun vreugde betoonden ze niet minder luid.
Onder al die opgewondenheid en bij al die pret heerschte er
in het huis van de bezitters der beide varkens een alles behalve
gelukkige stemming. Nadat de priester weggegaan was, nam de
pijn meer toe dan af. Kreunend en kermend zat de zieke op zijn
bale-bale. Poenlau hurkte bij het vuurtje neer en zette er een
roodaarden potje met water op. Door een bamboetje blies ze in
het vuur, zoodat de vonken er uit spatten. Weldra begon het
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water te pruttelen en te spartelen. Dan stond ze langzaam op,
haalde een mandje vol mais en deed de inhoud in het potje.
Daarbuiten juichte en joelde men verder, doch zij nam zuchtend haar oude plaats bij het vuur weder in.
„Als straks de varkens gevangen zijn, gaat mijn geheele bezitting, waar ik zoo trotsch op was, in de handen van den niet te
verzadigen priester over," bromde ze zacht. „En het resultaat ?" ... .
Daar zat haar man, radeloos van pijn
Van buiten drongen vreugdekreten tot haar door. Een der
varkens was gevangen en werd met sterke rottantouwen gebonden. Thans was de beurt aan het varken, om een oorverdoovend
geschreeuw te laten hooren. Al zijn tegenspartelen hielp echter
niets. Zijn pooten werden aan elkander gebonden, zoodat het
weldra machteloos op den grond lag. Ook het tweede dier werd
gevangen en eveneens gebonden, waarna een sterke bamboe
tusschen de pooten van ieder slachtoffer gestoken werd, waaraan het moest worden weggedragen.
Moeilet en een kameraad trachtten de bamboe op hun
schouders te werken, doch beider krachten bleken voor deze
vracht ontoereikend te zijn, en onder luid lachen der omstanders moesten ze hun pogingen opgeven. Een paar sterke mannen namen het daarna van hen over en brachten, vroolijk
lachend, de dieren naar hun nieuwen meester.
Door de spleten van den bamboevloer zag Poenlau de door
haar zelf gefokte dieren wegdragen. Ze kon niet nalaten een
diepen zucht te slaken. Toch durfde ze niets te zeggen of ook
maar iets te laten blijken van wat er in haar omging, want de
geesten mochten het eens hooren en boos worden ! Asadama
was immers hun vriend ? Het viel haar niettemin zeer zwaar.
De Aloreesche vrouw bemint haar varkens minstens evenzeer
als haar kinderen !
Lakamalei hoopte nog steeds, dat zoodra de varkens eenmaal
in het bezit van Asadama zouden zijn, de geesten hem wel van
zijn pijn zouden verlossen. Deze hoop werd echter beschaamd,
want Moeilet was reeds lang terug, maar de pijn nam nog steeds
niet af.
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De dag ging in gestadig toenemenden angst voorbij. Nadat de
zon was ondergegaan, liet Lakamalei den tooverpriester nog
eenmaal roepen. Zijn lijden werd ondragelijk. Asadama kwam,
onderzocht den patiënt opnieuw en zette dan een , bedenkelijk
gezicht. „Gij hebt een der geesten beleedigd, Lakamalei, en nu
moet gij misschien sterven, als ik je niet te hulp kom."
Het angstzweet parelde Lakamalei op het voorhoofd.
Als de vijand van het menschelijk geslacht zijn geduchte
zeis zwaait, dan siddert wel ieder mensch, wie hij ook
zij ; wanneer hij echter zijn kille hand uitsteekt naar den
heiden, dan wordt deze radeloos ! 0, dat sterven, dat ontzettende sterven !
De Christen weet, dat de dood overwonnen is door den
Levensvorst, die gezegd heeft : „Ik ben de Opstanding en het
Leven ; die in Mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven.
En een iegelijk die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in der
eeuwigheid." (Joh. i x : 25, 26).
Dit geloof geeft hem kracht om den dood in zijn holle oogen
te zien. De heiden daarentegen klemt zich met alle macht aan
het tegenwoordige vast. Wat daar achter ligt, is voor hem zoo
onzeker, zoo geheimzinnig en raadselachtig. Dat met den dood
alles „uit" is, zooals geleerden in beschaafde landen wel verkondigen, daarmede is de heiden het alles behalve eens. Integendeel, hij is er ten volste van overtuigd, dat met den dood
niet alles uit is ! En juist deze gedachte jaagt hem angst aan,
want wat volgt er na den dood ? De heiden fantaseert veel over
i
stelt hij het ook
het toekomstige, het hiernamaals. Mengmaal
mooi voor, maar in werkelijkheid heeft hij er een onuitsprekelijken angst voor.
Vandaar dat Lakamalei met wijd opengespalkte oogen den
man die daar voor hem stond, aankeek.
„Als gij mij niet te hulp komt," herhaalde hij zacht, „dus
is er nog hoop voor mij ?"
„Ja," antwoordde Asadama zelfbewust, „je weet toch, dat ik
met mijn geestensteen alle goede en booze geesten kan oproepen, om hen te vragen, wie je heeft ziek gemaakt ?" Hij
keek den zieke doordringend aan en vervolgde : „dan kan ik
14

onderzoeken, waardoor gij hen hebt bedroefd of beleedigd en
waarmede gij hen kunt verzoenen !"
„0, Asadama, gij zoon der goden, als gij nog helpen kunt,
doe het dan !" kermde de door pijn en angst gefolterde man.
„Alles goed en wel, maar wat kunt gij mij geven voor deze
nieuwe hulp ?" vroeg de tooverpriester met diepe basstem, terwijl zijn oogen van hebzucht schitterden. „Bedenk, dat gij moet
sterven, als ik je niet help !"
Lakamalei was tot alles bereid, om slechts het veege leven te
redden. Wat kon hij evenwel den priester nog aanbieden ? Zijn
varkens waren reeds weg en met een paar kippen was de loeboelong volstrekt niet tevreden. Wat dan ? .. .
Ja, daar viel hem een reddende gedachte in !
Daar boven op de derde verdieping, vlak
onder de punt van het spits toeloopende dak,
stond nog een zeer oude en daardoor zeer
waardevolle mokko ! 1)
Het was een familiebezitting, die van vader
op kind was overgegaan en waarvan men voorspoed, gezondheid en heil verwachtte. Men
geloofde, dat deze mokko de woning was van
den oudsten voorvader, die volgens de overlevering zeer rijk moest geweest zijn.
„Als ik de „Sarwas" aanbood, dan zou
Asadama zeker bereid zijn te helpen," dacht Mokko („Sarwas")
Lakamalei.
Hij schrok echter zelf van deze gedachte, immers, als hij de
„Sarwas" prijs gaf, beroofde hij daarmede zich zelf en zijn
familie van den eenigen beschermer dien zij bezaten !
Een hevige pijn deed hem opnieuw ineenkrimpen.
„Neen, neen ! dat kan niet !" riep hij uit.
„Wat kan er niet, Lakamalei ?" vroeg de priester nieuwsgierig.
1) Mokko, of makko, is een koperen handtrom, in den vorm van een zandlooper, doch onderling zeer verschillend van bouw, grootte en decor. De
oudste zijn de kostbaarste. Er zijn er zelfs van meer dan f i000.— waarde.
(Zie art. „Keteltrommen", in de Encyclopaedie van Indië.)
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Lakamalei schrok.
Tot nu toe wist niemand, buiten de familie, van het bestaan
dezer mokko af. En nu had hij het bijna verraden ! Neen, die
mocht hij onder geen omstandigheden wegdoen. Dat zou het
grootste ongeluk beteekenen, dat hen ooit kon overkomen
Daar moest onheil op volgen !
Hij schudde met het hoofd en zeide : „Ach, niets."
Asadama was er evenwel de man niet naar, om zich met een
half antwoord tevreden te stellen. Zijn nieuwsgierigheid was
gewekt en zijn hebzucht geprikkeld, dus drong hij opnieuw
aan : „Wat kan er niet, Lakamalei ?" De aangesprokene zweeg
en werd hoe langer hoe meer in het nauw gebracht. Ach,
Asadama, gij kunt mij helpen, maar ik kan het niet betalen",
zuchtte Lakamalei om zich uit de moeilijkheid te redden.
Met zijn loerende oogen keek de tooverpriester den armen
man aan, die, voorover gebogen, door het licht van het houtvuurtje werd beschenen. Lakamalei was in hevigen tweestrijd
met zich zelf. „Mag ik, om mijn leven te redden, het geluk
van mijn familie prijs geven ? Zou dat niet juist ten gevolge
hebben, dat ik wel voor DIT oogenblik mijn leven gewin, door
de geesten te verzoenen, doch het later zeker moet verliezen,
daar ik mijn familiegodheid vertoorn ? .... Alhoewel, de
gedachte .... aan .... den dood .... !"
De loeboelong zag, dat er een strijd woedde in het binnenste
van Lakamalei. Hij kon niet begrijpen wat er de oorzaak van
mocht zijn en wilde het toch tot eiken prijs weten. Schijnbaar
zonder eenige bijbedoeling, vertelde Asadama, dat hij in den
laatsten nacht had gedroomd.
„Ja, weet je, en het was een mooie droom, want ik kreeg
zooveel vleesch te eten als ik maar wilde."
Nu begonnen ook Poenlau en Moeilet te sidderen. Ze
wisten heel goed wat dit beteekende, in verband met hun toestand. Als iemand over vleesch eten droomde, beduidde dat een
spoedig sterfgeval, met daaraan verbonden doodenfeest. Wanneer nu de loeboelong zulk een droom had, moest degene aan
wien hij dit meedeelde sterven, want dat was een aankondiging
van zijn dood !
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Lakamalei staarde dan ook den priester met groote oogen aan.
Deze bleef kalm staan, nam zijn sirihmandje en begon doodbedaard een sirihpruim te maken. Zijn list gelukte, de vogel
vloog in den strik hem gespannen.
Buiten zich zelf van schrik riep Lakamalei uit : „Asadama,
zoon der goden, als gij nog helpen kunt, doe het dan !"
Met een blik als van staal keek de aangesprokene zijn slachtoffer aan.
„Gij hebt immers toch niets om te betalen, zeijezooeven ?”
„Ja, ja, ik heb wel wat !" riep Lakamalei met sidderende
stem ; „daar boven in mijn huis staat de „Sarwas" !"
Poenlau en Moeilet sprongen ontsteld op.
„Maar Lakamalei ! ! !" .... riep Poenlau ontzet.
De tooverpriester keek haar met een vernietigenden blik aan.
„Zwijg jij, Poenlan ! Jij hebt niets te zeggen ! Sinds wanneer
heeft een vrouw het recht, zich in een gesprek tusschen mannen
te mengen ?"
Zich daarna tot Lakamalei wendende : „Zoudt gij bereid zijn,
de „Sarwas" af te staan ?" ... .
Zijn oogen schitterden van hebzucht. De naam van de
mokko zeide hem als vakman reeds, dat het een zeer oud en
zeldzaam exemplaar moest zijn 1). Zijn begeerte kende geen
grenzen meer. Bevende van inwendige opwinding, riep hij met
heesche stem : „Geef mij de Sarwas, of je moet sterven !"
Lakamalei keek Poenlau aan, die met betraande oogen in de
dansende vlammen staarde. Moeilet kroop als een geslagen
hond in een hoek van het vertrek. Hij besefte nog wel niet ten
volle wat de Sarwas eigenlijk was, doch hij wist reeds zóóveel,
dat het bestaan der familie van het bezit van deze mokko afhing, aangezien daarin de oudste voorvader, de familiegodheid,
zetelde.
Asadama keek Lakamalei met zijn alles doordringende
oogen aan en deze bezweek voor dien blik.
1) Elke mokko heeft zijn naam. Deze bepaalt de waarde ervan. De eigenlijke beteekenis van den naam „Sarwas" heb ik niet kunnen ontdekken.
S.
Het was waarschijnlijk de naam van den betreffenden voorvader.
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„Moeilet", sprak hij met onzekere stem, „haal de Sarwas
naar beneden".
Het was eruit, en de ongelukkige man viel in zwijm. De
priester keek niet naar hem om. Hij zocht Moeilet, die nog
steeds niet besluiten kon, het bevel van zijn vader uit te voeren.
„jij luie vlegel, wil je wel eens gauw de Sarwas halen !"
bulderde hij hem toe. Moeilet ging langzaam naar een hoek van
het vertrek, schoof de ladder aan en wilde naar boven klimmen.
Plotseling sprong echter Poenlau op haar zoon toe en hield
hem tegen. „Neen, dat nooit ! ! !" gilde ze half waanzinnig.
De loeboelong stoof op Poenlau aan en gaf haar zulk een duw,
dat ze met een smak op den krakenden vloer viel. De kleine
kinderen begonnen luidkeels te huilen. Asadama stoorde er zich
echter niet aan. Hij sloeg en trapte de arme vrouw waar hij kon.
Nu kon Moeilet het niet langer aanzien. Hij nam een stuk
hout en sloeg daarmede den priester op den arm.
Buiten zichzelf van woede, trok deze het scherpe kapmes uit de
scheede en .... een merg en been doordringende gil deed hem
verschrikt opzien, en het vreeselijke moordtuig terugzinken.
Lakamalei was namelijk uit zijn bezwijming ontwaakt en zag
het tooneel aan, dat zich voor zijn oogen afspeelde, zonder dat
hij in staat was tusschenbeide te komen. Daarom gilde hij zoo
van angst en ontzetting.
Moeilet en zijn moeder maakten onmiddellijk van de gelegenheid gebruik om buiten het bereik van het vreeselijke
wapen te komen.
„Moeilet, haal de Sarwas !” riep Lakamalei nogmaals in
doodsangst.
Deze gehoorzaamde.
Asadama wendde zich met een woedenden blik naar den
zieke. Nu hij zag, dat zijn wensch in vervulling zou gaan, zag
hij van verdere gewelddadigheden af. Hij zou het echter niet
spoedig vergeten, dat ze hem, den tooverpriester, beleedigd
hadden !
Met knikkende knieën bracht Moeilet de oude mokko naar
Asadama. Nu besefte hij pas, welk een zware misdaad hij had
begaan, door dezen man, den zoon der goden, te slaan ! Hij, een
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jongeling, had het gewaagd, dezen gevreesden man te slaan !
Wie zou dat ooit gedurfd hebben !
Maar het was toch voor zijn moeder ? Hij kwam toch voor
háár op ? Zou niet elk rechtgeaarde zoon, onder welk volk
ook, onder dezelfde omstandigheden, juist zoo gedaan hebben ?
En toch .... 0, de wraak, die daarop volgen moest ! ... .
Hij gaf de mokko over en wilde spreken, maar zijn keel was
als dichtgeschroefd ! Hij wilde zich verontschuldigen, doch
zijn lippen bewogen zich slechts, zonder dat er een toon gehoord werd.
Met een ruwe beweging nam de loeboelong de mokko in
ontvangst en vertrok zonder een woord te spreken, allen in
angstige spanning achterlatende.

Ig

HOOFDSTUK II.

HOOGERE MACHTEN.
Het werd een lange, bange nacht voor Lakamalei en zijn gezin. De ziekte van den vader werd steeds ernstiger. Zoolang de
Sarwas nog in huis was, kon die hen beschermen en helpen. Hij
was het ook ongetwijfeld, die hen bewaard had, toen de loeboelong hen wilde dooden.
„Als deze goede godheid er niet was geweest, zouden wij
zeker allen door Asadama betooverd zijn en moeten sterven,"
fluisterde Poenlau. Zij was er echter niet meer en van de hulp
van den loeboelong waren ze nog lang niet zeker. Wat nu
te doen ?
Lakamalei zuchtte en bezweek bijna van pijn. Hij had een
brandenden dorst, maar durfde niet te drinken, uit vrees dat de
toovenaar het water vergiftigd had. Ook de andere huisgenooten durfden niet te eten of te slapen, beducht voor de
wraak van Asadama.
Lakamalei riep in zijn angst alle goden en geesten 1) aan, die
hij kende. Al zijn voorouders smeekte hij om hulp. Hij beloofde elk begeerd offer te brengen, als ze hem maar van zijn
kwellingen wilden verlossen. Het hielp alles niets, de nood steeg
met elk uur.
Het was nog vóór het krieken van den morgen, dat hij tot een
laatste redmiddel de toevlucht wilde nemen. In het bosch, op
den berg „Boekbaka", stonden namelijk eenige oude houten
beelden. Daarin woonden de „Woeilet Sak", geesten die als
de kwaadaardigsten en wreedsten bekend stonden. Hierom
werden zij door iedereen, zelfs door den loeboelong, gemeden.
1) Een geest wordt „god" als men een beeld voor hem maakt, waarin
hij kan wonen, hij blijft evenwel voor de anderen „geest." Vandaar het
onderscheid tusschen „goden" en „geesten."
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„Als alle goden en geesten niet te verzoenen zijn, moeten de
„Woeilet Sak” de ziekte wel veroorzaakt hebben. Dus moeten
wij deze geesten een offer brengen", overlegde Lakamalei bij
zich zelf.
„Poenlau, ik vermoed, dat het de Woeilet Sak waren, die mij
ziek hebben gemaakt. Wij moeten trachten hen te verzoenen....
en als dat niet helpt .... dan moeten wij Lahatalla te hulp
roepen !"
Lahatalla was de hoogste, onzichtbare god, de schepper van
hemel en aarde en van menschen. Van hem had men geen beeld
en geen voorstelling. Men wist ook niet, hóé hem te eeren of te
aanbidden en riep hem daarom slechts in den grootsten nood
aan. Wel vertelde men des avonds, bij de vuurtjes, van vroegere
tijden, toen de menschen met Lahatalla omgingen als kinderen
met hun vader, doch deze tijden waren reeds lang voorbij !
Nu kende men Lahatalla slechts bij name en wist, dat hij de
hoogste god was, doch veel te hoog voor de dingen van het
dagelijksch leven en daardoor praktisch onbruikbaar. Hij bemoeide zich niet meer met de menschen, vandaar dat deze ook
niet naar hem vroegen. Hij was — in onderscheiding van de
andere geesten en goden -- min of meer een goedsul, die geen
kwaad deed, dus waarom zouden ze hem dan nog eeren ? Die
offers konden ze immers sparen, aangezien hij hun toch geen
leed zou doen ! ... .
„Moeilet, ga naar de Woeilet Sak en offer hen een kip !"
hijgde Lakamalei in groote opwinding.
Met bevende knieën ging Moeilet naar buiten en ving een
paar kippen op, die nog onder het huis zaten te dommelen. Hij
bond de pooten der dieren aan elkander, nam een paar eieren
uit het nest en liep vlug in de richting van het bosch. Het was
nog schemerdonker en kil buiten. Hier en daar liet een vermoeide krekel nog eenmaal zijn eentonig geluid hooren, maar
verder bleef alles stil. Moeilet huiverde van de koude en van
angst, want deze stilte joeg hem vrees aan. Steeds zag hij de
fonkelende oogen van den toovenaar op zich gericht en nog
schitterde voor zijn geest het staal van diens kapmes in het licht
van het houtvuurtje !
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„Foei, laat ik er niet meer aan denken", sprak hij tot zich zelf.
Toch keek hij keer op keer om, of misschien de booze man ook
achter hem liep, het gevreesde wapen zwaaiend, om hem voor
zijn brutaliteit te doen boeten ! Er was echter niemand te zien.
Hij verhaastte zijn schreden, om spoedig buiten het bereik der
dorpsbewoners te komen.
Na een uurtje ongeveer stond hij aan den rand van het woud.
De zon wierp haar eerste stralen over de bergen en schitterde in
de dauwdruppels op bloem en blad en in de spinnewebben, die
van boom tot boom en van twijg tot twijg als door kunstenaarshand geweven waren.
Weer liep er een rilling door de leden van den jongeling. Hij
meende in al die schitterende dauwdruppels oogen te zienvan geesten, die door Asadama uitgezonden waren om hem leed te doen!
Met zekeren schroom betrad hij het dichte bosch, het smalle
paadje volgend, dat zich tusschen struikgewas en hooge boomen
door kronkelde. Hier en daar was het door slingerplanten zóó
dicht begroeid, dat Moeilet slechts met moeite verder kon
komen.
Plotseling schoot er een groote, bontgekleurde slang uit de
dichte varens en wond haar lenig lichaam om een dunnen
boomstam. Sissend en haar gespleten tong voortdurend uitstekend, keek ze Moeilet aan, die door schrik bevangen, als
aan den grond genageld stond. In gewone omstandigheden was
hij niet zoo bang voor een slang, maar nu zag hij in haar een
gevaarlijk monster, een booze geest, een vriend van den loeboelong, die wraak wilde nemen over den smaad, den priester aangedaan !
„Hij heeft de Sarwas gekregen," prevelde Moeilet, „om de
slang tevreden te stellen.” Hij heeft onze Sarwas medegenomen,
hoewel wij dien gaarne hadden behouden ! Ook heeft hij onze
beide varkens opgeëischt ; doe mij dus geen kwaad ! Laat mij
doorgaan om de Woeilet Sak te offeren."
Nog vóór hij uitgesproken had, was de slang reeds verdwenen.
Moeilet kon ongehinderd verder gaan. Hoe dieper hij evenwel
het bosch indrong, des te sterker werd zijn angst. Het was alsof
hij een voorgevoel had van een vreeselijke gebeurtenis, die
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komen moest. De stilte, die in het oerwoud heerschte, prikkelde
zijn fantasie.
Was het wel stil om hem heen ? .... Hoorde hij daar niet vele
stemmen, geheimzinnige geluiden ? Zweefden er wellicht onzichtbare machten, wraakgierige geesten om hem heen ? Waren
die muizen en torren niet demonen, die zich zoodanig vermomd hadden ?
0, hoe gaarne was hij op zijn schreden teruggekeerd !
„Maar vader ...."
„Ja, vader, och, wat had die zooeven 'n pijn, misschien...."
Onwillekeurig huiverde Moeilet en liep haastiger voort. Daar
ginds stonden immers de beelden der machtige geesten ? Zij
waren wel booze geesten, maar sterker dan de anderen. Kon hij
dus hun gunst gewinnen door zijn offers en hoorden zij zijn
gebed, dan waren alle overigen vanzelf machteloos !
„De menschen zijn slechts zwakke wezens," zeide vader, „die
geheel afhankelijk zijn van allerlei booze machten om hen heen.
Gelukt het nu een booze macht op je zijde te krijgen, die sterker
is dan de anderen, die je kwaad willen doen, dan ben je gered"...
„De geesten zullen het dan zelf wel verder uitvechten", had hij
er fluisterend aan toegevoegd. „De voorouders zijn niet meer
in ons huis, en als de loeboelong nu ook niet helpen kan of wil,
moeten wij onze toevlucht nemen tot die geesten, die het
sterkst zijn."
Tegen deze redeneering was niets in te brengen, vond
Moeilet.
„Vader zeide ook, dat Lahatalla nog machtiger was. Waarom
zouden wij dan niet tot hem onze toevlucht nemen?.... Wij weten
zoo weinig van hem. Hij is veel te hoog en te ver weg, om zich
met de menschen te bemoeien .... En toch is hij er en moet wel
zeer machtig zijn", dacht Moeilet verder. „Als ik nu eens
Lahatalla te hulp riep, dan hadden wij niets meer te vreezen!"....
Hij bleef stil staan en dacht na,
„Ja, maar hoe moet ik hem een offer brengen ? Wat moet ik
zeggen ? .... Ach, ik weet het niet en vader weet het ook niet ;
zelfs de loeboelong kan hierin geen raad geven, wie moet het dan
wel weten ?"
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Hij keek hulpbehoevend rond, doch zag slechts zwijgende
woudreuzen, ontelbare lianen en het dichte struikgewas ... .
En toch, spraken die alle niet van machtige goden, die dit
alles hadden voortgebracht ? Wel vertelden de loeboelong en de
oude menschen, dat Lahatalla dit alles geschapen had, maar
daarmede was Moeilet op dit oogenblik niets wijzer.
„Het is eigenlijk een geheimzinnige zaak : een onzichtbare
godheid, van wie men verder niets weet ! Dan wil ik liever naar
de Woeilet Sak gaan, die wonen tenminste in de beelden die in
het bosch staan."
Hij liep langzaam verder.
Plotseling hoorde hij een vreemd geluid. Eerst een fluiten in
de boomen, daarna een gerommel als van een ver verwijderd
onweder, dat met razende snelheid nader kwam ... .
Nog vóór hij wist wat er gebeurde, voelde hij de aarde onder
zich wegzinken. Onder ontzettend kraken, vielen zware boomen
om of braken af. De aarde golfde als een zee. Moeilet viel als
ontzield op den grond.
De aardbeving was reeds lang voorbij, toen hij weer tot bezinning kwam. Het kraken en vallen van boomen en takken
hield echter nog aan.
De hemel werd zwart bewolkt. Een eigenaardig ruischen ging
er door de boomen, onmiddellijk gevolgd door een hevigen
orkaan, zooals dat meer gebeurt bij aardbevingen.
Moeilet durfde geen lid bewegen en bleef roerloos liggen. Wel
had hij reeds menige aardbeving meegemaakt ; eens zelfs zóó,
dat er een paar oude huizen in de kampong in elkander waren
gestort, doch het verschrikkelijke van zooeven maakte hem
bijna waanzinnig van angst ... .
„Dit zijn geen gewone geesten of demonen," dacht hij, „het
moeten veel machtiger goden zijn, die hier het regiment
voeren .... Was ik maar bij de Woeilet Sak, dan zouden die mij
misschien kunnen beschermen, of wellicht waren zij het, die
daar straks hun macht toonden."
Hij durfde echter nog niet op te staan, want hij voelde, dat
die ontzaglijke, onzichtbare machten in zijn onmiddellijke nabijheid waren .... Een paar uren bleef hij onbeweeglijk liggen,
24

totdat de rust in de natuur rondom hem volkomen hersteld was.
Voorzichtig keek hij rond. Alleen de omgevallen of afgebroken boomstammen getuigden nog van het vreeselijke, dat er
gebeurd was.
Zoo vlug hij kon liep Moeilet naar de plaats, waar hij wist,
dat de afgodsbeelden moesten staan. Aldaar aangekomen, vond
hij ze gebroken en door elkander geworpen op den grond
liggen.
Peinzend stond hij stil.
„Zij, die als de sterksten bekend stonden, bleken dit daar
straks, bij de aardbeving toch niet te zijn. Veelmeer hebben zij zich tegenover die geduchte macht niet kunnen handhaven !"
Nauwkeurig nam hij de aangerichte verwoesting op. „Daar is
zelfs geen enkel beeld meer heel, alle zijn zij stuk."
Hij stond in twijfel. „Dan heeft het ook geen waarde, om hier
mijn kippen te offeren ! Goden die overwonnen, verwoest of
verdreven zijn door sterkeren, kunnen toch niet helpen. Als ik
slechts wist, wie deze geweldige goden zijn, dan kon ik hen mijn
kippen offeren en hun hulp inroepen !"
In gedachten verzonken, stond de knaap van ongeveer zeventien jaren voor een raadsel, dat zelfs de ouden van dagen in de
kampong niet zouden kunnen oplossen. Hoewel hij nooit in een
school was geweest (die bestonden er nog niet op Alor), was hij
niet dom. Hij had steeds neiging, om over de dingen na te denken, iets waarom zijn kameraden hem vaak uitlachten.
Zoo stond hij ook nu voor een raadsel, welks diepte hij niet
kon peilen, welks strekking hij niet begreep en welks vèrdragende gevolgen hij niet vermoedde. Hij gevoelde, dat er één
of meer goden moesten zijn, die boven alle andere geesten en
natuurmachten stonden en deze regeerden. Hij was overtuigd,
heden in de onmiddellijke nabijheid en in werkelijke aanraking
met deze machten te zijn geweest.
Ook wist hij niet, dat deze dag een keerpunt in zijn leven zou
worden, het begin van een lange, moeilijke, aan groote teleurstellingen en zware beproevingen rijke, periode van zoeken en
vragen naar den levenden God ! Deze God strekte reeds in
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zijn zoekende liefde de reddende handen uit naar het verlorene,
ook op Alor, om het te behouden ! ... .
Met een bezwaard gemoed ging Moeilet naar de kampong
terug, zonder zijn kippen geofferd te hebben. Hij kon maar
niet besluiten, geesten aan te roepen, die vernield en verslagen
ter aarde lagen. Niettemin, hoe nader hij bij het dorp kwam,
des te grooter werd zijn angst, dat zijn vader misschien ... .
reeds gestorven zou zijn .... en dan ? ... .
„Had ik het toch maar gedaan, dan was er tenminste meer
kans geweest, dat mijn vader geholpen zou zijn !" Heimelijk gevoelde hij gewetenswroeging over zijn besluiteloosheid. „Wellicht ware vader dan .... neen, ik weet het niet. Goden die
door anderen overwonnen zijn, kunnen immers niet helpen ?"
Nog een laatste gevaarlijke klimpartij en hij stond dicht bij
het dorp. Moeilet zag zijn kameraden vroolijk stoeien. Dit gaf
hem nieuwen moed, want als zijn vader werkelijk gestorven
was, zouden zij het hem zeker spoedig medegedeeld hebben.
Thuisgekomen, vond hij zijn vader dan ook boven verwachting veel beter. Zijn moeder begroette hem met een uitroep van vreugde. Zij was zoo ongerust geworden over zijn
lang uitblijven, temeer daar de aardbeving ook in de kampong
groote ontsteltenis had teweeggebracht.
Lakamalei riep hem toe : „Zoo Moeilet, dat is goed, dat je
aan de Woeilet Sak geofferd hebt. Ik voel mij reeds veel beter !"
Moeilet werd verlegen en wist niet wat te zeggen. Zou hij het
zijn vader openhartig mededeelen, dat hij niet geofferd had ?....
Poenlau kon echter haar beurt niet afwachten en vroeg zenuwachtig : „Waar was je toch, mijn kind, toen die vreeselijke
aardbeving plaats had ? Hebben onze goede geesten je willen
bewaren ? 0, wat ben ik blij, dat je weer levend in ons huis
bent !"
Zacht streek ze Moeilet over het wollige kroeshaar. „Ons
huis stond te schudden van belang en overal hoorden wij gillen
van angst !"
„0, Moeder, het was in het bosch ook verschrikkelijk : „groote
boomen vielen om en zware takken braken af, alsof het speelgoed was!"
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Hij sloot zijn oogen ; de gedachte aan die verschrikkelijke
oogenblikken deed hem opnieuw sidderen.
„En heb je de goden kunnen vinden ?" vroeg zijn moeder
verder.
„Ja, Moeder, maar ze lagen alle vermorzeld op den grond."
„Wat zeg je daar ?" vroeg Lakamalei verwonderd.
„Ja, Vader, die geesten zijn toch zeker niet zoo sterk als wij
altijd gedacht hebben. Er zijn machtiger goden gekomen en die
hebben hen verjaagd en vernietigd 1"
„Moeilet, wees voorzichtig," waarschuwde zijn vader met
zachte stem ; als ze het hooren, zullen ze je dooden."
„Wees maar niet bang, Vader, ze lagen alle geheel gebroken
en door elkander op den grond, dus wel een bewijs, dat het
met hun macht gedaan is !"
„Domme jongen !" stoof Lakamalei op, boos over de woorden van zijn zoon, „die houten beelden zijn de geesten zelf
niet I De geesten wonen daar slechts in." „Maar, Vader, als ze
dan werkelijk zoo sterk zijn, waarom hebben ze dan hun
woningen laten vernietigen ? U hebt echter niet meegemaakt,
wat ik in het bosch heb gezien en gehoord ! Anders zoudt u het
zelf ook weten, waar ik nu van overtuigd ben, namelijk, dat er
goden moeten zijn, nog sterker dan de Woeilët Sak,"
Lamakalei wilde er niet van hooren, doch aangezien hij zich
iets beter voelde, sprak hij liever niet meer over de geesten ; ze
mochten nog eens een pijl op hem afschieten en hem opnieuw
ziek maken !
Het was intusschen tijd geworden voor het avondeten. Poenlau schepte met een lepel, van een klapperdop gemaakt, een
hoeveelheid maisbrij in een ledige kokosschaal, die als bord
dienst moest doen, en gaf elk zijn deel. De maaltijd verliep
zwijgend. Ieder slurpte met welbehagen zijn portie naar binnen
en liet zijn gedachten den vrijen loop. Na het eten rolden zij de
slaapmatjes uit en legden zich daarop ter ruste.
Lakamalei voelde zich werkelijk veel beter en viel weldra in een
verkwikkenden slaap. Moeilet lag met gesloten oogen, doch kon
den slaap niet vatten. Het gebeurde van dien dag liet hem maar
niet los. Vooral was hij steeds weer vervuld met de gedachte, dat
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er goden moesten bestaan, waarvan zij niets afwisten en die
toch zeer te vreezen waren. Zijn vertrouwen in de goden en
geesten van zijn kampong was geschokt, door het optreden van
Asadama : Deze werd een zoon der goden genoemd en stond
met de geesten in verbinding, maar bleek ondanks de groote belooning, die hij had ontvangen, machteloos om te helpen. Dat
namelijk Asadama de voorloopige beterschap van zijn vader
zou bewerkt hebben, geloofde Moeilet nooit. Hij meende
veel meer, dat de geweldige godheid, die hij in het bosch aangeroepen had, dit gedaan kon hebben. Den loeboelong was het
immers slechts` om de belooning te doen ?
Het duurde zeer lang vóór hij tot rust kon komen. Keer op
keer wierp hij zich om en om, zoodat de bamboevloer kraakte
en hij de anderen in hun slaap stoorde. Eindelijk viel hij door
vermoeidheid overmand in een gezonden slaap, zoodat voor het
eerst sinds eenige dagen de gewone rust heerschte in het huis
van Lakamalei.
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HOOFDSTUK III.

TWIJFEL.
Luide meldden de hanen in de kampong de komst van den
nieuwen dag. Lakamalei ontwaakte en gevoelde zich aanmerkelijk beter. Poenlau stond op en zette het kookpotje op het
vuur. Een beetje angstig keek ze naar haar man, doch tot hare
vreugde vertelde deze spoedig, dat hij zich inderdaad beter
voelde.
„Ja, Poenlau, het heeft wel veel gekost, maar Asadama heeft
woord gehouden. De geesten, die vertoornd op mij waren, zijn
thans verzoend !" Met een zucht liet hij er op volgen : „Helaas,
nu is ook de Sarwas voor goed voor ons verloren, want wat
Asadama eenmaal in handen heeft, geeft hij nooit meer terug."
Poenlau zuchtte eveneens en had moeite haar ware gedachten
te verbergen. Het liefst had ze haar gemoed in scheldwoorden
en verwenschingen lucht gegeven, als niet de gedachte, dat de
geesten het misschien zouden hooren, haar had weerhouden.
Deze zouden uit wraak daarover een nieuwen aanval doen op
haar man en dan moest de pijn terugkomen ... .
„Ja, Lakamalei, het is waar, de Sarwas kan nu niet meer over
ons waken noch ons zijn zegen schenken ; dat is zeker een
groot verlies. Daar staat echter tegenover, dat je nu veel minder
pijn hebt. Daarvoor moeten wij Asadama toch dankbaar zijn."
Moeilet schudde onwillig het hoofd, toen hij dit gesprek aanhoorde. Neen, die tooverpriester had het niet gedaan, daarvan
was hij te zeer overtuigd ! Die man was onmachtig om te helpen,
alleen sterk genoeg, om zich hun dierbaarste bezitting toe
te eigenen ! Nog balde hij zijn vuisten, als hij er aan dacht, hoe
deze man, dien zijn ouders thans zoo roemden, zijn moeder had
geslagen en getrapt ! ... .
„Wel is zij slechts een vrouw en had het als zoodanig nooit
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mogen wagen, een man als Asadama te weerstaan, maar zij is
toch mijn moeder ! Neen, dat zal ik hem nooit vergeven ! Ik kan
geen wraak op hem nemen, daar is hij veel te sterk voor, doch
vergeven zal ik het nimmermeer en vergeten nog veel minder !
Wacht slechts, eenmaal komt er wel een gelegenheid om het
hem betaald te zetten."
Hij werd boos op zijn ouders, omdat zij met zulke mooie
woorden spraken over hem, die in werkelijkheid een groot ongeluk over hen had gebracht door de Sarwas weg te nemen !
„Neen, Moeder, ik geloof niet, dat Asadama werkelijk de
geesten verzoend heeft !" riep hij hartstochtelijk uit. „Het was
hem slechts om ons bezit te doen." ... .
Verschrikt keken Lakamalei en Poenlau op.
Verwijtend klonk de stem van Lakamalei, toen hij zijn zoon
toeriep : „Wat wil jij vertellen, jonge weetal ! Wie zou het
anders bewerkt hebben, dat ik thans weer veel beter ben ?"
„Asadama zeker niet, Vader", antwoordde Moeilet met overtuiging.
Poenlau zeide niets. Ze roerde zenuwachtig in de borrelende
en pruttelende maisbrij. In haar hart gaf ze haren zoon gelijk,
doch durfde het niet uit te spreken, zooals hij.
Lakamalei was niet te overtuigen. Met ruwe stem riep hij
Moeilet toe : „zwijg, wijsneus, zou jij ons willen leeren ?"
Moeilet zweeg ook, maar was daarmede nog lang niet overtuigd, veel minder overwonnen. Wel werd zijn haat tegen den
loeboelong, maar niet zijn vertrouwen in de geesten er door gesterkt. Hij keek zijn moeder aan en zag, dat ze innerlijk aan zijn
zijde stond. Evenwel roerde hij uit eerbied voor zijn vader dit
onderwerp niet meer aan. Ook de beide ouders spraken er niet
meer over. Ze waren in ieder geval blijde, dat de ziekte blijkbaar
genezen was, onverschillig wie de bewerker daarvan was geweest.
Zwijgend nuttigde ieder zijn portie maisbrij. noodra Moeilet
zijn deel op had, ging hij naar buiten en bleef voor het huis
staan. De beide varkens waren er niet meer. Dat herinnerde
hem opnieuw aan den hebzuchtigen priester.
Hij wierp een woedenden blik in de richting waar Asadama
woonde.
3o

Spoedig kwamen zijn kameraden naar buiten en onder vroolijk spel vergat Moeilet weldra den priester en wat deze had
misdaan. Hoewel hij reeds in zijn jongelingsjaren was, kon hij
nog echt van harte meespelen, in alles wat de jongere dorpsgenooten deden.
Ze leven zoo vrij en blij, die Aloreezen in hun bergdorpjes en
hebben met niets en niemand te maken. Kleeren dragen ze niet,
geld hebben ze niet noodig ; als ze slechts te eten hebben is het
hun genoeg ! Natuurlijk verandert dit nu meer en meer onder
den invloed van het Europeesch Bestuur en Christendom. Er
worden scholen opgericht, waar de kinderen met de cultuur
in aanraking komen ; er moet belasting betaald en heerendienst
verricht worden, waardoor de bevolking genoodzaakt wordt zich
eenigszins op de hoogte te stellen van hun tijd. Nu mag men dit
een achteruitgang noemen voor dit primitieve volk, dat „zoo gelukkig is in zijn onwetendheid", zooals iemand tot mij zeide,
doch als men dit verhaal aandachtig heeft gelezen, zal men wel
tot een andere overtuiging komen. Het geeft de toestanden
onopgesmukt weer, zooals die door mij gevonden werden en
vooral zooals die overal op Alor heerschten, vóór dat het Nederlandsch Bestuur in 19I2 zich op Alor vestigde.
Vloeilet en zijn kameraden gingen weer eens hun geliefkoosde spelletje spelen, namelijk het organiseeren van een
„wilde-zwijnen" jacht. Eenige knapen waren de „wilde
zwijnen" en deze moesten zich in het bosch verbergen. De
anderen gingen er, als echte „jagers", met boog en pijlen op uit,
om hen te vangen. Moeilet behoorde tot de groep „wilde varkens" en liep vroolijk met zijn makkers naar het woud. Voorloopig bleven ze nog dicht bij elkaar, doch weldra verspreidden
zij zich, om niet zoo spoedig gevangen te worden. Het duurde
niet lang, of ze hoorden het roepen en schreeuwen der jagers en
het blaffen der honden. Moeilet wierp zich plat op den grond en
kroop als een echt „wild varken" op handen en voeten door het
dichte struikgewas. Met kloppend hart hoorde hij hen steeds
nader komen. In gespannen verwachting loerde hij door het
dichte groen.
Daar klonk een juichkreet. De jagers hadden één van zijn
31

kameraden ontdekt en nu begon de jacht. Het „wilde varken"
liep uit alle macht het bosch in, juist in de richting waar Moeilet
lag. De bamboepijlen snorden door de lucht, maar misten hun
doel. Keffend kwamen de honden naderbij. Moeilet zag zich
genoodzaakt, de vlucht te nemen. Onder hoera-geroep der jagers
werd hij achtervolgd en beschoten. Hij wist echter behendig aan
zijn vervolgers te ontkomen. Deze ontdekten intusschen weer
een anderen kameraad, en zoo ging het spel verder, tot groot
vermaak van beide partijen. Moeilet werd nu gezien door een
andere groep jagers en opnieuw begon de wilde jacht. Hij
vluchtte in de richting van het dorp, doch plotseling staakte hij
zijn loop. 0p korten afstand zag hij den tooverpriester, die
wortels en geneeskrachtige kruiden zocht. Moeilet wilde omkeeren, maar werd door de juichende jagers verhinderd. Een
woedende blik van den loeboelong bewees hem duidelijk, dat
deze het voorval in het huis van Lakamalei nog niet vergeten
was. Hij zeide niets, maar ook de andere knapen zagen zijn
boozen blik en slopen stil weg. De vreugde was gestoord en
niemand van hen durfde verder te spelen.
Nadat ze op eenigen afstand van den loeboelong waren, zei er
een op fluisterenden toon : „Zeg, Moeilet, zag je wel hoe boos
Asadama keek ?"
„Ja," antwoordde deze, „ik schrok ervan. Hij is boos op mij."
„Waarom? Waarom?" vroegen verschillende knapen nieuwsgierig en schaarden zich dichter om Moeilet heen. Deze wierp
een angstigen blik in de richting van den tooverpriester en
nadat hij zich er van overtuigd had, dat deze ver genoeg weg
was om hem niet te kunnen verstaan, sprak hij fluisterend :
„Hij heeft mijn Moeder geslagen en getrapt."
„En toen ? En wat heb jij toen gedaan ?" vroegen verschillende stemmen tegelijk.
Moeilet keek opnieuw angstig rond. „Toen heb ik hem met
een stuk hout op den arm geslagen." ... .
„Hé !" riepen zijn makkers verbaasd uit en keken hun kameraad vol bewondering aan. Zulk een heldendaad hadden ze van
hem nooit verwacht. Dat zou zelfs een volwassen man niet gedurfd hebben, want allen vreesden den man, die met de geesten
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in verbinding stond en daardoor verschrikkelijke dingen kon
doen ! Sommigen huiverden en dachten er met schrik aan, dat
de loeboelong hen in gezelschap had gezien van dengene die
hem had geslagen ! Zij duchtten nu, even als Moeilet, den toorn
van den tooverpriester. Voordat hij begreep waarom, verliet de
een na den ander hem en sloop voorzichtig naar het dorp terug.
Bedroefd ging hij ten laatste ook zelf maar naar huis.
Spoedig bemerkte Moeilet, dat zijn vader en moeder over
hem gesproken hadden, want Lakarnalei was alles behalve
vriendelijk tegen hem. Zijn moeder was stil, zooals gewoonlijk,
maar zijn vader schold hem voor een jonge weetal, een deugniet,
die nog eens een ongeluk over de familie zou brengen.
„Maar, Vader, wat heb ik dan gedaan," vroeg Moeilet eindelijk, eenigszins verwonderd maar tevens bedroefd, want hij had
zijn ouders lief en deed hen niet gaarne verdriet aan.
„Je hebt gezegd, dat de geesten niet veel te beteekenen hebben en dat Asadama machteloos is ! Daarmede heb je de geesten beleedigd en wie weet wat daar het gevolg van zal zijn !"
antwoordde zijn vader verwijtend.
„Nu, Vader, het is toch zoo ! Asadama kwam hier, beroofde
ons van het beste wat wij bezaten en liet ons hulpeloos achter....
In het woud stond ik tegenover een ontzaglijke macht, zocht
hulp bij de Woeilet-Sak, maar vond ze vernietigd op den grond
liggen. Waar blijft dan hun macht ?"
Toornig klonk de stem van zijn vader weer, toen deze antwoordde : „Als je nog eenmaal zoo iets durft te zeggen, dan zal
ik je met een rottan op je mond slaan ! Denk je dat ik door jou
een ongeluk over ons huis laat brengen ? Je beleedigt de
geesten !"
Moeilet was verbluft. Hij wilde in geen geval de geesten
kleineeren, Zijn vertrouwen in hen was echter geschokt.
Daarentegen werd hij in zijn overtuiging, dat er een hoogere
macht bestond, waarvoor zelfs de geesten beefden, gesterkt.
Hij was te zeer overweldigd, door hetgeen hij in het woud had
beleefd, om er zich van los te kunnen maken. Om zijn ouders
evenwel niet te weerspreken, ging hij bedroefd weg en zocht
zijn speelmakkers weder op. Deze liepen echter weg, want ze
33
UIT DE DUISTERNIS.

3

wilden niet gaarne nog eenmaal door den priester in zijn
gezelschap gezien iworden ! Dit bedroefde den armen jongeling nog meer. Hij ging buiten de kampong op een rotsblok
zitten.
Vóór hem lag het berglandschap in al zijn indrukwekkende
schoonheid. Grillig gevormde bergtoppen en reusachtige lavablokken werden helder door de zon beschenen, terwijl diepe
kloven en ravijnen met hun geheimzinnig duister plotseling de
aandacht trokken. Overal waar slechts een weinig aarde de
rotsen bedekte, was een weelderige tropische plantengroei ontstaan. Er waren ook plaatsen, waar de hellingen al te steil afliepen en daardoor alle plantengroei onmogelijk maakten. Desondanks wisten enkele boomen zich ook daar nog vast te klemmen. Hun wortels kropen als reusachtige slangen langs de kale
steenen en drongen in spleten en holten, om de noodige levenssappen te zoeken.
Hier en daar ontsprong een heel kleine beek en stortte zich
klaterend en schuimbedekt, in voortdurende haast en met groote
sprongen naar beneden. Aan hun boorden verdrongen varenplanten en struikgewas elkander, om het verfrisschende nat in
zich op te nemen.
Waar de hellingen minder steil waren, stond het tropenwoud
als met vloeibaar goud overgoten. Enkele zwartgebrande open
plekken lieten de plaatsen zien, waar tuinen werden aangelegd.
Op andere plaatsen was het zachte, frisch ontspruitende groen
der jonge djagoeng-plantjes verkwikkend voor het oog. Ook
waren er uitgestrekte velden met alang-alang bedekt. Hier had
de bevolking vroeger het hout weggekapt en er tuinen aangelegd, doch nadat deze verlaten waren, was het onuitroeibare
alang-alang er welig gaan tieren. De lange witte pluimen schitterden als zilveren sieraden in het zonlicht. Deze schijnbare
weelde was in werkelijkheid een groote plaag voor het land.
Het zaad werd door den wind in alle richtingen verstrooid en
schoot maar al te gewillig omhoog.
Peinzend keek Moeilet lang, zeer lang naar dit schoone
natuurtafereel, alsof hij het heden voor het eerst zag. In zekeren
zin was dit ook zoo. Tot nog toe was hij er even gedachteloos
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aan voorbijgegaan als zijn vader en grootvaders voorheen. Ze
zagen de schoonheid wel, maar die schoonheid had hun niets
te zeggen. Ze hadden er geen gevoel voor en waren daardoor
blind voor het natuurschoon in hun allernaaste omgeving.
Heden echter zag Moeilet voor het eerst, hoe mooi zijn vaderland eigenlijk was. Nu eerst werden zijn oogen voor de prachtige natuur geopend. Hij kreeg eenig gevoel voor de machtige
indrukken die deze reusachtige bergmassieven op ons, kleine
menschen, maken. Die geweldige rotsblokken en ontzettende
diepten begonnen te spreken.
„En toch beefden ze en sidderden, zoodat zware boomen omvielen of afbraken, toen die geweldige godheid nader trad",
fluisterde Moeilet. „Hoe oneindig groot en sterk moet die god
of goden wel zijn, die ik ontmoet heb in het bosch ! Werd ik
niet tegen den grond geslingerd, zoodat ik er duizelig door
werd ? .... Lagen niet de Woeilet-Sak, die wij als de machtigsten en wreedsten vereeren, vernietigd op den grond ? Ja, waarlijk, er moeten veel machtiger goden zijn" ... .
Wij weten echter zoo weinig van hen. Lahatalla is de hoogste
god, de schepper van alles wat bestaat, volgens den loeboelong,
doch meer weten wij ook niet. Hoe moeten wij hem ons dan
voorstellen ? In welke gedaante ? Hoe moeten wij hem aanbidden ? Niemand kan het ons zeggen, zelfs Asadaxna niet ! Hij
vertelde wel, dat vroeger de menschen met Lahatalla konden
spreken als kinderen met hunnen vader; ook, dat de groote god
op aarde kwam om herten en wilde varkens te jagen : dan
mochten de menschen tot hem komen en hun wenschen voor
hem brengen. Doch die tijden zijn nu reeds lang voorbij.
Lahatalla komt niet meer en wij kunnen niet meer tot hem
spreken !"
Hij zuchtte.
De Aloreezen gelooven, dat een groote godheid bestaat,
Lahatalla, schepper van hemel en aarde, menschen en dieren.
In tallooze verhalen wordt zijn naam genoemd en over zijn
daden gesproken. Ze gelooven, dat er velen na hun dood in
het rijk van Lahatalla zullen komen en daar zeer gelukkig zullen
zijn. Die voorstellingen zijn echter zóó vaag, dat niemand
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gaarne het tegenwoordige wil ruilen voor het toekomstig verblijf in het rijk van Lahatalla.
Moeilet kende die verhalen. Hij had er vaak tot diep in den
nacht naar geluisterd, bij het knappende houtvuurtje op het
dorpsplein. Heden evenwel kon hij de gedachte niet van zich
afzetten, dat de god, die in het onweer en de aardbeving tot hem
had gesproken, nog machtiger moest zijn dan Lahatalla ! Hij
had de nabijheid gevoeld van den Almachtige en daarbij zonk
zelfs de heerlijkheid van Lahatalla weg, ondanks alles wat men
daarvan vertelde. En van dien almachtigen God sprak ook het
schoone berglandschap daar aan zijn voeten. Onwillekeurig
kwam hij er van onder den indruk en heden voor het eerst
werd er een vragen en zoeken naar den onbekenden God in
zijn binnenste wakker, wel vaag en onbewust, tastend en onzeker, maar onweerstaanbaar en onloochenbaar ! Hij had iets
gevoeld van wat de Apostel Paulus zegt in Handelingen 17 : 27
en Romeinen i : ig en 20 : „Opdat zij den Heere zouden zoeken
of zij Hem immers tasten en vinden mochten, hoewel Hij niet
verre is van een iegelijk van ons. Overmits hetgeen van God
kennelijk is, in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Want Zijne onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien,
beide Zijne eeuwige kracht en Goddelijkheid !"
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HOOFDSTUK IV.

WRAAKGIERIGE PLANNEN.
Het was in het dorp bekend geworden, dat Moeilet den
loeboelong had geslagen. Hoewel menigeen innerlijk met bewondering naar den jongeling opzag vanwege deze daad, die zij
zeer goed konden begrijpen, werd hij voortaan toch door een
ieder gemeden, want niemand wilde gaarne in onmin komen bij
den tooverpriester. Asadama zelf was ook allesbehalve met deze
zaak ingenomen. Hij voelde het als een zware schande, die beslist gewroken moest worden. Hij loerde dan ook steeds op een
gelegenheid, om Moeilet zijn wraak te doen gevoelen.
Het was ongeveer in de maand Maart. Volgens oude gewoonte, werd de bedevaart naar den berg „Lellah" voorbereid,
om daar de offers te brengen, noodig voor een goeden oogst. Deze
berg lag ongeveer een halven dag gaans van Takailafoei. Hier
lagen een groote menigte aarden kookpotjes en drinkvaten van
zeer ouden datum. Ze waren verweerd en gebroken en ten deele
door slingerplanten overgroeid. De plaats waar ze lagen was
duidelijk herkenbaar, daar de naaste omgeving steeds schoon
werd gehouden. Hun oorsprong wist niemand. Er waren wel
vele verhalen over deze geheimzinnige voorwerpen in omloop,
doch alle uit de fantasie der bevolking opgekomen. Ze kwamen
in hoofdzaak hierop neer : Een man met den naam „Kohpoei"
was op zekeren dag aan het jagen. Opeens werd hij een groot
hert gewaar. Het was wit van kleur met roode oogen : een sierlijk gewei tooide den prachtigen kop.
Kohpoei legde een pijl op de pees en maakte zich reeds gereed
om te schieten, toen het hert hem plotseling toeriep : „Schiet
niet, want ik ben een godheid !" .... .
De jager schrok hevig en beloofde een groot offer. Hij vreesde
de wraak van de beleedigde godheid !
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Het hert antwoordde daarop : „Als gij belooft, nooit herten
meer te zullen schieten en mij elk jaar om dezen tijd (n.l. in
Maart) een offer te brengen, dan zal ik je een plaats aanwijzen,
waar vele goede geesten wonen, die u een rijken oogst zullen
schenken,"
Kohpoei beloofde dat hij nooit meer herten zou gaan schieten en ook steeds het gevraagde offer zou brengen.
Het hert ging hem daarna voor naar de plaats, waar genoemde
kookpotjes lagen en zeide : „zie, deze potjes en drinkvaten zijn
uit den grond opgekomen en zijn de woonplaatsen van goede
geesten. De kookpotjes zijn de woningen van de „Kolia", die u
steeds mais en ander voedsel schenken. Indien gij hen eert en de
offers brengt, die ik u zeggen zal, zult gij nooit honger lijden.
De watervaten zijn de woningen van de „Galaï", die den regen
voortbrengen en u van drinkwater voorzien. Indien gij hen eert
op de wijze die ik u zeggen zal, zult gij steeds drinkwater ontvangen en regen op zijn tijd, die uw mais en rijst zal doen
groeien."
Daarna gaf het hert de volgende voorschriften : „Ieder jaar,
in deze maand, komt gij met uw dorpsgenooten naar deze
plaats en brengt mede : „inde" 'L), eenige maiskolven, een
mandje rijst, een handvol zout, eenige kippen en eieren en een
varken. De „inde" zult gij hier links van de potjes roosteren, het
varken en de kippen moet gij rechts daarvan slachten en daarbij
de woorden uitspreken : „ „Gij, Kolia, die rijk en goed zijt,
schenk ons ook in dit jaar een overvloedigen oogst, dan zullen
wij u ook te eten geven wat gij gaarne wilt." " Gij moogt echter
niet vergeten, dat, wanneer gij naar deze plaats zult gaan, geen
vrouw of kind of vreemdeling u mag vergezellen ! Gij moet
recht-toe-recht-aan hierheen komen en moogt niet omzien,
noch naar rechts of naar links blikken. Elkeen dien gij ontmoet
op den weg, moet gij dooden met het zwaard dat ik u geven zal.
Ook al is het een dorpsgenoot of zelfs uw eigen vrouw, die door
nieuwsgierigheid gedreven uw handelingen gadeslaat, gij moet
ze dooden !"
1) Maleisch: Oebi-kajoe, een soort knolvrucht, die als zoete aardappelen
smaakt en veel als zoodanig wordt gebruikt.
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Het hert wees daarna een plaats aan, waar een oud, roestig
zwaard lag. „Neem dit zwaard en laat de priester het bewaren
en bij deze gelegenheden gebruiken."
Na deze woorden verdween het hert met een sierlijken sprong
in het struikgewas. Kohpoei gehoorzaamde en deed wat het
hert bevolen had. Sinds dien dag werden de nakomelingen van
Kohpoei de priesters van Takailafoei en hielden zich nauwkeurig aan de voorschriften van het zonderlinge hert ... .
De bewuste dag brak aan. Heel vroeg in den morgen sloeg de
priester met de vlakke hand op zijn geestentrom. Dof klonken
de tonen door de kampong, de mannen bijeenroepend en
tegelijk de vrouwen en kinderen waarschuwend ! Weldra
kwamen dan ook uit alle huizen mannen en jongelingen naar
buiten, beladen met hun offergaven. Wie veel geeft, zal ook
veel ontvangen, is blijkbaar hun overtuiging, vandaar dat ze
zooveel mogelijk van de geliefkoosde spijzen der goden meebrengen. Vrouwen en kinderen hielden zich angstvallig in de
woningen verborgen.
Nadat alle mannen verzameld waren, sloeg de loeboelong op
een gong. De schrille tonen waren het sein voor den aftocht en
de doodsklok voor alle onbevoegden, die op hun weg mochten
komen.
Asadama nam het oude, roestige zwaard in de hand en de
stoet zette zich in beweging. Met zijn loerende oogen monsterde
hij alle mannen, die in een lange rij achter elkander liepen op het
smalle bergpad.
„Hé, Moeilet van Lakamalei is er niet ? Waar zou die zijn?"
Een helsche gedachte vloog door zijn brein en deed een
breede grijnslach om zijn mond ontstaan. Zijn bevende hand omklemde het oude zwaard krampachtig, terwijl hij mompelde
Wat zou het mij veel waard zijn, als ik dien brutalen bengel nu
eens vóór mij kreeg inplaats van achter mij, zooals het behoorde!
Misschien heeft hij zich een dag vergist en is op jacht gegaan.
HA, wat zou het heerlijk zijn, als ik hem nu eens ontmoette !....
Er is nog bijna geen jaar voorbij gegaan, waarin dit zwaard in
zijn scheede mocht blijven en steeds had ik medelijden met de
arme slachtoffers, want meestal waren het onwetende vreemde39

lingen, Als ik echter hem ontmoette, .... met hart en ziel zou
ik op hem inhakken ! .... Niemand zou het kunnen verhinderen, zelfs zijn eigen vader niet, want dan was het immers mijn
plicht tegenover de goden ?" ... .
Hij lachte zuur-zoet voor zich heen en zijn slangenoogen
schoten vuur : achter iedere struik en achter iederen boom
meende hij zijn vijand te zien, en hield het zwaard reeds gereed,
om den jongen man onmiddellijk, in den naam der goden,
onschadelijk te kunnen maken.
Uur na uur verliep echter, zonder dat ook maar iemand werd
gezien. Men naderde de bewuste plaats al meer en meer en de
kans om zijn vijand te ontmoeten verminderde met elke minuut.
Woedend daarover, zon de tooverpriester op nieuwe wraakmiddelen. Dat Moeilet niet medegegaan was, achtte hij een beleediging voor zich zelf en voor de geesten, een beleediging,
die niet ongewroken mocht blijven ! Zijn haat groeide steeds
aan, door de teleurstelling bij zijn plannen. Hij overdacht, hoe
men reeds in de kampong vertelde, dat Moeilet geen ontzag
meer had voor de geesten en de goden verachtte, en dat dit
alles de schuld zou zijn van zijn optreden tegenover Lakamalei !
„Het is waar, ik heb mij op dien avond te veel laten gaan en te
duidelijk laten zien, waarom het mij te doen was. Nu zullen ze
mij niet meer zoo spoedig laten roepen in het dorp, wanneer er
iemand ziek is. Daardoor zal ik schade lijden en dat alles door
zoo'n bengel van nog geen 17 jaren ? Neen, dat nooit ! ... .
Wacht maar baasje, je zult deze daad duur betalen !" ... .
Ze waren op de plaats van bestemming aangekomen. De
mannen maakten ijverig de omgeving der potjes schoon. Nadat
het struikgewas en de slingerplanten tot op ongeveer een meter
van de onderste potjes verwijderd waren, hielden ze op. Nu
moest Asadama zelf het verdere doen, want men mocht geen
stukje of scherfje aanraken. Daarmede zou zelfs de loeboelong
zijn leven kunnen verspelen, daar de goden onmiddellijk dooden
zouden dengene die ook maar één der aarden vaten mocht aanraken !
Zoo voorzichtig mogelijk nam hij dan ook takje voor takje
weg en sneed grassprietje na grassprietje af, steeds gebeden
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prevelend. Het mocht toch eens gebeuren, dat hij ongemerkt
een of ander voorwerp aanroerde ! Het duurde wel een uur,
vóór hij met dezen arbeid gereed was. Al dien tijd zaten de
mannen angstvallig op den grond gehurkt, rondom den hoop
scherven. Eindelijk stond Asadama op. Hij had sinds lang niet
meer zóó gezwoegd, want nooit behoefde hij zelf zijn tuin te
bewerken. Daar zorgden de dorpsgenooten wel voor, om in
tijd van nood op hun beurt op zijn hulp te kunnen rekenen.
Hij was dan ook zichtbaar vermoeid door het werk en door den
angst, waarin hij verkeerde.
Er heerschte een doodsche stilte op den berg. Alleen speelde
de wind wat door de afgehakte struiken.
Asadama stond op en vertelde het verhaal van het witte hert,
dat wij reeds gehoord hebben. Met klem herhaalde hij de voorschriften, door deze godheid gegeven. Hoewel allen het verhaal
reeds van buiten kenden, luisterden ze toch weer opnieuw met
met groote aandacht naar deze eentonige voordracht.
Nadat hij zijn bevelen gegeven had, heerschte er eenige
minuten lang een angstige stilte.
Langzaam stond dan de oudste bewoner van Takailafoei op
en bracht zwijgend zijn offergave naar den loeboelong. Deze
nam de „inde" in zijn hand, bekeek die van alle kanten en
knikte tevreden. Plechtig hurkte de priester op den grond en
las eenige droge twijgen tezamen. Daarna spleet hij een droog
stuk bamboe, dat hij medegebracht had, over de lengte in
tweeën. In de eerre helft maakte hij een lange, smalle gleuf en
schuurde de scherpe kant van de andere helft regelmatig daarover. Door de voordurende wrijving ontstond er warmte en
het duurde niet lang, of de bamboe begon te gloeien. De
priester blies nu op de glimmende plaats, totdat er ter leste
een vlammetje uit opsprong, en maakte zóó een vuurtje. Terwijl
hij de „inde" daarop legde, prevelde Asadama : „0, Kolia, die
rijk en goed zijt, schenk ons een overvloedigen oogst, dan zullen
wij U deze „inde" brengen, want wij weten dat gij ons tot
nog toe „inde" gegeven hebt, zooveel wij maar wilden. Laat ook
dit jaar de „inde" weer goed groeien en gedijen, opdat wij
mogen eten en lang leven."
4'

De andere mannen brachten elk op zijn beurt hun offergaven en de priester wijdde ze daarop aan de goden. Nadat
eindelijk alles geofferd was, geheel naar de voorschriften van
het hert, nam Asadama een stukje halfverbrande „oorba" (een
knolvrucht) en sprak duidelijk hoorbaar voor allen : „O, Kolia,
geef, dat dit stukje „omba" moge worden voor onze vijanden
tot vergif, waaraan ze moeten sterven. Laat allen die met dit
stukje in aanraking komen, op gruwelijke wijze vergaan."
Hij sprak in het meervoud, maar had kennelijk een bepaald
persoon voor oogen. De mannen hoorden de bede van den
tooverpriester en keken angstig rond. Wee hem, die thans een
vijand van den loeboelong werd, want die zou door de goden op
gruwelijke wijze gemarteld worden !
Lakamalei werd bleek. Hij had des morgens alle moeite gedaan om zijn zoon te bewegen mede te trekken, maar deze had
beslist geweigerd. Hij was te bang voor de wraak van den loeboelong en de geesten. Hij geloofde niet meer aan hun macht,
zooals vroeger. Toch verkeerde hij nog onder hun invloed.
Hij was overtuigd van hun onmacht, doch, daar hij den
almachtigen God niet kende, ofschoon hij Dien wel zocht en
aan Wien hij ook onbewust geloofde, stond hij toch voortdurend in twijfel. Moeilet hinkte nog op twee gedachten. Hij
wilde den god dienen, dien hij in de aardbeving ontmoet had,
maar wist niet hoe. Hij wilde den onmachtigen goden den rug
toekeeren, doch kon het niet, daar hij geen andere beschermers
bezat. Zoo werd de toestand voor den jongeling onhoudbaar.
Hij haatte den tooverpriester, en vreesde zijn wraak; hij wilde
de goden en geesten verlaten, en beefde toch voor hun invloed ; hij zocht den hoogsten god, en vond hem toch niet.
Overal om hem heen predikte de natuur hem, sinds dien merkwaardigen dag, een almachtig Opperwezen ; hij kon het evenwel niet grijpen en tastte nog in het rond als een blinde. Er
ging meer in den jongeling om, dan hij zelf verklaren kon.
De paar maanden, die er tusschen het avontuur in het bosch
en dezen dag lagen, hadden den onbekommerden knaap doen
rijpen tot jongeling en misschien zelfs nog meer. Hij peinsde
over dingen, waar menig volwassene gedachteloos aan voorbij
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ging. Daarom had hij zich dien dag verborgen gehouden in de
ouderlijke woning, om niet een prooi der wraak van de goden en
hun onwaardigen dienaar te worden ... .
De avond daalde, de mannen keerden tevreden en zelfs overmoedig terug naar de kampong. Immers was thans de oogst voor
het naaste jaar verzekerd ? Er waren slechts twee mannen die
aan de vroolijke gesprekken geen deel namen. Het was de
tooverpriester, die middelen en wegen zocht om den weerspannigen knaap ten val te brengen, en Lakamalei, die met
zorg dacht aan de toekomst van zijn kind. Immers zijn zoon
werd steeds vreemder in doen en laten en in gedachten en
woorden ... .
Tenslotte overviel Lakamalei een gevoel van schaamte. Hij
was het immers, die, om zijn eigen leven te redden, de „Sarwas"
had uitgeleverd ? „Dwaas die ik was," sprak hij tot zich
zelven, „nu zijn mijn kinderen zonder beschermgod ! Daardoor ben ik zelf de oorzaak geworden van hun ongeluk dat
komen moet. De geesten nemen wraak, en wie weet welke
rampen nog boven ons hoofd hangen ! De. loeboelong haat
Moeilet en hij zal ongetwijfeld niet rusten, totdat hij ons kind
ten val gebracht zal hebben. Hij is machtig en listig. Niemand
kan zich tegen hem verzetten, zonder den toom van de
goden te moeten duchten. Nu heeft hij onzen eenigen bondgenoot, de „Sarwas", ook nog op zijn zijde, wie zal ons nu bewaren in de ure des gevaars ? En dat alles door mijn schuld !"
Hij liet het hoofd op de borst zinken. „Wat kan ik nu doen,
om het ergste te voorkomen? Zal ik nog eenmaal met Moeilet
praten ? Het zal niet veel helpen. Ik heb reeds zoo vaak met
hem gesproken, den laatsten tijd. Hij hoort mij rustig aan en
gaat toch zijn eigen weg."
Lakamalei wond zich steeds meer op. Het schuldgevoel
drukte hem neer, de halsstarrigheid van zijn zoon prikkelde hem.
„Ik wil het nog éénmaal probeeren, en als dat niet helpt, zal
ik hem slaan. Dan zal ik hem met geweld leeren om de
geesten te eeren zooals het behoort !"
Met zulke gedachten vervuld, naderde hij zijn woning.
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HOOFDSTUK V.

DE WRAAK VAN DEN PRIESTER.
Nadat des morgens de mannen het dorp hadden verlaten,
kwam Moeilet van de bovenste verdieping, waar hij zich verborgen had gehouden, naar beneden. Poenlau keek verwonderd
op. ,,Wat is dat ? Ben je niet meegegaan naar den berg Lellah ?"
„Neen, Moeder, ik ben bang voor den loeboelong. Hij kijkt
mij altijd zoo boos aan, dat ik vrees nog eenmaal met hem in
aanraking te komen."
„Maar jongen, als je nu niet medegaat, zal onze oogst mislukken en moeten wij honger lijden !"
Moeilet schudde het hoofd. „Moeder, dat heeft daar niets
mede te maken, want Vader is immers met hen mede gegaan ?"
„Moeilet, toe, loop hen vlug achterna 1" sprak zijn moeder
bijna smeekend : „Doe het om ons allen te helpen."
„Neen, Moeder, de geesten zijn boos op mij en zij zullen mijn
offers toch niet aannemen."
„Moeilet, wat scheelt je toch in de laatste maanden ? Je
maakt mij ernstig bezorgd."
De zoon keek zijn moeder aan met een uitdrukking van
medelijden en droefheid. „Ach, Moeder, sinds ik in het bosch
door de aardbeving overvallen ben, laat de gedachte mij niet los,
dat er een hoogere godheid moet zijn dan al de onze en dat deze
tegenover hem niet veel te beteekenen hebben .... Vooral na
het optreden van Asadama op dien vreeselijken avond, ben ik
gaan twijfelen aan hem zelf en aan zijn goden. Hij stelde zich
aan als een roover en niet als een helper in den nood. Hij heeft
ons het beste wat wij bezaten, onze „Sarwas", ontroofd en liet
ons hulpeloos achter ! Nu zoek ik sinds dien tijd naar een
hooger en machtiger godheid."
Sprakeloos van verbazing hoorde zijn moeder toe, zonder
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hem te kunnen begrijpen. Moeilet merkte dat wel en wilde het
haar duidelijk maken.
„Kijk, Moeder, alles rondom mij zegt mij, dat er goden
moeten zijn, die zelfs boven Lahatalla staan. Als ik door het
woud loop, vertelt mij elke boom en iedere struik, ja zelfs elke
bloem en ieder blad van dat geheimzinnig Opperwezen. De
vogels in de boomen, de herten en wilde varkens tusschen de
struiken, de torren en kevers in de lucht, zij alle spreken een
raadselachtige taal. Ik versta hun taal nog niet, maar luister er
naar en hoe aandachtiger ik luister, des te duidelijker verneem ik
hun stemmen, Moeder. Soms jaagt het mij angst aan, een
andere keer verneem ik het gaarne. Het is geheimzinnig, angstwekkend en benauwend, doch ik kan het niet nalaten er naar te
luisteren. Steeds moet ik opnieuw stil staan en opmerken wat
de natuur mij meêdeelt."
Poenlau schudde meewarig het hoofd. „Arme jongen, je bent
te zeer geschrokken door het vreeselijke gebeuren op dien dag.
Over eenigen tijd zal je het wel vergeten zijn en dan stel je
vanzelf die dwaasheid uit je hoofd."
„Ik hoop het, Moeder, want geloof mij, ik lijd er zelf onder.
Dag en nacht laat het mij niet met rust. Misschien is het een
of andere booze geest, die mij vervolgt en mijn leven wil verwoesten, dat weet ik niet, maar gekheid is het in geen geval,
daarvoor is de invloed die er van hem uitgaat te sterk !"
Poenlau zuchtte. „Ja, ons familieheiligdom is weg. Nu
krijgen de booze geesten macht over ons. Wie weet waar dat
nog op zal uitloopen !"
„Moeder", hernam Moeilet in gedachten verzonken, „als ik
zoo luister naar alles om mij heen en dat opmerkzaam gadesla,
komt steeds de gedachte in mij op, dat deze god toch niet zoo
boos en slecht kan zijn. Veelmeer komen onze geesten en goden
mij zoo voor. Zij schijnen mij minderwaardig toe."
Poenlau schrok hevig. „Jongen, wees stil ! Als de geesten
het hooren, zullen ze je zeker straffen."
Ze keek angstvallig rond, alsof de gevreesde machten dicht in
haar nabijheid rondwaarden. Moeilet zweeg. Hij kon niet in
woorden brengen, wat er in hem omging en zijn moeder be45

greep hem toch niet. Hij at zijn mais en ging daarna naar het
bosch in tegenovergestelde richting van den priester en zijn
mannen, want dezen wilde hij in geen geval ontmoeten.
noodra hij het stille boschpad was genaderd, gevoelde hij
weer de onmiddellijke nabijheid van dat machtige Wezen, dat
hier regeerde. En ofschoon hem dit gevoel neerdrukte, kwam
hij toch onder de bekoring er van. Hij dwaalde voort, langzaam, behoedzaam, steeds luisterend naar die geheimzinnige
taal, zonder woorden of klanken, ja, maar toch duidelijk waarneembaar.
Niet ver van hem af zag hij een groote bos tijger-orchideën
tegen een boomstam vastgegroeid. De dikke knollen stonden
dicht op elkander gedrongen, alsof er geen plaats meer vrij was.
Half vergane knollen werden achteruit geduwd door jonge,
sterke, frisch-groene bladeren, die krachtig naar voren schoten.
Tusschen de knollen stonden vijf dunne stelen, van ongeveer
een halven meter lengte. Deze waren van onder tot boven dicht
bezet met bloemen. De kelken van lichtgroene kleur waren vol
gele vlekken, de lichtblauwe meeldraden met gele helmknopjes
getooid. Hoewel Moeilet reeds ontelbare malen zulke bossen
orchideën was voorbij gegaan, had hij er nog nooit met aandacht naar gekeken. Heden echter stond hij stil en kwam
schroomvallig nader, de schoonheid dezer plant bewonderend.
Hoe langer hij keek, des te meer kwam hij onder de bekoring
van dit kunstwerk der natuur. Als in een droom verzonken,
stond hij daar. Het was hem, alsof ze begonnen te spreken en
weer hoorde hij dan die eigenaardige taal, waarmede de natuur
haren Schepper verheerlijkt. Moeilet luisterde, maar verstond
niet ; hij keek, maar begreep niet ; hij tastte rond, maar vond
geen steun voor zijn wankelende voeten. Het was soms alsof
hij in een andere wereld verplaatst was. Peinzend ging hij
onder den boom zitten. Daar ontdekte hij aard-orchideën, veel
minder talrijk en kleiner dan die op den boom, doch niet minder
mooi. De bloemkelken waren van hemelsblauwe kleur en
hadden een groen hartje. De zwakke stengels deden al hun best,
om zich boven de hun omringende varens en slingerplanten
uit te werken. De gerimpelde, spichtige bladeren bogen zich
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onwillig onder de sterkere mededingers der andere planten.
Aandachtig beschouwde Moeilet ook deze bloemen en daar ontdekte hij nog, tusschen het mos verborgen, heel kleine orchideën. De bloempjes waren helder wit en als het ware met
kleine, heel kleine diamantjes bestrooid. Hoevele duizenden
dezer bloemen had hij reeds achteloos vertrapt, zonder er ooit
naar omgezien te hebben, en heden begonnen zij alle tot hem
te spreken. Ook deze geringe plantjes stemden mede in het
groote koor van mosplanten, varens, struikgewas, groote
boomen, bonte vlinders, zoemende torren en jubelende vogels !
Zij bezongen den lof huns Scheppers, elk op zijn eigen wijze.
Moeilet zat als verstomd. Hij wist niet of hij droomde of
waakte. Ontwijfelbaar vernam hij hier de stem van den grooten
God, waarvan hij en zijn volk niets wisten. „Neen, ze mogen
dan Lahatalla den maker van dit alles noemen, hier is toch wel
een heel andere godheid aan het woord. Immers vertellen de
oude menschen, dat Lahatalla de menschen en planten en
dieren gemaakt heeft uit verveling en er verder niet meer naar
omziet. Maar, dat is onmogelijk, daarvoor is het alles te wonderbaar ingericht en te goed onderhouden ! Mogelijk is het, dat
Lahatalla alles gemaakt heeft, maar niet dat hij er zich verder
weinig om bekommeren zou. Hij maakte de dieren om ze te
kunnen jagen, de menschen om er mede te spelen, de boomen
om er onder te kunnen rusten als hij moede is van de jacht. Zoo
vertellen ons de oude menschen. Jammer dat wij er niet meer
van weten, want hij moet dan toch oneindig groot en machtig
zijn ! Of anders moet er een andere god zijn, een die nog veel
grooter en machtiger is, die dit alles heeft voortgebracht.
0, wisten wij toch maar wat van hem, dan behoefden wij niet
meer bang te zijn voor de geesten, want uit alles in de natuur
blijkt duidelijk, dat deze godheid wijs is en goed."
Zoo mijmerde hij voort en voelde zich weldra bedrukt en
overweldigd door al deze gewaarwordingen. Hij gevoelde al de
hulpeloosheid van den heiden, die begint te lezen in het boek
der natuur en zich voor ondoorgrondelijke raadselen geplaatst
ziet. Immers, „hoe zullen zij gelooven, indien er niemand is die
hen predikt ?" De Heere God heeft ons twee boeken gegeven,
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één in den Bijbel en één in de natuur. Nu is het niet een ieder
gegeven, in beide boeken te kunnen lezen, doch wie het kan,
komt onder den indruk van de ontzagwekkende majesteit van
den God des hemels en de aarde !
Zoo ging het ook Moeilet. Hij hoorde reeds in de verte de
stem van den Goeden Herder, die de bergen van Alor introk
om het verlorene te zoeken en te behouden ! Het werd hem te
machtig, hij vleide zich in het zachte mos neder en sliep in,
droomende van deze geheimzinnige macht. Na eenige uren
stond hij op en ging terug naar de kampong. Nu liep hij weer
even onverschillig langs de boomen en bloemen als vroeger en
het schoonti berglandschap had thans even weinig bekoring voor
hem als voor ieder ander. De herinnering echter aan het doorleefde bleef hem onverminderd bij.
In het dorp speelden de kinderen vroolijk en blij, want het
gevaar was nu toch voorbij getrokken. Moeilet keek niet naar
hen om. Hij kwam bij den ouden tempel. Daar stonden de
goden in de gestalte van monsterachtige krokodillen, met wijd
opengesperde muilen, besmeurd met het bloed der offerdieren,
bont beschilderd en behangen met lapjes, te vies om aan te zien.
Binnen in den tempel waren de overige heiligdommen opgeborgen, onzichtbaar voor de nieuwsgierige blikken der voorbijgangers. Zij werden slechts bij bijzondere gelegenheden te
voorschijn gehaald, want voor het dagelijksch leven waren de
houten beelden voldoende. Met een zekere minachting zag
Moeilet op deze monsters neer. Ze joegen hem nu geen angst
meer aan, met hun ziellooze oogen van schelpen en hun
bloedbevlekten bek ! Bij elk huis stonden dergelijke beelden,
soms ook wel in den vorm van een prauwtje en enkele in de
gedaante van een mensch. Achteloos ging hij aan die alle voorbij,
de beelden echter die bij het huis zijner ouders stonden, zag
hij met geheel andere oogen aan : deze wilde hij tot elken prijs
blijven eeren. Zij toch waren de woningen der voorouders, die
rijkdom, geluk, goeden oogst en kinderzegen schonken ! Bovendien hoopte hij ze, als de oudste zoon des huizes, eenmaal van
zijn ouders te erven, zooals zij die vroeger van hun ouders
hadden geërfd ! Vooral nu de oudste en rijkste voorouder, de
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„Sarwas", de aanzienlijkste en beste van alle, er niet meer was,
moesten de andere des te meer eer ontvangen, om tenminste
van hun hulp verzekerd te zijn. Misschien zouden zij dan de
fout van zijn vader nog goed kunnen maken. Dat het een grove
fout was, de „Sarwas" af te staan, daarover waren allen het
eens. Moeilet wierp dan ook een woedenden blik in de richting
van Asadama's woning. „Moeder had gelijk, zich daartegen te
verzetten ! De schurk had nooit in ons huis moeten komen. Hij
heeft ons beroofd, en dat zonder ons hulp te verleenen. Al de
ellende, die ik thans doormaak, is zijn schuld ! Nimmer zal
ik dat vergeten 1”
Lusteloos ging Moeilet naar binnen. Zijn moeder was er
niet en daar was hij dankbaar voor, want zij verstond hem
immers toch niet ? Ach, als er nu maar eens iemand was met
wien hij kon spreken, iemand die hem begreep en aan wien hij
zijn nood kon klagen ! Maar ze meden hem allen en konden of
wilden hem niet begrijpen. Moedeloos zat de jongeling op den
rand van zijn bale-bale en tuurde in het smeulende vuurtje.
„Kan ik het dan helpen, dat er een booze geest over mij gekomen is ? Is het mijn schuld, dat ik die verwarrende stemmen
hoor in het woud ? Ach, was ik maar door de vallende boomstammen verpletterd, of door de macht van den god, die daar
regeerde, vernietigd, dan was ik nu niet in deze ellende gekomen !"
Hij bedekte zijn gelaat met beide handen.
Poenlau kwam uit een naburig huis en beklom geruischloos
de ladder. Binnengekomen had ze eerst nog geen erg in Moeilet.
Toevallig keek ze echter op, toen hij diep zuchtte. Ze zag haar
zoon meewarig aan. Ze kon hem niet begrijpen of helpen, hoe
gaarne ze dat ook zou doen. In haar hulpeloosheid legde ze
een paar maiskolven in het vuur en roosterde die voor hem,
alsof ze daarmede den boozen geest die hem kwelde kon verdrijven ! Zenuwachtig rakelde ze het vuurtje maar eens op,
niet wetende wat te zeggen. Zij had steeds de adat van haar
volk gehandhaafd, zonder ooit verder over zulke dingen na te
denken en ze kon niet begrijpen, dat deze zaak Moeilet zóó zeer
kon neêrdrukken. Als je deed wat de priester zeide, was het
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immers goed ? Ja, het is waar, op dien avond had zij zich verzet tegen zijn wil en werd daardoor bijna de oorzaak van een
groot ongeluk. Met smart dacht ze aan dien avond terug en dat
niet zoo zeer om haar optreden, als wel om het verlies van hun
heiligdom. Met betraande oogen blikte ze naar haar kind, dat,
naar zij meende, het slachtoffer was geworden van de zelfzucht
van anderen.
Moeilet deed al zijn best om vriendelijk te kijken, want ach,
ze meende het toch zoo goed, die lieve moeder.
Traag kropen de uren voorbij. Men wachtte op de komst
van Lakamalei, en hoe langer dit wachten duurde, des te zenuwachtiger werden moeder en zoon. Innerlijk waren ze angstig
gestemd, wat zich in een onrustig heen en weer loopen openbaarde. Het duister viel reeds in, de jongere kinderen staakten
hun spelen, en nog was vader niet terug. Poenlau maakte het
avondeten voor het hongerige groepje gereed, zij zelf en Moeilet
wilden liever met eten wachten totdat Lakamalei thuis zou
zijn gekomen. Eindelijk hoorden ze hem met een buurman
praten. Poenlau schepte nu vlug een klapperdop vol geurige
maispap en Moeilet wierp nerveus een nieuw blok op het vuur.
Lakamalei bleef echter nog lang weg. Hij zag ook een weinig
tegen de ontmoeting met zijn zoon op. Hij nam zich echter voor
om kalm te blijven en ernstig met hem te spreken. Toch beefden
zijn knieën, toen hij de ladder beklom.
Terwijl hij zich door de nauwe opening wrong, heerschte er
voor een oogenblik een pijnlijke stilte in het vertrek. Er werd
geen groet gewisseld. Om toch wat te zeggen, sprak Poenlau
eindelijk verlegen : „Eet je mais maar vlug op, Lakamalei,
want ze staat reeds lang opgeschept."
De aangesprokene stond in twijfel, of hij dadelijk over het onaangename thema zcu beginnen of maar eerst zou eten. Honger
had hij niet, maar besluiteloos zette hij het napje aan den mond
en slurpte van het sterk gepeperde eten. Er heerschte een
drukkend zwijgen en ieder voelde het, dat dit de stilte voor den
storm was !
Lakamalei zette het napje even neer en wilde wat zeggen.
Er kittelde hem echter een maiskorrel in de keel, zoodat hij
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een paar keeren hoestte, zonder dat er evenwel een verstaanbaar
woord over zijn lippen kwam. Verlegen at hij verder. Moeilet
vestigde blijkbaar al zijn aandacht op het vuur, want hij wierp er
opnieuw een houtblok op. Hij wist met zichzelf geen raad.
Het napje was al ledig en Poenlau wist niets beter te doen, dan
het zoo spoedig mogelijk weer te vullen. Lakamalei wilde echter
eerst spreken, het moest nu eenmaal van zijn hart.
„Er waren heden veel mannen op den berg," begon hij onzeker.
„Zoo, waren er meer dan andere jaren ?" vroeg Poenlau met
schijnbare belangstelling, blijde dat de spanning gebroken was.
„Ja, maar .... er ontbrak iemand, die er ook had moeten
zijn !" ... .
Allen zwegen angstig.
„Asadama was woedend, toen hij mij alleen zag, en voorspelde onheil over ons gezin" ... .
„Ach, Vader ....," zei Moeilet bijna smeekend, terwijl de
tranen in zijn oogen sprongen.
„Waarom ben jij niet meegegaan, om onze goden te eeren
en hun hulp te vragen ?" antwoordde Lakamalei, heftiger
dan hij zich had voorgenomen.
Moeilet keek op. Deze driftige uitval van zijn vader had
minder invloed op hem dan de eerste zachte verwijten.
„Je bent een eigenwijze stijfkop, een domme jongen, die ons
allen nog in het ongeluk zult storten !" schreeuwde zijn vader
woedend.
Deze woorden prikkelden Moeilet tot tegenspraak.
„Vader, wie heeft onze „Sarwas" weggegeven en nog wel aan
een schurk ? Wie heeft daardoor een ongeluk over onze familie
gebracht ? ...."
„Zwijg ! ! ! .... bulderde zijn vader hem nu toe, buiten zichzelven van woede. Moeilet had de wondeplek aangeraakt en
ofschoon Lakamalei zich zelf ook voortdurend dit verwijt deed,
kon hij toch niet verdragen dat een ander en dan nog wel
zijn eigen zoon hem dit voorhield." Jij had alles nog goed
kunnen maken, door onze andere goden des te meer te eeren.
51

Nu vertoorn je hen ook door je stijfkoppigheid ! Je stort ons
daardoor in het ongeluk !" riep hij opgewonden.
„Vader ...."
„Dat zal ik je afleeren" en vóór iemand er op bedacht was,
sprong deze op zijn zoon toe en sloeg hem onbarmhartig met
een stuk hout op den blooten rug. Een oogenblik dacht Moeilet
er over, zich te verzetten en dan zou hij zijn vader verre de
baas zijn geweest, doch uit eerbied voor zijn vader deed hij dit
niet. Nu kwam Poenlau tusschen beiden en belette haar man
om Moeilet verder te slaan. Met hijgende boezem ging Lakamalei eindelijk op de bale-bale zitten. Hij zocht naar woorden
maar vond ze niet. Zijn woede was evenwel gebroken en grommend wendde hij zijn gelaat af.
Kermend van pijn stond Moeilet op en ging naar buiten.
Mistroostig zette hij zich op een rotsblok neer ; zóó boos had
hij zijn vader nog nooit gezien en zóó hevig had hij nog nimmer
een kastijding gehad.
„Het moet toch wel een groote fout zijn, die ik begaan heb",
dacht de arme jongeling, zich zacht de pijnlijke plaats wrijvend,
die min of meer bloedde, zoodat Moeilet er van schrok. „Maar
kan ik het dan helpen ? Is het mijn schuld, dat alles zoo geloopen is ? .... De goden zijn wreed ! Zij scheppen vermaak
in ons ongeluk ! Deze machtige godheid speelt met ons menschen. Hij kan het doen, hij is nu eenmaal de sterkste en wij
menschen kunnen er ons niet tegen verzetten. Het is anders
wel vreeselijk, zóó in zijn handen te vallen !" ... .
Pijnlijk vertrok zijn aangezicht, want de striemen op zijn rug
brandden en schrijnden erg. Een heftige dorst kwelde hem,
maar hij durfde niet naar huis te gaan, uit vrees nog eens zoo geslagen te zullen worden. Hij besloot dan ook, den nacht maar
buiten door te brengen. Voorzichtig sloop hij tusschen de
huizen door naar den rand van het Bosch. In hoog alang-alang
maakte hij een slaapplaatsje gereed.
Van slapen kwam echter niet veel. Deels door pijn, deels door
de nachtelijke koude, wilde de slaap maar niet over hem komen.
Zoo lag hij daar dan en keek met moede oogen op naar den
schitterenden sterrenhemel. Het liefelijk geflonker trok hem
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aan. Hij zag de ontelbaar vele sterren van den Melkweg, het
Zuiderkruis en de andere sterrebeelden, en, hoe vreemd ... .
deze begonnen weldra te spreken in dezelfde taal als de boomen
en bloemen en vogels gisteren in het woud ! Zij verkondigden
dezelfde macht en majesteit van den onbekenden God als de
planten en dieren op de aarde ! Moeilet begon te luisteren naar
die indrukwekkende rede en vergat zijn pijn. Hoe donkerder
de hemel werd, des te helderder schitterden de sterren.
Wonder, zóó had hij ze nog nooit gezien !
„Kijk, daar komt een ster nader, steeds nader. Nu is ze reeds
bij gindschen boom .... Wat is dat .... het is geen ster, het is
een geest, die in de gedaante van een vuurvliegje ronddoolt !....
0, daar is er nog een en nog een ! !" ... .
Sidderend van angst sloot hij de oogen, elke minuut iets
vreeselijks verwachtend. De Aloreezen gelooven namelijk, dat
de geesten des nachts als vuurvliegjes rondzweven en wee den
mensch, dien zij dan ontmoeten ! Deze wordt dan een speelbal
der daemonen. Alleen als ze met meerdere personen tezamen
zijn, durven de geesten niets tegen hen te beginnen !
Moeilet hield zijn adem in om zijn tegenwoordigheid niet te
verraden. Toch kon hij dit niet lang uithouden en moest
spoedig weer ademen. Voorzichtig gluurde hij naar den boom
en ontdekte tot zijn ontsteltenis een groote menigte vurige
puntjes, die al maar op en neer dansten. „0, wee, wat nu ?
Ze blijven gelukkig nog al in de nabijheid van den boom en
hebben mij blijkbaar nog niet gezien : als ze nu maar niet nader
komen."
Het duurde een uur, het werden twee uren en nog gebeurde
er niets bijzonders. Moeilet rilde van de koude. Een dichte
nevel spreidde zich over den berg en onttrok zoowel de dreigende vuurvliegjes als de liefelijke sterren aan zijn door slaap geprikkelde oogen. Na een korte wijle gesluimerd te hebben, werd
hij door pijn en koude weer wakker. Nog was het nacht en het
duurde schier eindeloos, vóór de morgenschemering aanbrak.
Langzaam stond Moeilet op. Al zijn ledematen deden hem pijn.
Hij was ziek en moede. „Wat nu te beginnen ? Terug naar de
kampong, of wegloopen ?" vroeg hij zich besluiteloos af.
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„Wat is dat daar ?” Hij luisterde scherp. „Ja, dat is de stem
van Vader ! In de verte klonk de min of meer klagende stem van
Lakamalei, die zijn zoon riep om naar huis te komen. Poenlau
had den geheelen nacht niet kunnen slapen en eindelijk bereikt,
dat haar man uitging om zijn kind te zoeken. Hij gevoelde ook
berouw over zijn daad, want geheel onschuldig was hij zelf toch
ook niet !
Moeilet ging in de richting van het dorp. Hij ontmoette zijn
vader niet en wilde het ook niet. Met loome schreden ging hij
naar huis. Zijn moeder was blijde hem weer te zien, doch zij
schrok, toen ze hem aankeek. De jongeling rilde van koude en
was beslist ziek. De goede vrouw maakte spoedig warm eten
voor hem gereed en rolde zijn matje uit naast het vuurtje.
Gaarne nam Moeilet deze vriendelijkheid aan en sliep spoedig
in. Het duurde echter niet lang, of hij werd met schrik wakker.
Hij beefde van koorts en had pijn over zijn geheele lichaam.
Medelijdend hurkte zijn moeder aan zijn zijde. „Arme jongen,
hij is door een boozen geest bezeten !" Dit gerucht verspreidde
zich spoedig door de kampong en iedereen werd bang voor de
gevolgen.
Lakamalei kwam na lang vergeefs zoeken terug naar huis.
Onderweg hoorde hij reeds de treurmare, dat zijn zoon door een
daemon bezeten was. In angstige spanning beklom hij de ladder
van zijn woning. Met een schuwen blik zocht hij zijn kind.
Asadama hoorde ook van deze zaak en kwam des namiddags
naar Lakamalei, om zich van het gebeurde op de hoogte te
stellen. Nu kreeg hij een goede gelegenheid om wraak te nemen !
„Lakamalei ! ! !" .... riep hij voor het huis.
Allen schrokken bij het vernemen van deze bekende stem.
Lakamalei haastte zich om den onaangenamen gast binnen te
noodigen. Deze liet zich niet lang wachten. Binnenkomende,
vond hij Moeilet gloeiend van koorts op zijn matje liggen.
Asadama zette een medelijdend gezicht en vroeg met deelnemende stem : „Wat heb ik gehoord, is Moeilet ziek ?"
Zij kenden zijn haat tegen den jongeling en verwonderden
zich zeer over deze schijnbare belangstelling.
Lakamalei liet echter niets merken en antwoordde met deer54

niswekkende stem : „Ja, hij doet zoo vreemd, nu eens is hij koud,
dan weer erg warm, hij is bepaald ziek."
De loeboelong knielde naast den jongeling neder en vluchtig,
heel vluchtig gleed er een duivelsche grijnslach over zijn gelaat.
Poenlau, die hem nauwkeurig gadesloeg, had het echter reeds
gezien. Ze werd een beetje zenuwachtig. Achterdochtig bespiedde ze elke beweging van den priester. Deze vroeg met
honigzoete stem : „Moeilet, waar heb je pijn ?"
De aangesprokene lag onbeweeglijk en gaf geen antwoord.
Deze buitengewone vriendelijkheid van den loeboelong voorspelde hem niet veel goeds.
Asadama liet zich evenwel niet afschrikken, Zijn plannen
waren gesmeed en hij zou ze uitvoeren ook, het mocht dan kosten wat het wilde ! Hij betastte den zieke aan alle kanten en
schudde bedenkelijk met het hoofd. „Het is een booze geest, die
zich van hem heeft meester gemaakt, constateerde hij schijnbaar met droefheid. „Toch wil ik probeeren den armen jongen
te helpen," vervolgde hij met voorgewend medelijden.
„Kijk eens, Moeilet, hier heb ik een goede medicijn voor je.
Eet dit maar op, dan zal je wel spoedig beter zijn."
Hij rommelde in zijn mandje met toovermiddelen en haalde
er iets uit, dat hij den jongeling gaf. Lakamalei keek angstig
nieuwsgierig toe en schrok geweldig. De medicijn, die de loeboelong aan Moeilet gaf, was het stuk wortel, waarover hij
gisteren den vloek der goden had gevraagd ! Lakamalei herkende het onmiddellijk .... Hij wilde roepen en zijn zoon
waarschuwen, maar zijn keel was als dichtgeschroefd. De schrik
benam hem zijn stem .... Bovendien had hij te veel angst voor
Asadama om hem in zijn voornemen te hinderen .... Met wijd
opengesperde oogen staarde hij zijn kind aan, terwijl deze, onbewust van het gevaar, de vermeende medicijn opat.
Asadama nam vriendelijk afscheid en vertrok zonder dralen.
Nog op de ladder staande, keek hij vluchtig om, of Moeilet
misschien reeds in zwijm viel. Zijn hoop werd echter beschaamd, er gebeurde niets.
Toch ging de booswicht vergenoegd weg en mompelde : „zoo,
die heb ik ! Spoedig zullen ze mij roepen voor het doodenfeest!"
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Hij geloofde zelf volkomen aan de werking van zijn toovermiddel. Immers had hij er op den berg den vloek der goden over
gevraagd ? Zij zouden hem niet beschamen, meende hun onwaardige dienaar. Spoediger dan hij zelf verwacht had, was er
dus een gunstige gelegenheid gekomen om zijn vijand uit den
weg te ruimen. Nu slechts afwachten wat er verder zou gebeuren.
Lakamalei zat nog steeds met groote oogen naar Moeilet te
kijken. Deze legde zich echter op zijn matje neder en voelde
niets anders dan koorts, evenals daar straks.
Poenlau zag de eigenaardige houding van haar man en wist
niet hoe dit alles te verklaren.
Aangezien er niets bijzonders gebeurde, bekwam Lakamalei
langzaam van den schrik en kon eindelijk woorden vinden.
„Vloeilet, Moeilet, wat scheelt er aan ?" ... .
Deze keek verwonderd op. Wat bedoelde zijn vader met deze
vraag ? Ook Poenlau keek haar man vragend aan.
„Vloeilet, ik ben zoo bang ! De artsenij van den loeboelong
was een toovermiddel om je ten verderve te brengen !"
Er voer een rilling door de leden van Moeilet en diens moeder. Dat de loeboelong velerlei toovermiddelen bezat om zijn
vijanden te verderven, was algemeen bekend, en daarom verwonderden zij er zich niet over. Moeilet voelde dan ook op eens
een hevige pijn. Hoewel het slechts een ingebeelde kwaal was,
waren alien toch overtuigd, dat het reeds de werking van het
toovermiddel was. Ze verwachtten dan ook niets minder, dan
dat de patiënt onmiddellijk ontzield ter aarde zou zinken.
„Waarom heb je Moeilet niet gewaarschuwd?" vroeg Poenlau
verwijtend.
„Ik kon niet. Ik kon geen geluid voortbrengen," antwoordde
Lakamalei met bevende stem. „En nu is het te laat ...."
Moeilet was echter reeds van den eersten schrik bekomen en
daarmede was ook de ingebeelde pijn verdwenen. Ja zelfs was
de koorts minder !
„U heeft toch verkeerd gezien, Vader," zei hij opgewekt.
„Het is toch wel een geneesmiddel geweest, want ik gevoel mij
nu veel beter."
Thans geraakte Lakamalei geheel in de war.
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„Ik heb toch gisteren zelf gezien, dat hij het stukje „inde”
van het heilige vuur nam en sprak : „ „0, goden, geef dat dit
stukje „inde" voor onze vijanden worde tot vergif, waaraan zij
moeten sterven, en laat elk die hiermede in aanraking komt op
gruwelijke wijze omkomen" ". Ze werden allen bleek van schrik,
bij het hooren van deze boodschap.
„Als dit werkelijk het bewuste stukje geweest is, zal er volgens
uw meening, voor mij geen ontkomen meer aan zijn, Vader ?'t
„Neen, tenzij een andere godheid je beschermt".
„Ik zag wel zijn afschuwelijken lach, toen hij bij Moeilet
nederhurkte," zei Poenlau zacht. „Wie had echter ooit zooiets
van Asadama verwacht !"
„Moeder, heb ik u niet reeds lang gezegd, dat de loeboelong
een schurk is ? U zult het zien, hij zal ons allen nog ongelukkig maken !"
Er volgde een lange pauze.
Moeilet richtte zich half op. „Vader en Moeder," zoo sprak
hij, „ik vrees den loeboelong toch niet meer zooals vroeger ; ik
word nu ook rustiger. De groote God, die ik reeds zoo vaak heb
ontmoet, zal ook heden zijn macht bewijzen. Ik weet niet hoe
het komt, maar ik ben er van overtuigd. De geesten en hun
wreede dienaar zijn onmachtig, u zult het zien."
Lakamalei keek Poenlau van ter zijde aan. „Daar komt die
booze geest weer over hem. Arme, arme jongen" ... .
Een tijd lang werd er geen woord meer gewisseld. Poenlau en
Lakamalei keken hun kind, hun eerstgeboren zoon, met betraande oogen aan, elk oogenblik verwachtende dat hij als een
slachtoffer van de wraak des priesters zou bezwijken. Er gebeurde evenwel niets en langzaam aan werden ook zij rustiger.
„Hoe konden wij ook Asadama van zulk een laaghartige daad
verdenken," sprak Lakamalei, meer tot zich zelf dan tot de aanwezigen.
„Neen, dat is onmogelijk ! Hij heeft natuurlijk een goed geneesmiddel gegeven en is beslist een vriend der geesten, anders
was Moeilet nu waarschijnlijk reeds gestorven !"
Moeilet hoorde het wel, doch gaf geen antwoord. Zijn vader
zou toch niet te overtuigen zijn. Hij zelf was echter een andere
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meening toegedaan. Zijn overtuiging was, dat de priester wel
degelijk het booze plan had gemaakt en uitgevoerd, om hem aan
de wraak der geesten over te leveren !
Het was reeds middernacht, toen Asadama plotseling de
ladder beklom en nieuwsgierig rondkeek. Hij had tot nog toe
zitten wachten, of men hem niet kwam halen voor het doodenfeest. Eindelijk kon hij zijn ongeduld niet langer bedwingen en
ging naar het huis van Lakamalei, zoogenaamd om nog eenmaal
naar den zieke te zien. Zijn spiedende oogen ontwaarden echter
slechts een rustig slapende familie, rondom het vuurtje dat
's nachts altijd brandde tegen de koude. Hij zag ook Moeilet
liggen, half door het vuurtje beschenen. Deze ademde rustig en
was blijkbaar aanmerkelijk veel beter dan des middags. Dit
rustige tafereel was voor hem een bittere teleurstelling !
„Dan is het toch wel juist, dat hij door een boozen geest bezeten is," bromde hij half luid, „anders had het toovermiddel
zeker zijn werking niet gemist." Hij richtte zijn haat-uitschietende oogen op den jongeling en nam hem nauwkeurig
waar. „Deze geest moet ook zeer sterk zijn, anders was de zieke
nu zeker reeds gestorven. Toch zal ik wel een ander middel
vinden om den brutalen jongen uit den weg te ruimen" ... .
Voorzichtig als een slang, sloop hij weg gelijk hij gekomen
was.
„zouden zij het gemerkt hebben, dat ik een toovermiddel
gaf om Moeilet te verderven ? Misschien niet en wellicht verkeeren ze in de meening, dat ik werkelijk medicijn gaf ! ... .
Hij lachtte schamper voor zich heen. „Ha, daar valt mij iets in !
Ik heb nog geen betaling gevraagd voor mijn hulp. Maar daar
zullen ze niet aan ontkomen !"
Behoedzaam liep hij verder. Eensklaps stond hij stil.
„Wacht eens, Lakamalei was er bij, toen ik den vloek over de
„inde" uitsprak" .... Hij schrok.
„Als hij het herkend heeft en deze zaak in de kampong bekend wordt, zal men mij verachten, dat is zeker. Men zal zeggen,
dat ik slecht ben en mij voortaan niet meer vertrouwen ! ... .
Ook zullen ze mij dan niet meer bij de zieken roepen en zal ik
schade lijden" .... „Misschien dat ze dan zelfs de geesten niet
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meer eeren, want de geest die thans in Moeilet woont, blijkt
sterker te zijn dan zij allen !" Hij stond besluiteloos en werd
bang voor de consequentie van zijn eigen daden. Spoedig echter
herkreeg hij zijn zelfbeheersching terug en fl uisterde tandenknarsend : „Een oorzaak temeer, om den jongeling te haten en
uit den weg te ruimen."
Met dit besluit ging hij verder en verdween in het nachtelijk
donker : hij, de dienaar van duistere machten, met een zwarte
ziel, doch niettemin geprezen als een zoon der goden !
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HOOFDSTUK VI.

AAN EEN GROOT GEVAAR ONTSNAPT.
Moeilet was spoedig hersteld. Er werd niet meer over de onaangename zaak gesproken en schijnbaar ging alles weer zijn
gewonen gang. In werkelijkheid was dit echter niet het geval.
Moeilet werd steeds stiller en nadenkender. De dorpsgenooten
meden hem, als iemand die door een boozen geest bezield was
en geen enkele van zijn oude kameraden bleef hem trouw.
Lakamalei was bang zijn zoon nog eenmaal te mishandelen en
deed als alle anderen : hij ging hem uit den weg.
Eén echter was de zaak nog niet te boven : Asadama !
Wat hij verwacht had, gebeurde : in het dorp werd veel
over het geval gefluisterd en vaak zat men tot diep in den nacht
om de vuurtjes in geheimzinnig gesprek. Asadama bemerkte
heel goed, hoe men onmiddellijk zweeg of het gesprek op een
onschuldig onderwerp bracht, wanneer hij in hun nabijheid
kwam. Zijn scherpe oogen en ooren loerden overal rond, doch
hij kon niets bepaalds te weten komen.
Daarom zocht hij zijn toevlucht bij de geesten.
Ver buiten de kampong, in een dicht bamboebosch verborgen, lag de „Kwoi-nata" (steen die den buik ziek maakt). Men
vertelde van dezen steen, dat hij des nachts rondvloog en de
menschen ziek maakte. Het was dus een gevreesde macht, die
in den steen verblijf hield.
Naar deze plaats begaf Asadama zich en sprak tot den geest :
„O, Kwoi-nata, ga dezen nacht naar het huis van Lakamalei en
dood diens oudsten zoon. Hij is een nietswaardige deugniet,
die uw bevelen niet opvolgt."
Daarna ging Asadama naar een andere plaats, waar vele
steenen netjes opgestapeld lagen. Waar ze vandaan kwamen of
wie ze daar had neergelegd, wist niemand. De Aloreezen ver6o

tellen, dat deze steenen uit den grond zijn opgekomen en dat zij
de macht bezitten de menschen te verlammen. Ze lagen op een
hoogen bergtop en waren zeer moeilijk te bereiken. Asadama
ondernam niettemin den moeitevollen tocht en klom naar
boven. Hij moest met zijn kapmes eerst de struiken weghakken,
daarna over zware lavablokken klimmen en eindelijk tusschen
dichte bamboedoeri (van dorens voorziene bamboe) doorkruipen. Dit was niet gemakkelijk en zeer pijnlijk. De scherpe
stekels drongen gevoelig in zijn naakte huid, zoodat weldra
menige bloedige schram ontstond. Het was echter, alsof deze
doornen zijn haat en woede nog meer prikkelden. Met stijf op
elkander geklemde tanden werkte hij voort, totdat hij eindelijk
de steenen bereikt had. Het waren er zeven, alle ongeveer even
lang, alleen de middelste iets langer.
Nog hijgende van inspanning, sprak Asadama met bevende
stem : „Wij weten, o Laloembai, dat gij de menschen die slecht
zijn, kunt verlammen. Ik weet iemand die erg slecht is, namelijk
Moeilet, de zoon van Lakamalei. Ik bid u, ga heen en verlam
hem geheel."
Met moeite werkte hij zich weer door het zware terrein en
ging naar een andere plaats, niet ver vandaar verwijderd. Onder
een hoogen kapokboom lag een oud roodaarden kookpotje. Het
lag met de opening naar beneden en in zijn zwartgebranden
bodem was een gat ontstaan. Het leed geen twijfel, of een der
vroegere bewoners had het weggeworpen, doch de Aloreezen
vertellen, dat het uit den grond was opgekomen. Ze kunnen niet
logisch of historisch denken en alles waarvan ze den oorsprong
niet kennen, is volgens hen uit den bodem opgekomen en wordt
als „pemali" vereerd. Ook verzon de volksfantasie de wonderlijkste verhalen over deze voorwerpen. Zoo vertelde men,
dat de geest die in dit potje woonde, „Lokomoei", de spijzen
vergiftigde van de menschen die hem niet eerden. Ook bracht
men in tijden van oorlog offers aan dezen geest, om hem te bewegen, de spijzen der vijanden te vergiftigen.
Naar dit potje richtte Asadama zijn schreden en sprak tot
den geest : „Wilt gij weten, o Lokomoei, wie het is die u veracht, dan zal ik het u mededeelen. Het is de vijand van alle
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geesten en goden en van alle kampongbewoners ! Hij veracht en
bespot u en maakt ook anderen afvallig ! Ik bid u, werp vergif
in zijn eten, opdat hij sterve. Hij heeft het verdiend."
Welvoldaan ging de priester naar zijn woning terug. Hij was
wel erg moede, maar nu toch overtuigd, dat zijn vijand ditmaal
het noodlot niet zou ontkomen. Immers, als één der geesten
niet hoorde, dan zou de ander het wel doen ; en mocht de geest
die in Moeilet was gevaren, soms sterker zijn, dan zouden zij
het toch met vereende krachten wel klaar spelen !
Er gingen nochtans weken voorbij, zonder dat Moeilet een
ongeluk overkwam. De toovenaar was woedend. „Als dan de
geesten niet helpen, moet ik zelf wel ingrijpen," dacht hij en
peinsde over een middel om tot zijn doel te komen, want hij
werd door den jongeling steeds meer beschaamd gemaakt.
Het was nacht. Alles lag in diepe rust verzonken. Alleen
Asadama kon niet slapen. Hij wentelde zich om en om, korzelig
door allerlei gedachten die hem kwelden. Het ééne duivelsche
plan na het andere doorkruiste zijn brein. Eindelijk nam één
er van vastere vormen aan. „Ja, zóó moet het, dan kan het niet
missen !" riep hij zóó hard, dat zijn vrouw er wakker van werd.
Zij durfde evenwel geen woord te zeggen, want ze zat diep onder
den knoet.
Des morgens heel vroeg stond hij op en ging langs een der
smalle boschpaadjes naar het dichte woud. Gewapend met boog
en pijlen, een korte speer en een kapmes, moest ieder die hem
ontmoette wel denken, dat hij op jacht was. Eindelijk stond hij
stil en gluurde met loerende oogen goed rond. Hij ontdekte
niemand. Slechts de vogels en insecten waren de getuigen van
zijn voornemen. Hij hakte een sterken stok af en sneed er een
scherpe punt aan. Hiermede maakte hij midden op het smalle
pad een diep gat. Nu en dan hield hij even op, onderzocht de
omgeving nauwkeurig en arbeidde dan zenuwachtig verder.
Spoedig had hij een vrij lang, smal en diep gat gegraven. Nog
eenmaal keek hij rond en liet geen struik of boom aan zijn blikken ontglippen. Overtuigd, door niemand bespied te worden,
spande hij zijn boog zoo strak mogelijk, plaatste die in de smalle
gleuf en zette vervolgens de speer, met de scherpe punt naar
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boven, op de pees. Een lange dunne tak werd aan de pees gebonden en daarna alles zorgvuldig met dorre bladeren en mos
weer toegedekt. Den tak legde hij dwars over den weg, zóó, dat
bij de minste aanraking de boog werd ontspannen en de speer
met groote kracht omhoog moest schieten. Het geheel was met
zóóveel zorg en voorzichtigheid uitgevoerd, dat de eerste de
beste die langs het pad kwam, onvermijdelijk het ongeluk moest
treffen.
Welvoldaan over zijn snood plan, ging Asadama zoo spoedig
mogelijk terug naar de kampong. Regelrecht richtte hij zijn
schreden naar de woning van Lakamalei. Deze hield zich onder
het huis ledig met het slijpen van zijn parang.
„Lakamalei 1"
De aangesprokene keek op en ontroerde een weinig, bij den
aanblik van den loeboelong.
„Lakamalei, het is goed dat ik je juist aantref."
Hij kwam een schrede nader en hurkte naast Lakamalei
neder. Met een breed gebaar bood hij den ander een sirihpruimpje aan. Lakamalei aanvaardde dit bewijs van vriendschap
heel gaarne, het stemde hem wat vertrouwelijker. Ze namen
ieder een stuk van een betelnoot en een stukje van een sirihvrucht en kauwden daar even op. Daarna doopten ze deze
stukjes in een doosje met kalk en completeerden dit alles met
een groote pruim tabak, welke vóór de tanden, tusschen de
lippen wordt vastgehouden, zoodat ze gedeeltelijk buiten den
mond uitsteekt.
Nadat dit alles met groote zorgvuldigheid verricht was, vroeg
Lakamalei : „En wat is er van uw dienst ?"
De loeboelong spuwde links en rechts het roode sirihsap op
den grond en begon : „Lakamalei, je weet zeker nog wel, dat
Moeilet eenigen tijd geleden ziek is geweest? Toen heb ik hem
geholpen, en je hebt er mij nooit wat voor betaald."
De aangesprokene schrok. Hij vermoedde wel, dat de loeboelong te eeniger tijd om zijn loon zou komen, doch nu het
reeds zoo lang geleden was, hoopte hij heimelijk dat Asadama
het zou vergeten. En daar kwam die onaangename vraag nu
geheel onverwachts !
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Verlegen antwoordde hij : „Asadama, wij zijn u zeer dankbaar voor uw hulp, maar heusch, wij weten niet hoe wij u
betalen zullen. Wij hebben niets meer dan een paar magere
kipjes."
Met zijn sluwe oogen monsterde de loeboelong zijn slachtoffer van ter zijde. „Kijk eens, Lakamalei, ik zal het schikkelijk
met je maken. Ik heb al verscheidene dagen achtereen een mooi
groot hert gezien en zou gaarne eens hertevleesch eten. Nu ben ik
zelf al te oud en te stijf om te gaan jagen. Daarom heb ik een
voorstel. Moeilet is jong en sterk en hij moet toch eigenlijk ook
zelf betalen voor de redding, die ik hem bracht. Dit kan hij nu
op de volgende wijze doen : hij gaat het hert schieten en brengt
het mij, als loon voor mijn hulp. Meer verlang ik niet, dus dat
is toch niet te veel gevraagd."
Lakamalei ademde verlicht op. Deze weg was voor hem een
ware uitweg ! Het kostte alleen maar wat moeite, zonder verdere offers te vragen ! Gaarne ging hij op dit voorstel in en
vroeg belangstellend : „En waar hebt gij dat hert gezien ?"
De loeboelong verheugde zich in het aanvankelijk succes en beschreef zoo duidelijk mogelijk den weg, die Moeilet te gaan had.
Hij zorgde er wel voor, de plaats waar zijn boog verborgen was,
nauwkeurig aan te geven, om zeker te zijn dat het slachtoffer in
de val liep. Lakamalei luisterde aandachtig en beloofde Moeilet
er heen te zullen zenden, zoodra deze thuis kwam.
Asadama had zijn doel bereikt en praatte verder wat na over
allerlei onderwerpen van den dag. Tevreden over zijn aanvankelijk geluk, ging hij daarop naar huis.
Na eenigen tijd kwam Moeilet thuis en Lakamalei vertelde
hem van het onaangename bezoek van Asadama en wat deze
met hem afgesproken had. Moeilet had er wel niet veel lust in,
doch om zijn vader niet in verlegenheid te brengen, beloofde hij
den anderen morgen vroeg naar de aangeduide plaats te zullen
gaan en te beproeven het hert te schieten. Ze begonnen beiden
onmiddellijk met de noodige voorbereidselen te maken : de
ijzeren punten der jachtpijlen werden vlijmscherp geslepen,
evenzoo het kapmes ; de boog werd beproefd en een lang dun
touw, van boombast gedraaid, gereed gelegd. Gaarne zou Moei64

let eenige kameraden uitgenoodigd hebben om aan deze jacht
deel te nemen, maar hij wist van te voren wel dat ze deze uitnoodiging zouden afslaan. Hoewel allen niets liever deden dan
jagen, wilden ze toch in geen geval medegaan met hem, die door
een bonzen geest was bezeten ! Er bleef niets anders over, dan
alleen met behulp van zijn hond het hert te zoeken en te jagen.
Dit had de geslepen priester voorzien en daarop zijn plannen
gebaseerd.
Nog vóór den anderen morgen de zon boven de bergen verscheen, was Moeilet reeds op weg. Hij volgde steeds het pad,
door den priester aangeduid, zonder van het hert een spoor te
ontdekken. Zoo naderde hij, onbewust van het groote gevaar
dat hem dreigde, de plaats waar Asadama zijn vreeselijk wapen
gespannen had.
„Hier moet het dus zijn .... nu heel voorzichtig, om het
dier te verrassen wanneer het uit het kreupelhout komt."
Hij sloop voorzichtig verder, terwijl zijn hond snuffelend
voor hem uit liep. Met vaste hand hield hij zijn boog en pijlen
gereed, om op het juiste moment te kunnen schieten.
Een verschrikkelijk gehuil deed hem plotseling ontsteld opzien .... Slechts een paar meter vóór hem uit lag zijn hond,
ineenkrimpend van pijn en afschuwelijk jankend. Moeilet greep
zijn parang, in de meening dat zijn hond door een slang gebeten
was, en liep naar de plaats, waar het arme dier met den dood
worstelde.
Moeilet zag nu de speer, die bijna geheel door het lichaam
van het dier gedrongen was. Het was hem een raadsel, wat er
eigenlijk gebeurd was, doch een vluchtig onderzoek toonde
spoedig de ware toedracht der zaak. Hij zag den tak, waar de
hond onderdoor had willen kruipen en die het vreeselijke wapen
had losgemaakt. Opeens werd hem alles duidelijk, en met een
gevoel van afschuw trok Moeilet de speer uit het stervende dier
en nam dien mede. Onmiddellijk gaf hij de jacht op en ging
langs den naasten weg naar huis. Hij nam zich voor, niemand
zijn ervaring mede te deelen.
Verwonderd vroeg zijn vader : „Nu al terug ? Heb je geen
geluk gehad op de jacht ?"
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Moeilet stond verlegen. Zou hij de waarheid verte ll en en zijn
vermoeden uitspreken ? Hij besloot, tegen zijn gewoonte in,
zijn vader wat voor te liegen. „Neen, Vader, ik heb tegenslag
gehad. Onze hond is door een slang gebeten en gestorven. Hij
ligt daar in het bosch. Daarna heb ik de jacht opgegeven, want
u weet zelf, dat men zonder honden geen herten kan jagen."
Lakamalei zuchtte : „Wat zal Asadama daar van zeggen ?"
„Ja, wat zal Asadama daar van zeggen," herhaalde Moeilet.
„Ik ben er heen gegaan en heb gedaan wat hij heeft gevraagd,
maar het is mij niet gelukt .... De jager had alles goed voorbereid, doch het wild is ontkomen," voegde hij er dubbelzinnig bij.
Zijn vader verstond natuurlijk deze beeldspraak niet en dacht
met zorg aan den prijs, dien Asadama nu wellicht zou vragen !
Toch kon hij zijn zoon geen verwijten maken, want deze had
gedaan wat hij kon, om aan het verzoek van den loeboelong te
voldoen.
„Het is misschien het beste, Moeilet, als jij zelf even naar
Asadama gaat en hem mededeelt, hoe het geloopen is. Mogelijk
neemt hij er genoegen mede."
Moeilet aarzelde.
Plotseling nam hij echter een besluit. „Goed, Vader, ik zal
gaan en met Asadama spreken."
Dankbaar voor deze woorden van zijn zoon, ging Lakamalei
naar binnen. Hij zelf had geen moed, om met den loeboelong
over deze zaak te spreken, en hij had ook niet verwacht, dat
Moeilet er toe te bewegen zou zijn.
Moeilet nam de bamboe met water, die zijn moeder juist
gevuld had, en zette die aan den mond. Met lange teugen
dronk hij van het verfrisschende water. Eindelijk zette hij den
koker weer naast de ladder neer, hing zijn boog en pijl aan
een der balken van het huis, nam zijn kapmes en de speer van
Asadama en ging dan in de richting van diens woning.
De priester was niet weinig verwonderd, toen hij, door herhaaldelijk kuchen opmerkzaam gemaakt, den jongeling zag
staan. Met een snellen blik monsterde hij Moeilet en werd tot
zijn schrik de speer in diens hand gewaar, waaraan het bloed nog
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kleefde. Hij herstelde zich echter onmiddellijk en vroeg doodbedaard : „En is de jacht gelukt ?"
Moeilet herhaalde zijn beeldspraak van zoo even en antwoordde : „De jager heeft alles goed voorbereid, doch het wild
is ontkomen !"
De loeboelong werd bleek. Hij begreep onmiddellijk wat
Moeilet bedoelde, doch stelde zich aan, alsof hij het niet verstond. „zoo, heb je .het niet kunnen vangen ?" vroeg hij met
schijnbare verwondering.
„Ja, toch wel," antwoordde Moeilet met een lichte trilling in
zijn stem en toonde met bevende hand de korte speer.
Asadama beet zich op de lippen, zoodat het bloed er uit
sprong. Het liefste had hij zich op den jongeling geworpen en
hem voor goed het zwijgen opgelegd. Deze was echter thans in
het voordeel, want hij had een speer en een vlijmscherp kapmes
in de handen, terwijl de loeboelong ongewapend was. Asadama
beheerschte zich, en vroeg daarom uiterlijk kalm : „Waar hebt
ge die speer vandaan?"
Moeilet voelde zich sterker worden. „Dat zal ik u eens vertellen. Ik ben hedenmorgen vroeg vertrokken en heb nauwkeurig den weg gevolgd, dien gij voorgeschreven hadt."
Hij wachtte even en keek den priester vlak in het gezicht.
Asadama voelde het bloed naar zijn hoofd stijgen. Hij verstond dien blik maar al te goed.
„Op dien weg heeft een boos man een vreeselijke val
gesteld," vervolgde Moeilet onverschrokken. „Niettemin heeft
de speer alleen den hond getroffen en niet den jager doorboord."
„Domme jongen," riep Asadama met heesche stem, „die
val heb ik opgesteld, maar natuurlijk niet voor een mensch,
doch slechts om er het hert mede te vangen !" ... .
Moeilet was voor een oogenblik overbluft. Hè, daar had hij
nog niet aan gedacht. Die mogelijkheid had hij nog niet overwogen ! .... Hij stond met zichzelf in strijd en dit voordeel
liet de loeboelong niet verloren gaan. „Ik dacht natuurlijk, dat
jij mijn wensch onvervuld zoudt laten, daar je mij den laatsten
tijd steeds negeerdet, hoewel ik je door mijn medicijn het leven
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heb gered. Nu ben ik te oud om te jagen en heb die val gezet op
de plaats, waar ik het hert reeds eenige malen heb gezien. Het
spijt mij nu wel, dat ik je ongewaarschuwd naar die plaats liet
gaan en daardoor bijna een ongeluk heb veroorzaakt. Dat was
onvoorzichtig van mij."
Moeilet was verslagen en hield de speer verlegen in zijn hand.
De geslepen priester zag zijn overwinning en maakte die volkomen.
„Begrijp je nu, Moeilet, dat je mij geheel verkeerd beoordeeld
hebt ? Je denkt altijd het slechtste van mij, terwijl ik toch als een
vriend voor je zorg. Je bent echter jong en daarom wil ik je wat
toegeven. Geef mij nu de speer, dan zal ik deze zaak als afgedaan
beschouwen, hoewel het heusch een zware beleediging was, mij
van zóó iets te verdenken."
De verblufte jongeling gaf de speer over en was daarmede een
overtuigingsstuk kwijt. Zonder verder een woord te spreken
liep hij weg, bang voor een langer samenzijn met dezen man.
Hij was overtuigd, dat Asadama een booswicht was, doch kon
tegen zijn gladheid van tong niet op. Hij nam zich echter voor,
van nu af aan voorzichtiger te zijn en niet meer ongewapend uit
te gaan, want hij voelde wel dat de priester hem naar het leven
stond ... .
Knarsetandend keek Asadama den jongeling na. Hij begreep
heel goed, dat Moeilet wel voor een oogenblik overwonnen was,
maar in werkelijkheid zijn schurkenstreek had doorzien. Hij
wist, dat Moeilet voortaan op zijn hoede zou zijn en niet meer
door list was te vangen.
„Wat was hij dom, om mij het wapen terug te geven ! Daarmede had hij het sterkste bewijs in handen. Laat hij het nu maar
in de kampong vertellen, ik zal hem wel spoedig in het nauw
drijven, immers heeft hij geen bewijs meer van mijn schuld ? ...
Ja, toch, de boog, waar is die ? .... Moeilet heeft daar geen
woord over gerept, waarschijnlijk is die nog in het bosch ... .
Wacht, die moet ik opgraven, dan heeft hij in het geheel geen
bewijs meer tegen mij."
De gewetenlooze man liep zoo vlug hij kon naar het bosch.
Op de bewuste plaats gekomen, zag hij den dooden hond liggen.
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Asadama wierp hem in het kreupelhout en bromde : „Helaas,
de speer heeft den verkeerden hond getroffen !"
Zorgvuldig nam hij de twijgen en bladeren weg, haalde de
boog uit den grond en bedekte alles nauwkeurig, zoodat het
laatste spoor van zijn misdaad voor het oog van derden geheel
was uitgewischt. Ontevreden ging hij daarop naar huis, opnieuw
peinzend op middelen om den gehaten jongeling uit den weg te
ruimen, zonder daardoor zelf in discrediet te komen bij zijn
dorpsgenooten. Zij mochten niet weten, dat hij, die een zoon
der goden genaamd werd, in werkelijkheid een duiveldienaar was !
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HOOFDSTUK VII.

DE VLUCHT.
Er gingen eenige weken ongestoord voorbij. Moeilet had
niemand iets van zijn ervaring en vermoeden meegedeeld.
Hij bleef niettemin op zijn hoede.
Op zekeren dag gingen vele bewoners van Takailafoei weer
naar den passax. Ook het dorpshoofd ging, ondanks zijn hoogen
ouderdom, nog gaarne mede. Ze liepen in een lange rij achter
elkander over het smalle bergpad, dat hier en daar meer op een
dakgoot van een kerktoren dan op een weg voor menschen geleek. Aan den eenen kant verhief zich steil de bergwand, terwijl
aan de andere zijde een diepe afgrond gaapte. Onbevreesd liepen
ze voort en niemand dacht aan eenig gevaar, ze waren het
immers van hun jeugd af gewend, om over zulke paadjes te
loopen P
De mannen droegen niet veel meer dan hun wapens, sommigen hadden daarbij ook nog een kind schrijlings op de
heup ; de vrouwen daarentegen gingen letterlijk gebukt onder
hun zware lasten van marktproducten. Eengen droegen mais,
tot groote bossen samengebonden, anderen droegen manden met
rijst of pisang en allen torsten die lasten op den rug, gedragen aan
een band die steunde tegen het voorhoofd. Zelfs kleine meisjes
moesten vrachten dragen, hun krachten verre te boven
gaande. Met doorgezakte knieën liepen ze toch haastig voort,
om de ouderen bij te houden. De Aloreezen loopen namelijk
altijd op een sukkeldrafje, wanneer ze naar den passar gaan.
Het dorpshoofd liep steeds voorop. Wel had hij gaarne nu en
dan stilgestaan om te rusten, doch hij wilde voor niemand
onderdoen en spande al zijn krachten in om de voorste te blijven. Er werd druk gepraat en geschertst onderweg, vooral door
de mannen, die geen lasten te dragen hadden. Zij hadden alleen
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den plicht om de vrouwen te beschermen, en zouden in dezen
plicht gehinderd worden door hun vracht, indien zij zelf ook
meedroegen ! Zóó werd het de vrouwen en meisjes althans voorgehouden en deze onderwierpen zich gaarne aan zulke bes cherming.
Plotseling vloog een kraai op uit een struik aan den weg en
koerste luid krassend over aller hoofden heen naar den naasten
struik, in tegenovergestelde richting van de passargangers.
Deze schrokken hevig en bleven weifelend staan. Dat voorspelde immers een ongeluk ? ! ... .
Ware de kraai vóór hen uit gevlogen, dan zou dat een gunstig
teeken geweest zijn, doch nu hij in tegenovergestelde richting
vloog en nog wel aldoor krassend, was dit een voorteeken van
een naderend onheil !
Niemand durfde meer een woord te spreken. Zouden ze
verder gaan of terugkeeren ? ... .
Vragend keken ze hun dorpshoofd aan. De oude man was
bleek van schrik en keerde zwijgend op zijn schreden terug.
Allen volgden zijn voorbeeld. Er werd geen vroolijke lach meer
gehoord. Het zou zelfs vermetel zijn, om nu nog te praten en te
schertsen, waar elk oogenblik hun een ongeluk kon overkomen...
noodra ze in het dorp terugkwamen, werden er voor verschillende goden offers gebracht, om zoo mogelijk het onheil
nog af te wenden !
Hoort een enkeling een kraai boven zijn hoofd, dan is dat
reeds een bedenkelijk teeken ; nu er echter zoo véél personen
tezamen waren en de kraai aldoor krassend vloog in de richting
waar zij juist vandaan kwamen, was dit de stellige aankondiging
van een ramp, die het geheele dorp zou treffen !
Den eerstvolgenden nacht werden dan ook wachten uitgezet en niemand kon slapen van angst. Er gebeurde echter niets
bijzonders. Ook in de eerstvolgende dagen niet. Spoedig dacht
men niet meer aan het geval, overtuigd, dat de gebrachte
offers de vertoornde goden reeds gunstig gestemd hadden.
Den zevenden dag na deze gebeurtenis, werd evenwel het
oude dorpshoofd ziek. Nu bracht men dit onmiddellijk in verband met het voorval onderweg. De kraai was immers vlak
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bij den ouden man opgevlogen en had boven zijn hoofd zoo
akelig geroepen ? ... .
Asadama moest komen en hem onderzoeken. Met een gewichtig gebaar streek hij den man over de pijnlijke plaats en
constateerde geen bijzondere verschijnselen. „Ik vind geen pijlpunt van een of anderen vertoornden geest," deelde hij met zelfbewustzijn mede, „heden avond zal ik echter met mijn geestensteen alle geesten bij elkander roepen en hun vragen, wat de
oorzaak van deze ziekte kan zijn."
Het werden benauwende uren voor het kamponghoofd en
nog vóór de zon onderging, moest Asadama weer bij hem komen.
Deze had reeds zooveel ervaring op dit gebied, dat hij spoedig zag, hoe bedenkelijk het stond met den ouden man.
Daar schoot een duivelsche gedachte door zijn brein.
„Je bent betooverd door een boos mensch !" riep hij op gemaakt angstigen toon uit.
„Betooverd door een boos mensch ?" herhaalde de zieke met
wijd opengesperde oogen. „Wie kan dat dan gedaan hebben ?"
„Dat weet ik niet, er schijnen onder ons menschen te zijn, die
met booze geesten in verbinding staan ... Straks zal ik de
dorpsgoden vragen, wie u betooverd heeft."
De loeboelong ging weg en al spoedig fluisterden enkele toehoorders : „Hij is betooverd door een slecht mensch .... dat
kon wel eens .... Moeilet van Lakamalei zijn .... die staat
met booze geesten in verbinding !"
Asadama had zijn doel bereikt : het zaad van haat en kwaadspreken schoot welig op en zou spoedig wrange vruchten dragen. Bij de vuurtjes besprak men g eheimzinnige dingen en
schroomvallig ging men aan het huis van Lakamalei voorbij.
Natuurlijk hoorden Moeilets ouders van deze zaak en riepen
hun zoon ter verantwoording, om te hooren wat hij eigenlijk
misdaan had. Moeilet was zich echter geen kwaad bewust en
weerstond onbevreesd de woedende blikken van zijn vader.
De loeboelong kwam weer in het huis van den zieke terug. „Ik
heb de goden en geesten bij elkander geroepen," verklaarde hij
met een breed gebaar, „en ze kwamen allen. Er waren er in de
gestalte van een boschkat, anderen zagen er uit als een kraai, of
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ASADAMA EN HET DORPSHOOFD MET DE GEESTESPRAUW

muis, of slang. Weer anderen verschenen in de gestalte van een
krokodil of een wild zwijn, maar alien kwamen. ik heb ze toen
gevraagd, welk slecht mensch ons geëerd en beroemd dorpshoofd mocht hebben betooverd. Zij antwoordden eenstemmig :
„Breng ons eerst de offers, die wij voorgeschreven hebben, en
als dat niet helpt, zullen wij u zeggen, wie het beroemde dorpshoofd van Takailafoei kwaad gezind is."
Asadama zweeg en keek den kring van ademloos luisterende
menschen rond. Met bevende stem vroeg de zieke : „Wat moet
er dan nu gedaan worden ?"
„Wij moeten beginnen met aan al onze goden, voor wie wij
beelden gemaakt hebben, te offeren en daarna eveneens aan de
geesten, die geen beelden tot hun woonplaats hebben. Wij
zullen door muziek, zang en dans de goede geesten gunstig
stemmen en de booze geesten verdrijven."
Ieder der aanwezigen verwachtte dit antwoord en menigeen
verblijdde er zich heimelijk in.
Men begon dan ook onmiddellijk met de voorbereidselen
voor het feest. De koperen mokko's en gongs werden uit de
huizen gehaald en op de steenen verhooging in het midden van
het dorpsplein geplaatst. Ook hoorde men spoedig verschillende
varkens en geiten vervaarlijk schreeuwen. De arme dieren
hadden ook niet vermoed, dat ze nog in dezen nacht als offers
aan de goden of als lekkernij voor de offeraars zouden moeten
sterven.
Weldra vlamden de vuurtjes lustig op en werden de kookpotjes met water aangedragen. Dof klonken de tonen van de
groote houten trom door het dorp. Hiermede riep de priester de
bewoners op, om op het dorpsplein tezamen te komen. Luid
roepend en onder veel lawaai ,kwamen deze spoedig van alle
kanten bijeen. Nieuwsgierig zagen ze tot den loeboelong op,
die weldra den steenhoop beklom en door een paar harde gongslagen probeerde de menigte tot stilte te vermanen. Dit gelukte
spoedig, want iedereen was nieuwsgierig te weten, welke mededeeling de priester doen zou.
Met zware stem, op ieder woord een klemtoon leggende,
begon deze : „Gij bewoners van Takailafoei, mannen en vrou73

wen, het is u allen bekend, dat voor eenige dagen een geest, in
de gestalte van een kraai, een ongeluk voorspeld heeft .... Dit
ongeluk is nu gekomen .... Een slecht mensch heeft ons beroemd en bemind dorpshoofd ernstig ziek gemaakt ! .... Om
nu een erger onheil zoo mogelijk nog af te wenden, roep ik u
allen op, om door zang, muziek en lego-lego, de goede goden
gunstig te stemmen en de booze geesten te verdrijven ! ... .
Komt, schaart u in den kring en danst lego-lego !"
De aanwezigen gehoorzaamden gaarne, want ze deden niets
liever dan feestvieren, onverschillig om welke reden en met
welk doel !
Ze vormden een kring om den hoop steenen, waarop de
muzikanten plaats genomen hadden, en dansten met rythmische
bewegingen hun geliefkoosd lego-lego, op de maat van de
muziek. De loeboelong liep voorop en zong op eentonige wijze
een zeifvervaardigd lied, waarin hij het dorpshoofd prees en de
hulp der goden inriep, om hem spoedig weer beter te maken. Hij
vertelde van slechte menschen, die in het verborgene loeren op
het geluk van anderen, gelijk de giftige slang, onder het gras verborgen, loert op de onschuldige muis. Elken volzin eindigde hij
met een vervloeking van den booswicht, die de schuld van het
ongeluk droeg. Deze laatste woorden werden door allen in koor
herhaald en bewezen al spoedig hun uitwerking op de gemoederen. Eenige uren lang ging de dans ongestoord verder, tot
omstreeks middernacht Asadama het sein tot ophouden gaf.
Intusschen waren de offerdieren geslacht en het vleesch in de
kookpotjes gedaan. De loeboelong nam het hart van een varken
en ging daarmede naar het tempeltje, waar de goden stonden.
Hij sneed een stuk van het hart, legde dit in den geopenden bek
van den krokodil-afgod en prevelde : „O, Waad, laat het ' hart
onzer menschen niet alzoo gebroken worden door droefheid,
over het verlies van ons bemind dorpshoofd !"
Bij een tweede afgodsbeeld deed hij desgelijks en sprak : „0,
Makamda, laat het hart onzer vijanden alzoo verbroken worden,
als het hart van het varken, dat wij u heden offeren !"
Zoo ging hij verder totdat alle aanwezige goden hun deel ontvangen hadden. Met ongeduld wachtten de mannen en vrouwen
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reeds op zijn terugkomst, want nu mochten zij van de heerlijke
spijzen genieten. Ieder nam zooveel hij bemachtigen kon en
weldra dacht niemand meer aan het dorpshoofd, dat steunend
en kreunend van uit zijn woning de feestvierende menigte kon
hooren ... .
De eenige in het dorp, die niet mede instemde in de feestelijke
koor, was Moeilet. Zijn vader had hem verboden het huis te verlaten en hij zelf zag ook wel in, dat dit onder deze omstandigheden het beste voor hem was. Hij wist thans heel goed, waarvan men hem verdacht. Ook leed het geen twijfel, wie hem
dezen nieuwen strik gespannen had ! Wanneer het dorpshoofd
werkelijk mocht sterven, zou er voor hem geen ontkomen
mogelijk zijn. Dan zou hij stellig aan een gruwelijk godsoordeel
onderworpen en ongetwijfeld schuldig verklaard worden. Een
vreeselijke dood stond hem dan te wachten ! .... En dat, terwijl
hij geheel onschuldig was !
Er bestond echter nog één hoop, namelijk dat het dorpshoofd
weer beter werd. Daardoor zou zijn onschuld zijn bewezen. Maar
wanneer dit niet het geval mocht zijn ? .... „Misschien doe ik het
beste met de vlucht te nemen, nu het nog tijd er voor is," overlegde hij bij zichzelf. „Hier is mijn leven voortdurend in gevaar
en het is wellicht beter naar familie te gaan in een andere kampong, waar men mij niet kent. Steeds had ik gehoopt, dat Asadama op den duur meer vergevensgezind zou worden, doch nu
het zoo duidelijk blijkt, dat hij het op mijn leven toelegt, moet
ik wel door middel van een vlucht buiten zijn bereik trachten te
komen." Droevig gestemd staarde de jongeling in de vlammen,
die een spaarzaam licht wierpen in het woonvertrek. „Heden
zou het echter onmogelijk, ja zelfs een dwaasheid zijn, om
deze plannen ten uitvoer te brengen, want daarmede zou ik het
onomstootelijke bewijs van mijn schuld leveren ! Ze zouden
mij zoeken en wreed vermoorden .... Neen, beter de volgende
nacht vluchten, als allen slapen. Dan kan ik nu reeds alles voorbereiden.
Hij nam zijn kapmes, een boog en eenige pijlen en sloop behoedzaam uit het huis. In het midden van het dorp waren allen
nog aan den maaltijd en ook zijn vader en moeder namen daar75

aan deel, om zooveel mogelijk de verdenking van hun zoon af te
wenden. Moeilet bleef zoover mogelijk uit de nabijheid der
feestvierende menigte en liep naar het woud. Hier verborg hij
zijn wapens zorgvuldig en ging terug naar de ouderlijke woning,
Voor de tweede maal ondernam hij denzelfden tocht, maar nu
voorzien van een groote bos maiskolven, om levensmiddelen in
voorraad te hebben. Ongehinderd en ongezien keerde hij weder
en legde zich op zijn slaapmatje neder.
Niet lang daarna keerden de deelnemers aan het offerfeest
luidruchtig naar hun woningen terug. Ook Lakamalei en Poenlau kwamen weldra hun huis binnen. Moeilet deed alsof
hij sliep. Met een medelijdenden blik keken zijn ouders hem
aan. De gedachte, dat hun kind misschien werkelijk schuldig
kon zijn en dan spoedig wreed ter dood zou worden gebracht,
sneed hen door de ziel. En toch ... , als hij werkelijk het dorpshoofd betooverd had, dan moest hij sterven ! ! ... .
Diep bedroefd rolden ze hun matje uit en gingen slapen, tenminste, ze probeerden het, maar het lukte niet erg. Poenlau
wentelde zich om en om en verborg het gelaat in haar handen.
Eindelijk viel ze in een onrustigen slaap.
Ze droomde.
Ze zag een groote menigte menschen op het dorpsplein vergaderd. In het midden van hen stond de tooverpriester en legde
zijn parang in het vuur. Er moest een godsoordeel uitgesproken
worden ! Hierdoor zou aan het licht komen, wie door zijn
tooverij den dood van het dorpshoofd veroorzaakt had ! ... .
En de verdachte .... 0, goden en geesten, helpt .... Ze herkende haar zoon, haar eerstgeborene ! !
Daar stond hij, het hoofd fier opgericht, want hij was overtuigd onschuldig te zijn !
Ja, hij was immers onschuldig ! ! ! ! ! Het was onmogelijk, dat
haar zoon, haar Moeilet, zóó iets kon doen ! !
Ze wilde zich een weg banen door de dichte menigte en voor
haar kind pleiten ! Hij was geen slecht mensch, neen, neen, dat
was niet mogelijk ! ! Men hield haar tegen en riep haar toe : „De
goden zullen spreken !"
En zie, daar nam Asadama het mes uit het vuur en Moeilet
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moest het roodgloeiende lemmet in zijn hand nemen ! .... .
Ze gaf een gil.
Verschrikt sprong Lakamalei op. „Wat scheelt er aan, Poenlau ?" vroeg hij angstig.
„Neen, het kan niet waar zijn !" riep ze met doordringende
stem. „Mijn zoon, mijn Moeilet is onschuldig ! ! ! !
Ontroerd hoorde Moeilet deze woorden aan. Hij stond op en
ging naar de bale-bale van zijn moeder en sprak op liefdevollen
toon : „Moeder, ik ben ook onschuldig. Nog nooit heb ik
iemand eenig leed aangedaan en hoop het ook nooit te zullen
doen."
„En toch .... kijk eens naar je handen, er zijn groote brandblaren op !" gilde zijn moeder in doodangst.
Lakamalei en Moeilet begrepen er niets van. Poenlau riep
echter opnieuw met halfverstikte stem : „O, Moeilet, daar
neemt Asadama een tweede proef ! Hij drukt het mes tegen je
voorhoofd, en zie, alweer blaren .... Schuldig ! ! ! ! ! !.... .
Nu begreep Lakamalei, dat zijn vrouw in haar droom of in
den geest het vreeselijke godsoordeel zag, dat misschien spoedig
over Moeilet zou worden ingeroepen. Het ontzettende woord
„schuldig" drong door merg en been.
„Neen, Moeder, het kan niet waar zijn," riep Moeilet hartstochtelijk uit. „Als onze goden rechtvaardig zijn, zal ik onschuldig bevonden worden ! Ze zijn evenwel niet rechtvaardig,
anders hadden ze den waren schuldige reeds lang moeten aanwijzen .
Deze woorden sloegen in als een donderslag. Er heerschte
een minutenlang stilzwijgen.
Plotseling echter gaf Lakamalei zijn zoon zulk een vuistslag
in het aangezicht, dat het Moeilet duizelig voor de oogen werd.
„Gij hebt de goden beleedigd en van onrechtvaardigheid beschuldigd, dat kan ik niet dulden !" riep Lakamalei toornig uit.
Als een geslagen hond kroop Moeilet naar een hoek van het
vertrek.
De tranen sprongen Poenlau in de oogen en zij had moeite,
niet in luid snikken uit barsten.
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Lakamalei ging zwaar ademend weer liggen.
Er heerschte opnieuw nachtelijke stilte in het vertrek, maar
in de harten der bewoners woedde een hevige storm. Poenlau
kon niet aan de schuld van haar zoon gelooven, Lakamalei
daarentegen was reeds meer dan half overtuigd. Moeilet was
in hevigen tweestrijd. Hij vertwijfelde aan de goden en aan de
menschen !
Ter zelfder tijd zat Asadama bij de bale-bale van het
dorpshoofd en sprak hem moed in. Daarbij verzuimde hij
evenwel niet, Moeilet als den vermoedelijken dader aan te
klagen.
De volgende dag ging voorbij in vreeze en hopen. De toestand van den zieke was zeer zorgelijk. Tegen den avond werd
het ernstiger met hem.
Nauwelijks was de duisternis ingevallen, of Moeilet sloop
voorzichtig uit het huis. Hoe gaarne had hij afscheid genomen
van zijn moeder en haar nog eenmaal de verzekering van zijn
onschuld gegeven, maar helaas, dat kon nu niet meer. Met een
bezwaard gemoed kroop hij in het donker voort, in de richting
van het woud. Hoewel ongeschokt in zijn overtuiging dat hij
onschuldig was, moest hij toch de vlucht nemen als een misdadiger !
noodra hij buiten de kampong was, liep hij zoo vlug als dit
in de duisternis mogelijk was, naar de plaats waar hij den
vorigen nacht zijn wapens en levensmiddelen verborgen had.
Hier gevoelde hij zich evenwel nog niet veilig en klom al
tastend en over rotsen klauterend, steeds hooger den berg op.
Eindelijk kwam hij op een plaats, waar machtige lavablokken door geweldige erupties neergeslingerd waren. Hier verborg hij zijn wapens en mais en ging mismoedig op een steen
zitten.
Moeilet wist niet, dat hij nog juist op tijd gevlucht was. Nog
geen uur nadat hij het dorp verlaten had, werd er op een groote
trom geslagen. Dof en onheilspellend klonken de tonen door
den omtrek. Het was Asadama, de tooverpriester, die door zijn
zware slagen aan de toestroomende dorpelingen bekend maakte,
dat hun hoofd stervende was,
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Met bulderende stem riep hij de menigte toe : „Onze goede,
oude Vader heeft nog één wensch uitgesproken, namelijk dat wij
den schuldige niet ongestraft zullen laten ! !"
Er ging een gemompel door de rijen. Waren ze bij het eerste
bericht doodstil geweest, nu konden ze zich niet langer bedwingen. Van verschillende kanten weerklonk de roep : „Hij
moet sterven ! !" „Wraak ! ! !"
Ze grepen reeds naar hun parang, om den booswicht in
stukken te hakken.
De loeboelong riep met verheffing van stem : „Hoe zullen wij
weten, wie de schuldige is ?"
Uit vele monden klonk hem het antwoord tegen : „Een godsoordeel ! !" „Een godsoordeel ! !"
Er vloog een helsche lach over het gelaat van den duivelspriester.
Op ditzelfde oogenblik vernamen ze smartelijke kreten, die
uit het huis van hun dorpshoofd drongen. De loeboelong snelde
naar binnen.
Daar lag de oude man op zijn bale-bale. Wild sloeg hij om
zich heen en riep maar aldoor : „Een slang ! Een slang !"
Buiten werd het stil. Angstig en hulpeloos keek men elkander
aan.
Plotseling weerklonk nu weer een vreeselijke gil door de pijnlijke stilte .... Het dorpshoofd had het tijdelijke met het
eeuwige verwisseld ... .
De tooverpriester kwam naar buiten en schreeuwde met
heesche stem : „Hij is gestorven, onze goede, oude vader !
Wraak ! Wraak aan den booswicht, die hieraan schuldig is ! !'t
Ruwe mannenstemmen herhaalden het : „Wraak ! ! Wraak,
aan den booswicht !" „Waar is de moordenaar ! ?"
Er ontstond een ware paniek. Ieder schreeuwde en liep heen
en weer, en ook werd hier en daar reeds de naam Moeilet
genoemd. Weldra namen anderen dit over, zoodat spoedig
het oordeel geveld was : Moeilet van Lakamalei is de moordenaar ! !"
Asadama begaf zich weer in het sterfhuis. Hij had zijn doel
bereikt. Nu was er geen ontkomen meer mogelijk voor den ge79

haten jongeling. Plichtbewust zette hij zich naast het lijk neder
en begon met halfgesmoorde stem een loflied op den gestorvene
te dichten en sloeg daarbij nu en dan met de vlakke hand op zijn
trom. Na eenigen tijd stond hij op, schijnbaar door droefheid
overmand. Schuw maakten de aanwezigen voor hem plaats.
Hierna werd de doode in zittende houding gewrongen. De
knieën en armen werden aan het lichaam vastgebonden en het
hoofd rechtop gezet. Asadama zong nog steeds het loflied op het
overleden dorpshoofd en somde al zijn deugden op. Nadat het
lichaamzóó gebonden was, duwde hij een sirihpruimpje in den
reeds stijf geworden mond en plaatste een mandje met benoodigdheden voor het sirihkauwen in de nabijheid van het
lijk. Ook vulde men een bamboe met water en een kookpotje met rijst en bracht dit alles bij den doode. Dit was voor
de eerste behoeften op den langen weg, dien hij nog bewandelen
moest.
Nadat de gestorvene aldus voorloopig was verzorgd, ging
Asadama naar buiten en riep met zijn gong alle dorpelingen
bijeen. Langzaam zette hij zijn klaagzang voort. Alle deugden,
die de doode al of niet had bezeten, werden tot in het oneindige
uitgemeten. Steeds ging deze klaagzang vergezeld van vervloekingen over den moordenaar. Hierdoor prikkelde hij de
hartstochten zijner toehoorders meer en meer. Het vonkje van
haat, dat er bij velen reeds tegen Moeilet bestond, werd tot een
geweldige vlam aangeblazen. Heesche stemmen riepen :
„Breng hem hier, den ellendeling, dat wij hem in stukken
slaan ! !"
„Ja, breng hem hier, dat hij zijn straf moge ontvangen !"
bevestigde Asadama.
„Wie is het ?" vroeg een stem uit de menigte.
„Een godsoordeel ! Een godsoordeel !" was het antwoord.
Het was een chaos van door elkander schreeuwende, woedende
menschen. Enkele mannen hadden alle aanwezigen reeds gemonsterd, maar Moeilet niet gevonden. Ze liepen naar het huis
van Lakamalei, drongen de woning binnen, doorzochten die
van onder tot boven, maar vonden den jongeling niet. Woedend
hierover gingen ze terug naar het dorpsplein en schreeuwden
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boven al het rumoer uit : „Hij is er niet, hij heeft zich verborgen ! !"
„Een onfeilbaar bewijs voor zijn schuld" antwoordde de
priester. „Mannen en vrouwen van Takailafoei, wij hebben geen
godsoordeel meer noodig, Moeilet van Lakamalei heeft zich verborgen, hij is de oorzaak van den dood van ons bemind dorpshoofd ! !"
Met verheffing van stem beval hij : „zoekt hem ! Zoekt hem
op de bergen, zoekt hem in de ravijnen ! .... Wraak ! ! ... .
Wraak over deze misdaad ! ! !"
Met onheilspellend flikkerende oogen trokken de mannen
bossen stroo uit de daken, staken die aan en doorzochten bij dit
licht elk huis en iedere plek, die tot schuilhoek dienen kon.
Hartstochtelijke verwenschingen werden er geuit, doch dit alles
hielp niet, want de vogel was gevlogen. Plotseling zagen de
sidderende Poenlau en Lakamalei hun huis in vlammen opgaan!
De woeste menigte had het tot in den nok doorzocht en Moeilet
niet gevonden, nu wilden ze hem door het vuur dwingen zijn
schuilplaats te verlaten.
Niemand had een woord van medelijden voor de arme
ouders, die hun geheele have door het vuur zagen verwoesten.
Integendeel, met een zekere voldoening aanschouwde men het
verwoestende werk der vlammen.
Nadat de geheele kampong doorzocht was, verspreidde men
zich in de bergen en in het woud. Geen rotsblok, geen boom of
steen, waar ze niet achter zochten.
Moeilet was reeds in veiligheid. Toch drong het woeste geschreeuw ook tot zijn voren door. Hij zag in de richting van
zijn kampong de vlammen hoog oplaaien en een angstig vermoeden steeg bij hem op. Nog gevoelde hij zich niet veilig,
nam zijn wapens en levensmiddelen en ging hooger den berg
op, zoo snel de omstandigheden hem dit toelieten.
Reeds zag hij de brandende fakkels der woedende mannen
dicht in zijn nabijheid. Het angstzweet parelde op zijn voorhoofd. Hij stiet zijn voeten stuk tegen de scherpe steenen, doch
sloeg daar geen acht op. Hij wist te goed, welk vreeselijk lot hem
te wachten stond, als ze hem levend in handen kregen.
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Donker was de nacht, donker de toekomst. Zijn scherpe oogen
trachtten het duister te doorboren. Daar lagen ontzaglijke,
grillig gevormde lavablokken, die hem den weg versperden ....
Was er dan geen redding meer mogelijk ? ... .
Ten einde raad, nam hij een kloek besluit. Hij wilde zich
verdedigen tot het uiterste en zich daarna zelf het leven benemen !
De angst van zooeven week van hem, in den jongeling rijpte
de held !
Vastberaden wierp hij zijn levensmiddelen weg, greep zijn
parang met vaste hand en maakte zich gereed voor den laatsten,
bangen doodsstrijd. Liever zóó sterven, dan aan de eindelooze
kwellingen zijner belagers te worden overgeleverd !
Hij, die eenige minuten te voren als een gejaagd hert was gevlucht, stond nu als een man. Zijn voeten zette hij schrap tegen
den harden bodem, zijn hand omklemde krampachtig het zwaard,
zijn oogen fonkelden en door zijn samengeperste lippen ontwrongen zich de woorden aan zijn gefolterde ziel : „Onrechtvaardige goden ! Gij drijft uw wreed spel met een weerloos
mensch ! Wij kunnen ons niet tegen u verzetten, doch uw
dienaren zal ik verpletteren, vóórdat ik mij voor u zal buigen ! !"
Scherp bespiedde hij de naderende mannen.
„Ik ben overtuigd, dat er machtiger goden zijn dan gij zijt,
en die zullen met u spelen, gelijk gij thans met mij ! .... Ik
moet nu sterven, maar ben daarmede nog niet overwonnen!!"....
De met hars gevulde brandende bamboe's der zoekende mannen wierpen een rossigen schijn over de grillige lavablokken.
Verwarde geluiden drongen door de stilte der bergen tot Moeilet door. De mannen spoorden elkander tot meerder ijver en
spoed aan. Op verschillende plaatsen tegelijk flakkerden de
walmende toortsen, die echter slechts weinig licht verspreidden. Als dwaallichten zwierven ze links en rechts, nu eens
hoog op een rots, dan weer verdwenen in de donkere diepte
van een ravijn, onzeker, onbestendig, nu eens naderbij, dan
weer verder af, onheilspellend dreigend of plotseling verminderend tot een gloeiend, rookend puntje.
Achter een groote rots verborgen, sloeg Moeilet dit eigen82

aardige schouwspel gade, onbeweeglijk, zijn zwaard krampachtig omklemmend.
Ze kwamen nader. Reeds hoorde hij hun stemmen en zag
hij de messen in den rossen gloed schitteren. Hij wist,
dat er geen pardon gegeven zou worden en was ook vastbesloten geen duimbreed te wijken. Nu was hij niet meer bang.
Wel klopte zijn hart haast hoorbaar, doch moedig wachtte hij
het groote oogenblik af ... .
„Wat is dat??'
„Ja, ze gaan meer naar rechts, ze zullen langs het groote
ravijn naar den berg Boiboko gaan !" ... .
Werkelijk sloegen de mannen een andere richting in. De
stemmen werden onduidelijker en de walmende toortsen verdwenen meer en meer. Moeilet herademde. Ze zochten hem
thans op een verkeerde plaats en daardoor werd het gevaar met
elke minuut geringer. Nog lang staarde Moeilet de lichtjes na,
totdat ze geheel uit het gezicht verdwenen waren.
Nu werd het hem te machtig. Weenend ging hij op den
harden steen zitten. Hij was een ten doode opgeschrevene, vogelvrij verklaarde banneling geworden, met den vloek zijns vaders
beladen, door zijn volk veracht en uitgestooten ! Nu pas werd
het hem duidelijk, in welk een vreeselijken toestand hij verkeerde.
Had het onmiddellijke gevaar hem zooeven gemaakt tot een
held, die tot alles in staat was, nu dit gevaar voorbij was werd
hij moedeloos en diep ongelukkig ! Hij liet zijn hoofd op de
borst zinken en tranen druppelden langzaam en zwaar op den
harden bodem. Doch hoog boven zijn hoofd welfde de prachtige
tropenhemel, met zijn ontelbare, schitterende sterren. Zij flonkerden en lichtten in majesteitelijke pracht, alsof ze de oogen van
den diepbedroefden jongeling omhoog wilden trekken en hem
toeroepen: „Houd moed, Hij die de sterren gemaakt, hun getal
geteld en hun weg gebaand heeft, heeft ook u geformeerd, kent
u bij name en zal u leiden op den weg der waarheid, totdat
de Waarheid zelf u zal hebben vrij gemaakt !" ... .
Moeilet luisterde naar deze indrukwekkende rede, waarvan
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hij nog geen woord begreep. De sterren verkondigden hem
verder : „Donker is de nacht, maar de ster der hope schittert
helder ! De goden haten u en zoeken uw ondergang, de God
des hemels evenwel zal u redden I Zij koesteren een onrechtvaardige wrok tegen u, God echter heeft u lief ! Zij wenschen
uw dood, de Heere zal u het leven geven !" ... .
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VIII.

VOGELVRIJ !
Lang bleef Moeilet in dezelfde houding zitten, totdat hij,
door vermoeidheid overmand, in slaap viel.
De zon verhief zich reeds boven de bergen, toen hij eindelijk
ontwaakte. Eerst keek hij een weinig verbaasd op, doch spoedig
werd hij zich weer de volle zwaarte van den werkelijken toestand bewust. Besluiteloos dwaalden zijn blikken naar de
richting van Takailafoei. Helaas, de terugweg naar de kampong, naar zijn ouders en familie, was voor hem afgesloten !
Hij moest voortaan als vreemdeling verkeeren onder een vreemd
volk. Voor de zijnen was hij een ten doode opgeschreven booswicht, een laaghartige moordenaar, die door zijn toovermiddelen een ouden man om het leven had gebracht ! ! Moeilet
fronste de wenkbrauwen bij deze gedachte en riep hoofdschuddend uit : „Neen, nooit zou ik tot zulk een daad in staat
zijn geweest ! Heb ik hem niet evenals alle anderen geëerd ?
Heeft hij ooit over mij te klagen gehad ? Hij was goed voor ons
allen en heeft steeds het welzijn der kampong gezocht en bevorderd, hoe zou ik dan tegenover zulk een man zóó snood kunnen handelen ..... Neen, maar eigenlijk was hij het ook niet,
die mij van deze misdaad beschuldigde !" vervolgde Moeilet
met verbeten woede, „dat was Asadama, die schurk, die heeft
mij aangeklaagd."
„Ha," riep hij uit met bitteren spot, „men noemt hem een
zoon der goden, welnu, hoe wreed moeten die goden zelf dan
wel zijn, om zulk een zoon voort te brengen !"
Zijn gansche ziel kwam weer in opstand en in zijn oogen
vlamde een onheilig vuur.
Plotseling hoorde Moeilet een eigenaardig ritselen in het
droge gras in zijne nabijheid. Hij schrok ervan. Door zijn
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mijmeren had hij vergeten, dat hij een ten doode opgeschrevene
was, die elk oogenblik door een bloeddorstigen vijand overvallen
kon worden !
Snel greep hij zijn parang en onderzocht de omgeving. Hij
ontwaarde echter niemand. Gerustgesteld nam hij zijn plaats
op het rotsblok weer in.
„Het is zeker een rat of muis geweest, die zich aan mijn mais
kwam vergasten," dacht Moeilet bitter lachend. „Ja, ik zal
voortaan mijn leven met de dieren moeten deelen, want door de
menschen ben ik uitgestooten !" .... „Toch moet ik beter opletten, want ik ben hier nog niet zoo heel ver van mijn kampong
weg en Asadama zal de lieden zeker met al zijn kracht opzweepen om mij te vangen. Ha, die gladde vogelvanger was
dezen keer achter het net. De vogel was juist bijtijds gevlogen !"
Hij lachte schamper voor zich heen.
„Maar nu, wat moet ik nu beginnen ? Wáár moet ik heengaan ?"
Peinzend liet hij den blik glijden over het geweldige gebergte,
dat daar in majestueuze rust voor hem lag. Ja, dat zwijgen, dat
eeuwige zwijgen der natuur, het kan een mensch in verrukking,
maar ook tot vertwijfeling brengen ! „O, waar moet ik heen ! ?
Onherbergzame steenmassa's, dat is alles wat mijn oog aanschouwt, en de levende wezens, die daarop wonen, zijn nog
mijn vijanden ! ! Zij loeren op mijn ondergang !"
Een bittere trek kwam er om zijn saamgepersten mond.
Het was nu zaak, om voortdurend op zijn hoede te zijn. Voorzichtig gluurden zijn blikken naar elke rots, naar elke struik,
ieder oogenblik meenend, dat er een bloeddorstige vijand achter
verborgen lag. Hij kon hier niet blijven en sloop voort van rots
op rots, steeds zijn wapens gereed houdend, om zich tot het
uiterste te verdedigen. De laatste bange worsteling zou vreeselijk zijn. Moeilet wist, dat hij op geen genade te hopen had en
was ook vast besloten geen pardon te geven, onverschillig wie
hem in den weg zou treden. In zijn brein woelden bittere gedachten en zijn hart was vervuld met ontzettende plannen. Nu
eens wilde hij in den nacht naar zijn kampong gaan en deze in
brand steken, dan weer beraamde hij een sluipmoord op zijn
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doodsvijand. Plannen werden gesmeed en onmiddellijk weer
verworpen ; gedachten kwamen in pijlsnelle vaart op hem aan
en werden weer ingehaald door andere, die als van zelf op hem
aanrenden als ongebreidelde paarden. Het werd een ware chaos
in zijn gefolterd hoofd. De anders zoo zachtmoedige jongeling
lag thans verborgen tusschen hoog alang-alang, achter donkere
klippen en steenen, met wraakgierige, verschrikkelijke overleggingen vervuld. Fel joeg zijn bloed door de gezwollen aderen.
Zijn ademtocht was kort en snel, zijn oogen rood-doorloopen en
zijn blikken onheilspellend. Hij was een beeld der vertwijfeling,
van iemand die niets meer te verliezen had en er slechts op bedacht was, zijn medemenschen zooveel mogelijk leed te berokkenen. Men had hem tot het uiterste gedreven, nu zou hij
ook alles op het spel zetten om tenminste zijn leven zoo duur
mogelijk te verkoopen !
De zon steeg hooger en haar verzengende stralen vielen onbarmhartig neder op den eenzamen jongeling, Zijn keel was als
dichtgeschroefd van dorst. Zijn tong kleefde aan het gehemelte.
Om dien kwellenden dorst te verdrijven, kauwde Moeilet op de
bladeren van een struik, Zijn hoofd bonsde en hamerde alsof
hij koorts had. De oogen deden pijn van het scherpe turen. Hij
sloot ze voor een oogenblik en een gevoel van moedeloosheid en
matheid overviel hem weer, gevolgd door een plotselinge onverschilligheid. Hij legde het moede hoofd op een mosbegroeiden
steen neder en poogde te slapen. Niet lang daarna was hij dan
ook voor een korten tijd aan de ontzettende werkelijkheid ontrukt.
Opeens werd Moeilet met schrik wakker. Onthutst keek hij
rond. Maar, nog altijd stond de zon hoog aan den hemel en
overgoot het landschap met een stroom van licht. Zacht
suizend streek een zoel windje door zijn dichte kroeshaar. Een
dartele, bontgekleurde vlinder fladderde spelend langs hem
henen. Een nijvere bij zocht zoemend de spaarzame bloemen op.
Alles getuigde van rust en vrede. Door den aanblik van dit
liefelijke tooneel werd Moeilet weer rustiger. Hij begon weer behagen te scheppen in het onschuldige vermaak der vlinders, die
elkander in dartelen overmoed achterna vlogen. Hij zag weer
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de schoonheid der natuur, en zachtkens, min of meer weifelend,
begon dit alles op die geheimzinnige wijze te spreken, zooals hij
dat nu reeds lang gewend was.
. Moeilet keek verrast op, alsof een oude vriend hem onverwachts vertrouwelijk de hand op den schouder had gelegd en
hem troostend toesprak. Hij wilde luisteren naar deze woorden
van bemoediging, naar die liefelijke accoorden, die zachtkens
tot hem kwamen en langzaam versmolten tot één zoeten
zang. Ze verdreven de wraakgierige, bloeddorstige gedachten
van voorheen. De heillooze flikkering in zijn donkere oogen
maakte plaats voor een zachten gloed, ja zelfs voor een
zekere weekheid, die een traan deed rollen langs zijn bruine
wangen.
Een halfgesmoorde zucht ontglipte aan zijne lippen. Hij verborg het zware hoofd in de handen en weende stille, heete
tranen.
„Een vogelvrij verklaarde, eenzame balling, van huis en
familie verdreven ! En waarom dit alles ? .... Het is de wraak
van den man, die als een zoon der goden, als de priester van zijn
volk geëerd wordt ! .... De goden weten, of moeten althans
weten, dat ik onschuldig ben, dat ik nooit iemand opzettelijk
eenig leed heb aangedaan ! Niemand heb ik eenige schade berokkend of ook maar getracht dat te doen. Waarom zijn zij dan
zoo toornig op mij ? Waarom vervolgen ze mij dan door hun
lafhartigen dienaar ? Vreezen zij misschien ook de macht van
den God, dien ik keer op keer ontmoette in de natuur ? Zijn
zij bang, dat ik hun laatdunkenden knecht concurrentie zou
aandoen, door van dien onbekenden God te vertellen ? Het zou
niet moeilijk zijn, mijn volk te overtuigen, als ze slechts wilden zien en hooren !
Asadama is een geslepen schurk, een verkapte roover en een
sluipmoordenaar. Hij is een giftmenger, in plaats van een
medicijnmeester ; een bedrieger, instede van een helper ; een
moordenaar daar waar men hem als redder begroet !
Ik heb hem doorzien en ontmaskerd, en nu veezen de goden,
die hij dient, dat ik hem openbaar zal maken, Zij zijn bang, dat
mijn volk hen dan niet meer de offers zal brengen, die ze tot88

nogtoe ontvingen. Zij zouden een nederlaag lijden, verhongeren,
daarom beschermen zij hun slaaf !
Mij trachten ze om het leven te brengen, omdat ik een
machtiger en hoogere godheid zoek en wil dienen ! ... .
Wreede tyrannen ! ! .... Hun onmacht is aan het licht getreden en nu willen zij zich wreken over deze schande !
Toch zal ik niet rusten, vóór ik dien God heb leeren kennen,
die tot mij gesproken heeft in de aardbeving en het onweer en
die nog dagelijks tot mij spreekt in de natuur romdom mij ! Ik
wil Hem zoeken, totdat ik Hem zal gevonden hebben.
Nu ben ik een vogelvrij verklaarde banneling. Er zijn geen
banden des bloeds meer, die mij verbinden aan mijn familie ;
deze zijn wreed verbroken door het noodlot. Er is geen kampong
meer, waar een ouderlijk huis mij een onderdak verleent ; dat
is voor altijd voor mij gesloten. Nu wil ik uitgaan en dien God
zoeken, die wel onzichtbaar is, maar toch dichtbij ; die machtig
is, en toch zoo zacht en liefelijk tot ons spreekt in booroen,
bloemen en dieren. Ik wil Hem zoeken, en als ik hem gevonden
heb, zal ik mijzelf aan Hem ten offer brengen. Dat zal voortaan
mijn hoogste streven zijn !"
Halfluid had hij deze woorden gemompeld. Zijn oogen
straalden nog steeds met een zachten gloed. Hij had zich een
doel gesteld en wilde dit najagen met al de kracht van den onbedorven jongeling. Deze gedachte gaf hem moed en bezieling om
de donkere toekomst met energie tegemoet te treden. Hij herkreeg zijn veerkracht, de moed van den held, die er alles op zet
om zijn ideaal te verwezenlijken.
Statig zonk de zon achter de geweldige bergmassieven. Het
duister viel spoedig in en weldra schitterde ster aan ster aan den
donkeren tropenhemel. Moeilet besloot deze duisternis te benutten en zoover mogelijk in Zuid-Oostelijke richting te vluchten naar de kampong Langkoeroe.
Heerlijke stilte omringde hem, slechts onderbroken door het
veelstemmige koor van insekten, die hun liederen door den
tropennacht deden hooren. Een zachte, koele nachtwind streek
door de struiken en bracht verfrissching aan den vluchtenden
jongeling. Nu en dan bleef Moeilet luisterend stilstaan. Dan
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sloeg hij zijn oogen omhoog, naar de vele helder flonkerende
sterren, om de richting te bepalen. Statig liep het Zuiderkruis
zijn door den Schepper voorgeschreven baan. Schuchter keek
de maan, als met halftoegeknepen oogen, over de bergen. Onduidelijk teekenden zich de donkere omtrekken van het tropenwoud tegen den hemel af.
Zonder te rusten liep Moeilet behoedzaam voort, totdat hij
tegen den morgen het bosch bereikte. Thans gunde hij zich een
poosje rust, klom in een boom, zocht een gemakkelijk plaatsje
uit en sliep weldra in.
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HOOFDSTUK IX.

LANGKOEROE.
Door het liefelijk kweelen van een kleine zangvogel gewekt,
verliet Moeilet zijn hooge slaapplaats en zette zijn tocht voort.
Met opgeheven hoofd en veerkrachtigen tred liep hij al verder,
met welbehagen de frissche morgenlucht, vermengd met den
geur van wilde bloemen, in zich opnemend.
Nog een laatste hoogte moest hij beklimmen, nog een steil gedeelte overwinnen, en de kampong Langkoeroe lag vóór hem.
Zou hij hier een plaats van rust vinden, een tweede tehuis ?
„Hoe zullen ze mij ontvangen ? Zullen ze mij misschien onmiddellijk uitleveren aan mijn doodsvijand ?
Wellicht hebben ze reeds bericht gekregen uit Takailafoei, om
mij te vangen."
Zulke vragen overwegende, ging Moeilet de kampong binnen.
Uiterlijk nam hij een onverschillige houding aan en slenterde
langzaam de eerste huizen voorbij. Bij een groot rijststampblok
verrichtte een vrouw haar werk. Ze was, naar de gewoonte des
lands, slechts met een tjawat bekleed. Een halsketting van
zwarte, witte en roode kralen was haar eenige sieraad. In de
nabijheid speelden eenige kleine naakte kinderen.
Moeilet trad op haar toe met de vraag, waar het dorpshoofd
woonde. Onthutst keek ze op en de kinderen verborgen zich
angstig onder het huis, zoodra ze den vreemdeling ontwaarden.
Moeilet herhaalde zijn vraag, doch de vrouw verstond hem
niet.
Op Alor worden vele talen gesproken. Dikwijls liggen twee
kampongs betrekkelijk dicht bij elkander en toch is er de taal
of uitspraak geheel anders. Dit is waarschijnlijk een gevolg
van de omstandigheid, dat hier verschillende stammen en rassen
tezamen zijn gekomen, en dat door de eeuwige onderlinge
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veeten niet die communicatie ontstond, die versmelting der
talen mogelijk maakte.
De vrouw wilde reeds het voorbeeld van de kinderen volgen
en ook vluchten, toen een buurman nader kwam. Met de hand
aan zijn parang, gereed dit wapen onmiddellijk te gebruiken,
monsterde hij den vreemdeling van het hoofd tot de voeten.
Moeilet doorstond dit onderzoek zonder een spoor van angst.
Dit stelde den man min of meer gerust. Hij stelde een vraag,
doch Moeilet moest het antwoord schuldig blijven, daar hij die
vraag niet verstond. Op zijn beurt trachtte hij duidelijk te maken
dat hij het huis van het dorpshoofd zocht. Met een beetje
goeden wil en gebarentaal gelukte het nu spoedig, elkander te
begrijpen. De man ging Moeilet voor naar het midden van het
dorp, waar een groot huis stond. Het alang-alangdak hing tot
op een meter afstands van den grond. Onder het huis, tusschen
de palen waarop het rustte, zat een oude man gehurkt, die juist
bezig was een sirihpruimpje gereed te maken.
Verrast keek deze op, toen de man uit zijn dorp hem op den
vreemdeling wees. Ze spraken fluisterend met elkander en de
oude man noodigde Moeilet uit, naast hem plaats te nemen.
Deze voldeed gaarne aan dien wensch en al spoedig voegden
vele nieuwsgierigen zich bij hen, mede op den grond gehurkt.
Er ontspon zich nu een interessant vraaggesprek. Ieder wilde
medepraten en den ander duidelijk maken, wat de vraag en wat
het antwoord was of inhield.
Onbevreesd vertelde Moeilet, dat hij ongenoegen gekregen
had met den loeboelong van zijn dorp en nu uit vrees voor zijn
wraak gevlucht was. Hij verzocht het dorpshoofd, in de kampong Langkoeroe te mogen blijven en hier rustig te mogen
leven.
Druk gesticuleerende, volgde een levendige discussie tusschen de aanwezige bewoners van Langkoeroe en hun dorpshoofd.
Eindelijk gaf het hoofd te kennen : „Vreemdeling, gij moogt
in mijn huis blijven, onder voorwaarde, dat gij voor het dorpshoofd zult werken en dat de kampong Langkoeroe niet door
u op eenige wijze in moei lijkheden komt."
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Met vreugde nam Moeilet dit voorstel aan. Hij beloofde, er
naar te zullen streven, dat niemand eenigen last zou ondervinden van zijn verblijf te Langkoeroe.
De oude man nam zijn sirihtaschje en bood het Moeilet
vriendschappelijk aan ; door er een sirihpruimpje uit te nemen
en voor aller oogen in den mond te steken, was het verbond gesloten. Nu kon hij gerust zijn, van de zijde der dorpelingen had
hij niets te vreezen, want het verbond was op traditioneele wijze
bezegeld.
Vroolijk gestemd door dit voorloopig succes, bleef Moeilet
nog lang bezig, de nieuwsgierigheid der toehoorders te wekken.
Er kwamen nog steeds menschen bij, zoodat spoedig alle bewoners rondom hem verzameld waren. Zoowel mannen als
vrouwen en kinderen wilden den nieuwen medeburger zien en
hooren. Sommigen van hen namen hem arglistig van ter zijde
op. Moeilet maakte echter in het geheel niet den indruk van een
gevaarlijk vijand of spion te zijn, zoodat weldra zelfs de meest
wantrouwende geen vrees meer koesterde. Het dorpshoofd bood
zelfs aan, een varken te slachten en een gemeenschappelijken
maaltijd aan te richten. Heimelijk had hij daarbij de bedoeling,
het hart van het varken aan de goden te offeren, om in ieder geval zeker te zijn, dat hen door dezen vreemdeling geen leed zou
berokkend worden. Men kon nooit weten, iemand die met den
tooverpriester in onmin leefde, zou toch wel niet geheel te vertrouwen zijn !
Van dit voornemen hadden de anderen geen vermoeden. Zij
verheugden zich al op den feestmaaltijd en begonnen dadelijk
met de noodige toebereidselen er voor te maken.
Goedig keek de vrouw van het dorpshoofd Moeilet aan en zij
ontving een dankbaren blik van hem. Hij wilde deze oude lieden
dienen en eeren als zijn eigen vader en moeder.
„zij zullen zich over mij niet te beklagen hebben", besloot
Moeilet. „Als nu Asadama er maar niet achter komt, dat ze mij
hier opgenomen hebben, anders zullen deze goede oude luidjes
nog in moeilijkheden komen door hun vriendelijkheid. Dan
wil ik liever verder vluchten en elders mijn geluk beproeven."
Moeilet hakte brandhout voor de oude vrouw en hielp haar
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bij het aanleggen van een vuurtje naast het huis. Weldra laaiden
de vlammen op en begon het water in de groote aarden pot te
borrelen. Eenige mannen maakten het wreed geslachte varken
schoon, anderen droegen droog hout aan en ieder deed zijn best
om den beloofden maaltijd zoo spoedig mogelijk gereed te
hebben.
Onopgemerkt nam het dorpshoofd het hart en de lever van
het varken en begaf zich daarmede naar den tegenover zijn huis
liggenden tempel. Hier bevonden zich vele houten afgodsbeelden, in den vorm van fantastische krokodillen, slangen en
prauwtjes, bont gekleurd met kalk, roode en zwarte aarde of
roet, en oude vodden. Sommige van die waren nog versierd
met kralen, schelpen en veeren, als zoovele herinneringen aan
bijzondere offers voor buitengewone uitreddingen.
Ieder van deze beelden had zijn naam en beteekenis. Ook had
elk zijn geschiedenis en werd aangezien als de woonplaats van
een meer of minder sterke godheid.
Het dorpshoofd, tevens priester, ging in het tempeltje, sneed
het hart en de lever in stukjes en duwde die, onder het prevelen
van gebeden, in den geopenden muil der krokodillen. Hij vroeg
verontschuldiging voor zijn volk, indien zij verkeerd gehandeld
mochten hebben, door dezen vreemdeling op te nemen, en
tevens bewaring voor wraakneming der goden van Takailafoei.
Na deze handelingen ging hij naar buiten en sloeg van verre
Moeilet gade bij zijn pogingen om de oude vrouw te helpen.
„Dit is geen slecht mensch", dacht de oude man. „Vreemd,
dat hij moest vluchten voor den loeboelong ! .... Ja, helaas
zijn er onder mijn collega's, die hun macht misbruiken. In
mijn leven heb ik reeds vaak daden van priesters gezien en gehoord, waarvoor ik mij schamen zou ! Wie weet, wat er met
dezen jongen man is voorgevallen. In ieder geval wil ik hem
bij mij houden en hem scherp in 't oog houden. Ik heb reeds genoeg levenswijsheid opgedaan, om spoedig te zien met wien ik
te doen heb."
Lustig vlamden hier en daar de houtvuurtjes op. Een groote
hoeveelheid rijst en mais werd gekookt en klapperschalen, die
als borden dienst doen, aangedragen — en nauwelijks waren de
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spijzen gereed, of ze werden gevuld voor de „hongerige" 1)
gasten.
Moeilet genoot mede van de heerlijke spijzen, want hij had
het gedurende de laatste dagen schraal gehad. Zoo was hij
spoedig ingeburgerd en met een dankbaar hart legde hij zich
dien avond voor het eerst rustig neder naast het smeulende
vuurtje in het huis van het dorpshoofd.
Den anderen dag ging hij met eenige mannen naar het bosch,
om er te helpen bij het aanleggen van een tuin voor het dorpshoofd. Tot dat doel werden alle boomen zooveel mogelijk gekapt en de struiken gerooid. Dit was een zwaar werk, aangezien
alles met het hakmes moest worden verricht. Dagen achtereen
werkten ze, om de zware stammen tot op ongeveer een meter
van den grond af te kappen. Des nachts sliepen ze in het bosch,
in allereenvoudigste hutten, van loofwerk gemaakt. Eén van hen
ging regelmatig naar de kampong om levensmiddelen te halen,
zoodat de anderen ongestoord konden doorwerken.
Op den derden dag kwam deze man naar het woud terug met
de boodschap, dat er onverwachts menschen uit Takailafoei
gekomen waren, die Moeilet zochten. Zij kwamen in den naam
van Asadama en het nieuwbenoemde hoofd van Takailafoei en
eischten toegang tot alle huizen. Het hoofd van Langkoeroe had
gedaan alsof hij van niets wist en gaf hun volle vrijheid, elke
woning en iedere rijstschuur na te zoeken. Daarna waren ze vertrokken zonder den vluchteling te hebben gevonden ... .
Allen lachten en maakten grappen over die domme menschen
uit Takailafoei, die zich zóó hadden laten beetnemen. Moeilet
lachte mede. Toch lag er iets bitters in zijn woorden, toen hij
antwoordde : „De slang was listig, maar de muis was te vlug !"
0.........

Bij een feestmaaltijd zijn de Aloreezen steeds dankbare gasten, die
den gastheer eeren door een schier ongelooflijke hoeveelheid spijzen te verwerken. Gelukkig is sterke drank onbekend, zoodat het nooit een zwelgpartij wordt. Toch gebeurt het vaak, dat iemand zóóveel gegeten heeft, dat hij
niet meer kan opstaan en op de plaats zelf in slaap valt. Onder deze omstandigheden hebben ze natuurlijk dikwijls angstige droomen, die dan weer hun
invloed uitoefenen op het dagelijksch leven, want droomen spelen een groote
rol op elk gebied.
1)
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Ernstig klonk de waarschuwing van een medearbeider : „Als
de slang loert op de muis, zal haar prooi haar niet ontgaan !"
Deze woorden deden Moeilet weer de gansche zwaarte van
zijn moeilijken toestand gevoelen,hoewel hij er zich juist overheen
had gezet. Het was alsof er een donkere wolk schoof voor de zon,
die zoo pas weer zijn levenspad was gaan beschijnen. Het was
duidelijk, dat hij voor ditmaal ontkomen was, doch tevens, dat
zijn doodsvijand niet stil zat ! IJverig werkte hij voort en beukte
met alle macht op den harden stam, alsof deze zijn belager was.
Ja, als hij dien gehaten man nog éénmaal voor zich kreeg ! ! ... .
Hij hakte met zulk een woede op den stam in, dat de spaanders naar alle kanten rondvlogen. „zóó zou ik hem het snoode
hart klieven ! !"
Nog eenige dagen werkten ze verder, totdat er een voldoende
oppervlakte opengehakt was voor een tuin. De zon droogde de
wortellooze struiken en boomen spoedig uit en na enkele weken
kon alles in brand gestoken worden.
Een man sloeg met den rug van zijn hakmes op een vuursteen en liet de vonk op een zwam vallen, die dan door sterk
blazen tot gloeien werd gebracht. Hiermede stak hij het droge
gras aan en weldra rookte en knapte het. Een windvlaag deed een
kleine vlam uitslaan. Spoedig greep het vuur om zich heen.
Loeiend ijlde het verwoestende element verder, zoodat in een
kwartier tijds het geheele opengekapte veld één vuurzee was.
De wind joeg de vlammen knetterend voor zich uit of de zwarte
rookkolommen omhoog. Toen de brand een omgehakt bamboeboschje bereikte, klonk zelfs tot wijd in den omtrek het knappen
en knetteren door. Zoo vaak het vuur namelijk een nieuwe geleding der bamboe's aantast, ontstaat er een knal als van een
geweerschot. Wanneer zulk een geheel bosch brandt, klinkt
het van verre als een gevecht van infanterie.
De Aloreezen hoorén dit gaarne, omdat ze meenen, dat hierdoor de booze geesten verdreven worden, die anders later den
tuin konden verwoesten !
Dagen lang smeulden de dikkere stammen na, zonder geheel
te verbranden. De houthakkers gingen terug naar het dorp en
rustten uit van hun vermoeiend werk.
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Moeilet was stil. Menigmaal ging hij buiten de kampong op
een steen zitten mijmeren. Zijn blikken dwaalden dan over het
mooie landschap, naar het Noord-Westen. Dáár lag Takailafoeli .... Hij had heimwee. Het was voor goed voorbij ! De
haat van den tooverpriester was te sterk en diens invloed te
groot, om terugkeeren mogelijk te maken !
Des avonds vooral was Moeilet het liefst buiten het dorp en
zag dan met verrukking de zon heel in de verte wegzinken in de
zee, te midden van een onbeschrijfelijke kleurenpracht. Dit heerlijke schouwspel der ondergaande zon kon hij in zijn kampong
nooit zóó gadeslaan,want daar verdween ze gewoon achter de bergen. Hier kon hij heel zwak de schittering zien van het weerkaatsende licht in de zee.Hij verlustigde zich in den aanblik der natuur.
Wat echter zijn innerlijke overtuiging betrof, vond hij ook
in Langkoeroe niet veel aansluiting, want de godsdienst dezer
menschen was vrijwel dezelfde als die in Takailafoei. Men kende
ook wel heel vaag de voorstelling van Lahatalla, als de hoogste
godheid, maar wist al even weinig van hem als de overige bergbewoners. Moeilet trachtte meer van den hoogsten en machtigsten god te vernemen, daarom verzocht hij zijn pleegvader keer
op keer, veel over dezen te vertellen en alles mede te deelera, wat
de oude menschen nog van hem wisten. Het dorpshoofd was
bovendien als loeboelong meer ingewijd in den godsdienst.
Zoo zaten zij op een avond bij het vuur en poften mais. Hoog
aan den hemel straalde de volle maan en wierp haar fantastisch
schijnsel over het grillige landschap. In gedachten verzonken,
keek Moeilet naar de zilver-omrande silhouetten der palmen
buiten de kampong.
„blaat" (de maan) is de dochter van Lahatalla, nietwaar?"
vroeg Moeilet aan den ouden man. Deze gaf een bevestigend
antwoord.
„En „Ol" (de zon) eveneens, is het niet ?"
„Neen", antwoordde de oude, „Ol is de vrouw van Lahatalla;
zij heeft wel ongeveer dezelfde gestalte als de dochter van Lahatalla, maar een veel grootere heerlijkheid !"
„Hoe weten de menschen dat toch zoo en hoe weten ze precies, welke offers ze moeten brengen ?" vroeg Moeilet verder.
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„Dat zal ik je eens vertellen” 1).
De verteller maakte een nieuw sirihpruimpje en voelde zich
als priester erg gewichtig.
„Op zekeren dag lag onze oudste voorvader, Laitden, onder
een boom en sliep. Daar kreeg hij een droomgezicht. Hij zag de
zon en de maan, (,,O1" en „Waai", ook wel „Oel" en „Wat"
genaamd,) tot zich komen. Verblind door het schelle licht, viel
Laitden op den grond. Toen sprak 01 hem aan met de woorden:
„Laitden, weet, dat Lahatalla u gemaakt heeft. Hij wilde menschen scheppen om er zich mede te vermaken. Lahatalla heeft
in u behagen, daarom heeft hij mij, zijn vrouw, en zijn dochter
tot u gezonden. Indien gij nu een beeld maakt, zooals ik u laat
zien (een krokodil, met een stralenbundel op den kop) en dit
beeld aanbidt en mij tevens te eten geeft het hart van een varken
of het hart van een kip, met rijst en mais, dan zal ik je tuin beschijnen, dat hij zijn vruchten voortbrengt op zijn tijd. Ook zal
ik uw zieken genezen en uw levensdagen vermeerderen. Gij
zult dan vele voordeelen genieten. Doet gij het echter niet, dan
zal ik uw velden verbranden, zoodat de vruchten verdorren ;
uw lichaam zal ik ziek maken, zoodat uw tong aan uw gehemelte zal kleven v an dorst, en uw ziel zal ik beschijnen. (De
schaduw van een persoon, dier of plant is zijn ziel. Wordt deze
dus zóó beschenen dat de schaduw verdwijnt, dan zal de betrokkene sterven.).
Met deze woorden sprak ook Waat Laitden aan en beloofde
hem rijken kinderzegen, als hij een beeld wilde maken naar het
voorbeeld hem getoond (een krokodil met stralenbundels op
rug en staart en onder den bek twee gestalten als kinderen.)
noodra Laitden wakker werd, is hij aan het werk gegaan e n.
heeft twee beelden gemaakt, zooals die daar staan. (Hij wees
met den vinger naar het tempeltje.) Deze zijn echter later nagemaakt, want de oorspronkelijke beelden, door Laitden vervaardigd, zijn reeds lang door de witte mieren opgevreten. Toch
moeten er steeds beelden zijn naar het oer-model en moeten wij
1) Hier volgt de woordelijke vertaling van een verhaal, door schrijver zelf
uit den mond van het dorpshoofd vernomen, alleen sterk verkort.
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nog de voorgeschreven offers brengen, anders zouden ons zeker
de aangekondigde straffen treffen !"
Moeilet had aandachtig geluisterd. In zijn kampong waren
weer heel andere verhalen omtrent 01 en Waat in omloop. Hierin kwamen ze echter overeen, dat 01 ook bij hen als de vrouw
van Lahatalla werd vereerd en Waat als zijn dochter.
Met een gewichtig gebaar maakte de verteller een nieuw
sirihpruimpje en vervolgde : „ziet ge daar die vele sterren ?
Deze zijn kinderen van Waat. Zij zijn voortgekomen uit het
huwelijk van Silar (een wind) en Waat. Op zekeren nacht lag
onze oude grootvader onder een tamarindeboom en sliep. In
zijn droom zag hij Olaanang (letterlijk kind der zon).
Laitden zag hoe Ola anang van den hemel nederdaalde en tot
hem kwam. Deze sprak dezelfde woorden als 01 en Waat en
toonde hem een beeld van de sterren. Dit beeld ziet ge daar
boven op het tempeltje staan. Zoo is de vereering van Olaanang
ontstaan."
Moeilet keek aandachtig naar de schitterende sterren.
Ja, wat de oude loeboelong daar vertelde was wel mogelijk.
Waat was gehuwd met Silar, vandaar dat deze nooit stilstond
en hare kinderen zoo verstrooid woonden in het oneindige
hemelruim !
Dat Lahatalla dus de grootvader was van deze sterren, vond
Moeilet aannemelijk, want hij moest een oneindig groot en heerlijk wezen zijn, vol van licht en macht !
Nog lang bleef hij zwijgend in stille aandacht de sterrenpracht gadeslaan, tot eindelijk de oude man voorstelde ter ruste
te gaan. Moeilet wilde gaarne verder mijmeren over al het gehoorde, doch uit eerbied voor zijn pleegvader volgde hij dezen
in de woning.
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HOOFDSTUK X.

DE WRAAK DER GODEN.
Enkele weken nadat Moeilet met zijn makkers het stuk van
het bosch hadden gekapt en uitgebrand voor het aanleggen van
een nieuwen tuin, gingen op een morgen eenige vrouwen met
een mandje mais beladen en van een scherpen, spitsen stok
voorzien, daar heen om den grond te beplanten. Op de plaats
aangekomen, nam een der vrouwen een ei en sloeg dit stuk
tegen een halfverkoolden boomstam, onder het uitspreken van
een tooverformule. Hiermede werden de boomen verzoend over
het hun aangedane leed !
Onder een vervaarlijk geschreeuw namen ze daarna steenen
op en wierpen die in alle richtingen tegen de zwartgebrande
stammen en op het nieuw uitloopende struikgewas.
Zij wilden hiermede de booze geesten verdrijven, die later
de jonge maisplantjes zouden kunnen beschadigen.
Na aldus de vereischte voorzorgsmaatregelen te hebben getroffen, begon het planten. De spitse stok werd zoo diep mogelijk in de humuslaag gestoken, dan even heen en weer bewogen, in het gat een paar maiskorrels geworpen, dit met den
voet dichtgetrapt en klaar was het werk 1 Waar groote steenen
of resten van boomen .lagen, maakten ze de gaatjes daar omheen
en wierpen er de mais in. Het werk ging vlug voort en reeds
dienzelfden avond was het geheele veld bezaaid. Vroolijk babbelend keerden de vrouwen huiswaarts. Nu kwam het er slechts
op aan, dat de regens doorkwamen, om het gewas te doen gedijen. (Op Alor is weinig water; als de regen uitblijft, beteekent dit een ramp voor de bevolking, een hongerjaar.)
Reeds hadden ze eenige dagen gewacht, zonder dat de gewenschte regen kwam. Nu werden er allerlei middelen aangewend om dezen aan te trekken. Het oude dorpshoofd offerde
I00

aan verschillende goden, die den regen moesten schenken ; het
hielp echter niets, de hemel bleef wolkeloos en nog dagelijks
zond de zon haar verzengenden gloed naar de aarde 1).
Ten einde raad, beraamden ze nu kunstmiddelen om den
regen te lokken. Op een morgen begaven zich eenige mannen
naar het bosch. Diep verborgen onder de tropische plantenweelde, lag daar op een verborgen plaats een oud roodaarden
kookpotje, met de opening naar boven.
Een der mannen slachtte een kip, nam de ingewanden er uit
en offerde die aan het potje. Allen zaten er gehurkt om heen en
met eentonige stem vroegen ze aan de godheid, die verondersteld werd in dit potje te wonen, om toch spoedig regen te willen
schenken. Nu volgde de list.
Tot nog toe stond het potje met de opening naar boven, zoodat de inwonende geest de zon kon zien. Met een snelle beweging werd het nu plotseling omgekeerd, met de opening
naar beneden. Hierdoor werd de geest in het donker gezet en
dacht dus dat er wolken kwamen die de zon bedekten. Daardoor
gaf hij den regen verlof neder te dalen ! !
De mannen sloegen nog een paar eieren stuk op den bollen
bodem, als bewijs van hun dankbaarheid, en gingen dus welvoldaan naar huis.
Het duurde echter nog wel een week, vóór de regens zich
inzetten, doch toen ook goed, echt tropisch !
Weldra schoten nu jonge, frischgroene maisplantjes omhoog
en begonnen een zware worsteling met het welig uitbottende
onkruid. Dag aan dag waren vrouwen en meisjes bezig, dit
hardnekkige onkruid te wieden. Op zekeren morgen kwamen ze
weder in den tuin en zagen tot hun schrik, dat wilde varkens
in den afgeloopen nacht een groot stuk van de aanplanting hadden omgewoeld ! Een klein meisje werd zoo vlug mogelijk met
deze onaangename boodschap naar de kampong gezonden.
Dadelijk gingen nu eenige mannen mede en maakten een sterke
1) Het kan hier maanden aaneen absoluut droog zijn, zoodat men zelfs geen
wolkje te zien krijgt. Gewoonlijk begint deze periode (Oostmoeson) in April
of Mei en duurt dan tot October, soms November.
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afsluiting van takken en bamboe, stevig samengebonden met
dunne rottanbanden. Scherpe stokken werden in den grond
gestoken, om te verhinderen dat de wilde zwijnen er onder door
woelden. 's Avonds bij het vuurtje besprak het dorpshoofd met
zijn onderdanen plannen voor een algemeene drijfjacht in de
omliggende bosschen. De lastige dieren moesten onschadelijk
worden gemaakt !
Met stralende oogen luisterden allen naar zijn voorstel, Zij
deden immers niets liever, dan aan een varkensjacht deelnemen!
Nadat de plannen waren vastgesteld, werden er overal vlijtig
messen en pijlpunten geslepen, sterke strikken van boombast
gedraaid en veel mais gepoft, als teerkost op den weg, vóór men
zich ter ruste begaf.
Bij het krieken van den morgen heerschte er reeds een groote
bedrijvigheid in de kampong. De magere honden werden bijeengeroepen, vrouwen en kinderen die in den weg liepen werden op minder vriendelijke wijze op zijde geduwd, wapens en
levensmiddelen bijeengezocht en weldra waren de mannen gereed. In groote wanorde trokken ze op, ieder wilde zijn stem
laten hooren en zijn kameraad inlichten over den weg en de
beste manier, om de varkens neer te leggen. Men schreeuwde
om het hardst, zonder dat er ook maar iemand naar luisterde.
Dit behoort er nu eenmaal bij. noodra de lieden iets bijzonders
doen, moet er zooveel mogelijk lawaai bij gemaakt worden. Het
is dikwijls vermakelijk te zien, hoe bijvoorbeeld een zwaar stuk
hout of steen weggedragen wordt. Dan zullen er honderd menschen zijn, die doen of ze helpen, doch in werkelijkheid zijn er
niet meer dan tien die dragen, terwijl de anderen slechts een
oorverdoovend geschreeuw aanheffen of gezang laten hooren !
Dit sterkt immers degenen die den boom dragen, al is die nog
zoo zwaar ! Desondanks gunt ieder het gaarne aan zijn buurman, om deze sterking te ervaren ; zelf zal hij zich wel tevreden
stellen met door luid gezang zijn deel van het werk te doen !
In het bosch gekomen, verspreidden zij zich in groepjes van
twee of drie en vormden een grooten kring. Luid gillend en
lawaaiend drongen ze het woud binnen. De honden liepen keffend achter hun meesters aan. Hier en daar werd een hoop gras
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in brand gestoken, om door den rook de varkens uit hun
schuilhoeken te verdrijven. In omtrekkende beweging drongen
ze dieper het woud in en lieten dit weerklinken van hun
jachtkreten. Het werd warm en de dieren lieten zich niet zoo
spoedig opjagen.
Moeilet, die natuurlijk bij deze gelegenheid niet ontbrak, ontdekte op een open plaats in het bosch een heerlijke pompoen.
Vlug liep hij er heen en wilde zich aan deze lekkere vrucht vergasten. Zijn kameraad waarschuwde hem echter daarvoor.
„Waarom niet ? Ik heb dorst en kan die hiermede laven."
„Neen, neen, als je daarvan eet zal er straks een ongeluk gebeuren !" antwoordde zijn makker ernstig.
Moeilet weifelde. Deze vrucht was dus voor de bewoners van
Langkoeroe verboden ! Toch begeerde hij er z'n honger en
dorst mede te stillen en zon op een uitweg.
„Ja, voor jullie uit Langkoeroe is het verboden, maar wij in
Takailafoei mogen ze gerust eten !"
Zijn kameraad gaf zich gewonnen. „Nu, misschien kan het
voor jouw geen kwaad, maar ik eet er in geen geval van mede."
Moeilet liet zich nu niet langer weerhouden en nuttigde met
smaak het verfrisschende vleesch der vlucht. De ander liep door.
Moeilet verhaastte zijn schreden om hem in te halen.
In de verte hoorden zij het roepen der andere jagers. Ze waren
elkaar dus reeds vrij dicht genaderd. Gillend beantwoordden zij
dien roep. Nu was het zaak, goed uit te kijken, want elk oogenblik konden zij de varkens verwachten. Van tijd tot tijd werd de
jachtkreet herhaald en steeds duidelijker klonk het antwoord.
Plotseling werden de twijgen der struiken uit elkander gebogen. Moeilet greep zijn parang stevig vast, gereed zich op het
wild te storten. Het waren echter een paar andere jagers, die
uit het dichte struikgewas traden. Verbaasd keken ze elkander
aan.
„zijn er dan geen varkens in dit bosch ?" vroegen de nieuw
aangekomenen verwonderd.
„Wij hebben er nog geen enkele gezien," antwoordden de
aangesprokenen.
Gezamelijk gingen ze nu dieper het bosch in.
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Eensklaps kraakten dorre twijgen. Een groote ever drong door
het kreupelhout. De jagers stonden stil. Ieder maakte zich gereed voor den aanval. Een scherpe pijl doorkliefde suizend de
lucht en trof het sterke dier in de borst.
Voor een oogenblik bleef het onthutst stil staan, om zich dan
zóó onverhoeds op zijn belager te storten, dat deze geen tijd
meer had, den aanval te ontwijken. Vóór een der omstanders
wist wat er gebeurde, zette het sterke zwijn de geweldige slagtanden in den buik van den jager en scheurde dien open. In
pijlsnelle vaart sprong het woedende dier nu op Moeilet toe.
Deze verdedigde zich uit alle macht met zijn hakmes, doch kon
niet verhinderen, dat de ever zijn slagtanden in zijn been zette
en hem omverwierp.
De andere jagers kwamen te hulp en doodden het dier, vóór
het verder onheil kon stichten.
Kermend en kreunend lag de eerst aangevallene op den
grond. Ontsteld omringden zijn makkers den stervenden man,
niet in staat hem hulp te bieden of zijn pijnen te stillen.
Gillend strekte het slachtoffer de armen uit en .... de geest
verliet het lichaam.
Moeilet lag ook met een pijnlijk verwrongen gelaat op den
grond. Gelukkig had hij slechts een vleeschwond bekomen. Hij
kon evenwel niet opstaan. Op het luide hulpgeroep snelden
meerdere mannen ter assistentie. Met ontzetting staarden ze
hun gestorven makker aan. Naast hem lag het wilde zwijn.
Zoowel de jager als het wild lagen roerloos neder. De dood had,
als de sterke vijand van al het aardsche bestaan, in weinige
minuten deze twee tegenstanders in zich vereenigd !
Met sidderende handen maakten de mannen een draagbaar
van takken en legden het lijk daarop. Twee anderen namen een
sterke tak tusschen zich in en Moeilet nam daarop plaats, nadat
zijn wonden met bloedstelpende bladeren waren toegestopt. Hij
legde zijn armen om de schouders der dragers en langzaam zette
de stoet zich in beweging in de richting van Langkoeroe. Op
sommige plaatsen moest eerst een pad gemaakt worden om de
lijkbaar door te laten, zoodat deze spoedig achterbleef en Moeilet veel vlugger verder kwam. Toch was zijn toestand alles beIo4

halve aangenaam. Scherpe dorens schramden zijn naakte huid.
en trokken de proppen bladeren, zoo even op de wonden gelegd,
daar weder uit, zoodat die telkens vernieuwd moesten worden. Door bloedverlies uitgeput, zonk hem het hoofd ten laatste
ook diep op de borst.
De dragers zetten hem voorzichtig neder, angstig dat hij
misschien als tweede slachtoffer dezer jacht zou sterven !
Na eenige minuten kwam Moeilet weer bij. Verwonderd keek
hij rond. Nog waren ze in het dichte bosch. Nu werd hem alles
weer duidelijk.
„Ach, brengt mij spoedig naar Langkoeroe, zoodat ik nog vóór
het donker invalt dáár ben, anders sterf ik hier in het woud."
Ze namen den gewonde weer op en brachten hem op deze
zeer ondoelmatige wijze naar Langkoeroe.
Hun komst verwekte groote opschudding, die echter haast
tot een paniek werd, toen zij vertelden van den kameraad, die
nog achter was. Gillend liepen de vrouwen rond en gingen de
treurige stoet tegemoet. De vrouw van den ongelukkige trok
zich in vertwijfeling de haren uit het hoofd. Krampachtig drukte
zij haar jongste kind, een zuigeling van eenige maanden oud,
aan de borst. Het wicht was reeds vaderloos geworden !
Het duurde nog lang, vóór de mannen met het verminkte lijk
in de kampong aankwamen. Dit verhoogde de zenuwachtige
spanning ten zeerste. Weeklagend volgden zij den stoet naar het
huis van de weduwe. Met veel moeite werden de reeds stijf geworden knieën opgetrokken en het lijk in zittende houding
gewrongen.
Het oude dorpshoofd dichtte een lange klaagzang op den
doode en droeg deze op droevigen toon voor. Zijn woorden
werden echter overstemd door de vertwijfelende kreten der arme
weduwe. Met losse haren liep ze van het eene huis naar het
andere en wist niet, hoe aan haar smart uitdrukking te geven.
De dorpshoofd-priester liet zich niet storen. Hij bezong den
moed en de andere deugden van den gestorvene en liet met
eindelooze herhalingen diens ziel naar het rijk van Lahatalla
wandelen. In zijn lied deed de priester ook uitkomen, dat ze
onbewust de goden hadden beleedigd, waardoor dit ongeluk
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veroorzaakt was. Hij beloofde hun een offer ter verzoening en
ter voorkoming van verdere rampen.
Deze woorden waren voldoende aanduiding voor de toehoorders, om spoedig een varken te vangen en te slachten. Het
hart van het dier kregen de goden, de rest de dragers van het lijk.
Intusschen zat de vrouw van het dorpshoofd bij de bale-bale
van Moeilet en reinigde zijn wonden met kokosmelk. Met
echte moederhanden verbond ze het been door middel van geklopte boomschors.
Moeilet was stil. Hij gevoelde zich moe en mat door pijn en
bloedverlies.
Plotseling werd hij opgeschrikt door een vreeselijk rumoer.
De mannen hadden hun mokko's en trommen gehaald en
sloegen er uit alle macht op. De lego-legodans begon en het begrafenisfeest was in vollen gang ! Den geheelen nacht rustte men
niet, maar begeleidde de ziel van den doode door zang, muziek
en dans naar het schimmenrijk.
Moeilet kon niet slapen. Minder door het geraas dat van
buiten tot hem doordrong, dan wel door de gedachte, dat hij
misschien de oorzaak van dit alles was, door, tegen de waarschuwing in, toch van de verboden vrucht te eten ! Zijn geweten klaagde hem aan en deed het angstzweet op zijn voorhoofd parelen.
Het was reeds lang dag, toen het oude dorpshoofd vermoeid
zijn woning betrad. Nu had hij pas tijd, eens naar Moeilet om
te zien, daar de doode zijn plaats van bestemming in het rijk van
Lahatalla had bereikt.
Moeilet zocht onmiddellijk gelegenheid, zijn hart te luchten.
„zeg eens Vader, waarom is het verboden pompoen te eten ?"
Verwonderd keek de oude man hem aan.
„Wat bedoelt ge met deze vraag ?" .... „Hoe komt ge daar
op eens zoo bij ?"
„U moet weten, dat ik gisteren op de jacht erg hongerig en
dorstig was. Toen heb ik een pompoen gegeten, ondanks de
waarschuwing van mijn kameraad, omdat het bij ons niet verboden is."
Verschrikt deed de oude een stap achteruit.
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„Wat ?” .... riep hij met bevende stem. „Hebt gij van deze
verboden vrucht gegeten? ! .... Dan ben jij zelf de oorzaak geworden van het ongeluk dat je getroffen heeft ! !"
Moeilet keek zijn pleegvader met vragende oogen aan.
„Hoe komt dat dan ?"
„Ja, dat is een heele geschiedenis, en je bent nu te zwak om
dat alles te vernemen,"
„Ach, vertel het toch, ik heb heelemaal geen rust meer over
deze daad en sterf haast van angst !" vroeg Moeilet met smeekende stem.
„Nu, goed, ik wil het vertellen."
In de kampong Soesoermana woonde heel, heel lang geleden een vrouw in een spelonk. Zij was de eerste vrouw en
de moeder van Lahatalla. Dagelijks verliet deze vrouw, Labei
genaamd, haar spelonk en ging in het bosch levensmiddelen ,
zoeken. Zij moest dan vaak lang zoeken en dat verveelde haar
ten laatste. Labei besloot daarom zelf een tuin aan te leggen
en groenten en mais te planten. De groote moeilijkheid was
echter, hoe ze aan zaad voor dit alles zou komen.
Ze klaagde haar nood aan Lahatalla en vroeg om hulp. Deze
antwoordde : „Ga naar het bosch en roep alle ratten en muizen
bij elkander, die zullen u geven wat noodig is."
Labei ging naar het bosch en zocht naar ratten en muizen,
doch vond ze niet, want de dieren hielden zich verborgen in
hun schuilplaatsen. Bedroefd ging Labei naar haar rotswoning terug. Ze riep Lahatalla nog eenmaal te hulp. Deze
antwoordde : „Heb ik je niet gezegd, dat je de dieren moest
roepen ? Als je hulp van mij wilt ontvangen, moet je steeds gehoorzaam zijn en doen wat ik je beveel ! Ga nu nog eenmaal
naar het bosch en roep de ratten en muizen, en ik beloof je,
dat ze zullen komen."
Beschaamd liep Label naar het woud en riep met luide stem
de ratten en muizen aan.
Even later hoorde ze geritsel in de dorre bladeren. Van alle
kanten kwamen de kleine, grauwe diertjes aanloopen. Nieuwsgierig keken ze met hun schitterende oogjes de vrouw aan. Ze
vormden een grooten kring om Labei en wachtten op haar bevel.
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Labei sprak ze aldus aan : „Gij ratten en muizen, Lahatalla
beveelt u, dat gij moet uitgaan en voor mij zaad moet zoeken
voor mais en groenten. Dit moet gij in mijn woning brengen in
de spelonk."
Rrrrrrr .... .
Nauwelijks had Labei deze woorden gesproken, of een heel
leger van dienaren was in alle richtingen verdwenen om
het gevraagde te zoeken. Vergenoegd keerde Labei naar de
grot terug. Ongeduldig wachtte ze op de dingen die komen
zouden.
Eenige uren verliepen zonder dat er iets bijzonders gebeurde.
Labei werd steeds ongeduldiger en liep zenuwachtig in haar
woning op en neder.
„Piep-piep !" klonk het eenklaps. Ze keek naar den ingang
der grot en zag een muis zitten, die een maiskorrel had gebracht. Daar kwam er nog een en nog een, een heele rij achter
elkander ! Het hoopje korrels groeide met elke minuut !
Labei verkneuterde zich bij den aanblik van zulk een rijkdom.
„Nu behoef ik niet meer naar het bosch te gaan en lang te zoeken, vóór ik mijn deel gevonden heb. Hier vlak bij wil ik een
tuin aanleggen en dit zaad gebruiken !"
Behalve de mais, brachten de kleine helpers nog velerlei
andere zaden, waaronder ook van een pompoen.
Den volgenden morgen vroeg begon Labei al te planten.
Dienzelfden dag reeds had ze een groote oppervlakte gereed.
Vermoeid van den ongewonen arbeid, legde zij zich ter ruste.
Toch kon ze niet slapen. Steeds weer dacht ze aan haar mais en
groenten. Nog heel vroeg in den morgen ging ze reeds kijken,
of er al wat te eten was. Dit kon natuurlijk niet, maar deze
vrouw was erg ongeduldig en iederen dag opnieuw bekeek zij
nauwkeurig ieder plantje.
Eindelijk ontdekte ze aan den pompoenstruik een mooie
groote vrucht. Ze wachtte nog enkele dagen totdat deze goed
rijp was en sneed ze dan af. Overgelukkig met deze eerste vrucht
uit haar eigen tuin, deed ze de pompoen in een mandje, dat ze
aan een band om haar voorhoofd droeg, en ging naar huis.
Vóór de woning zette zij het mandje neer en bemerkte tot
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haar schrik, dat dit ledig was ! Nu maakte haar vreugde plaats
voor groote teleurstelling. Ze had gedacht nu eens heerlijk te
kunnen eten en met één slag was haar hoop verdwenen !
Ze vroeg aan Lahatalla, wat ze hiervan denken moest. De
godheid antwoordde haar : „Label, gij hebt reeds zoolang om
een kind gevraagd, nu zal ik je een kind geven. De pompoen,
dien gij geplant en gewonnen hebt, zal een zoon worden !"
Labei was uitermate verheugd over deze boodschap.
En inderdaad, een poos later werd ze verblijd met de geboorte van een zoon, die den naam Ata-Bei ontving.
Ata Bei is ons aller stamvader geworden, vandaar dat het aan
alle nakomelingen ten strengste verboden is, deze vrucht te
eten, want wij zijn uit een pompoen voortgekomen ! Ieder die
van deze vrucht eet, brengt een ongeluk over zichzelf. Vandaar,
dat je heden in zulke nare omstandigheden verkeert ! !"
Moeilet had stil geluisterd. Met gebogen hoofd en min of
meer schuldbewust, vroeg hij aarzelend : „Ben ik dan misschien
ook de oorzaak van het ongeluk, dat onzen dorpsgenoot getroffen heeft ?" ... .
Het oude dorpshoofd vertrok zenuwachtig de lippen en antwoordde onzeker : „Misschien wel .... maar je wist het immers niet, zooals nu ? .... Misschien .... spreek er echter met
niemand over .... anders ...."
Moeilet keek den ouden man angstig aan. Hij zag een traan
in diens zwakke oogen blinken. Dit deed den jongeling pijn. „Q,
wat moet ik doen, om mijn fout weer goed te maken ?"
„Wij zullen trachten de goden te verzoenen door een groot
offer te brengen. Wellicht komt alles nog in orde ...."
Beiden zwegen langen tijd. Ieder liet zijn gedachten den
vrijen teugel. De oude vrouw zat bij het vuur en keek beurtelings haar man en Moeilet aan. Deze laatste was bleek geworden. Het verhaal en wat hij daarmede in verband bracht
hadden hem zichtbaar aangegrepen.
De oude man stond op en zonder ook maar met één van zijn
dorpsgenooten er over te spreken, ging hij naar het tempeltje
om de vertoornde goden te verzoenen.
De wonden aan het been van Moeilet werden dagelijks verzeg

scheidene malen met kokosmelk gewasschen. Dit bleek een
heilzamen invloed te hebben, want reeds na enkele weken waren
ze genezen. Na een maand kon hij weer loopen en zijn werk verrichten zooals vroeger.
Vaak zat de jongeling in diep gepeins verzonken op een steen,
zonder op zijn omgeving te letten. Hij dacht na over de verschillende goden, zoowel te Langkoeroe als in zijn eigen kampong. Wat waren ze toch wreed, dacht hij, om de menschen
steeds te belagen en elke overtreding hunner voorschriften zoo
zwaar te straffen !
En aan het einde van zijn overpeinzingen moest hij telkens
uitroepen : „En toch zijn zij nu eenmaal de machtigen en wij
moeten ons onder hunne macht buigen ! !"
Het dagelijksche sleurleven der kampong ging zijn gewonen
gang. Langzaam aan werd Moeilet rustiger. Hij wist zich in de
omstandigheden te schikken, daar er nu eenmaal geen andere
weg voor hem open stond.
De Heiden buigt zich, al is het niet altijd gewillig, onder het
onvermijdelijke en geeft zich over aan het noodlot, machteloos,
hulpeloos ! ! !
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HOOFDSTUK XI.

NAAR LERABAING.
Ongeveer een jaar ging er verder ongestoord voorbij. Moeilet
was inwoner van Langkoeroe en een onontbeerlijke steun voor
het oude dorpshoofd geworden. Verder had hij weinig vrienden,
want hij schonk niemand zijn vertrouwen. Alleen gevoelde hij
zich meer en meer tot de natuur aangetrokken. In háár zocht hij
aanraking met den levenden God.
Op zekeren dag, waarop Moeilet met eenige mannen uit
Langkoeroe van den passar te Poereman (een plaats aan de
Zuidkust) terugkeerde, ontmoetten zij enkele menschen uit
Takailafoei. Ze herkenden elkander onmiddellijk, wisselden
een groet en daarmede was blijkbaar alles in orde. Moeilet gevoelde zich echter niet meer geheel op zijn gemak. Hij wist niet,
of Asadama hem nog haatte zooals vroeger, alleen was het thans
bekend, wáár hij zich bevond. Ook wist hij, dat de invloed van
Asadama nog sterk genoeg was op zijn volk, om, indien hij
dit wenschte, de menschen uit Langkoeroe te bemoeilijken, ter
wille van de gastvrijheid, hem hier verleend. Hij sprak geen
woord meer met zijn gezellen op den weg. Ernstig dacht hij na
over wat hem nu te doen stond. Zijn pleegouders had hij lief
gekregen. Wat dan ? Een nieuwe vlucht ? Waarheen ?
Deze vragen overlegde hij bij zichzelf en zoo kwam hij tot
het besluit, te vluchten naar Poereman.
„Hier wonen menschen, die de bergbewoners niet vreezen,
hen veel meer verachten. Als zij mij dus opnemen, behoef ik
niet bang te zijn, dat mijn oude vijand vat op mij zal krijgen !
Dáár heeft Asadama niets te vertellen.
Zal ik mijn pleegouders mededeelen, dat ik hen ga verlaten ?
Misschien is het nog wèl zoo goed, in het geheel niets te zeggen.
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Dan kunnen zij in geen geval voor mijn vlucht aansprakelijk gesteld worden.
Het is anders wel hard, hen, die mij zooveel hulp hebben verleend, zoo ondankbaar te verlaten ! Toch is het voor ons allen
het beste. Ik wil nog heden avond vertrekken. Als bewijs van
dankbaarheid zal ik mijn nieuwe parang, dien ik heden tegen
mijn hertehoorns en huiden heb geruild, bij hen achterlaten.
Het is van avond lichte maan, dus kan ik het wel wagen, den
weg naar Poereman alléén af te leggen."
Zijn plannen stonden vast. Zijn besluit was genomen. Met
een bezwaard gemoed betrad hij het huis van het dorpshoofd.
Op de gewone hartelijke wijze werd hij door de oude vrouw
begroet, die nog steeds als een moeder voor hem zorgde. Met
een lichte trilling in zijn stem beantwoordde hij dien groet. Het
viel de oude luidjes niet op, dat Moeilet stil en in zich zelf gekeerd was. Ze waren het reeds van hem gewend. Na den avondmaaltijd wenschte Moeilet het dorpshoofd en zijn vrouw op
buitengewoon hartelijke wijze een goede nachtrust, rolde zijn
slaapmatje uit en legde zich neder. De oudjes volgden zijn voorbeeld en weldra bewees hun regelmatige, duidelijk hoorbare
ademhaling, dat ze beiden in diepe rust waren.
Moeilet stond voorzichtig op, keek nog eenmaal lang en innig
naar die rimpelige gezichten, die door het vuurtje spaarzaam
werden belicht, en kroop behendig door het gat in den vloer
naar buiten.
De bamboeladder kraakte, doch verder bleef alles stil.
Helder bescheen de maan de daken der hutten van Langkoeroe en de omliggende bergen. Heel in de verte werd haar
zwak zilveren schijnsel mat weerkaatst door de zee. Haastig
sloop Moeilet voort, Hier en daar liet een hond zijn akelig gehuil hooren, zooals men dat gewoonlijk hoort in iedere Indische
kampong, en liepen een paar varkens knorrend rond, doch
verder was er geen levend wezen te bekennen.
Buiten het dorp kronkelde het pad, sterk dalend tusschen
kreupelhout door, in de richting van Poereman. Door een onverklaarbare, innerlijke onrust gedreven, liep Mooilet vlug
voort. Bij een scherpe bocht in den weg bleef hij staan en keek
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nog eenmaal om. Daar lag de kampong Langkoeroe, vreedzaam
beschenen door het zachte maanlicht. Veel vriendschap en
hartelijkheid had Moeilet er mogen ondervinden gedurende het
jaar dat nu achter hem lag, vooral van het dorpshoofd en zijn
vrouw. Als een eigen zoon hadden zij hem opgenomen en behandeld. Niettemin vond hij ook hier niet wat hij zocht, namelijk den onzichtbaren God ! Wel had hij een tehuis gevonden,
maar zich toch niet meer thuis gevoeld in een omgeving, waar
zulke geheel andere machten heerschten dan in de natuur, die
hij lief had gekregen. Neen, Langkoeroe met zijn vele goden
en geesten gaf ook geen bevrediging aan een hart, dat naar vrede
dorstte.
Moeilet wendde den blik af en ging verder. Zacht murmelend
zocht een kleine beek haar weg tusschen steenen en struikgewas door, in voortdurende haast zich naar beneden spoedend.
Moeilet luisterde naar dit geheimzinnig ruischen en het was
alsof dit beekje steeds weer zong de woorden van den ouden
Kerkvader : „Ons hart is onrustig in ons, totdat het rust heeft
gevonden in U, o God !" Dit lied, ofschoon niet ten volle verstaan, vond toch weerklank in de ziel van den armen vluchteling,
die thans, uit onrust des harten, ten tweeden male gedreven
werd alles te verlaten !
Zonder oponthoud spoedde hij zich voort naar Poereman.
Tegen den morgen kwam hij daar aan. Op het strand, bij de
monding der rivier, zag hij een groote prauw liggen, toebehoorend aan een vreemden handelaar. Nieuwsgierig bekeek hij
dit vaartuig van alle kanten. Wel was hij eens met een kleine
prauw, van een enkelen boomstam gemaakt, een eindje de zee
opgevaren, doch een groote prauw als deze had hij nog nooit
gezien ! Ze was ongeveer vijf meter lang, twee meter breed en
anderhalve meter diep. Ook was er een soort kajuit op gemaakt.
Terwijl Moeilet om het vaartuig heen liep en alles nauwkeurig beschouwde, kwam de eigenaar uit de kajuit te voorschijn. Hij was gekleed in een lange, loshangende sarong en
droeg een vuurroode fez op het hoofd.
Verlegen deed Moeilet een stap achteruit en wilde wegloopen. De vreemdeling wenkte hem echter naderbij te komen.
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Hierdoor nog meer bedremmeld, bleef de bergbewoner besluiteloos staan. De handelaar sprak hem aan in het Maleisch, doch
Moeilet verstond dit niet en dacht aan tooverwoorden. Hij liep
dan ook hard weg. Juist kwam een man uit Poereman hem tegemoet. De Arabier verzocht dezen, aan Moeilet duidelijk te willen
maken, dat hij wat verdienen kon, als hij wilde. Zoo goed
mogelijk bracht de man dit aan Moeilet over in de taal der bergbewoners. Deze bleef echter achterdochtig en hield zich op een
afstand. De handelaar bleef niettemin aanhouden en door
tusschenkomst van den tolk werd aan Moeilet het voorstel gedaan om eenige koopwaren, die den vorigen dag op den passar
waren gekocht, voor hem in de prauw te willen dragen. Hij
zou daarvoor wat rijst als belooning ontvangen. De tolk zelf nam
dit aanbod gaarne aan en Moeilet volgde hem naar den passar.
De Arabier zocht nog meer menschen en weldra was Moeilet
druk in de weer om de zakken met mais en de pakken hertehuiden in de prauw te helpen dragen.
Weder met een zak vol mais op het strand komende, zag
Moeilet den Arabier met gekruiste beenen op het zand zitten
en allerlei vreemde bewegingen maken. Dit wekte zijn nieuwsgierigheid op. Achter de boot verborgen, sloeg hij den man
nauwkeurig gade. Er kwam een andere drager bij. Zoo goed het
ging, vroeg Moeilet, wat die vreemde man daar toch uitvoerde.
De aangesprokene antwoordde, dat de handelaar een Mohammedaan was, die zijn gebed verrichtte.
Moeilet liep met zijn makker mede naar den passar en trachtte meer van deze zaak te weten te komen. De man uit Poereman,
zelf nog heiden, wist evenwel niet veel opheldering meer te
geven, dan dat de Mohammedanen baden tot een onzichtbaren
god, die, volgens hen, sterker moest zijn dan alle andere goden.
Moeilet keek verrast op. „Bidden tot een onzichtbaren god,
die sterker is dan alle andere goden ?" herhaalde hij, „dat is
juist wat ik reeds zoo lang gezocht heb ? Daar moet ik meer van
te weten komen." Hij nam zijn vracht op den rug en liep op een
drafje naar het strand, om zoo mogelijk nog iets meer te zien
van het bidden van den vreemdeling. Hij kwam echter te laat
de Arabier stond juist op, toen hij aankwam.
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Met een zekere achting, ja veel meer met vrees, keek Moeilet
den Mohammedaan aan. Deze moest toch wel een buitengewoon man zijn, een priester, een groot toovenaar misschien,
dat hij zoo maar mocht bidden tot den onzichtbaren god !
Hoewel innerlijk onweerstaanbaar tot hem aangetrokken,
ging Moeilet toch schuw aan hem voorbij.
„Hij kent den hoogsten god en mag zelfs met hem verkeeren,
zooals onze priesters met onze goden ! 0, kon ik toch maar met
hem spreken en hem vragen, veel vragen, omtrent dezen onbekenden god !" dacht Moeilet.
Het werk was klaar, de dragers ontvingen hun loon, en ieder
kon gaan waarheen hij wilde. Ook Moeilet ontving een hoeveelheid rijst, die hij met bevende handen aannam. Hoe gaarne was
hij bij dezen man gebleven, om hem voortdurend te kunnen
gadeslaan, want dit stond voor hem wel ontwijfelbaar vast, dat
deze man een priester moest zijn van den hoogsten god, dien
hij reeds zoo lang gezocht had !
Hij sprak er eens met zijn kameraden over. Deze begrepen er
niets van, doch vonden het geen bezwaar, want de handelaar
zou hem gaarne als roeier aannemen. Bovendien ging hij naar
Lerabaing (een andere plaats op de zuidkust), waar veel
Mohammedanen woonden en waar Moeilet dus licht gelegenheid zou vinden, iets meer omtrent hun godsdienst te weten te
komen.
Dit was een uitkomst voor Moeilet. Hij vroeg, of ze hem onmiddellijk als roeier bij den handelaar wilden aanmelden. Hij
had immers toch niets anders om handen P
Zoo gingen ze weer terug naar de prauw. De Arabier was
gaarne bereid, den sterken, jongen man aan te nemen, temeer
daar deze met veel minder loon tevreden was dan de bewoners
van Poereman. Die zouden er voor bedanken, voor een paar
katti rijst zóó hard te werken !
Met een kloppend hart beklom Moeilet het vaartuig. Vooreerst toch had hij nog nooit geroeid en geen verren tocht op zee
gemaakt, maar vooral was het 't vooruitzicht dat hij met dezen
man mocht meegaan, dien hij voor een priester van den hoogsten god hield.
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Met veel geschreeuw en onnoodig lawaai werden eenige mannen geroepen, om te helpen de prauw van het strand in het
water te trekken. Onder een oorverdoovend gejoel werd het
vaartuig met een terugrollende golf in zee geduwd. Het bleef op
de steenen vastzitten. Men wachtte een volgende golf af en
probeerde het dan opnieuw. Knarsend schoof de prauw over
gladde steenen en zand en dobberde weldra in de sterke branding. De helpers liepen vlug naar het strand terug en de roeiers
moesten nu al hun krachten inspannen.
Eerst ging het Moeilet een beetje onhandig af. Hij hield den
dikken stok, waaraan een rond plankje bevestigd was en die
als roeispaan dienst deed, verkeerd in zijn handen en spatte geweldig in 't rond, zonder veel kracht te ontwikkelen. De andere,
meer ervaren roeiers lachten hem hartelijk uit en toonden hem,
hoe hij het doen moest. Moeilet wilde nu zijn best doen. Hij
zette zijn voet schrap tegen een der binten, doopte zijn roeispaan diep in het zilte nat, trok uit alle macht, en .... het losliggende plankje waarop hij zat, gleed uit, zoodat de roeier met
handen en beenen in de lucht op de zakken rijst viel !
Een daverend gelach was de belooning voor zijn krachtsinspanning. Toch gaf Moeilet den moed niet op en weldra ging
het beter.
Ze bleven dicht onder de kust. Een zachte Zuidenwind streek
over het water, Ze waren in een kleine, ondiepe baai. Door het
smaragd-groene water waren de wonderbare koraalformaties
duidelijk te zien. De stijve takjes begonnen door de beweging
van het water schijnbaar te leven. Het was alsof ze zich heen en
weer bewogen, om met de bontgekleurde vischjes te spelen, die
zich dartel tusschen de schelpen en koraalvertakkingen vermaakten, Zij verheugden zich in het zonlicht, dat, door
hun schitterende schubben weerkaatst, een kleurenpracht
ontwikkelde, als men op den bodem der zee niet verwachten zou !
Een lichte trilling ging er voortdurend door de boot, die, door
de forsche riemslagen der krachtige roeiers voortgestuwd, gelijk
een trotsche zwaan het water kliefde. Een zachte druk aan het
roer, en met een sierlijke wending draaide de boot, gelijk een
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fier ros door krachtige hand bestuurd, nog dichter bij den
steilen oever.
De reusachtige bladeren der aan den oever staande palmen,
door den Zuidenwind zacht heen en weer bewogen, deden een
eigenaardig ritselend geluid hooren. De slanke stammen verhieven zich boven de in zee vooruitspringende rotsen, terwijl
de groote kronen een spaarzame schaduw wierpen over de
naakte roeiers, die, zacht neuriënd, al hun krachten inspanden
om de boot over koraalriffen en door sterke draaikolken heen,
te brengen naar de kleine landingsplaats. Nog één flinke riemslag .... een schok .... en met een schurend geluid schoof
de prauw over de vele aangespoelde stukjes koraal en het goudgele
. zand, tot zij met den voorsteven op het strand bleef vastzitten.
Behendig sprongen allen uit het vaartuig in het water en trokken met vereende krachten de prauw nog hooger op het strand,
Ze waren in Batoelolong.
Bij zonsondergang verliet de handelaar zijn prauw en verrichtte weer op het strand het voorgeschreven gebed. Moeilet
bleef op korten afstand van hem staan en keek angstvallig naar
elke beweging van den Arabier. Het gebed van den Mohammedaan maakte een geweldigen indruk op het ontvankelijk gemoed van den jongeling. Dit was toch heel wat anders, dan wat
de priesters der Aloreezen deden, Deze man had geen beeld
voor zich, bracht geen offers en bad zoowel te Poereman als te
Batoelolong tot denzelfden god ! Deze godheid was dus niet
aan een bepaalde plaats gebonden ! Dat moest ook wel, hij was
immers de hoogste en machtigste !
Dit alles overlegde Moeilet, onderwijl hij den bidder nauwlettend gadesloeg. De rythmische bewegingen van dezen en het
schijnbaar volkomen onttrokken zijn aan het aardsche, wekte
in Moeilet een heilige vereering voor den vreemdeling. Het
was voor hem boven allen twijfel verheven, dat deze man het
hoogste bezat, wat een mensch ten deel kan worden, namelijk
de kennis van den levenden god ! Deze man stond in verbinding
met dat machtige, onzichtbare wezen, dat de geheele natuur
doordringt ! !
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Onbewust werd Moeilet jaloersch op den Mohammedaan.
Er ontstond een weemoedig verlangen in zijn ziel om ook zóó
te mogen bidden en zich zóó te mogen overgeven aan den
hoogsten god !
0, hoe armzalig, hoe klein en nietig voelde hij zichzelf
worden, in vergelijking met dezen Mohammedaan, die zoo
maar hier op het strand tot zijn god mocht bidden en met hem
in verbinding treden ! ! Hoe onbeduidend werden nu de goden
van zijn eigen volk.
Hij gevoelde zich als een hulpelooze drenkeling, die de
reddingsboot van verre zag, doch niet wist, hoe deze te bereiken !
Onwillekeurig strekte hij zijn armen uit naar den biddenden
man en zoo, onbewust, tot den levenden God, om hulp en
redding.
De man op het strand keek echter niet naar den onbeschaafden bergbewoner om. Hij gevoelde zich veel te voornaam, om
met een heiden gemeenschap te oefenen ! Deze was alleen maar
goed genoeg, om voor hem te werken en hem te helpen bij het
verwerven van rijkdom.
De levende God echter, de Heere des hemels en der aarde,
zag met welgevallen op dezen naakten heiden neer en zou hem
niet ledig henen zenden ! Hij, Wiens oogen de gansche aarde
doorloopen en die harten en nieren proeft, Hij zag die uitgestoken handen, kende die onbegrepen zielepijn en hoorde het
zuchten van dezen gebondene, die naar verlossing uitzag ! Moeilet zou gered worden, al moest het ook langs wonderbare wegen
gaan !
Het voorgeschreven ritueele gebed was verricht en de Arabier
ging de kampong binnen, om te zien of er nog wat te handelen
viel. Moeilet keek hem na, alsof het een heilige was, ja een
bovenaardsch wezen. Hij kon niet weten, dat deze man, die
zooeven, naar hij meende, tot den levenden God had gebeden,
nu de menschen trachtte te bedriegen.
Hij kon niet weten, hoe oppervlakkig en vormelijk deze
vroomheid was; een mooie schaal, zonder inhoud; een rijke godsI18

dienst, die het hart arm laat ; een aanbidden van het noodlot en
niet van een barmhartig Vader ; een geloof aan een willekeurig
tyran en niet aan den God der Liefde ; een zich overgeven aan
het fatum en niet aan den alles-wijs-besturenden Heer der heirscharen ! ! !
Desniettemin zag de heiden hier toch iets hoogers op geestelijk gebied dan wat zijn goden en geesten hem aanboden, en
dat trok hem aan.
Het werd nacht. De roeiers maakten een vuurtje op het
strand en legden zich ter ruste. Over eenige uren zouden ze
weer vertrekken, want er stond tusschen Batoelolong en Lerabaing een gevaarlijke stroom, die alleen op bepaalde tijden benut kon worden.
Moeilet lag op zijn rug, met geopende oogen. De sterren
flonkerden aan den hemel en de maan spiegelde zich in de beweeglijke oppervlakte der zee. Hij hoorde de golven rusteloos
aanrollen en weer terugloopen in een gestadig weemoedig
rythme.
Heel in de verte zag hij de onduidelijke omtrekken van het
woeste gebergte van Midden-Alor. Dáár, in die donkere bergen,
lag zijn kampong, woonden zijn ouders en familie ! Daar had
hij een zonnige jeugd doorleefd, doch was er later wreed gehaat,
vervolgd en verjaagd ! 1
Hij liet weer aan zijn geestesoog voorbijtrekken de vele
pogingen, die de wraakzuchtige priester van zijn dorp in het
werk had gesteld om hem te verderven. Nog éénznaal doorleefde hij die vreeselijke uren van zijn vlucht. Met dankbaarheid dacht hij aan de oude menschen te Langkoeroe, die hem
hulp hadden verleend in zijn nood en hem hadden gered uit
groot gevaar.
En nu moest hij opnieuw als een vreemdeling, ja, als een
banneling, onder vreemden verkerren !
Toch was hij er dankbaar voor, want hij meende thans op het
goede spoor te zijn om den onbekenden God te leeren kennen !
Zoo gingen zijn gedachten heen en weer, zonder dat het hem
mogelijk was de enkele uren van wachten te slapen, zooals zijn
kameraden, die reeds lang in diepe rust lagen.
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Omstreeks middernacht werd de prauwvoerder wakker, wreef
zijn oogen flink uit en keek naar den stand der maan. Daarna
tuurde hij met kennersblik naar stroom en golven en wekte de
anderen. De rottanlijn, waaraan een zwaren steen was gebonden,
die als anker dienst deed, werd in de prauw getrokken en deze
met vereende krachten weer in de branding geschoven. Behendig klommen de acht roeiers er in en deden al hun best om
in den stroom te komen.
Breed en statig rolden de zware golven aan, namen spelend
het vaartuig op en brachten het in de gewenschte richting. De
mannen ontrolden een breed zeil, van vezels gemaakt, spanden
dit hoog op en wachtten zoo op den wind, die het werk der
roeiers kon verlichten. Nu en dan deed een koel windvlaagje het
zeil wel voor een oogenblik bol staan, maar was dan ook weer
even spoedig verdwenen door de gaten die daarin waren, zonder
veel nut te hebben gedaan.
De oude stuurman trachtte nu meer wind op te roepen en
deed dit met een geluid, zooals wij duiven lokken, evenwel
tevergeefs, want de wind kwam niet. De mannen moesten dus
flink roeien. Een van hen begon met schorre stem een liedje
te zingen, waar allen weldra mede instemden. Dit werd eindeloos herhaald. Daarbij openden ze den mond nauwelijks, om de
tabakspruim niet te verliezen, die vóór de tanden, tusschen de
lippen vastgehouden werd.
Moeilet zong niet mede. Vooreerst kende hij de taal niet en
verder kostte het roeien hem zóóveel inspanning, dat hij aan
niets anders denken kon.
Eindelijk stak er een frissche bries op. De golven kregen witte
kopjes en vlug schoot de prauw voort. Het zeil klapperde tegen
den mast, en werd daarom goed vastgebonden, waarna de mannen rust kregen.
Statig gleed het vaartuig over het water. Moeilet kreeg nu gelegenheid eens rond te zien, Ze waren dicht onder de kust. Steil
verhieven zich de zware bergmassieven uit het water. Zonder
rusten beukten de golven jaar uit jaar in tegen dezen onwrikbaren muur. Een weinig verder lagen geweldige, grillig gevormde lavablokken in de zee en versperden de doorvaart. Met
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groote behendigheid wist echter de ervaren stuurman tusschen
de klippen en rotsen door te laveeren.
Bulderend stortten zich de zware golven van de branding,
door den krachtigen wind voortgedreven, in de spleten en
grotten, die van lieverlede in het gebergte ontstaan waren. Met
een geluid als van een ver verwijderd onweer verdwenen ze in
deze donkere diepten, om dan weer schuimbedekt teruggeworpen te worden. Inmiddels waren er weer nieuwe golven door
de nauwe ingangspoort gedrongen, om zich als wilde dieren op
hun krachteloos geworden voorgangsters te werpen. Hoog
spatte het schuim daarbij op. Een gevoel van angst bekroop
Moeilet. Die vreemde geluiden, die woeste kracht, dat onophoudelijk aanrollen der golven, die dan weer hulpeloos uit
elkander spatten, maakten op hem een geweldigen indruk. Zijn
fantasie begon te werken. De elementen werden voor hem als
bezielde wezens, geestelijke machten, die met ontembare woede
op elkander aanstormden om elkaar te vernietigen ! !
Hij hoorde het loeien en bulderen van de hooge zeeën, het
sissen en koken daar in de diepten, en zag dan achter een gordijn
van opgeworpen schuim spookachtige rotsgevaarten opduiken,
die grimmig al dien tegenstand tartten !
Alles scheen Moeilet toe te leven.
Ongetwijfeld waren het de geesten der zee, die onderling een
geweldigen strijd voerden ! ! .... Hoei, hij huiverde ervan, zóó
in de onmiddellijke nabijheid van deze geweldige machten
te zijn!!!....
Ze voeren weer dicht langs een groote rots. Met donderend
geraas sloeg een golf er tegen aan, zich in een wolk van schuim
en druppels oplossend en den steen als met een sluier overdekkend !
Moeilet schrok. Zoo diep mogelijk kroop hij in de boot. Het
grootsche, machtige schouwspel, dat de zee hem te aanschouwen
gaf, was te overweldigend voor den bergbewoner ! !
Hij sloot de oogen, om al dit vreeselijke niet meer te zien ! !
Toch moest hij het sissen en fluiten in de diepe holen en rotsspleten en het telkens herhaalde doffe gerommel in de geweldige
grotten wel aanhooren.
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Na eenigen tijd keek hij voorzichtig rond.
De zon was opgekomen en weerspiegelde zich in het schuimende nat. Elke druppel der opspattende golven werd door
de daarin brekende zonnestralen een schitterende diamant ! Dit
kleurenspel begon Moeilet weer te boeien. Hij vergat voor
een oogenblik zijn angst en verlustigde zich opnieuw in den
aanblik dezer pracht.
„Als de geesten nu maar niet in deze boot kunnen komen !"
dacht hij opeens met schrik. Daar ontdekte hij den Arabier,
die op zingenden toon uit den Koran las. Moeilet sprak zich
zelf moed in. „Neen, dat kan niet ! Zie, de vreemdeling heeft
zijn tooverboek voor den dag gehaald ! Nu hebben wij niets te
vreezen !"
Desniettemin keek hij den handelaar aan met een mengeling
van vrees en vertrouwen. Vrees, omdat hij meende dat het
tooverboek hem nadeel kon berokkenen ; vertrouwen, omdat
dit boek hen kon beschermen tegen de woede der geesten daarbuiten ! Deze waren misschien boos op de menschen, die hun
spel kwamen storen. ;,zie slechts hoe toornig zij zijn ! ! Als deze
priester van den onzichtbaren God niet bij ons ware, zou ik
sterven van angst ! Nu ben ik gerust. De vreemde God is
immers sterker dan de machten rondom ons ? "
Toch gevoelde hij zich, ondanks deze bemoedigende gedachten, o zoo klein te midden van die onbekende goden ! Er
bleef echter niets anders over dan stil te zijn, het was immers
letterlijk waar, wat het spreekwoord zegt : „Hij zat in het
schuitje en moest meêvaren !"
Ze naderden de plaats van bestemming, Lerabaing.
Achter de zware lavastroom, die zich hier in de zee had gestort, was een kleine baai, waar het blinkende zand een goede
reede bood. Keurig manoeuvreerde de stuurman deze bocht
binnen en met vereende krachten werd de boot op het zand getrokken.
Het doel was bereikt. Moeilet kreeg zijn loon en kon gaan
waarheen hij wilde.
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HOOFDSTUK XII.

MOEILET WORDT MOHAMMEDAAN.
Stralend stond de zon hoog aan den hemel en wierp een verblindend licht op de wiegelende golven en het glinsterende,
fijne zand. Op een vooruitspringende rots schitterden twee witgepleisterde graftomben in het zonlicht. Hun grillige vormen
en blinkend wit trokken de aandacht van den bergbewoner.
Het waren de graven van vroegere Radja's van Koel (naam
van het landschap, met hoofdplaats Lerabaing), machtig en
indrukwekkend en in Mohammedaanschen stijl gebouwd.
Moeilet keek er naar met angst en bewondering. Zijn blikken
gleden verder over den sterken ringmuur, die vanaf het strand
rondom de kampong was gebouwd. Bovendien was deze wal
nog begroeid met hooge cactussen, bezet met scherpe dorens,
die bij elke aanraking een hevig en branderig jeuken veroorzaakten. Op deze wijze was de kampong Lerabaing tot een bijna
onneembare vesting gemaakt. Slechts twee steenen trappen
gaven toegang tot het dorp. Boven aan deze trappen waren
sterke deuren, die des avonds met zware balken werden gesloten. Met oplettende, scherpe blikken nam Moeilet dit alles
in zich op. De huizen waren vanaf het strand nauwelijks te zien.
Hij gevoelde wel lust, de kampong eens binnen te gaan, doch
het ontbrak hem aan moed. Een kameraad uit de boot wenkte
hem en samen beklommen ze de ruwe treden der trap. Door de
poort binnengaande, stond Moeilet verwonderd stil. De kampong was groot en goed gebouwd. Een breed pad was in het
midden aangelegd, met ruime woonhuizen aan weerszijden.
Goed gekleede mannen en vrouwen zaten voor hunne woningen
.en vertelden elkander de laatste nieuwtjes. Naakte kinderen
speelden vroolijk dartelend rond. Alles getuigde van een zekere
welvaart.
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Meer achteraf stond een vierkant gebouw, met gegolfd
dakijzer gedekt. Moeilet bekeek het nauwkeurig en vroeg
fluisterend aan zijn metgezel : „Wie woont er in dat groote
huis ?"
De ander maakte hem duidelijk, dat dit de tempel der
Mohammedanen was, waarin deze tezamen kwamen voor
hun godsdienstoefeningen.
Schroomvallig keek Moeilet naar het eenvoudige gebouw.
Trillend golfde de door de zon verhitte lucht boven het ijzeren
dak uit. Een vergulde bol op de nok schitterde als een kleine
zon op zichzelf.
„Dus daar woont de God der Mohammedanen", dacht
Moeilet.
Een rilling voer door zijn leden. Die groote, machtige, onbekende God was dus niet zoo heel ver weg !
In gedachten verzonken en met vrees vervuld bleef hij staan.
Zijn makker, die reeds doorgeloopen was, riep hem echter toe
mede te gaan naar de toko, om tabak te koopen. Moeilet keek
verschrikt op. Hij bemerkte, hoe de bewoners van Lerabaing
den vreemdeling achterdochtig bespiedden en vond het daarom
raadzaam, zich zoo spoedig mogelijk bij den ander aan te sluiten,
omdat die hier al meer was geweest. Schoorvoetend liep hij
verder, telkens tersluiks naar de messigit kijkende.
In de toko waren de overige roeiers reeds aangekomen, om
het juist verdiende geld in handelswaren om te zetten. Moeilet
bleef bij hen, hoewel hij hoegenaamd geen geld had om te
koopen, aangezien zijn loon slechts uit een paar kilogrammen
rijst had bestaan !
De Arabier was hier ook en vertelde lachend aan den tokohouder, hoe fijn hij den bergbewoner bij den neus had genomen.
De jongeling had flink zijn best gedaan en was dol-gelukkig geweest met een beetje rijst ! De Chinees luisterde met halftoegeknepen oogjes en nam Moeilet van ter zijde nauwkeurig
op. Verlegen draaide deze heen en weer. Hij gevoelde zich allesbehalve op zijn gemak. Het liefste was hij hard weggeloopen,
doch hij kwam zich zelf voor als een gevangene, temidden van
al deze vreemden.
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„Neemt u hem nog verder mede ?” vroeg de Chinees in
slecht Maleisch aan den Arabier.
„Neen, voorloopig blijf ik hier en denk pas over veertien
dagen te vertrekken."
„Heeft u er geen bezwaar tegen, als ik dien jongen man in
dienst neem ?"
„Hoe zoo ?"
„Ik heb een groote klappertuin aangelegd, niet ver van hier,
dan laat ik hem daarin werken."
„Daar heb ik geen bezwaar tegen. Vraag het hem self maar."
De Chinees richtte zich in het Maleisch tot Moeilet. Deze
verstond het echter niet. Spoedig waren er echter helpers genoeg bereid, het gesprokene zoo goed mogelijk in de taal der
bergbevolking over te brengen. Het kostte evenwel heel veel
moeite, vóór Moeilet begreep wat er van hem gevraagd werd,
want zijn taal was weer heel anders dan die van de bergbevolking achter Lerabaing. Toch gelukte het ten laatste. Met
groote blijdschap nam hij het voorstel aan.
Met een knipoogje naar den Arabier zei de Chinees : „zoo,
die heb ik, nu laat ik hem werken zoo hard hij kan, om juist den
kost te verdienen." Zich tot Moeilet wendende, stelde hij voor,
dat deze in de toko zijn intrek zou nemen. Hij kon hier dan
eten en slapen en verder op den dag in den tuin werken.
Moeilet vond het een prachtige oplossing. Nu kon hij in
Lerabaing blijven en had toch te eten, meer had hij immers
niet noodig ? In stilte hoopte hij, weldra gelegenheid te zullen
vinden om nader met den godsdienst der Mohammedanen bekend te worden en den weg te leeren vinden tot den levenden
God !
Vroolijk gestemd, het hart vol blijde hoop, ging hij naar het
strand, haalde zijn rijst en keerde met groote haast terug naar
de toko. De vogelvrij verklaarde, door zijn volk verstooten
banneling, had een nieuw tehuis gevonden ! En wat voor hem
de hoofdzaak was : hij mocht in dezelfde plaats wonen, waar de
groote God der Mohammedanen verblijf hield !
De Chinees nam de rijst van Moeilet in bewaring en zou er
eiken dag zóóveel bij geven, als deze noodig had. Moeilet kon
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dadelijk beginnen met zijn potje te koken. Een knechtje van de
handelaar deelde hem mede, dat hij achter het huis, in een
schuurtje, kon wonen. Hij ging hem voor om alles aan te wijzen.
Moeilet volgde gewillig.
Een ondraaglijke lucht van drogende visch en andere tokoartikelen kwam hem tegemoet. De bergbewoner nam het echter
niet zoo nauw, hij was niet veel gewend. Tusschen drie steenen
maakte hij spoedig een vuurtje en zette het kookpotje met rijst
er op. Gemakkelijk hurkte hij er naast en staarde peinzend in de
dansende vlammen onder het zwartgebrande potje.
„Vreemd, die handelaar bad, zoowel te Poereman als te
Batoelolong, eenvoudig op het strand en nu vertelde mijn metgezel mij van middag, dat de God der Mohammedanen in dat
betrekkelijk kleine gebouw woont. Kan dat ? Wist hij het zelf
wel goed, of heeft hij mij maar wat wijs gemaakt ? Heb ik niet
zelf vaak in de natuur dien God ontmoet ? Neen, dat geloof
ik toch niet, dat deze God daar werkelijk woont. In ieder geval
zijn hier vele Mohammedanen ter plaatse, zooals men mij mededeelde, dus wil ik flink mijn best doen om hier zoo lang mogelijk
te blijven ; als ik dan de taal versta, zal er allicht gelegenheid
zijn er het juiste van te vernemen en dien God werkelijk te
Zeeren kennen."
Met een bamboelepel roerde hij in de borrelende massa en
lachte bij de gedachte aan zijn vijand. „Het is mij tot nog toe
wonderlijk gelukt. Laat hem hier maar komen, Asadama met
zijn geesten-trawanten ! Hier zijn zij veel sterker en zal hij mij
geen leed meer kunnen berokkenen ! Ha, hij moest het eens
weten, die oude schurk, dat het mij zoo goed gaat !"
Hij lachte schamper voor zich heen. Door een dun bamboetje
blies hij in het vuur. De vlammen knetterden. Dit herinnerde
hem opeens aan thuis en een vlaag van weemoed overviel hem.
„Hoe zal het met mijn goede Moeder gaan ? En met mijn
Vader ? Hij was wel hard en ruw, doch had ons toch lief. Het
is reeds zoo lang geleden dat ik hen gezien heb, en nu ... .
nooit meer ! ! ! ! .... Levend dood voor al mijn familieleden!!...."
Het heimwee begon op eens aan zijn hart te knagen. Driftig
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krabde hij in het dichte kroeshaar. Zijn gelaat was pijnlijk vertrokken, zij het dan ook niet door lichamelijke smart ! Hij wreef
krampachtig over zijn oogen om een opkomende traan te onderdrukken.
,,Nooit meer ! ! ! !" ... .
Zwaar ademde hij de bedorven lucht van het schuurtje in.
Het werd hem er te benauwd en daarom ging hij naar buiten.
De frissche zeewind speelde door zijn lokken en langs het
gloeiend en bonzend voorhoofd. Dat deed hem goed. Met een
gevoel van verlichting pompte hij zijn longen vol.
De droeve gedachten van zooeven dreven weer langzaam af.
De kracht en energie van den jongen man kregen de overhand
over de droefgeestige herinneringen en neerdrukkende verlangens naar zijn bergdorpje.
Na weinige minuten betrad hij het rookerige schuurtje opnieuw en nam zijn oude plaats naast het vuurtje weder in.
Thans was het voorbij. Ongeduldig roerde hij in de rijst en kon
nauwelijks wachten tot het eten gaar was.
Eindelijk was het zoover. Moeilet zette het potje naast het
vuur op den grond en liet de rijst wat afkoelen. Hij had echter
honger en kon zich moeilijk bedwingen. Met zijn vingers nam
hij er een weinig uit, doch brandde zich deerlijk ! Dat was
een tegenvaller ! Toch liet hij er zich niet lang door terugschrikken. Zonder bedenken trok hij de bamboekam uit zijn
kroeshaar en gebruikte die als vork of lepel, al naar men het
noemen wil.
Dit is de gewoonte der Berg-Aloreezen, die niet zoo kieskeurig zijn op dit gebied.
Uit zijn sirihmandje zocht hij eenige Spaansche pepertjes
en at afwisselend rijst en peper. Hoewel de hoeveelheid spijzen
naar onze meening voor een geheele familie toereikend zou zijn
geweest, vond Moeilet het nauwelijks voldoende. Hij nam tenminste dankbaar een gerookte visch aan, die het knechtje van
den Chinees hem gulhartig aanbood ! Een kokosschaal vol
water voltooide den maaltijd. Een magere hond liep reeds ongeduldig heen en weer en zoodra de jonge man opstond, likte hij
brutaal de laatste korrels uit het kookpotje.
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Moeilet liep naar den zeekant. Groote lavamassa's stapelden
zich hier eenmaal op. Diep onder hem lag de zee. Hij hoorde
weer opnieuw het rollen en donderen, het bruisen en klateren
van de rustelooze golven, die zich in toomelooze vaart, tusschen
de grillige rotsen door, in de diepe grotten wierpen. Verder op
lag het kleine stukje strand met blinkend wit zand. Langzaam
slenterde Moeilet er heen. Op een aangespoelden boomstam,
die door het zeewater en het schelle zonlicht reeds geheel verbleekt was, nam hij plaats. Hij vond het heerlijk, hier de golven
te zien aanrollen en het eeuwige lied der zee te hooren. Vele
schelpjes en ontelbare aangespoelde stukjes koraal glinsterden
in het felle licht.
Opeens zag Moeilet een schelpje zich bewegen. Het verplaatste
zich zelfs zeer vlug ! Nieuwsgierig greep hij er naar, om het
nader te bezien. Er was niets bijzonders aan te ontdekken.
Eenigszins teleurgesteld wierp hij het schelpje weg, en zie,
onmiddellijk liep het verder ! Nu kreeg hij toch pleizier in het
geval. Wederom raapte hij het op en trachtte na te gaan, op
welke wijze dit schijnbaar doode ding zich bewoog. Hij bekeek
het van alle kanten en werd toch geen pootjes of iets dergelijks
gewaar ! Wel was er een opening, doch deze was geheel gevuld
van binnen. Hij betastte deze opening en voelde plotseling een
steek ! ... .
De kleine heremietkrab (pagerus Bernhardus) die van het
schelpje bezit genomen had, verdedigde haar veroverde woning
met al de kracht waarover zij kon beschikken ! Spoedig ontdekte Moeilet nog meer van die bewegende schelpjes. Het eerst
schijnbaar doode zand leefde dus óók ! ! Ja, hoe langer hij stil
zat, des te meer begonnen de gestoorde krabben uit hun
schuilhoeken te komen en ijverig naar buit te zoeken ! Ook de
heremietkrabben, die zich bij de nadering van den mensch
dood gehouden hadden, meenden thans het gevaar te boven te
zijn en kropen vlug weg, steeds het weeke achterlijf veilig verborgen houdend binnen de gestolen woning.
Een paar uren lang zat Moeilet zoo ongestoord aan het strand,
zich verlustigend in het nieuwe en schoone, dat de natuur hem
hier aanbood.
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Eindelijk neigde de zon ter kimme. Een onbeschrijfelijke
kleurenpracht ontwikkelde zich boven de woelige wateren. De
zon zonk als het ware weg in de zee en wierp een betooverenden
gloed over het water.
De vurige bol had bijna den horizon bereikt. Onwillekeurig
was de jongeling opgestaan en staarde met onverklaarbaren
angst naar het natuurverschijnsel.
Zie, daar raakte ze reeds aan het water ! In spanning stond
Moeilet het oogenblik af te wachten, dat ze geheel verdwijnen
zou.. .
Daar .... o, nog slechts de helft boven water ! ! .... Nog
verder zonk ze weg ! .... Nog een streepje en .... Moeilet rekte zijn hals, hij stond op zijn teenen, om nog beter te kunnen
zien. Nu ... .
Boem !!!.... boem !!!!....boexn!!!!!....
Dof klonken zware slagen op een groote trom.
Moeilet verbleekte van schrik. „Wat is dat ? Oorlog misschien ? 0, wat moet ik beginnen ! !"
Steeds sterker en dreigender klonken de zware trommelslagen.
„Wat nu ? Het geluid komt uit de kampong, dat is zeker,
maar wat heeft het te beduiden ? .... Ben ik misschien toch
nog in een val geloopen en moet ik nu hier mijn leven laten ?"
Hulpzoekend keek hij rond. Er was niemand te zien. Wel lag
daar nog de prauw van den handelaar, waarmede hij dien morgen gekomen was, doch er was thans niemand in.
„Gelukkig, nu hoor ik die trom niet meer", zei hij even later.
Met gespannen aandacht luisterde hij naar elk geluid, dat tot
zijn scherp oor doordrong. Er gebeurde evenwel niets wat zijn
angst rechtvaardigde. Alles bleef verder stil als voorheen, alleen
de rustelooze zee zong haar lied.
Eenigermate gerustgesteld, hoewel nog met bevende knieën,
verliet hij het strand en ging naar de toko, om inlichtingen te
vragen omtrent dat geheimzinnig alarm-getrommel.
Het knechtje van den Chinees lachte hem hartelijk uit. Deze
trom werd immers elken avond bij zonsondergang geslagen om
de geloovigen aan de ure des gebeds te herinneren !
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Moeilet begreep niet alles, doch wel zóóveel, dat hij heel gerust kon gaan slapen. Dit deed hij dan ook, want bij het walmende nachtpitje in de toko te gaan zitten, trok hem weinig aan.
Den volgenden morgen moest Moeilet heel vroeg opstaan en
met eenige andere arbeiders naar den tuin trekken. Vroolijk gestemd, liep hij vlug voort en begon met een ijver te werken, die
de anderen verwonderd deed opzien. Met zijn parang hakte
hij de struiken om, trok het onkruid uit en gaf daardoor aan de
jonge klapperpalmen lucht. Met welgevallen zag hij de spichtige
bladeren uit het omringende onkruid te voorschijn komen. De
Chinees kwam eens kijken en gaf ieder zijn dagtaak. Moeilet had
echter zijn deel reeds bijna klaar. De baas maakte daar onmiddellijk gebruik van en wees hem een dagtaak aan, wel tweemaal zoo groot als die van de anderen. Lustig ging de jonge
man weer aan den arbeid. Wel werd hij heimelijk door zijn
makkers uitgelachen, doch voor zich zelf was hij overtuigd,
dat hij het toch goed getroffen had. Hij zag wel het tevreden
gezicht van zijn baas en dat gaf hem nieuwen moed om weer
flink aan den gang te gaan. Zoo doende vlogen de uren voorbij.
Nadat allen met hun deel klaar waren, gingen ze naar de kampong terug. Ieder ontving zijn portie rijst en kon verder doen
wat hij wilde.
Moeilet kookte zijn eten en na den maaltijd liep hij regelrecht
naar het strand. De eindelooze vlakte en het rustelooze spel der
golven bleef hem onweerstaanbaar aantrekken. Op een rots gezeten, schepte hij vermaak in het voor hem nog zoo vreemde
schouwspel.
Eenige dagen gingen zoo voorbij. Moeilet werkte met ijver en
leerde zoo vlug mogelijk de taal der kustbevolking.
Op een avond hoorde hij het melancholieke tromgeluid veel
langer dan hij gewoon was. Daarom vroeg hij in de toko, wat
dat nu te beteekenen had. Het knechtje van den tokohouder
deelde hem mede, dat de Imám (Moh. priester) de trom sloeg,
om de geloovigen er aan te herinneren, dat de volgende dag een
Vrijdag was en zij dan naar de messigit moesten komen om
den Koran te hooren lezen en om te bidden. Moeilet luisterde
opmerkzaam.
13o

„Mag ik daar óók heengaan ?”
„Neen, jij bent een heiden, een ongeloovige !" antwoordde
het verwaande Mohammedaantje, „en ongeloovigen en honden
worden er niet toegelaten."
Bedroefd door dit krenkende antwoord, boog de heiden het
hoofd.
„Ja, ik weet nog weinig van den God der Mohammedanen af
en ben werkelijk nog zoo dom als een hond."
Treurig ging hij weg.
„Toch wil ik trachten er meer van te weten te komen," besloot hij.
Toen hij den volgenden morgen met de andere arbeiders
naar den tuin ging, vroeg hij, wat er eigenlijk in den tempel gedaan werd en hoe hij ook Mohammedaan kon worden, Zijn
kameraden wisten het ook niet. Zij waren uit het achterland van
Koel en ook nog heidenen, evenals hij. Zij meenden, dat Moeilet maar eens met den Imám moest spreken.
„De Imám, dat is immers de priester der Mohammedanen ?
Zal die dan een heiden te woord staan ?"
,,Zeker, hij gaat zelfs de- kampongs in het binnenland bezoeken om ons te bewegen, ook Mohammedaan te worden."
„Helaas, ik ken de taal nog niet en kan niet met hem spreken."
„Hij heeft zelf al zooveel mogelijk onze taal geleerd en zal je
wel begrijpen, zooals wij."
„Is dat waar ?"
Zenuwachtig ging hij aan het werk en dacht voortdurend aan
den tempel, waar thans de geloovigen samen kwamen om uit
het heilige boek te hooren lezen en te bidden. Vooral liet de gedachte hem niet los, dat de Imám wel met hem zou willen
spreken en hem onderwijzen in hun godsdienst ! Hoe gaarne
had hij zich nu reeds aangesloten bij die velen, die thans naar
het bedehuis opgingen om hun godsdienstige plichten te vervullen. Toch begreep hij wel, dat het nog lang zou duren vóór
hij zoover was, dat hij met hen mocht medegaan. Hij hoopte
voorloopig op het onderhoud met den Imám, dat hem zeker
reeds een eind op het goede pad zou brengen. Als deze werkelijk zoo gaarne had, dat de heidenen ook Mohammedanen
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werden, zou hij hem zeker ook wel willen helpen, den onzichtbaren God te leeren kennen !
Driftig werkte hij voort en zoodra zijn deel klaar was, liep
hij naar de kampong, om zoo mogelijk nog iets te zien of te
hooren van den dienst. Hij zag echter de menschen even onverschillig voor hun huizen zitten als anders en de gesprekken liepen, voor zoover hij ze verstaan kon, over dezelfde
onderwerpen als altijd ! Niets herinnerde er aan, dat deze dag
aan God was gewijd en dat ze in den tempel waren geweest, om
hun geloof te versterken !
In de toko probeerde hij met het knechtje van den handelaar
een gesprek aan te knoopen over deze dingen.
Ook dat mislukte. De jonge Mohammedaan voelde zich veel
te hoog of niet in staat, reet hem over godsdienstzaken te praten.
Hij werd er niets wijzer door.
Hij moest dus maar geduld oefenen en vlijtig de taal leeren,
dan zou de Imám hem wel helpen.
Er verliepen maanden en nog wist Moeilet niets meer van den
nieuwen godsdienst dan toen hij hier kwam. Hij durfde ook niet
uit zich zelf naar den Imám te gaan. De bewoners van Lerabaing hadden echter al bemerkt, dat hij zich buitengewoon voor
deze dingen interesseerde en maakten den Imám daar opmerkzaam op. Deze, een hadji, bezocht Moeilet op een avond in de
toko. Geheel ontsteld van vrees voor dezen heiligen man en
zenuwachtig door dit hooge bezoek, wist Moeilet geen woord uit
te brengen. De hadji stelde hem echter spoedig gerust en begon
te praten over den tuin en over zijn werk. Weldra kwamen
ze aan het gewenschte thema. Met stralende oogen vertelde
Moeilet, dat hij zoo gaarne iets meer van den onbekenden God
wenschte te hooren. Hij deelde den priester mede, hoe hij reeds
zoo vaak de macht van den onzichtbaren God had opgemerkt in
de natuur, hoe hij in het onweer en de aardbeving met dien God
in aanraking was gekomen, en hoe sinds dien tijd een sterk
verlangen in hem heerschte om dezen God te mogen dienen !
De Imám luisterde aandachtig naar de hartstochtelijke ontboezemingen van den jongen man. Hij verstond lang niet alles,
begreep echter wel zóóveel, dat hij overtuigd was, hier met een
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God-zoekenden heiden te doen te hebben. Hij sprak nog eenigen
tijd met hem, maar ze begrepen elkander te weinig dan dat er
vrucht van te verwachten was. Toch was de band gelegd en er
ontstond een regelmatig verkeer tusschen den heiden en den
Mohammedaanschen leeraar. Zoo vaak hem dit mogelijk was
ging Moeilet naar het huis van den Imám en leerde langzamerhand de taal en uitdrukkingswijze van dezen, zoodat het onderwijs vrucht begon te dragen.
De hadji zocht aanknoopingspunten voor zijn leer bij de
voorstellingen, die de heiden reeds bezat. De naam Lahatalla,
van den oppersten god der Aloreezen, verschilde niet zoo heel
veel van Allah der Mohammedanen. Van de hoogste macht van
Lahatalla was het niet zoo'n groote sprong naar de almacht
van Allah. Dic sloeg in bij Moeilet. Hij had immers zelf deze
almacht gezien in de aardbeving en later in de geheele natuur !
Verder was het van de vernietigde goden in het bosch naar
den eenigen God, Allah, geen moeilijke overgang. Evenmin
van de willekeurige macht van de goden en geesten der
heidenen, waaraan zij ten prooi vielen, naar de tyrannieke
macht van den Allah der Mohammedanen !
Zooals bij den heiden alles onder de onweerstaanbare
macht en invloed der geesten stond, zoo werd ook bij de
Mohammedanen alles beheerscht door het blinde fatum ! De
Allah der Islamieten had even goed zijn onberekenbare luimen
en invallen als de goden der heidenen ! Deze leer vond onmiddellijk aansluiting bij den heidenschen gedachtengang van
Moeilet. Wel was hij door deze voorstelling van den levenden
God een weinig teleurgesteld, doch hij verzoende zich spoedig
met deze ideeën, want het stond immers in het heilige boek der
Islamieten ? Alles wat daarin stond, leerde de hadji, had Allah
aan den Profeet Mohammed geopenbaard. Deze had het aan
zijn volk gegeven en dat volk op zijn beurt wederom aan alle
andere volken. Zoo was het ook op Alor gekomen, opdat ook
de Aloreezen zouden leeren, zich te buigen onder de almacht
van Allah !
Gretig nam Moeilet alles in zich op, wat de Imám hem vertelde van den willekeurigen, onberekenbaren en onweerstaan'33

baren Allah, die met de menschen omging, naar het hem op een
bepaald oogenblik goed dacht.
Wel werd Allah door den Imám onophoudelijk „de barmhartige" genoemd, maar het was de barmhartigheid van den
slavenhouder, die zijn slaaf eerst trapt en hem dan uit het stof
ophaalt, juist naar het hem gevalt. Hij laat zijn slaaf honger
lijden als hij dit verkiest en zet hem dan weer de lekkerste
spijzen voor. Dit is de zoo zeer geroemde barmhartigheid van
Allah ! !
Moeilet nam alles onvoorwaardelijk aan. Hij verheugde zich,
nu den éénigen, levenden, waren God te leeren kennen, al was
Hij dan alles behalve het beeld, dat hij zich bij het aanschouwen
van de natuur heimelijk van God had gevormd !
Vooral maakte de lees van het hiernamaals en van het eindgericht een geweldigen indruk op hem. Dat elke overtreding
der geboden van Allah hiernamaals vergelding zou vinden,
bevreemdde hem niet. Immers was dit bij de goden van zijn
volk ook het geval, alleen met dit verschil, dat deze laatsten de
overtredingen terstond straften en zoo wreed ! Dit had hij zelf
aan den lijve ondervonden ! ! ... .
Ongeveer een jaar volgde hij de lessen van den Imám. Toen
kwam de groote dag, dat hij belijdenis des geloofs zou afleggen
en door de besnijdenis in de gemeenschap der geloovigen zou
worden opgenomen !
Zijn wollig kroeshaar werd kort afgesneden. Van den Chinees
kreeg hij een kort broekje van gestreept katoen, een wit baadje
en een gekleurde sarong. Zijn hoofd werd gedekt met een rond,
hoog calotje van rood fluweel, en zóó uitgedost, sloot hij zich op
een Vrijdag aan bij de geloovigen, die naar de messigit gingen.
Al zijn leden beefden van inwendige spanning. Hij durfde bijna
niemand aan te zien. Het was een groote dag voor den heiden,
die zich heden voor tijd en eeuwigheid, naar lichaam en ziel,
aan den Allah der Mohammedanen wilde overgeven !
Vóór het tempeltje was een welput. Alle geloovigen moesten
rondom dezen put gaan staan. De Imám schepte een emmertje
water en besprenkelde de aanwezigen daarmede. Daarna moest
Moeilet naderbij komen. Hij legde zijn hoofddeksel en sarong
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af en de priester goot een emmertje water over hem uit. Dit
was de eerste reiniging, die noodig was, om het gebouw te
mogen betreden. Met sidderende knieën volgde Moeilet daarna
den Imam naar binnen. Alle aanwezigen knielden neder met
het aangezicht in de richting van de heilige stad Mekka, aangegeven door een klein venster in den Noord-Westelijken wand.
Moeilet knielde ook neder. De Imám liep tot dicht bij het
venster en knielde eveneens neder op een tapijt, onder het
half zingend, half murmelend uitspreken van Koranwoorden en
gebeden. Daarna las hij op melancholieken toon eenige soera's
uit den Koran voor in het Arabisch. Niemand der aanwezigen
verstond er ook maar één woord van, Roeilet allerminst, maar
toch kwam hij er geweldig van onder den indruk. Dit was
immers de taal van den grooten Profeet Mohammed, welke Allah
alleen kon behagen ? Dat de menschen er niets van verstonden,
was geen bezwaar ; als het lezen maar op den juisten toon en
met de voorgeschreven beweging van armen en lichaam geschiedde, dat was de hoofdzaak ! Als de handen ook maar enkele
centimeters hooger of lager werden gehouden dan het voorschrift aangaf, zou deze fout al voldoende zijn om den geheelen
dienst ongeldig te maken ! Daarom trachtte de Imám zijn
dienst te verrichten met al de nauwgezetheid van den man, die
zich bewust is in den naam van den grooten Profeet tot Allah
en tot het volk te spreken ! Deze heilige ernst en pijnlijke
nauwkeurigheid maakten diepen indruk op Moeilet, die voor
het eerst zulk een dienst meêmaakte. Dat was toch heel iets
anders dan wat Asadama deed bij dergelijke gelegenheden !
Zelfs het offer op den berg Boiboko was hiermede niet te vergelijken ! Wel is waar kwam het dáár ook zeer aan op het
ceremonieel en de juiste keuze der woorden en zelfs kon de aanraking van een scherf den dood veroorzaken, doch wat was dat
alles, vergeleken bij de heerlijkheid van Allah ? Onwillekeurig
maakte hij een vergelijking tusschen den godsdienst van zijn
volk en dien der Islamieten. Daarbij kwam hij tot de ontdekking,
dat die van zijn volk vroeger veel punten van overeenkomst had
gehad met de leer van Mohammed, doch dat het volk later op
een dwaalspoor was gekomen en hij nu weer het rechte pad
135

had teruggevonden. Hij wilde nu den levenden God dienen en
zich geheel aan hem overgeven, zooals de Islamietische leer dit
vorderde.
Plotseling werd hij uit zijn mijmeringen opgeschrikt door de
stem van den Imám, die hem vroeg, voor het aangezicht van
Allah en zijn engelen en van de verzamelde gemeente der
geloovigen, de Arabische geloofsbelijdenis uit te spreken.
(Sjahada). 1').
Reeds lang had hij dezen term woordelijk uit het hoofd geleerd en schier tot in het oneindige herhaald, daarbij telkens de
beteekenis, namelijk : „Allah is God en Mohammed is zijn
profeet !" zich duidelijk voor den geest gesteld. Op dit oogenblik
kon hij het zich echter onmogelijk weer herinneren !
Het angstzweet parelde op zijn voorhoofd. Vreeselijke gedachte, thans voor den grooten God te staan en niet te weten,
hoe de reddende tooverwoorden uit te spreken ! ! Door de groote
emotie van het oogenblik was hij geheel in de war geraakt
De Imám hielp hem spoedig uit deze moeilijke positie, door
hem de spreuk langzaam en duide lijk voor te zeggen. Dat was
een uitkomst, nu wist hij het weer ! Met een stem als uit een
kelder komende, herhaalde Moeilet de geloofsbelijdenis, terwijl
hij in biddende houding het gelaat naar Mekka keerde. Zoo, nu
was het klaar !
De Imam las voorts eenige soera's voor uit den Koran en
bad de voorgeschreven gebeden -- en een paar doffe slagen op
de trom kondigden aan, dat er weer een heiden in de gemeenschap der geloovigen opgenomen was.
Des namiddags werd Moeilet, na grondige reinigingen en
eindelooze gebeden, besneden en ontving den naam Moehammid.
Ook wij zullen hem voortaan zoo noemen, want hij was nu
overgelukkig en wilde door niets meer aan zijn vroeger heidendom herinnerd worden.
Moeilet, de heiden, bestond niet meer, hij was thans Moehammid, de Mohammedaan ! !
1)
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La ilaha ii Allah, wa' Muhammid rasoel Allah !

Eenige dagen lang kon hij geen arbeid verrichten en bracht
zijn tijd door in de woning van den Imám, steeds biddende en
Koránspreuken opzeggende. Nadat de wond genezen was, ging
Moehammid weer met zijn kameraden naar den tuin. Trots
droeg hij het roode mutsje, als uiterlijk teeken, dat hij ook
Mohammedaan was en tot de geloovigen behoorde ! !
Met grooten ijver overdacht hij de woorden van den hadji
en prentte de onbegrepen Arabische teksten in zijn hoofd.
noodra het werk afgeloopen was, spoedde hij zich naar den
priester, om steeds beter te leeren bidden en elken vorm precies
te verrichten. Slechts zelden had de Imám zulk een opmerkzamen discipel onderwezen. Hij leerde de eigenschappen van
Allah, zooals die door de Mohammedaansche theologen werden
opgesomd ; hij hoorde van den jongsten dag, van het groote gericht en van het paradijs, dat de geloovigen wachtte. Wel werd
dit vaak grof-zinnelijk voorgesteld, doch daar stootte zich de
vroegere heiden niet aan ; hij was in zulk een sfeer opgegroeid.
Volkomen leerde hij zich overgeven aan den willekeurigen,
nu eens wreeden dan weer barmhartigen Heerscher over alles,
die naar believen met al zijn dienaren kon handelen. De menschen moesten hem eeren, onverschillig of hij hun vreugde of
harteleed zond.
Zoo gebeurde het op zekeren dag, dat Moehammid zich met
zijn kapmes diep in het been had gesneden. Ondanks de pijn en
het bloedverlies, bleef hij heel rustig, immers had Allah het zóó
gewild, anders was het eenvoudig niet gebeurd ! ! (inna lillahi
wa inna ilaihi radjioèna !)
Op een anderen dag waren al zijn spaarpenningen gestolen.
„Allah heeft het zoo gewild, dus wat kan ik er tegen doen ?"
(Inna lillahi !) was het eenige, wat hij er op wist te zeggen en
daarmede was alles in orde.
Het vroegere zoeken en vragen naar den levenden God werd
nu een zich willoos overgeven aan dien God ! en de vroeger zoo
levende en sprekende natuur rondom hem verloor steeds meer
haar bekoorlijkheid. Immers had Allah alleen maar gesproken
door den Profeet Mohammed en dat was bewaard in den
Koran. Niemand en niets anders had het recht, de stem van
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God te vertolken ! ! Het zou een zondigen zijn tegen het heilige
boek, te veronderstellen dat Allah ook persoonlijk tot een
mensch kon spreken door Zijn schepping ! !
Moehammid wist niet, dat zijn heilige Profeet zelf wel degelijk
de natuur had opgezocht en in haar met den Schepper in verbinding was getreden en dat deze natuur hem de grootste openbaringen had gegeven ! Neen, hem was geleerd, dat het eindeloos herhalen van Koránverzen, zij het ook onverstaan en onbegrepen, mits op den juisten toon voorgedragen, naar den wil
van Allah was en dat men daarmede zijn zaligheid kon verdienen en niet door het mijmeren over bovenaardsche dingen
en luisteren naar de stem der natuur ! !
Moehammid meende den levenden God gevonden te hebben
en bemerkte niet, hoe het leven in hem gestadig verstarde en
stolde, en verwerd tot een stompzinnig leven en krachteloos geloof aan een willekeurigen tyran, wel machtiger, maar niet
liefelijker dan de goden en geesten van zijn eigen volk ! !
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HOOFDSTUK XIII.

OORLOG.
Jaren gingen voorbij. Moehammid had het werk in den tuin
reeds lang aan anderen overgelaten. Hij was een trouwe hulp
van den Chinees geworden bij diens handel en verdiende daar
veel meer mede. Ook gevoelde hij zich hoe langer hoe meer te
voornaam voor het eenvoudige tuinwerk van vroeger. Steeds
liep hij rond in een kleurrijke sarong en met een roode fez op het
hoofd en vond het bedriegen en bestelen der bergbevolking nu
heel gewoon. Immers had hij als Mohammedaan niets meer
met zijn volk gemeen en mocht ze beetnemen waar hij kon i
Aan het strand van Lerabaing waren groote ijzeren pannen
geplaatst op kleine vuurtjes, waarin voortdurend zeewater werd
gekookt. Het water verdampte en het zout dat overbleef vormde
een zeer gewild ruilartikel bij de bergbevolking. Gaarne bracht
deze hertehuiden, kapok en mais, in ruil voor een paar pond
zout. Vandaar dat er op het strand voortdurend vrouwen bezig
waren met deze primitieve zoutwinning.
In een diepe spelonk, door het zeewater in den loop der tijden
in het gebergte gespoeld, zaten andere vrouwen kapok schoon
te maken. De kapokvruchten werden door de bergbewoners
verzameld en zóó in natuurstaat naar de kust gebracht en aan
de handelaren verkocht. Nu moesten echter de pitten en vezels
er uit verwijderd worden, om de voor den handel bruikbare
korte zaadpluizen (een fijne soort boomwol) te verkrijgen.
Daartoe werd een bamboestokje, waaraan een kruishoutje bevestigd was, met de handen vlug door de onbereide kapok gedraaid, zoodat de pitten en vezels losraakten en op den bodem
van de kist achterbleven. Het spreekt vanzelf, dat bij den minsten wind de zeer lichte pluizen naar alle kanten wegstoven,
waardoor veel verloren ging. Daarom verrichtte men dit werk
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liefst in de grot, waar men veilig was voor den wind. Hier kon
men uren lang ongestoord werken, totdat het getij kenterde en
de zee weer in de grot spoelde.
Temidden van hare drukke werkzaamheden bemerkten de
vrouwen niet, dat een groote prauw langzaam het strand
naderde. Nog vóór de vrouwen bij de zoutpannen er op verdacht waren, werden ze door de mannen gegrepen en ondanks
al hun schreeuwen en tegenspartelen, in groote haast naar het
vaartuig gebracht.
De vrouwen in de grot, door het gillen opmerkzaam gemaakt,
zagen nog juist de boot met groote snelheid wegroeien. Ze herkenden de prauw als één uit de kustplaats Batoelolong. Met
groot misbaar maakten ze alarm. De mannen ijlden daarop naar
het strand, doch vóór ze hun prauwen in de golven hadden,
was het roofschip reeds uit het gezicht verdwenen. Er heerschte
groote verslagenheid in de kampong.
Vier vrouwen waren geroofd en zouden als slavinnen behandeld, of misschien als zoodanig aan de Portugeezen in
Timor verkocht worden ! ! ... .
De Radja van Lerabaing luisterde opmerkzaam naar het
onsamenhangende verhaal der vrouwen en liet vooral nauwkeurig de prauw beschrijven. Er was geen twijfel aan, of zijn
oude vijand, de Radja van Batoelolong, had hem deze poets gebakken!!!
Onmiddellijk zond hij een bode over land naar Batoelolong,
om de vrouwen terug te vorderen. Dit was een lange, moeilijke
weg over het meest woeste gebergte van Alor, en het duurde
eenige dagen, vóór deze bode terug kon zijn. In al dien tijd verkeerden de bewoners van Lerabaing in angstige ongerustheid
omtrent het lot der geroofde vrouwen. Ze durfden niet meer te
gaan visschen of hun kampong te verlaten en ieder bereidde
zich voor op een oorlog tegen den erfvijand Batoelolong, 't zij
om de vrouwen terug te halen, 't zij om wraak te nemen over de
grove beleediging, hun aangedaan. Allen verkeerden door deze
brutale aanranding in een zenuwachtigen toestand.
Tusschen deze beide kustkampongs was er telkens oorlog. Ze
lagen niet ver van elkander verwijderd en waren ieder voor zich
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de zetel van den Radja over het gelijknamige landschap. Er waren
steeds veeten tusschen deze Radja's en wanneer de één kans zag
den ander te benadeelen of te smaden, zou hij dit zeker niet
nalaten ! ! !
Zoo ook heden. De bode van den Radja van Lerabaing werd
onder honend gelach der omstanders teruggezonden, met de
boodschap dat de vrouwen uit zijn kampong veilig en wel opgeborgen waren in het huis van den Radja en als de bewoners van
Lerabaing ze terug wilden hebben, zij die zelf maar moesten
komen halen !
De man keerde dus onverrichter zake terug.
Intusschen hadden de geschaakte vrouwen het in Batoelolong
niet zoo kwaad. Ze waren ondergebracht in de woning van den
Radja en konden zich vrij bewegen, alleen moesten ze rijst
stampen en dergelijke werkjes meer verrichten.
Zoodra de man uit Lerabaing vertrokken was, riep de Radja
al zijn mannen door middel van een zware koperen gong tezamen. In looppas kwamen deze spoedig uit de omliggende
kampongs naar zijn huis aan het strand, niet wetende wat er gebeuren moest. De loshangende sarongs opschortende, begaven
ze zich naar de open ruimte voor diens groote huis en hurkten
daar nieuwsgierig bijeen.
Eindelijk verscheen de Radja, een man met een dom, zinnelijk
uiterlijk en ongeveer veertig jaren oud. Hij was omgeven door
zijn lijfwacht, die voor deze gelegenheid oude voorlaadgeweren droegen. Zijn kleeding bestond uit een bonte sarong, die
haar beste dagen reeds gehad had en blijkbaar niet al te vaak
gewasschen was. Om zijn hoofd was een bonte doek gewikkeld.
Zijn mond werd half bedekt door een groote pruim tabak, die
er nog gedeeltelijk buiten uitstak. Een alles behalve „vorstelijke"
verschijning dus !
Zoodra hij verscheen, werden allen onmiddellijk stil.
Naar woorden zoekend en ze dan nog bijna onverstaanbaar
binnensmonds uitsprekend, begon de Radja zijn toespraak tot
de vergadering. Weldra echter nam hij de lastige pruim uit
den mond en sprak dan veel vlotter en vuriger dan men aanvankelijk van hem verwachten zou.
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„Er komt oorlog met Lerabaing ! Wij zullen ze waardig ontvangen ! De vrouwen uit Lerabaing zijn veel geld waard en nu
het ons gelukt is er eenige te vangen, mogen wij ze niet meer loslaten .... Laat ze maar komen, onze oude doodsvijanden, wij
zullen hen wel leeren, dat de Radja van Batoelolong niet bang
is en nooit weer loslaat, wat hij eenmaal in zijn macht heeft !” ...
Een daverend gelach volgde op deze woorden. Als het tegen
de bewoners van Lerabaing ging, kon hij volkomen op zijn volk
rekenen. Ieder had nog 't een of ander af te rekenen met den
ouden vijand. Ze zouden alles doen wat in hun vermogen was,
om den tegenstander te treffen.
De Radja keek met een zeker welgevallen naar zijn mannen,
die hem ook nu weer niet in den steek lieten. Hij gaf bevel de
geroofde vrouwen te laten komen.
Met gebogen hoofd kwamen ze nader, de arme slachtoffers
van een brutalen overval, en hurkten voor den geweldenaar
neder.
„Kijk, hier zijn de vrouwen, die onze broeders op het strand
van Lerabaing gevonden hebben," begon de Radja, uitbundig lachend over zijn vermeende geestigheid. Allen lachten
mede, zelfs ook zij die niet eens gehoord hadden wat hij had
gezegd.
De Radja vervolgde, een blik naar de gevangen vrouwen
werpend : „Ze waren veel te mooi voor dat leelijke volk van
Lerabaing, daarom mogen ze eerst eenigen tijd in mijn huis blijven en dan verkoopen wij ze aan de Portugeezen op Timor-Dilly.
Het geld dat wij ontvangen zullen, moogt gij verdeelen" 1).
Weer volgde er een afschuwelijk gelach der toehoorders.
„Gij moet mij nu eerst helpen dit bezit te verzekeren, want
de mannen van Lerabaing zullen komen en de vrouwen terug
vorderen ; wij geven ze echter niet."
Ruwe bijvalskreten waren het antwoord,
,,Zoo is het goed," vervolgde de Radja, „heden avond, wanneer het donker invalt, zullen wij in het klapperbosch vergaderen, om onze plannen weder te bespreken."
1)
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Portugeesch Timor is van Lerabaing uit per prauw te bereiken.

Hiermede was de samenkomst gesloten en ieder ging naar
huis, om het groote nieuws van den komenden oorlog aan zijn
familieleden mede te deelen. De vrouwen werden weer naar
binnen gebracht en bleven in pijnlijke onzekerheid omtrent hun
verder lot.
Zoodra het donker werd, kwamen de mannen in kleine groepjes naar het klapperbosch. Ze praatten druk over een mogelijken
aanval van den vijand en hoe deze het beste af te slaan. Ieder
was nieuwsgierig te hooren, welke plannen de Radja had gemaakt.
Eindelijk kwam deze naar de afgesproken plaats. Nauwkeurig
werden eerst alle aanwezigen gemonsterd en de omgeving bespied, om mogelijk afluisteren der plannen te verhinderen.
Na overtuigd te zijn, niet door vreemden bespionneerd te
worden, nam de Radja het woord. „Gij allen herinnert u nog
wel den laatsten aanval van onze vijanden. Ze zagen kans te
landen en daardoor kostte het ons een zwaren strijd en veel
menschen, om ze af te slaan. Daarom moeten wij ze nu in het
geheel geen gelegenheid geven te landen."
Een goedkeurend gemompel ging door de vergadering.
„Wij moeten ons op het vooruitspringende rotspunt, boven
den ingang van onze landingsplaats, verbergen. Wij leggen daar
een groote menigte zware steenen gereed en als de vijanden dan
de baai binnenroeien, werpen wij die steenen naar beneden en
brengen zoo de prauwen tot zinken !"
Luide betoonden allen hun instemming met dit schitterend
plan. Het kon niet missen, ze zouden een groote overwinning
behalen !
„Kijk, als wij dan alle booten tot zinken hebben gebracht en
de mannen verdronken zijn, roeien wij naar Lerabaing en
nemen alles in bezit, wat wij er vinden ! !"
Dit was een prachtig voorstel. Zoodra het licht werd, zouden
ze beginnen met de voorbereidingen. Geestdriftig gingen ze.
uiteen. De Radja kon tevreden zijn ; men vertrouwde onvoorwaardelijk op het welslagen van zijn plannen.
Den volgenden morgen togen allen aan het werk. Zware
steenen werden naar den rand van het sterk overhellende rotsblok gebracht en bij wijze van proef werden er eenige in het.
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water geworpen. Het gelukte prachtig, geen prauw zou de
kleine, natuurlijke haven ongedeerd binnen komen. Spoedig
werden er nog meer zware steenen aangerold en heele bergen
van kleinere. Alles werd met losse struiken bedekt, zoodat van
zee uit niets te zien was. Nadat zoo alles in orde was gemaakt en de Radja zelf het werk had geïnspecteerd, werden de
mannen in groepen van tien ingedeeld, die van nu af aan om
beurten wacht moesten houden op de rots. De anderen konden
naar de kampong terug keeren, doch moesten zich gereed
houden, om bij het minste alarm naar de rots te snellen ... .
Intusschen meldde zich de boodschapper uit Lerabaing met
een bedrukt gelaat bij zijn Radja aan. Deze vroeg zenuwachtig
en gejaagd naar het resultaat van zijn tocht. Verlegen hurkte de
man voor zijn gebieder neder en trok nerveus aan zijn sarong.
„En wat hebt ge bereikt ?" vroeg de Radja gejaagd.
„Niet veel, mijnheer, ik ben onverrichterzake teruggezonden,
met de boodschap, dat wij de vrouwen zelf maar moesten komen
halen."
„Dat zullen wij ook !" riep de Radja heftig uit. „Ze zullen er
van lusten, deze schande kan ik niet op ons laten rusten!! ...."
Met groote stappen liep hij driftig door de kamer. „Roep
onmiddellijk alle mannen bijeen, we moeten nog hedenavond
vertrekken, om tegen den morgen te Batoelolong te zijn !"
„Wij moeten de vrouwen verlossen."
Spoedig kwamen allen tezamen en vernamen de teleurstellende tijding. Ze hadden nog gehoopt, dat de overval zonder
medeweten van den Radja had plaats gevonden en dat deze de
gevangen vrouwen zou teruggeven. Nu het echter zóó stond,
waren ze woest en zwoeren wraak over deze lage daad.
„Wanneer kunnen wij vertrekken ?" vroeg de Radja aan den
ouden, ervaren stuurman van zijn groote handelsprauw.
„Niet vóór middernacht", antwoordde deze. „De stroom is
anders te sterk."
„Wanneer zijn wij er dan ?"
„Als de zon dáár staat." Hij wees in zuidoostelijke richting
en bedoelde dus ongeveer negen uur 's voormiddags.
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De Radja zette een gemelijk gezicht. „zóó laat pas ?"
„Het kan niet anders. Wij komen niet tusschen de rotsen en
klippen door, tenzij wij ons ver op de open zee wagen."
Zuchtend moest hij zich in deze omstandigheden schikken.
„Rahmat, breng de groote prauw in orde, die moet ook mee,
want ik wil zelf deze expeditie leiden."
De aangesprokene verwijderde zich.
„Alle mannen moeten zich gereed houden en iedere prauw
die gebruikt kan worden moet mede."
Dit behoefde geen tweemaal gezegd te worden. Dadelijk
gingen allen met koortsachtigen ijver aan het werk om booten en
wapens in gereedheid te brengen. Ook Moehammid wilde bij
deze gelegenheid niet achterblijven. Hij sleep zijn parang en
pijlpunten, spande een nieuwe pees op den sterken boog en
bracht alles naar de prauw van den Radja, waarop ook hij den
tocht zou meêmaken. Overal waren mannen en vrouwen druk
in de weer met het slijpen van wapens en het koken van levensmiddelen. Ook aan het strand heerschte groote bedrijvigheid.
Booten en roeispanen werden nagezien en verbeterd, lange
rottanlijnen in de vaartuigen gebracht, groote bamboekokers
met drinkwater gevuld en stevig vastgebonden. Ieder wilde
helpen, bevelen of raad geven.
Statig neigde de zon ter kimme. Zwaar dreunden de slagen
van de groote trom voor de moskee. De Imam riep de geloovigen op naar het bedehuis, om den zegen van Allah af te
smeeken over de voorgenomen onderneming. Allen kwamen en
knielden neder en luisterden aandachtig naar het voorlezen van
Soera (hoofdstuk) 22, 5j At (verzen) 20-23 uit den Koran, waar
aldus geschreven staat : „Deze twee (bedoeld de geloovigen en
de ongeloovigen) zijn twee strijdenden, die kampen om hunnen
Heer. Maar voor de ongeloovigen liggen kleederen, van vuur
gemaakt, gereed ; kokend water zal over hunne hoofden uitgegoten worden, zoodat hun huid en ingewanden zullen smelten en ijzeren knuppels zijn voor hen bestemd.
„zoo vaak ze, door angst gedreven, uit haar Dschehannam
trachten te vluchten, zullen ze teruggedreven worden, onder de
woorden : „ondergaat de straf van het verbranden.
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„Doch zie, Allah brengt diegenen, die gelooven en goede werken doen, in een paradijs, waardoor frissche waterstroornen
vlieten. Zij zullen getooid worden met gouden armringen,
waaraan paarlen glanzen en diamanten schitteren, en hun
kleeding zal van zijde gemaakt zijn.”
Op half zingenden toon had de Imam deze verzen voorgelezen. Nu stond hij op en zweepte door een vurige rede de
gemoederen op. Ze moesten wraak nemen over de verregaande brutaliteit der ongeloovigen, die hun onreine handen
uitgestoken hadden naar de vrouwen van geloovige Mohammedanen ! Hij riep de aanwezigen op tot den heiligen oorlog. Te vuur en te zwaard moesten de tegenstanders vernietigd
worden !
Daarna sprak hij over het paradijs, waar schoone engelen en
liefelijke vrouwen reeds wachtten op hen, die in den strijd
mochten sneuvelen. Hij sprak met gloeiende woorden over de
zinnelijke geneugten, die de geloovigen aldaar uit de hand van
Allah zouden worden toebeschikt.
Nadat ze den zegen ontvangen hadden, verlieten ze vol geestdrift het bedehuis. Ongeduldig liepen ze van hun woningen
naar het strand en weer terug, wachtende op het gunstige getij
om tusschen de vele klippen en rotsblokken door te kunnen
varen. Eindelijk deelde Rahmat, de oude stuurman van den
Radja, mede, dat het oogenblik van vertrek aanstaande was.
Alle inwoners waren aan het strand verzameld om de prauwen
in zee te duwen en de mannen een laatst vaarwel toe te roepen.
Slechts eenige mannen bleven achter om de vrouwen te beschermen bij een eventueelen aanval van de landzijde.
Dof klonken de krachtige riemslagen der roeiers. De vrouwen
riepen de vertrekkende strijders nog een gillenden afscheidsgroet toe, die luid over het water weergalmde. De poorten werden goed gesloten en posten uitgezet, daarna werd het stil.
Met wind en stroom mede, stoven de vaartuigen tusschen de
grillig gevormde rotsen door, die, zwak beschenen door het
licht der halve maan, als spookgestalten uit het woelige water
opstegen. De prauw van den Radja was te groot om dicht onder
de kust te blijven en moest een grooten omweg maken. De af146

spraak was, dat ze vóór de laatste landtong bij Batoelolong zouden wachten totdat allen tezamen waren.
Moehammid roeide mee uit alle macht. Hij had als buitenstaander wel niets met deze zaak te maken, doch voelde zich als
Mohammedaan verplicht, zijn geloofsgenooten te helpen.
Daarom brandde hij van verlangen, om door zijn dapperheid
te bewijzen hoezeer hij het op prijs stelde, onder de geloovigen
gerekend te worden !
Uur na uur verstreek. De zon verhief zich statig boven de
bergen en spiegelde zich in de wiegelende golven. De prauw
danste lustig op het water, zacht trillend onder de zware riemslagen der tien roeiers. Nog steeds was de bewuste landtong
niet bereikt. Onophoudelijk tuurde de Radja vanaf het voorschip in de richting van Batoelolong. Hij dacht de booten der
vijanden te ontmoeten, doch er was tot heden geen enkele te
zien, zelfs geen visschersprauw.
Eindelijk kwam de steile landtong in het gezicht.
Alle booten lagen reeds dicht onder de kust, om niet door de
mannen van Batoelolong ontdekt te worden. De groote prauw
draaide met een sierlijken boog, onder de krachtige leiding van
den stuurman, achter de hooge rots.
De Radja zond een kleine boot met twee mannen op verkenning uit, Zij moesten tot dicht bij de landingsplaats van
Batoelolong varen, om te zien of de vijand een aanval verwachtte
en welke voorbereidingen hij getroffen had. Weldra was de
kleine prauw uit het gezicht verdwenen. Een der mannen roeide,
terwijl de andere aan het roer gezeten, scherp rondtuurde. Hij
ontdekte niets bijzonders. Hier en daar lag een vischfuik op een
ondiepe plaats en naderbij komende, zag hij de prauwen der
bevolking achteloos op het strand liggen. Enkele mannen repareerden een boot, kinderen speelden luidruchtig en lustig plassend in het water, schijnbaar was er niets ongewoons.
Tevreden over dit onderzoek, riep hij zijn makker toe terug
te roeien, daar de bevolking van Batoelolong kennelijk in argebooze rust verkeerde, zoodat de strafexpeditie alle kans van slagen had. Hij wist niet, dat de mannen daar hoog op de rots boven
hem reeds lang de prauwen gezien en alarm geslagen hadden.
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De Radja had bevolen, dat twintig mannen op de rots moesten plaats nemen, intusschen zouden een paar anderen aan het
strand gewone werkzaamheden verrichten en de rest zich verdekt opstellen, om op het juiste oogenblik bij de hand te zijn.
Zijn list was volkomen gelukt, want de verkenners keerden terug
met de blijde mare, dat de bevolking niet het minste vermoeden
had van hunne aanwezigheid en van hun plannen !
„Vóórwaarts, zoo vlug mogelijk de baai binnenroeren, de
kampong bestormen en in brand steken ! !" luidde het korte
bevel van den Radja.
Allen spanden zich in. De aderen en spieren der naakte
bovenlichamen zwollen op onder de geweldige krachtsontwikkeling der mannen. De booten piepten en kraakten en het
resultaat was, dat ze met groote snelheid de baai naderden.
Alleen de zware prauw van den Radja kon niet zoo vlug vooruit
komen. Hoog spatte het schuim tegen den boeg op en de roeiriemen bogen en kraakten. Het kwam er nu slechts op aan, om
op de meest verrassende wijze de vijandelijke kampong te overvallen.
De voorste prauw had den nauwen ingang reeds bereikt en
wilde, onder bescherming van de sterk vooruitspringende rots,
de baai binnenvaren. Plotseling viel er een zware steen midden
in de boot en sloeg door den bodem heen. Onmiddellijk begon
het vaartuig te zinken, zoodat de inzittenden zich zwemmende
moesten trachten te redden. Het was alles zóó vlug en onverwachts gegaan, dat niemand begreep wat er eigenlijk gebeurde.
Eenige booten snelden te hulp, doch op hetzelfde oogenblik
kwam er een hagelbui van steenen op hen neer. Onder het gillen
van de gewonden en van de andere drenkelingen zonken vijf
prauwen dadelijk in de diepte weg, terwijl de anderen maakten,
dat ze zoo snel mogelijk uit de nabijheid der kust kwamen, want
de steenen vielen onverminderd en met groote kracht neder.
Moehammid stond vóór op de prauw en spande zijn boog.
Suizend doorkliefde een pijl de lucht in de richting van de mannen hoog op de rots. De afstand was echter te ver en de pijl
had zijn kracht verloren, vóór hij zijn bestemming bereikte.
Spelend ving een der mannen hem op en wierp hem smalend
148

in het water. De nederlaag was volkomen en ieder die vluchten
kon, deed dit, zich niet meer bekommerend over het lot der
achterblijvenden.
In Batoelolong brachten ze nu op hun beurt de prauwen in
zee en vervolgden de vluchtelingen. Spoedig moesten ze evenwel hun pogingen opgeven en naar de baai terugkeeren om de
nog levenden als gevangenen op te nemen.
loodra de vluchtende mannen van Lerabaing buiten het bereik hunner vijanden waren gekomen, liet de Radja hen verzamelen. Nu bleek, dat vijf booten en zestien man werden vermist, terwijl er nog drie zwaar gewonden in een prauw lagen.
Groote verslagenheid heerschte onder de mannen. Mismoedig
roeiden ze naar hun kampong terug.
De Radja sprak geen woord en zat mistroostig onder een
dakje van palmbladeren, dat hem tegen de zonnestralen beschermde. Hij voelde de volle zwaarte zijner nederlaag. Immers
werd hij voor deze mislukking verantwoordelijk gesteld. Nu
waren ze behalve de vier vrouwen ook nog zestien mannen en
vijf prauwen kwijt ! Toch was het niet zijn schuld, meende hij,
want hij had immers alles goed overwogen en voorbereid, alleen
niet aan deze list gedacht ! Daarvoor was hij te weinig bekend
met de plaatselij ke toestanden.
Peinzend over middelen, om deze schandelijke nederlaag te
wreken, zat hij stil voor zich uit te turen. Met samengeperste
lippen en gefronste wenkbrauwen wierp hij een woedenden
blik naar Batoelolong.
De uren duurden schier eindeloos. Honger en dorst kwelden hem, doch hij wilde geen gebruik maken van de aanwezige
levensmiddelen en het drinkwater. Zelfs het sirihpruimpje vergat hij onder zijn mistroostige overleggingen.
De kampong Lerabaing kwam in het gezicht. Onwillekeurig
trokken de roeiers de riemen weifelend in, Ze durfden niet door
te roeien.
Wat zouden de achtergeblevenen wel zeggen ! ... .
En de kampongs in het binnenland ? Zij zouden misschien
afvallig worden, bij het vernemen van deze schandelijke neder-

laag!....
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Besluiteloos dobberden ze rond. Toornig stond de Radja op
en gaf tandenknarsend bevel naar de kampong te roeien.
Ze gehoorzaamden, doch met slappe, korte rukjes. De veerkracht van dien morgen was gebroken.
De vrouwen hadden de prauwen reeds zien naderen en waren
aan het strand vergaderd. Groot was de droefheid, toen ze vernamen hoe jammerlijk deze tocht afgeloopen was. Gillend en
klagend liepen de familieleden der vermisten rond, uitbundig
hun droefheid te kennen gevend.
De Imám trad nader en wilde troosten : „Het is de wil van
Allah, daar moeten wij ons onder buigen. Als Allah had gewild,
dat wij een overwinning zouden behalen, dan was dat ook gebeurd ; nu heeft Hij ons echter een nederlaag willen bereiden
en moeten wij ook stil zijn. Wie kan er tegen den wil van Allah
iets zeggen of doen ?
,,Zwijgt toch met dat klagen ! Het was immers een heilige
oorlog en thans zijn onze mannen in het paradijs ! Dat heeft
Allah zoo gewild, dus is het goed en moeten wij het aannemen zooals Hij het geeft. Hij is nu eenmaal de Almachtige en kan doen en laten wat Hem belieft. Wij zijn slechts
menschen en mogen onzen mond niet opendoen tegen den
Almachtige."
Deze troostwoorden waren echter niet in staat de droefheid der vrouwen weg te nemen of te verminderen. Wel
onderwierpen zij zich aan het noodlot en bogen voor het
fatum, dat als de wil van Allah werd aangezien, doch de
bloedende wonden, zoo pas geslagen, waren daarmede niet
genezen.
Zwijgend werden de prauwen op het strand getrokken en de
gewonden naar hun woningen gebracht. De dag, zoo hoopvol
begonnen, werd in rouw en droefheid gesloten.
Bloedrood zonk de zon weg in de zee en kleurde de golven,
als bracht ze een laatsten groet aan de mannen die daarin den
dood hadden gevonden.
Angstwekkend klonken de slagen op de trom voor de moskee
en verkondigden den bewoners van Lerabaing, dat de ure des
gebeds gekomen was.
15o

Stompzinnig knielden ze neder voor den Almachtige, die
naar goeddunken met de menschen omgaat en hen in diepen
rouw dompelt, zonder troost te schenken. Ze lagen geknield
voor het Fatum en gaven er zich onmachtig aan over.
„Allah heeft het zoo gewild," hiermede besloot de Imám
zijn toespraak en daarmede konden de bedroefden huiswaarts
gaan. (Bismi'llahi!)
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HOOFDSTUK XIV.

NAAR POEREMAN.
Na deze gebeurtenissen beviel het Moehammid niet langer te
Lerabaing. Hij beraamde plannen om zich elders te vestigen en
zelfstandig te worden. Spoedig vond hij daartoe een gunstige
gelegenheid. Er kwam namelijk een groote Boegineesche prauw,
die de kustplaatsen van Alor omzeilde om er lading in te nemen.
Moehammid sprak eens met den bootsman en weldra werd hij
aangenomen als roeier tot aan de kustplaats Poereman. Hier
wilde hij zich vestigen.
Zijn spaarpenningen en wat kleeren werden zorgvuldig in een
kist gepakt. Moehammid nam afscheid van zijn meester en van
de weinige vrienden die hij had en na een korte ontmoeting
met den Imám verliet hij Lerabaing voor altijd.
Heel in de vroegte vertrok de prauw. Nog in nevelen gehuld
lag de kampong vóór hem. Nog een laatste groet gebracht aan
het strand en aan de grillig gevormde lavabrokken, waar hij
vooral in het begin van zijn verblijf zooveel genoten had van het
bekoorlijke spel der golven, en zacht neuriënd roeide hij gelijkmatig met zijn kameraden op. Hoe rijk en gelukkig gevoelde hij
zich thans, in vergelijking met den dag van zijn komst alhier
Hij meende het reeds lang gezochte gevonden te hebben en
was er inderdaad verder van af dan ooit te voren. Vroeger was
hij een heiden, die uit een onverklaarbaren, innerlijken drang
zocht naar den levenden God, Die zich door Zijn werken in de
natuur van lieverlede aan hem begon te openbaren ; thans een
Mohammedaan, die welvoldaan een God aanbad, wel machtig
en groot maar zonder liefde en een willekeurig despoot !
Vroeger sprak de levende natuur tot hem en verkondigde de
heerlijkheid van den grooten Maker van dat alles, thans was
deze stem reeds lang tot zwijgen gebracht en spraken alleen de
152

Koran en de Imam van den grooten, ver van de menschen verwijderden Allah. Het ontwakende leven in het hart van den
vluchtenden heiden was reeds geheel verstikt in dooden vormendienst. Arm was hij gekomen, onwetend, maar begeerig
naar de kennis van den Almachtige ; schijnbaar rijk ging hij nu
heen, in de hoogmoedige zelfoverschatting van den heidenmohammedàan, met verachting neerziende op eigen volk en
eigen rasgenooten als minderwaardige wezens beschouwend.
zij waren thans de heidenen, meende hij, de honden, die voor
hem moesten werken en zich voor hem hadden te buigen, hij
daarentegen was de Mohammedaan, die ze mocht bedriegen en
uitzuigen en, zoo noodig, als zijn slaven behandelen ! !
Met zulke gedachten vervuld, roeide hij, stil voor zich heen
mijmerend en nu en dan eenige Koranverzen opdreunend,
verder. Ja, dat hij thans zelf nog moest roeien, 't was alleen
omdat hij nog niet genoeg geld had overgespaard om op meer
gemakkelijke wijze zijn doel te bereiken. Maar, spoedig hoopte
hij rijk te worden door middel van handel met de bergbevolking,
en op de wijze, die hij van den Chinees en de inwoners van
Lerabaing had geleerd.
Zoo vervulden allerlei plannen voor de toekomst zijn hoofd
en hart en vermeide hij zich in het bouwen van luchtkasteelen.
Uren gingen voorbij. De zon stond hoog aan den hemel en
brandde meedoogenloos op de ruggen der meer en meer vermoeide roeiers. Ook Moehammid voelde zijn krachten minder
worden. Voortdurend moest hij de bamboekoker met drinkwater aan den mond zetten en een flinke teug er uit nemen.
Dan liet hij zijn blikken glijden over de hooge bergen van
Midden-Alor en, is het wonder dat hem daarbij een sinds lang
onbekend gevoel van heimwee naar zijn bergdorpje overviel ?
Hij had zich daar reeds lang boven verheven gewaand, doch nu
voelde hij opeens weer een onweerstaanbaar verlangen naar zijn
volk en zijn bloedverwanten ; en .... naar Takailafoei !
Bijna schaamde hij zich voor zichzelf, want hij was immers
niet meer Moeilet van Lakamalei, maar Moehammid van
Lerabaing !
Er ontstond een heftige strijd in zijn binnenste. Nog geen
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uur geleden vermaakte hij zich met de gedachte, dat hij nu
voortaan zijn volk mocht bedriegen en uitzuigen, en nu opeens
voelde hij zich toch weer één met hen !
,,Ze hebben mij verstooten, mij vervolgd en opgejaagd als een
wild dier ! Ze loerden op mij als de kiekendief op de kuikens en
als een slang op het onschuldig vogeltje ! Ze hebben mij reeds
lang dood verklaard en vreezen misschien mijn geest als een
booze daemon, en toch ... .
0, slechts één dag te mogen dwalen door het bekende bosch ;
slechts éénmaal in de ouderlijke woning te mogen neêrhurken
en van den maaltijd te mogen genieten, door Moeder klaar gemaakt .... wat zou ik er voor over hebben !"
„Hè, slaap je ?" riep de stuurman en wierp hem een puts
water in het gelaat.
Verschrikt sprong hij op. Dat was een beleediging ! Dreigend
hief hij zijn roeispaan op, om den bootsman te lijf te gaan. De
anderen echter, die tot nog toe hartelijk lachend hadden toegezien, weerhielden hem en met een gloeiend gelaat en bonzend
voorhoofd zette hij zich weer op zijn plaats. Zijn gedachtengang
was verstoord en de toekomstdroom vervlogen. Nu gevoelde hij
zich weer de Mohammedaan en zon op wraak over de hem aangedane beleediging. Langzaam aan werd hij echter kalmer en
moest ten slotte zelf lachen om het geval.
„Het is waar, eenmaal was ik een bergknaap, doch nu ver
daar boven verheven ! Daarom had ik ook niet zoo sentimenteel
moeten zijn en droomen over dingen, waaraan een mensch als
ik beslist niet meer denken moet."
Eindelijk kwamen ze te Batoelolong aan.
Moehammid verborg zich zoo goed mogelijk, uit vrees door
de bewoners dezer kampong herkend en gevangen genomen te
zullen worden. In zijn kleurige sarong gewikkeld, sliep hij
voortdurend in de prauw, voorgevende dat hij zich te moe gevoelde om mede te gaan met de anderen. Dit was dan ook
inderdaad zoo. Reeds sedert langen tijd had hij niet zoo lang
achter elkander geroeid.
Niemand nam echter eenige notitie van hem en zoo bleef hij
onontdekt, totdat de prauw vertrok. Eenige mannen uit Batoe-
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lolong hielpen het vaartuig in zee duwen. Moehammid keek
angstig toe. De kans om als een oude vijand uit Lerabaing herkend te worden was nu immers groot ? Schijnbaar volijverig in
zijn werk, sloeg hij hen nauwkeurig gade, doch er gebeurde
niets verontrustends en als gewoonlijk werd de boot onder gejuich over de steenen geschoven, de branding in. Moehammid
ademde verlicht op, toen ze weer in het ruime sop dobberden
en de helpers van zooeven naar het strand terugkeerden.
Het was waarlijk niet alleen door den inspannenden arbeid,
dat het zweet in straaltjes over zijn rug liep
Niemand der Boegineezen, die in de prauw zaten, had den
angst van Moehammid bemerkt, onbekend als ze waren met de
gebeurtenissen van eenige weken geleden. Toch meende Moehammid dat ze hem nauwkeurig waarnamen. Zoodoende was
het een genot voor hem, met alle krachten te helpen om zoo
spoedig mogelijk uit de nabijheid dezer gevaarlijke kampong te
komen.
Het werd avond. Nog eenige uren en men kon het zeil
hijschen en het roeien staken. Moehammid hunkerde naar dat
oogenblik, want zijn handen deden pijn door het schrijnen der
blaren bij eiken riemslag. Helder flikkerde ster na ster aan den
donkeren tropenhemel.
Zacht suizend begon de wind over de zee te strijken. Zoo,
nu was eindelijk het uur der rust gekomen 1 Het zeil werd geheschen en strak gespannen. Weldra nam de wind in kracht toe
en deed het vaartuig vlug over het water glijden. Vroolijk
kabbelden de golven tegen den voorsteven. De bootsman en
één der roeiers moesten waken, terwijl de anderen mochten
slapen.
Ook Moehammid maakte het zich zoo behaaglijk mogelijk in
de kleine ruimte die hij te zijner beschikking had en strekte de
moede leden uit op de balen met rijst, die de vracht van het
vaartuig uitmaakten. Zijn gedachten waren verward. Dezen dag
was hij als het ware wakker geschud uit een langen droom. Hij
werd weer aan de werkelijkheid herinnerd en wederom zich zelf
bewust. Dit ontwaken uit een roes van vermeenden vooruitgang
en gewilde zelfoverschatting was hem echter onaangenaam.
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Meende hij het verleden reeds te hebben vergeten, dood te zijn
voor zijn volk en opnieuw levend geworden als Islamiet, thans
kwam hij tot de ontdekking, dat hij Alorees was en zou blijven !
De gedachte aan zijn familie had in hem het verlangen naar
de werke lijkheid weer wakker geroepen, een verlangen, dat
sinds lang door sleur en gewoonte in zijn onderbewustzijn gezonken was ... .
Door het kabbelen der golven en de lichte schommeling van
het vaartuig werd hij langzaam in slaap gewiegd.
Ongeveer een uur later werd hij door zijn kameraden gewekt,
want het werd nu zijn beurt van waken. Moehammid wreef
zich de oogen uit, dronk een teug water uit de bamboekoker en
nam zijn plaats in op den boeg van het schip. Nu en dan bolde
de wind het zeil en liet het dan weer los, zoodat het tegen den
mast klapperde. Moehammid moest uitzien naar rotsen en
klippen en staarde daartoe roerloos in het donkere water. Ze
voeren dicht onder de kust. Hij dacht weer aan zijn eerste reis
van Poereman naar Lerabaing. Onwillekeurig moest hij lachen
bij de gedachte, hoe hij destijds den Arabier voor een heilige en
voor priester van den levenden God had aangezien. Thans
dacht hij er op eens heel anders over en wist maar al te goed,
dat niet iedere Mohammedaan een heilige is ! Ook had de ervaring hem al geleerd, dat niet ieder die den Koran leest, daardoor een priester van Allah mocht genoemd worden. Immers
had hij de werkelijkheid te dicht onder de oogen gezien !
Zelf kon hij den Koran niet lezen, maar hij wist iedere tekst
uit dit heilige boek uit het hoofd. Ook kon hij bij het gebed elke
voorgeschreven houding van handen, hoofd en lichaam volkomen juist aannemen. Desondanks liet dit alles hem onbevredigd en was hij overtuigd, nog verre van volmaakt te zijn.
De ingebeelde kennis en de uiterlijke vroomheid lieten het
hart koud ! ... .
In deze stille nachtelijke ure gevoelde hij dit voor het eerst,
sinds hij Islamiet was geworden. Doch plotseling verschrikt
door deze gedachte, herhaalde hij onmiddellijk tien, twintig
malen de Mohammedaansche geloofsbelijdenis : „Allah is God
en Mohammed is zijn Profeet !" , .. .
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Het gaf hem echter niet den vrede des harten, zooals hij zich
dat tot nog toe had ingebeeld ! Vreemd, het bleef maar koud
daarbinnen en de God der Mohammedanen bleef ook zoo ver
weg!....
Ten einde raad, maakte Moehammid zich als het ware met
een ruk los uit dezen gedachtengang en besloot om er niet meer
aan te denken en vooral het eenmaal verworvene niet meer los
te laten !
„Op welke wijze moet ik het aanleggen om dáár, in Poereman,
een handel te beginnen ?" vroeg hij zichzelf af, om zijn gedachten een andere wending te geven. „Het is al zoo lang
geleden, sinds ik dáár was en bovendien kwam ik er alleen maar
om te verkoopen. Den laatsten keer was ik er slechts één dag,
zoodat ik met den tegenwoordigen toestand volstrekt niet op de
hoogte ben. Misschien is het de beste oplossing, voorloopig
samen met een ander handel te drijven. Alleen ken ik er niemand, dus zal dat ook wel moeilijk gaan." Hij staarde peinzend
over het water.
„Nu, wij moeten maar afwachten. Het gaat toch alleen zooals
Allah het wil en dan kunnen wij er zelf niets aan doen."
De nieuwe morgen gloorde aan den hemel, toen ze Poereman
bereikten. Zonder veel moeite liep de prauw naar het strand.
Allen sprongen er uit en trokken ze nog hooger op het
zand.
Moehammid ontving zijn loon en was vrij om te doen en te
laten wat hij wilde. Doelloos dwaalde hij langs het strand naar
de kampong. De bewoners van Poereman kwamen nieuwsgierig
aanloopen, om te vernemen wat voor een boot zooeven aangekomen was. Moehammid probeerde een gesprek met hen aan te
knoopen, doch het lukte niet erg, daar hij de taal van Poereman
niet machtig was en zij die van Lerabaing niet verstonden.
Eindelijk wist hij toch eenige woorden te wisselen met een
Mohammedaanschen handelaar, die het gebrekkige omgangsMaleisch wist te gebruiken. Spoedig sloot hij vriendschap met
dezen en beiden kwamen overeen, dat Moehammid voorloopig
bij hem zou wonen en hem behulpzaam zou zijn. Verblijd over
dit resultaat, liep Moehammid vlug naar de prauw, haalde zijn
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kist met kleeren en het gespaarde geld en bracht die naar de
woning van den handelaar.
Zoo, nu had hij tenminste een dak boven zijn hoofd en het
begeerde doel voor oogen !
In overleg met Rachmat (zoo heette de handelaar) besloot
Moehammid voor het geld dat hij bezat een bootje en vischfuiken te koopen, om dan zelf uit visschen te gaan. De visch zou
dan gedroogd en gezouten worden om als ruilartikel bij de bergbevolking te dienen.
Dit plan werd zonder dralen ten uitvoer gebracht en dadelijk
gingen beiden er op uit om een bootje te zoeken. Voor weinig
geld slaagden zij en ook vischfuiken en verdere benoodigdheden
voor de visscherij werden spoedig hun eigendom. Nu was alles
voorbereid.
Reeds dienzelfden avond voer hij met Rachmat, die hem de
geschikte plaatsen zou aanwijzen en hem verder behulpzaam
wilde zijn, een eind in zee om de fuiken te water te laten.
Deze, van gevlochten bamboe en rottan vervaardigd, werden
met zware steenen belast en op ondiepe plaatsen tot zinken
gebracht. Daar Moehammid dit te Lerabaing reeds vaak had
gedaan, was het visschen op zich zelf voor hem geen moeilijkheid, alleen moest hij nog vertrouwd raken met het vaarwater.
Daarbij wilde Rachmat zijn geloofsgenoot gaarne behulpzaam zijn.
Den volgenden morgen vroeg ging Moehammid naar de
plaats waar hij gisteren zijn fuiken had uitgezet, om te zien of
zich ook al eenige vischjes hadden laten verschalken. Na flink
geroeid te hebben, zag hij de zware stukken hout drijven, die
de plaats aanduidden, waar zijn fuiken stonden. Hoe popelde
zijn hart van nieuwsgierigheid, toen hij de rottanlijn, waaraan het hout gebonden was, optrok en zoo de fuik binnenhaalde !
„zit er zóó veel visch in, of is ze alleen maar zoo zwaar door
de steenen, die ik er in gedaan heb ?"
Moehammid trok in zenuwachtige haast en .... ja, daar
spartelden de zilvergeschubde dieren in de mand ! Welk een
rijkdom !
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Er waren dikke goudvisschen bij en allerlei andere soorten
groote, platte, donker en licht van kleur, alsmede kreeften.
Moehammid was trots op dit eerste succes. Vlug roeide hij
naar huis en toonde zijn schatten aan Rachxnat. Door de
ervaring, te Lerabaing opgedaan, wist hij spoedig elke vischsoort op de vereischte manier te bereiden. Sommige werden in
de lengte doorgesneden en eenvoudig in de zon gedroogd,
andere ingezouten en weer andere gerookt, en zoo bereidde hij
zijn eerste ruilartikelen voor den komenden pasardag.
Het ging voorspoedig met de vischvangst en toen na vier
dagen de bergbevolking allerlei koopwaren naar het strand
bracht, was ook Moehammid gereed om een en ander op te
koopen. Er kwamen ook eenige bekenden uit Langkoeroe, die
hem echter niet herkenden. Wat was het voor Moehammid een
vreugde, weer eens de taal der bergbewoners te hooren spreken !
Daar hij hen verstond en in hun taal antwoordde, had hij spoedig hun vertrouwen gewonnen. Hij was wel zoo verstandig hen
niet te overvragen en zich liever met een geringe winst tevreden
te stellen, dan hun argwaan op te wekken. Als hij slechts zóóveel
ontving, dat hij in zijn levensonderhoud kon voorzien, was hij
reeds tevreden.
Er verliepen zoo Benige maanden. Moehammid had reeds het
vertrouwen der bergbewoners weten te winnen en deed daardoor goede zaken. Thans had hij al zóóveel verdiend, dat hij zijn
handel kon uitbreiden. Van een vreemden handelaar kocht hij
kapmessen en andere dingen, die bij de bergbevolking zeer gewild waren en wist daardoor nog meerdere winsten te behalen.
Na een jaar was hij zóóver, dat hij een eigen huisje kon koopen.
Weliswaar slechts van bamboe opgetrokken en met stroo gedekt, doch hij werd er zelfstandig door, wat zijn handel ten
goede kwam.
Op zekeren dag was er weer pasar en eensklaps ontdekte hij
eenige mannen uit Takailafoei. Moehammid herkende hen dadelijk, doch zij zagen in den welgekleeden Mohammedaanschen
handelaar niet Moeilet van Lakamalei. Hoe klopte zijn hart van
hooger vreugde, toen hij zijn eigen taal, de taal van Takailafoei,
weer eens onvervalscht hoorde spreken ! Hij stelde zich even'59

wel aan, alsof hij die niet verstond en behielp zich met de gebrekkige omgangstaal, een mengelmoes van velerlei dialecten.
Weldra begon hij een gesprek met hen en kocht, tegen ruilmiddelen, hertehoorns enz, tegen ongehoord hooge prijzen.
Spoedig had hij alles opgekocht, wat de mannen uit zijn kampong hadden aangevoerd. Overgelukkig met de vele mooie
dingen, vertrokken de bergbewoners weer naar huis terug.
Moehammid keek hen verdrietig na. Hoe gaarne was hij met
hen medegegaan naar dat woeste gebergte en die armoedige
kampong ! .... Het hooren van zijn moedertaal had in hem
weder het heimwee naar huis, naar zijn bergdorpje opgewekt.
Het scheen echter ten eenenmale buitengesloten, dat hij daar
nog eens heen mocht gaan, dus bedwong hij zijn verlangen zoo
goed mogelijk, hoewel het hem pijn deed.
Eenige weken later was het weer pasardag. Tot zijn verwondering en blijdschap zag Moehammid veel meer bekenden
uit Takailafoei met hun producten aankomen.
„Há, nu begrijp ik het," sprak hij tegen zichzelf. „De eersten
hebben natuurlijk dadelijk bij hun thuiskomst verteld, dat ze
zulke mooie dingen ontvangen hadden in ruil voor hun hertegeweien, en nu komen de anderen ook om die te krijgen. Nu, ik
zal ze niet teleurstellen, want ze komen zoo ontzettend ver en
ik verdien er toch nog voldoende aan."
De eerste klanten zochten hem op en dadelijk kwamen alle
anderen bij hem met hun schatten. Schuchter boden ze hun
waren aan. Met veel gebaren en schijnbaar met veel moeite,
onderhield Moehammid zich met hen. Hij bood weer veel meer
dan de gewoonte was, en weldra had hij den geheelen voorraad
opgekocht. Niemand had ook maar eenig vermoeden aangaande
zijn persoonlijkheid. Geen wonder ook. De vroeger alleen met
een schaamgordel bekleede Moeilet was nu geheel gehuld in een
bontgekleurde sarong ; het zwarte, wollige kroeshaar, vroeger
hoog opgekamd en met bloemen versierd, was nu glad afgeschoren en zijn hoofd bedekt met een roodfluweelen mutsje.
Ook waren zijn groote, naakte voeten in sandaaltjes gestoken,
zoodat het inderdaad moeilijk was, hem in deze uitrusting als
een vroegere kampongjongen te herkennen. Temeer, daar hij,
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naar de overtuiging der bergbevolking, onmetelijk rijk moest
zijn ! Dat deze man dezelfde, van huis en hof verdreven en
vogelvrij verklaarde, uit zijn volk gestootene, doodgewaande
Moeilet was, kwam niet in hen op.
Nadat de koop gesloten was, liet Moehammid hen de koopwaren naar zijn woning brengen en bood hen een slaapplaatsje
aan in het schuurtje er naast. Het was hem een genot, hen te
hooren praten en de oude bekende klanken te vernemen. In
stilte hoopte hij ook, over Takailafoei een en ander te hooren.
Om geen achterdocht op te wekken, mocht hij zich niet al te
veel blootgeven en ging daarom in zijn huis, tegen den dunnen
bamboewand gehurkt, zitten, om zoo, ongezien, elk woord te
kunnen opvangen.
Het werd evenwel een groote teleurstelling voor hem, want
het gesprek draaide steeds om het ééne onderwerp, nl. over den
handelaar die „gek" was. (Voor goed en gek hebben de Aloreezen
slechts één woord : iemand die goed is volgens onze begrippen,
is volgens hun opvattingen gek.) Ze bewonderden telkens
weer de dingen die ze ontvangen hadden en roemden de goede
eigenschappen van hun ruilartikelen. In ieder geval kon
Moehammid zich troosten met de gedachte, dat ze zeker terug
zouden komen.
„Misschien komt dan mijn vader ook mede ! Dat zou heerlijk
zijn. Nog veel mooier zou het wezen, als mijn moeder ook eens
hierheen kon komen ! !"
Hij zuchtte, want hij wist veel te goed dat deze wensch nooit
in vervulling kon gaan, wijl de afstand veel te groot was.
Er verliepen eenige weken. De pasardagen gingen voorbij,
zonder dat hij iemand uit Takailafoei ontmoet had. Dit bevreemdde hem eerst een weinig.
„Ze hebben wellicht den laatsten keer reeds al hun voorraad
ruilartikelen hierheen gebracht en nu niets meer over, zoodat
ze het niet de moeite waard vinden den langen, bezwaarlijker
weg er voor af te leggen," dacht Moehammid. „Als ze dan over
een paar weken maar weer komen, want ik verlang er echt
naar."
Werkelijk kwam eenige weken later een heele rij mannen,
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gebukt onder zware vrachten, naar Poereman. Wel twintig
achter elkander !
Moehammid monsterde ze nauwkeurig, of hij ook zijn vader
of een ander familielid kon ontdekken. Dit was echter niet het
geval. Regelrecht kwamen ze naar zijn woning. Hun gelaat
stond evenwel niet zoo vroolijk en hoopvol als den vorigen keer.
Min of meer onverschillig boden ze hun waren aan. Dit bevreemdde Moehammid. Nauwlettend sloeg hij hen gade en
luisterde met gespannen aandacht naar de gesprekken. Om hen
op de proef te stellen en wat uit te lokken, bood hij nu veel
minder dan vroeger.
Verwonderd keken de mannen op. Fluisterend zei er een
„Daar zal Asadama niet mee tevreden zijn," meenende dat
de handelaar hun taal toch niet verstond en er niets van begreep.
noodra deze echter den naam Asadama hoorde, ging er als het
ware een electrische schok door zijn leden. Hij herstelde zich,
echter spoedig en trachtte meer te weten te komen. Thans bood
hij nag minder en zag de gezichten der mannen betrekken. Ze
begonnen met elkander overleg te plegen en al ras wist de
handelaar wat hij weten wilde.
Asadama, de tooverpriester uit Takailafoei, had vernomen
welke mooie prijzen de vreemde handelaar te Poereman voor
hertehuiden en -geweien betaalde en had toen door dreigementen de bevolking weten te bewegen, al hun voorraden
aan hem af te staan. Ja, zelfs moesten ze die naar Poereman
brengen en ze daar voor hem verkoopen !
Moehammid werd woedend. Het bloed steeg hem naar het
hoofd. „Zulk een schurk !" dacht hij en moest zich met geweld
inhouden, om niet in luide verwenschingen zijn gemoed lucht
te geven. Met groote beslistheid bood hij ver beneden den prijs
en was niet te bewegen er iets bij te doen,
„Nu, verkoopen of niet ? Graag of in 't geheel niet, hoor, ik
wacht niet langer."
„Asadama zal woedend worden en ons niet gelooven," zei er
een tot zijn buurman. „Wie weet, wat daarvan het gevolg zal

zijn !"
Daar de koopman echter niet te vermurwen bleek, bewillig162

den ze eindelijk en gaven hun waren voor den aangeboden prijs.
Bedrukt gingen ze weg.
Moehammid riep hen terug en sprak hen nu tot hun hoogste
verwondering in hun eigene taal aan. „Gij mannen van
Takailafoei, zegt aan dien schurk van een priester, aan Asadama,
dat Moeilet van Lakamalei en Moehammid de handelaar van
Poereman, één en dezelfde persoon is ! Dan zal hij wel begrijpen, waarom hij zoo weinig voor zijn barang (goederen)
ontvangt ! Zegt hem, dat ik geen gestolen waren voor hooge
prijzen inkoop !" ... .
De aangesprokenen stonden als aan den grond genageld.
Een stem uit den hemel had hen niet meer kunnen verschrikken!
Lachend riep Moehammid hen toe : „Komen jullie maar
hier, tegen jullie heb ik niets ! Alleen mijn oude doodsvijand
wilde ik treffen. Komt, eet en drinkt bij mij en vertelt mij veel
van Takailafoei !"
Schoorvoetend kwamen ze nader. Het was hun nog een raadsel, hoe de doodverklaarde jongeling thans in deze gestalte voor
hen kon staan.
Hartstochtelijk riep Moehammid uit : „0, leeft mijn Moeder nog ? En mijn Vader en mijn zusjes en broertjes ? 0, zegt
het mij toch spoedig, leeft mijn Moeder nog ?"
Langzaam aan herstelden de verbaasde mannen zich van hun
schrik. Ze vertelden, dat Poenlau en Lakamalei nog leefden en
dat de jongere broertjes en zusjes reeds lang gehuwd waren.
Steeds meer wilde de banneling hooren over zijn geboorteplaats. Met samengeperste lippen vernam hij, hoe Asadama,
door de nieuwe parangs en andere begeerenswaardige artikelen
aangelokt, hen eenvoudig gedwongen had om al hun voorraden uit te leveren en voor hem te verkoopen.
„zegt hem, dat ik iedereen uit onze kampong wil helpen,
zooveel ik kan, doch dat ik hem nooit één hakmes zal geven,
tenzij dan dat ik het tot aan het heft in zijn hart mag steken !"
voegde hij er bitter aan toe.
De oude haat welde met nieuwe kracht in hem op en deed zijn
aangezicht gloeien en de aderen op zijn voorhoofd zwellen.
De anderen voelden zich weinig op hun gemak en kauwden
163

verlegen op hun sirihpruimpje. Ze dachten terug aan den sterfdag van het oude dorpshoofd en hoe ze Moeilet met ontembare
woede hadden gezocht. Hij, die door zijn toovermiddelen den
dood van het beminde dorpshoofd had veroorzaakt, had een
gruwelijken dood moeten sterven ! ! .... En nu waren ze
allen in zijn macht !
Ze sidderden bij de gedachte, dat Moeilet voor een bezetene
was aangezien en dat dit nu wel juist bleek te zijn ; hoe was
anders te verklaren hetgeen ze thans met hun eigen oogen
aanschouwden ?
Van terzijde keken ze hem angstvallig aan en zouden het
liefst hard weggeloopen zijn. Wie weet wat hij nog zou doen ? ...
Moehammid zag hun angst en stelde ze gerust, „Weest niet
bang ; wat gijlieden mij hebt aangedaan, is minder, want ge
deedt het in opdracht van dien schurk, van dien ellendeling, die
steeds mijn ongeluk heeft gezocht ! Gij allen waart zijn slaven
en daarom niet verantwoordelijk voor uw daden. Als ik echter
hem nog eenmaal in handen krijg ...."
Zijn tanden knarsten en zijn vuisten balden zich. Onwillekeurig weken de anderen een schrede terug. Ze hadden een
heimelijken, onverklaarbaren angst voor dezen bezetene ! Met
groote vreugde maakten ze van de gelegenheid gebruik, toen
Moehammid hen verlof gaf, naar huis terug te keeren.
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HOOFDSTUK XV.

HET LICHT BREEKT DOOR !
Men kan zich de ontsteltenis voorstellen, die de mare uit
Poereman in het stille bergdorpje teweegbracht. Asadama had
steeds bij elke gelegenheid betoogd, dat hij door zijn toovermiddelen Moeilet had doen sterven. Als in donkere nachten
onverklaarbare geluiden uit het oerwoud tot het dorp doordrongen en men bang was voor den geest van Moeilet, was het
steeds Asadama die hen gerust stelde met de xnededeeling, dat
Moeilet reeds lang de slaaf was van het dorpshoofd, dat door
zijn toedoen vermoord was. Eigenlijk dacht niemand meer aan
hen en de herinnering aan het gebeurde was bij de meesten
reeds lang verloren gegaan. En nu werden ze zoo plotseling en
op zulk een eigenaardige wijze weer aan hem herinnerd, dat
ieder er vol van was. Men trachtte het zoo goed mogelijk voor
Asadama te verbergen, uit vrees voor den gevaarlijken man.
Deze begreep echter spoedig, dat er iets ongewoons gebeurd
was, iets wat men voor hem wilde verbergen. Juist deze geheimzinnigheid wekte zijn nieuwsgierigheid en achterdocht op.
Het duurde dan ook niet lang, of Asadama wist alles tot in de
bijzonderheden toe. De gevreesde man verbleekte en sidderde
als een kind, dat een spookgeschiedenis hoort. Onrustig liep hij
heen en weer en greep krachtig zijn kapmes vast, alsof zijn
doodsvijand nu reeds vóór hem stond. Hij gevoelde zich thans
de mindere, een overwonnene ! Wee hem, als de dag der wrake
kwam ! ....

In de hut van Lakamalei spraken man en vrouw fluisterend
met elkaar. Groote vreugde heerschte er in het moederhart van
Poenlau, bij de gedachte dat haar kind niet alleen leefde, maar
vooral, dat het hem zoo goed ging ! Jaren van groot verdriet,
innig leed en angst en vrees, waren door haar in groote onge165

rustheid doorworsteld. Met niemand, zelfs niet met haar man,
mocht ze ooit over haar kind spreken I.
Neen, met geen enkel woord mocht ze reppen van wat haar
dag en nacht bezighield. In stilte mocht ze verborgen tranen
storten en bitter weenen, maar dat was dan ook alles !
En nu ! . . . . Hij leeft ! ! . . . .
Haar vreugde werd echter getemperd door het stroeve,
stuursche gelaat van haar man. Lakamalei was te zeer heiden in
merg en been en te veel onder de macht van de goden en hun
dienaar Asadama geraakt, om zijn vaderlijke gevoelens tot
hun recht te laten komen ! Neen, in de eerste plaats was hij
afgodendienaar en dan pas vader!
Hij had geen zoon Moeilet meer. Eens was deze zijn eersteling, zijn kracht en zijn kroon, doch dat was reeds lang voorbij ! De groote vreugde, die met de geboorte van den eersten
zoon in de hut gekomen was, had plaats gemaakt voor een onoverkomelijken afkeer, een diep gewortelden haat ! Moeilet bestond voor den vader nog slechts als een schandvlek, een voortdurende bron van ergernis en een dreigend gevaar ! Met argwanende blikken werd Lakamalei steeds nog door den loeboelong en zijn dorpsgenooten bespied. Bij den wederopbouw der
verbrande woning was er niemand buiten zijn naaste familie
geweest, die een hand had uitgestoken om hem te helpen. Eerst
veel later, nadat ze zich van zijn onschuld in dezen overtuigd
hadden, waren ze toeschietelijker geworden.
En nu .... eensklaps kwamen met de boodschap van Moeilet
ook de oude haat en vrees weer naar boven.
Bij het haardvuur en verborgen in hun woning, bespraken
de beide ouders hun vreugde en zorg, en weldra bleek, hoe
verschillend hunne gewaarwordingen in dezen waren. De blijdschap der moeder werd tot zwijgen gebracht door den angst van
den vader. Langzamerhand ontstond er zelfs een verwijdering
door datgene, wat hen juist op het innigst had moeten verbinden ! De vreugdeboodschap werd zoo een treurmare ! De
moederliefde wekte een gloeienden haat bij den vader op !
Driftig klonk plotseling zijn stem : „eur toch niet langer,
Moeilet is dood. Hij bestaat voor mij niet meer. Die Moehami66

mid is een geheel andere iemand ! .... Dwaas die gij zijt,
om te gelooven dat deze vreemde handelaar uw zoon zou
zijn ! Spreek er mij niet meer over, ik wil er niets meer van
hooren !"
Zenuwachtig verliet Lakamalei de woning. Diep in zijn
binnenste trilde echter een teedere snaar, die hij met kracht
wilde overstemmen of geheel tot zwijgen brengen, maar hij
moest er zichzelf geweld voor aandoen !
Met brandend heete tranen in de oogen bleef Poenlau in
het vuur staren. Bij háár sprak de moeder meer dan het
heidensche geloof.
Dezelfde vreugde die eens haar boezem had doen trillen en
haar geheele wezen had vervuld, toen de eerstgeboren zoon in
haar armen werd gelegd, deed ook thans haar hart sneller kloppen, nu deze zoon haar als het ware uit den dood wedergeschonken was. Zij koesterde geen angst voor zijn wraak, noch
vreesde zij voor het oordeel der kampongmenschen. Zij was de
moeder en Moeilet haar kind !
Eenmaal had men haar ruw beroofd van haar jongen, haar
schoonste bezit, thans had zij hem in nog schooner glans terug
ontvangen, al was het dan ook, dat ze hem nooit te aanschouwen
zou krijgen. De overtuiging, dat hij leefde en een boven verwachting goed bestaan had, was haar voldoende. Ze had het
wel uit willen jubelen : „hij leeft ! ! — hij leeft !" Doch helaas !
hoe lag thans haar pas terug gevonden schat weer als een gebroken kostbare vaas aan hare voeten, ruw en meedoogenloos
haar uit de handen geslagen door hem, die zich over haar bezit juist het meest had behooren te verheugen !
0, wreed heidendom, hoe spot gij met al wat menschelijk is !
Hoe ruw speelt gij met het geluk uwer dienaren ! Gij verwoest
de blijdschap ; verdrijft den vrede ; doodt de liefde ; kweekt den
haat ; sterkt de ongerechtigheid ; drijft den spot met al wat
edel en rein is ; verheerlijkt de laagste hartstochten en verdierlijkt den mensch, die zich aan u overgeeft !
Met argusoogen bespiedde de priester Lakamalei en zijn
familie, of zij misschien zelf naar Poereman zouden gaan. Telkens wanneer Lakamalei zich buiten het dorp begaf, werd hij
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van verre gevolgd en heimelijk nauwkeurig gadegeslagen door
den toeboelong en zijn handlangers.
Bij de vuurtjes werden er echter gesprekken gevoerd, die
alles behalve naar den zin van Asadama zouden geweest zijn,
indien hij ze had kunnen afluisteren. Vooral de jongeren hadden
het druk. Zij wilden ook wel eens buiten het dorp kijken, of
misschien het geluk ook hen in den schoot wilde vallen. Zij
wilden gaarne eens een bezoek brengen bij hun vroegeren
speelkameraad en vernemen, op welke wijze hij gekomen was
tot dit fabelachtige geluk, waarvan de dorpsgenooten spraken.
Bij ieder gesprek werd de rijkdom vergroot, zoodat Moeilet tot
een ware Croesus voor hen werd en tegelijk de begeerte prikkelde, ook eenmaal zoo voornaam en rijk te worden !
Intusschen zat het voorwerp der gesprekken, de bron van
verdeeldheid en begeerten, stil peinzend in zijn hut te Poereman. Hoe gaarne had hij zijn geheele bezit willen geven, om
weer als gewoon dorpeling te midden der zijnen te mogen verkeeren ! Door zijn dorpsgenooten werd hij met afgunst beschouwd als een buitengewoon gelukkig mensch, die dagelijks
rijst, zout en visch mocht eten (voor den Berg-Alorees het kenmerk van ongehoorde weelde), terwijl hij hen wederkeerig met
wangunst beschouwde als menschen, die in ongestoord geluk
zich vrij mochten bewegen te midden van hun bergen, bosschen en jachtvelden ! Hij liet weer de tafereelen van uitgelaten vreugde aan zijn geestesoog voorbijtrekken, toen hij als
knaap mede mocht gaan op de herten- of wilde-varkens-jacht.
Hoe weerklonk dan het bosch van de jachtkreten der mannen.
Welke onstuimige wedrennen werden er dan gehouden met
de achtervolgde dieren in het bosch, als deze eenmaal uit hun
schuilhoeken verdreven waren, en hoe kinderlijk blijde waren
dan de mannen, als ze na de jacht hun buit trots voor de
vrouwen mochten neêrleggen en een feestmaal konden geven !
Moehammid zat met gebogen hoofd, de handen voor het
gelaat.
„Het is alles reeds lang voorbij," mompelde hij zacht.
„0, gij stille wouden, die toch zoo duidelijk kunt spreken met
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ons menschen, wanneer zal mijn voet u weder betreden ? ... .
Wanneer zal ik weer eens het li efelijke kweelen der vogeltjes
vernemen of den schrillen roep der bonte papegaaien ? Wanneer
mijn oog met welgevallen laten rusten op de hooge stammen der
woudreuzen of op de teere orchideën, die zich in uw schaduw
verbergen en uw takken omstrengelen ?" ... .
Een traan gleed tusschen zijn vingers door.
Zich plotseling met een ruk oprichtend, deed hij moeite om
zijn weekelijke stemming te overwinnen. Luide sprak hij, met
een minachtenden spotlach om de lippen : „Wat was ik toch
dom in dien tijd. Luisteren naar de vogeltjes in het bosch,
kijken naar de bloemen, droomen onder de boomen, alles juist
geschikt voor een jongen, die met zijn ledigen tijd geen raad
weet. Voor iemand die geen hoogere levensbehoeften heeft dan
eten, drinken en slapen ! Hoe geheel anders is het nu geworden.
Thans ben ik Mohammedaan, mag aan den grooten Profeet
denken, die ons den wil van Allah heeft geopenbaard en die ons
met het hiernamaals en met het jongste gericht bekend heeft
gemaakt.
„Wat is mijn volk toch dom, dat ze voor goden en geesten
vreezen, die in werkelijkheid niets kunnen doen. Hoe zitten ze
onder de plak van een laaghartigen priester, die hen bedriegt en
uitzuigt gelijk een spin de vlieg, die in haar web gevangen is
geraakt !
„ze sidderen als er een kraai opvliegt en beven als in den
nacht een kat zich laat hooren ! Ze kennen Allah den Almachtige
niet, weten niets van den Koran noch van de vergelding van
goede of booze werken in het hiernamaals ! Terwijl de zielen
hunner afgestorvenen als onheilbrengende geesten rondom hen
zweven, komen wij in het paradijs, waar ongekende vreugde en
genot ons wachten !"
Vol trots gevoelde hij zich weer de Mohammedaan, ver verheven boven de bergbevolking, voor zoover die nog heidenen
zijn en met de honden op één lijn geplaatst worden. Neen, als
hij daaraan dacht, zou hij niet gaarne weer terug willen. Immers,
wat is het heidendom, vergeleken bij hetgeen de Islam zijnen
aanhangers biedt ? ... .
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De tijd geneest vele wonden, ook al blijven er vaak hinderlijke litteekens van achter. Moehammid handelde en deed
zaken en trachtte elke herinnering aan het verleden uit zijn
leven te verbannen. Er ging ongeveer een jaar voorbij, zonder
dat er iemand uit Takailafoei te Poereman werd gezien ; hierdoor werd ook bij Moehammid het verlangen naar zijn dorp
niet langer geprikkeld. Hij meende thans voldoende verdiend
te hebben om in het huwelijk te kunnen treden. Zijn uitverkorene was een jonge vrouw uit Poereman, nog heidin, maar
vlug en knap en dit waardeerde hij nog het meest, vooral met
het oog op zijn handel.
Naar de gewoonte des lands, moest er heel wat gepraat en geboden worden, vóór de toestemming der ouders en verdere
familie was verkregen. Een huwelijk is min of meer een koophandel, waarbij de vrouw zelf, als de koopwaar, weinig te
zeggen heeft en alles door de familie bedisseld wordt. Wordt de
geboden prijs voldoende geacht, dan gaat het huwelijk door,
ook al zou de bruid haren bruidegom een doodelijken haat toedragen.
Dit was hier gelukkig niet 't geval. Moehammids bruidje
wilde gaarne haren aanstaanden man volgen, ook al was er dan
van liefde, zooals wij die zoo noodzakelijk achten, geen sprake.
Moehammid was bemiddeld, goedaardig, dronk en speelde niet,
zooals dit helaas te Poereman vaak gebeurde onder vreemdelingen, en dat was haar al voldoende. Met de noodige en misschien ook wel onnoodige feestelijkheden werd het huwelijk gesloten en de jonge vrouw deed haar intrek in de woning van
Moehammid.
Dit was voor hem een groote overgang en gaf hem vanzelf
minder gelegenheid om nog over het verledene te peinzen.
Vroolijk zette hij zijn fuiken uit en bracht met een gelukkig gevoel de beste buit bij zijn jonge vrouw, die op haar beurt alles
deed om haar man het leven te veraangenamen. Kortom, Moehammid's leven had een andere richting, meer inhoud en een
beter doel gekregen.
Met een groote, vreemde prauw kwam er op zekeren dag een
Goeroe (onderwijzer) te Poereman aan om zich daar te vestigen.
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Op verschillende plaatsen waren er reeds andere, die scholen
hadden geopend en de bevolking het Evangelie brachten. Vandaar dat de komst van den Goeroe een kleine opschudding
teweegbracht. Wel wisten de bewoners van Poereman nog niet,
welke groote veranderingen er door deze schijnbaar kleine gebeurtenis in hun naaste omgeving zouden komen, doch ieder
had er zijn meening over of wist het een en ander mede te
deelen van hetgeen hij of zij gehoord had uit de andere plaatsen,
waar reeds scholen bestonden en de Christelijke godsdienst verkondigd was.
Dit laatste vooral was een onderwerp, dat op ieders lippen
zweefde. Ja, deze vreemde Goeroe kwam een anderen godsdienst brengen !
Moehammid glimlachte verachtelijk bij dit bericht. Hij nam
zich stellig voor, nooit zijn godsdienst, den Islam, dien hij zoo
duur verworven had, weer prijs te geven voor een ander ! Neen,
hij had gevonden waarnaar hij jaren lang gezocht en gezucht had
en voelde zich nu ver verheven boven alles, wat verder godsdienst genoemd mocht worden.
De Goeroe bezocht de menschen, leerde hun taal en gewoonten en trachtte verbinding met hen aan te knoopen.
Hoewel deze kustbevolking reeds met vele vreemdelingen en
hun godsdienstige opvattingen in aanraking was gekomen,
bleef ze echter tegenover dezen vreemdeling zeer achterdochtig. Desondanks wist hij hun vertrouwen te winnen. Het
duurde niet lang, of men zag hem op den pasar, aan het strand
en bij de vuurtjes voor de huizen, met de menschen praten en
lachen. Zelfs kwamen er anderen bij zitten en de belangstelling
voor hetgeen de Goeroe vertelde nam met den dag toe.
Ook Moehammid luisterde naar den vreemdeling, doch als
deze het gesprek op den godsdienst bracht, trok hij minachtend de schouders op, met de opmerking : „Ik ben Mohammedaan !"
Daarmede meende hij zich zelf, als met een pantser omgeven,
te beveiligen tegen elken invloed van buiten af.
Het was op een avond in September, dat Moehammid, als
naar gewoonte, zijn fuiken ging zetten. Nog geheel met zijn ge'7z

dachten bij zijn werk, hoorde hij plotseling van uit de kampong
een vreeselijk lawaai. Huilen en schreeuwen en slaan op de
trom, 't klonk alles vreemd door elkander.
Zoo vlug hij kon, roeide Moehammid naar de kust. Daar zag
hij een zware rookwolk opstijgen en het knappen en sissen van
brandend hout vertelde hem reeds, dat er een zware brand
moest zijn. Behendig klom hij over de gladde steenen tegen de
steile kust op en ontwaarde tot zijn schrik, dat er eenige huizen
vlak in de nabijheid van het zijne in volle vlam stonden.
Radeloos liepen de bewoners rond, evenals de overige mannen
en vrouwen van Poereman. Ieder liet zijn stem hooren, doch
niemand stak ook maar een hand uit om den brand te blusschen
of iets van de have te redden. De wind wakkerde de vlammen
voortdurend aan en spoedig lekten ze ook al aan het stroodak
van Moehammids woning. Deze drong door de onthutste
menigte heen, om zoo mogelijk nog de aanwezige goederen te
redden, doch het was reeds te laat : Een bijtend scherpe rook
drong hem tegemoet. Sissend en knetterend kropen de vlammen
verder en eindelijk stortte het dak onder gekraak ineen. Het
geraas der brandende en vallende balken vermengde zich met
het gillen en schreeuwen der menschen buiten.
Alles was verloren ! De vrucht van jarenlangen arbeid ging
binnen een half uur in vlammen op 1).
Moehammid stond er bij. Hij maakte geen spektakel, zooals
de overigen, deed ook geen enkele poging meer om nog iets
te redden en had voor zijn jammerende vrouw geen anderen
troost dan de woorden : „Allah wil het zóó." Daarmede was
alles gezegd. Als goed Mohammedaan was hij fatalist en onderwierp zich in alles aan de willekeur van Allah. Als Hij dat nu
eenmaal wil, is er niets aan te veranderen 2) !
Daar lag zijn geheele bezitting : één groote rookende asch-

1) Koran Sura 57 : 23 : „Opdat gij u niet bedroeft over wat u ontvalt, en
u verheugt over wat hij u geeft ! Want Allah haat den trotschen man."
2) Koran Sura 31 : r6: „Verdraag manhaftig, wat u ook treft, zie dat is een
der tevoren besloten dingen, vertrek uw aangezicht niet."
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hoop ! En voor hem bleef er niets anders over dan zich te onderwerpen aan een gril van den Almachtige 1).
Zijn buurman echter, die eveneens alles verloren had, gedroeg zich juist tegenovergesteld. Als een bezetene ging deze
tekeer, schold op alles en iedereen en zocht de oorzaak van de
ellende bij zijn medemenschen. Zij hadden naar zijn meening
het huis in brand gestoken, omdat ze hem het geluk misgunden,
waarin hij zich verblijden mocht !
Natuurlijk deden deze woorden een storm van verontwaardiging opsteken onder de omstanders. Het scheelde weinig,
of men ging den armen man te lijf, om hem den mond te
stoppen.
Medelijden, medegevoel met een ongelukkige, kenden zij,
de Heidenen, niet. In dit opzicht zijn ze fatalisten, evenals
de Mohammedanen.
Slechts één was er, die het voor de rampzaligen opnam,
namelijk de vreemde Goeroe. Onmiddellijk was hij bereid, de
dakloos geworden bewoners in zijn huis op te nemen en hun
een onderdak voor den nacht aan te bieden. Hoewel hij weinig
plaats en levensmiddelen bezat, bewoog hij de arme families
toch om met hem mede te gaan.
Alleen Moehammid weigerde halsstarrig, van dit vriendelijke
aanbod gebruik te maken. Liever wilde hij den nacht onder den
blooten hemel doorbrengen, dan onder het dak van een man, die
een vreemden godsdienst bracht ! Toch maakte het voorstel en
het optreden van den Goeroe dieperen indruk op hem, dan hij
wel wilde toegeven. Alles was tot op den grond toe afgebrand,
ieder ging naar huis, nog lang napratend over den brand als een
belangrijke gebeurtenis, doch niemand dacht er over, de helpende hand uit te steken naar de armen, die in weinige uren tijds
van alles beroofd waren. Alleen deze vreemdeling was begaan
met het lot der slachtoffers ! Er werd innerlijk een band gelegd tusschen hem en den Goeroe !
1) Koran, Sura 57 : 22 : „Geen onheil geschiedt er op aarde onder u, dat
niet in zijn boek (het boek der eeuwige raadsbesluiten Gods) staat, vóór het
geschied is, want dit is een lichte zaak voor Allah !"
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Moehammid en zijn vrouw trokken naar de woning zijner
schoonouders. Hij liep met opgeheven hoofd, zooals het een
Mohammedaan betaamt, immers : Allah is God, Hij kan
doen en laten wat hij wil en is aan niemand verantwoording
schuldig ') ! !
Den anderen morgen vroeg ging Moehammid uit, om de
fuiken te lichten. Hij was thans weer even ver als bij zijn komst
te Poereman ; een prauw en een paar vischfuiken waren zijn
eenigst bezit. Nu moest hij er evenwel nog een vrouw bij
verzorgen, terwijl hij destijds alleen voor zich zelf leefde. Toch
toog hij vroolijk aan den arbeid. Zijn jeugdige kracht gaf hem
moed, de moeilijkheden onder de oogen te zien en wederom van
voren af aan te beginnen. En zijn hoop werd niet beschaamd,
langzamerhand begon hij weer te verdienen en het verloren
bezit terug te winnen.
Zoo scheen het, dat Moehammid weer op weg was om zich
geheel te herstellen van het gebeurde en van het geleden verlies
en dat hij binnen niet al te langen tijd weer de oude, welgedane
en trotsche IVIohammedaansche handelaar van de kust zou zijn.
Doch, hoe ijverig hij zich ook dagelijks bezighield met den
verderen opbouw van zijn toekomstplannen, hij kon niet verhinderen, al was hij zich dit niet bewust, dat de schijnbaar
sterke vesting van zijn Mohammedaansch geloof, waarin hij
zich telkens terugtrok en zich dan veilig waande, inmiddels
onrustbarend afbrokkelde.
Hoe het kwam, wist hij niet, doch hij kon maar niet nalaten
telkens weer te gaan luisteren naar de prediking van het Evangelie door den bekenden Goeroe. Soms was het, of onzichtbare
handen hem er zachtkens heenleidden en dan weer alsof onzichtbare banden hem er onweerstaanbaar naar toe trokken. En
die prediking bleef niet zonder vrucht.
Wel verzette hij zich met kracht tegen de gedachte, zijn
godsdienst, dien hij als een reddende macht in zijn leven had
1) Koran Sura Io : 5o en 45: „Ik heb geen macht over mijn eigen vóór- en
tegenspoed, zonder Allah's wil; ziet, Allah doet den menschen geen onrecht
aan!"
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begroet en met volle overgave des harten had omhelsd, los te
laten ; ook kon hij er niet aan denken zijn mooie positie, die hij
thans innam en waardoor hij zoowel bij de bergbevolking als bij
de vreemde handelaren, die schier allen Mohammedanen waren,
in groot aanzien stond, prijs te geven, maar als hij dan weer in
betere oogenblikken overwoog, hoe de prediking van 't Evangelie zich veel beter aansloot aan de stemmen, die hij vroeger in
de bosschen van zijn dorp had beluisterd en die thans ook nog
wel tot hem kwamen, en als hij ook zag, hoe de liefde van den
God der Christenen zichtbaar was geworden in den Goeroe,
den dienaar van dien God, in tegenstelling met het gedrag der
andere dorpsbewoners, die dien God niet kenden, dan scheen
alles in hem aan 't wankelen te gaan en wist hij in vertwijfeling
des harten niet meer wat hij doen moest.
En deze worsteling in zijn binnenste zou nog jaren duren.
Intusschen nam het Evangelie een snellen loop op Alor.
Reeds was er een Europeesch Evangeliedienaar 1) aangekomen
en had te Poereman al een school- tevens kerkgebouw geopend ;
ook waren reeds velen van de bergbewoners tot het Christendom overgegaan. Moehammid wist dit alles, doch aanvankelijk
scheen hee, alsof dat zijn tegenstand eerder prikkelde dan deed
luwen. Deze menschen toch waren heidenen, toen ze toetraden,
zoo redeneerde hij met zichzelf, hèn kon hij het niet kwalijk
nemen, dat zij zich tot het Christendom hadden gewend, want
hun geloof was bouwvallig en op den duur onhoudbaar, maar
hij, de Islamiet, had toch vasten grond onder de voeten ! Zijn
geloof stond minstens even vast als dat der Christenen. Zij beriepen zich op den almachtigen God, welnu, hij óók ! Zij kenden
slechts één Middelaar tusschen God en de menschen, best, hij
erkende ook maar één profeet, één vertegenwoordiger van
Allah, namelijk de Profeet Mohammed. Wanneer de Christenen
wezen op den Bijbel, als de openbaring van God, dan kon hij er
vol trots tegenover stellen den Koran, als het onvervalschte
woord van Allah. Hoopte de Christen op een eeuwig leven na
1) De Eerw. Heer Binkhuizen, Hulpprediker bij de Protestantsche Kerk in
Ned.-Indië.
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den dood, Moehammid niet minder. Alleen was er een groot
verschil in de voorstelling van dit alles, doch in hoofdzaak
kwamen beide godsdiensten volkomen overeen !
Zoo gingen er ongeveer acht lange jaren voorbij in gestadige
onzekerheid en bewogenheid van ziel, zonder dat hij tot een eindbeslissing kwam. Met onweerstaanbare kracht trok de Evangelieprediking hem echter aan. Zijn van nature zacht gemoed
werd door het Evangelie meer bevredigd dan door den Koran.
Het gebed der Christenen had op hem sterker aantrekkingskracht dan de voorgeschreven gebeden der Mohammedanen.
Ten slotte wilde hij zich toch liever overgeven aan den God
der liefde, dan aan den God van willekeur. Christus, de Zone
Gods, die zichzelf wilde opofferen voor een verloren menschenwereld, werd voor hem grooter en heerlijker dan Mohammed,
de Profeet van Allah, die niemand anders naast zich duldde.
De boodschap : „Gaat dan henen in de geheele wereld, predikt het Evangelie aan alle kreaturen !" had voor hem schooner
beteekenis dan het bevel van Mohammed, althans zooals zijn
opvolgers dat uitlegden, nl. : „Gaat heen en werpt eiken tegenstand te vuur en te zwaard neder." Vandaar dat met recht gezegd kan worden van de strijders onder Abu-Bekr : „zij waren
allen de gezegenden des Heeren, helden en heiligen, hetzij
zij streden voor Allah alléén, of voor Allah èn het paradijs, of
voor Allah èn het paradijs èn den buit, of voor het paradijs èn
den buit zonder Allah, of éénig en alléén om den buit 1)".
Zóó was het ook eenmaal hem verkondigd geworden en zóó
had hij het aangenomen ook. Nu stond hij echter voor een
keuze, die hem zeer zwaar viel en hem dag noch nacht met
rust liet.
Eindelijk kwam de beslissende dag.
Het was in Augustus 1922. Te Poereman werd een groote
doopdienst voorbereid, want de Pandita (Hulpprediker) 2)
1) Gairdner-Rutgers, „Islam en Christendom." Blz. 52,
2) Op Alor werd in 1915 als eerste Hulpprediker de Eerw.Heer Ten Cate
geplaatst. Deze was echter te kort daar, om grondig werk te kunnen verrichten.
Zijn opvolger evenwel, de Eerwaarde Heer Binkhuizen, heeft prachtig grond.leggend werk gedaan. Hoofdzakelijk heeft hij zich op het onderwijs geworpen,
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komen en alien, die reeds eenige jaren dooponderwijs hadden
genoten, zouden door het Sacrament van den Heiligen Doop in
de Christelijke Gemeente worden opgenomen,
De Pandita zou een bezoek brengen aan Poereman, waar
reeds een jonge Gemeente in een stadium van hoopvollen bloei
verkeerde. Dit bericht verwekte groote vreugde. Er werd een
doopdienst voorbereid voor diegenen, die reeds lang onderwijs
hadden genoten en door hun levenswandel toonden, dat
het hun ernst was met den uitgesproken wensch om Christen
te worden.
Ook Moehammid kwam schuchter de woning van den Goeroe
binnen en vroeg verlegen, of hij óók gedoopt mocht worden.
Met groote blijdschap vernam de Goeroe deze begeerte van den
Mohammedaan, dien hij langzamerhand als een trouw kerkganger en oprecht vriend had leeren waardeeren.
„Ja, ik ben er blij mede en heb er geen bezwaar tegen, maar
je moet het eerst zelf aan den Pandita vragen."
„zal die het dan misschien weigeren ?" vroeg de doopcandidaat, min of meer verschrikt.
„Neen, dat denk ik niet, maar jij bent Mohammedaan en
dat is een heel ander geval dan met de heidenen."
„En gij hebt steeds geleerd, dat er bij God geen onderscheid
of aanneming des persoons is, maar dat allen die boetvaardig tot
Hem komen, ook aangenomen worden !"
„zeker, dat geloof ik ook, doch dat heeft met den Doop niets
te maken. Het beste zal zijn, dat ge er met den Pandita zelf over
spreekt."
doch ook de Evangelisatie werd door hem krachtig aangevat. Zijn naam blijft
onafscheidelijk met Alor verbonden en zal steeds met groote waardeering en
hoogachting worden genoemd. Helaas moest hij, door het moordend klimaat
gedwongen, zijn prachtig werk opgeven en er was voorloopig geen Europeesche kracht beschikbaar, om zijn arbeid voort te zetten. Zoo werd dan
tijdelijk de Inlandsche leeraar Hehanusa met de waarneming van dezen post
belast, die naar vermogen den arbeid voortzette, totdat schrijver dezes het werk
van hem overnam. Schrijver mocht hier van 14 Mei 1922 tot 4 Januari 1925
werkzaam zijn en de wonderen van Gods genade en Zijn reddende liefde zien,
waarvan ook dit boekje een getuige wil zijn. Waar hier en in het vervolg over
den Pandita gesproken wordt, is schrijver zelf bedoeld en wel als Pandita van
Kalabahi.
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Moehammid ging bedroefd weg, weer in twijfel gebracht
door het onzekere optreden van den Goeroe, maar in weerwil
hiervan was hij toch vast voornemens den Pandita tegemoet te
gaan en zijn zaak aan dezen voor te dragen.
Het was voor den eersten keer, dat deze Pandita een grootere
reis over het eiland maakte en op deze reis kwam hij diep onder
den indruk van de wonderen Gods, door Zijnen Geest op
Alor gewrocht. In de eens zoo dorre doodsbeenderen was nieuw,
heerlijk leven ontstaan en overal mocht hij getuige zijn van de
Goddelijke majesteit en macht Zijner liefde.
Nog opgetogen door de ervaringen te Kolana en te Takala
opgedaan en door de schitterende schoonheid van het woeste
berglandschap om hem heen, werd hij plotseling uit zijn mijmeringen gewekt door een heldere stem, die hem in goed Maleisch
toeriep : „Tab é, Toean !" (Gegroet, mijnheer).
Daar stond een welgekleede, nog jonge man, in onderdanige
doch niet kruiperige houding, aan den kant van het smalle bergpad. Zonder eenige inleiding of lang dralen ging de vreemdeling regelrecht op zijn doel af.
„Toean, is er genade voor iedereen ?"
De Pandita keek vragend op. Wat bedoelde deze jonge man
met die vraag ?
Moehammid, want die was het, zag dat de Pandita hem niet
begreep en vervolgde : „Toean, dat er genade is voor de
Heidenen, weet ik, want er zijn reeds vele honderden Christen
geworden en hebben genade bij God gevonden, maar .... is er
ook genade voor een .... Mohammedaan ?"
Angstig keek hij den Pandita aan. Deze was nog te zeer verrast en verwonderd door de plotselinge vraag, dan dat hij onmiddellijk antwoord kon geven. „Vertel mij eerst eens, wie je
bent en wat je met deze vraag bedoelt, dan kunnen wij elkander
beter begrijpen."
„Goed, Toean, ik zal u alles vertellen."
„Wacht, ik zal van mijn paard afstappen, dan kunnen wij
beter praten," ging de Pandita voort.
Moehammid nam onmiddellijk den teugel van hem over en
voorzichtig naast den Pandita voortloopend over het sterk
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hellende pad, vertelde hij in korte trekken hetgeen de Lezer(es)
reeds over hem gehoord heeft 1).
Diep getroffen door het ontroerende verhaal, antwoordde de
Pandita op de herhaalde vraag van Moehammid, of hij ook
gedoopt mocht worden : „Als gij een bewijs hebt van den
Goeroe, evenals de anderen, dat gij trouw ter kerk zijt gekomen
en door uw levenswandel bewijst, dat gij een goed Christen
en voorbeeld voor uw omgeving wilt worden, dan zal ik je met
vreugde opnemen. De Heiland heeft immers gezegd : „Komt
herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven" (Matth. I1: 28) en „die tot Mij komt, zal ik geenszins uitwerpen" (Joh. 6 : 37b), want : „Alzóó lief heeft God de
wereld gehad, dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft,
opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het
eeuwige leven hebbe" (Joh. 3 : 16).
Met stralende oogen zag Moehammid den Pandita aan.
„Toean, dat wist ik, want de Goeroe heeft het ook verteld,
doch hij was van oordeel, dat een Mohammedaan niet gedoopt
mocht worden. Nu u het echter zegt, geloof ik het !"
„Dat was toch niet noodig, want de mond der Waarheid zelf
heeft deze woorden gesproken."
Beschaamd sloeg hij de oogen neder.
„Toean, ik ben zoo dom. Ik geloof dat de Heere God ook mij
wil aannemen en zal daar niet meer aan twijfelen."
Eenige oogenblikken later vervolgde Moehammid : „Wat het
bewijs van den Goeroe betreft inzake mijn gedrag, dat zal ik u
straks brengen, zoodra wij in Poereman zijn."
Snel dalende, bereikten zij spoedig de kust.
Bij een bocht in den weg werden ze verrast door de heldere
tonen van een fluitorkest. Het waren de kinderen van de
Zendingsschool te Poereman, die onder leiding van hun
Goeroe den Pandita tegemoet kwamen.

1) Natuurlijk is het verhaal vrij en niet woordelijk weergegeven, daar het
beoogt, aan de hand van deze levensgeschiedenis een blik te doen slaan in het
heidendom, zooals schrijver dat nog op Alor vond.
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De Goeroe 1) leidde het gezang en nauwelijks was het lied ten
einde, of de Gemeente, die achter de kinderen was opgesteld,
zong een vierstemmig lied ter eere van dien God, Die ook hen
had liefgehad en door Zijnen Zoon Jezus Christus had gezocht
totdat ze gevonden waren en door Wien ze nu met God verzoend, Zijn eigendom waren geworden.
Diep ontroerd luisterde de Pandita naar het lied, waarvan de
woorden en de melodie door den Goeroe tot een schoon geheel
waren samengesteld.
Na een korte wederzijdsche begroeting ging het onder zang
en muziek naar beneden, waar de pasanggrahan (Gouvernementswoning voor doortrekkende ambtenaren) reeds, keurig
versierd, den gast wachtte. Het was voor den Pandita een vermoeiende reis geweest, doch de Gemeente kende geen medelijden met hem. Aan de overzijde van het riviertje stond het
school- tevens kerkgebouw. Onmiddellijk vergaderden allen in
de school en noodigden den Pandita uit, met hen samen te
willen komen. Alle tegenwerpingen zijnerzijds hielpen niets, hij
moest, letterlijk, onmiddellijk over de brug komen.
De bijeenkomst duurde tot diep in den nacht en met stralende
oogen dronk Moehammid als het ware de woorden van den
Pandita in. Den volgenden dag zouden hij en zijn vierjarig
zoontje gedoopt worden.
Heel vroeg in den morgen was de Gemeente in feestdos gehuld. De schoolkinderen speelden op fluiten, mannen en
vrouwen versierden het schoolgebouw met palmbladeren en
bloemen, terwijl bergbewoners bezig waren in de rivier het vuil
van vele jaren van hun lichamen te schrobben, kortom, ieder
was druk in de weer om dezen dag tot een gansch bijzondere te
maken.
Omstreeks negen uur dreunden de zware slagen van een
groote gong.
Binnen enkele minuten was er niemand meer buiten te zien.
Allen hadden een plaatsje gezocht in het school-kerkgebouw,
iets wat intusschen zeer moeilijk viel, want hoewel het gebouw
1) B. J. Toelle geheeten.
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ruim opgezet was en alle banken reeds waren verwijderd, zaten
ze toch als haringen op elkander gepakt en kwam er nog ruimte
te kort om de groote opgekomen schare te bergen. De fluiten
werden weer bespeeld en na het lied betrad de Pandita, onder
ademlooze stilte, den primitieven kansel. Met gebed, in de
Maleische taal uitgesproken, opende deze de vergadering. Na
het zingen van eenige liederen en een korte toespraak, welke
door den Goeroe in de taal van Poereman en daarna in die der
bergbevolking werd vertaald, begon de doopplechtigheid. Zoowel de Pandita als de Gemeente voelden de werking van den
Heiligen Geest onder de toediening van het heilige Sacrament.
De beurt kwam aan Moehammid, die den wensch had uitgesproken om voortaan den naam Johannes te mogen dragen.
Hij en zijn zoontje kwamen met sidderende knieën nader. Ze
knielden ne er en ontvingen den Doop, waarna de Pandita den
zegen over hen vroeg. Tranen stroomden over Moeilet's, later
Moehammid, nu Johannes, donkere wangen. De Pandita gaf
hem den tekst mede : „zoekt en gij zult vinden" en daarna
maakte Johannes plaats voor een volgenden doopcandidaat.
Ontroerd zag de Pandita hem na.
De dienst liep ten einde, De pasgedoopten stonden allen van
hun zitplaatsen vóór den preekstoel op en de oudere leden der
gemeente zongen hun nieuw-aangenomen Broeders en Zusters in 't geloof een zegenbede toe.
0, heerlijk oogenblik ! Wonderbare liefde Gods, die zich in
Christus Jezus uitstrekt tot het diepst verlorene !
Met bewogen stem las de Pandita de woorden uit 2 Korinthe
5 : 17-21 voor : „zoo dan, indien iemand in Christus is, die
is een nieuw schepsel ; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is
alles nieuw geworden ! En al deze dingen zijn uit God, Die ons
met zichzelven verzoend heeft door Jezus Christus, en ons de
bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in
Christus de wereld met zichzelven verzoenende, hunne zonden
hun niet toerekenende en heeft het woord der verzoening in ons
gelegd. Zoo zijn wij dan gezanten van Christus' wege, alsof God
door ons bade : wij bidden van Christus' wege, laat u met God
verzoenen ! Want Dien, Die geene zonde gekend heeft, heeft Hij
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zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem." ... .
Na den dienst kwam Johannes ontroerd bij den Pandita
in de pasanggrahan, greep diens hand en zeide, met een
door tranen half verstikte stem : „Toean, nu ben ik gered. De
Heere God heeft mij gezochten gevonden, mij bij mijnen naam
geroepen en mij getrokken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht !"
De Pandita antwoordde : „Wees getrouw tot den dood en
God zal u de kroon der overwinning geven, om die te dragen in
het Koninkrijk des Lichts !"
„Ach, Toean, denk ook aan mijn familie in de bergen !"
Smeekend zag hij hem aan.
„Ja, de Heere zal ook hen eenmaal trekken uit de duisternis
des heidendoms en ze brengen in Zijn licht."
Beiden wisten toen nog niet, dat deze bede werkelijkheid
zou worden en evenmin langs welke wonderbare wegen de
Heer deze bede zou verhooren. Wij zullen het in de volgende
hoofdstukken vernemen.
Johannes ging heen. In zijn binnenste was het alles vol
vroolijkheid en licht. In een boom zong een vogeltje en koerde
er een woudduif. Hij stond stil en luisterde er naar. Het waren
de bekende melodieën van vroeger. De boomen en bloemen
verkondigden weder luide den lof des Scheppers ; kevers en
andere insecten zoemden ter eere van hun Maker ; in de
verte ruischte de zee haar eeuwenoude lied en in het hart van
den jongen man trilden liefelijke snaren mede in het groote
koor, dat den Heere verheerlijkt !
Was hij vroeger slechts een bewonderend toehoorder geweest bij het schoone orkest, waarmede de natuur den grooten
Schepper aller dingen prees, thans stemde zijn hart mede in
en zong hij het couplet van de reddende liefde Gods, die ook
hem omsloten had !
Statig en vol majesteit zonk de zon in zee weg. Johannes
keek er weer naar met diezelfde bewondering, waarmede hij dit
schoone schouwspel voor het eerst had gadegeslagen. Hij
staarde het scheidende daglicht na, totdat het geheel in den'
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oceaan verdwenen was en nog slechts een rossen gloed het
water scheen te kleuren.
Ja, het licht des daags mocht ondergaan, het licht in zijn
ziel bleef ! Spoedig flonkerden de sterren aan den hemel, en
evenals deze hem eens in zijn grootsten nood hadden gewenkt
en getroost, zoo wenkten zij hem ook heden. Ze trokken zijn
vochtig geworden oog naar Boven, naar den Vader der Lichten,
Die niet alleen den loop der sterren bepaalt, maar Die ook des
menschen wegen bestuurt en leidt, totdat het heerlijke doel
bereikt is, dat Hij hen gesteld heeft.
In stille aandacht verzonken, stond hij daar en tuurde nog
lang naar het sterrendak, want daarboven woonde immers de
Heere der Heirscharen, Die door het volbrachte werk van
Zijnen Zoon, onzen Heere Jezus Christus, ook zijn Vader was
geworden !
Ja, ook den Heiden en den Mohammedaan neemt God aan,
als deze zich boetvaardig en vertrouwend tot Hem wendt !
Moeilet van Lakamalei, Moehammid van Lerabaing en
Johannes van Poereman, het zijn de titels, die men boven elk
levenshoofdstuk van dezen jongen man zou kunnen schrijven,
doch dan moeten daar boven staan in stralend licht de woorden
uit Jesaja 43 : I : ,,IK, IK BEN DE HEERE, EN DAAR IS GEEN
HEILAND BEHALVE MIJ."
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TWEEDE DEEL.
HOOFDSTUK XVI.

KAMENGKO.
Vroolijk verlichtte de morgenzon het grillig gevormde gebergte van Midden-Alor. De dauwdruppels hingen nog aan
bloem en blad en schitterden alsof de hemel er zich in spiegelde.
Eenige mannen en vrouwen uit Takailafoei liepen schertsend
en pratend in lange rij achter elkander langs het diepe ravijn,
waarin de schaduwen van den nacht een laatste toevlucht hadden gezocht. De vrouwen droegen zware manden met veldvruchten en de mannen kippen en varkens. Ze waren op weg
naar de pasar te Kalabahi. Sinds daar het (Nederlandsche)
Bestuur gevestigd was en er soldaten gekomen waren, stegen de
prijzen der inlandsche producten aanmerkelijk en kwamen de
Aloreezen van heinde en ver om er hun waren op de markt te
brengen. Onder het vroolijke troepje was ook een jongeling,
nog nauwelijks den kinderleeftijd ontwassen. Hij droeg een
mandje met rijst en mais, als teerkost op den weg, en verder een
boog en wat pijlen. Hij was niet de sterkste en grootste van zijn
leeftijd en zag er ook niet bepaald snugger uit, doch hij bezat
wel energie.
Reeds veel was er in de kampong gepraat over al het vreemde,
dat er, sinds de Bestuursvestiging op Alor, was binnengedrongen,
en nu wilde Kamengko zich met eigen oogen gaan overtuigen,
wat er zoo al te zien was. Daarom had hij reeds lang gehoopt,
eenmaal mede te mogen gaan naar Kalabahi, doch tot nog toe
werd hij onder de kinderen gerekend en kreeg daarom geen toestemming van zijn ouders. Heden was het de eerste keer, dat
hij dezen weg liep en daardoor werd deze dag een ware feestdag
voor hem ! Vóór hij er aan dacht, waren ze te Kalaisi, de eerste
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pleisterplaats op den langen weg. De manden werden neergezet,
zwartberookte aarden kookpotjes te voorschijn gebracht en een
krachtige maispap gekookt. De geurige damp, vermengd met die
der scherpe kruiden, oefende een aangenamen prikkel op de
hongerigen, die met ongeduld wachtten totdat het eten gaar was.
Na den maaltijd namen ze nog een uurtje rust, babbelden
over allerlei onderwerpen en kauwden behaaglijk op hun sirihpruimpje. Kamengko deed al zijn best, om zooveel mogelijk te
weten te komen over Kalabahi en wat daar te zien was. Sommigen onder de jongeren waren vol verrukking, de ouderen
daarentegen minder. Deze gevoelden zich min of meer bedreigd door de vreemdelingen, die zonder veel gepraat het
regime op zich genomen hadden. Ze waren er alles behalve over
gesticht, belasting te moeten betalen en heerediensten te verrichten, allemaal dingen waar ze vroeger nooit iets van hadden
gehoord ! Wat gaven zij er om, of de wegen verbeterd werden
en aangenamer te begaan ! Zij hadden er niet om gevraagd en
bewogen zich zelfs op de slechtste bergpaadjes gemakkelijk
voort.
„Alles goed en wel," antwoordde Molding, een jonge, krachtige man, „maar waarom gaan jullie nu naar Kalabahi ? Omdat
je daar meer voor je mais en kippen krijgt dan ergens anders !
Sinds wanneer kunnen wij zóóveel zout, zóóveel gedroogde
visch en rijst eten als tegenwoordig ? Immers eerst nadat wij
onze waren naar Kalabahi kunnen brengen, in ruil voor al deze
lekkernijen? En denkt eens, hadden wij het eenige jaren geleden
durven wagen, zoo door Mainang te trekken als nu ?"
„O, neen, wij zouden er misschien niet levend vandaan gekomen zijn, althans niet met onze goederen !" riep het dorpshoofd uit. „Ik weet nog hoe 'n tiental jaren geleden eenigen van
ons den moed namen er langs te gaan. Ze zijn overvallen, vermoord en opgegeten, zooals wij later hoorden ! Nu is dat alles
anders geworden. Wel moeten wij onze goederen bewaken, doch
behoeven niet meer te vreezen voor ons leven. Nadat de soldaten
te Mainang den opstand hebben onderdrukt en er velen gesneuveld zijn, durven de lieden vandaar niet meer zoo brutaal
op te treden. Dit is voor ons veel waard, nietwaar ?"
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„Ook behoeven wij tegenwoordig niet meer bang te zijn,datwij
in onze eigen kampongs overvallen en vermoord worden, zooals
datvroeger vaak gebeurde! Dat komt allemaal door het Bestuur !”
Pagai, een oude man met een knorrig uiterlijk, spuwde het
roode sirihsap naar alle kanten heen en snauwde het dorpshoofd
toe : „Jij was een lafaard, om niet mede te gaan toen onze mannen door de soldaten werden aangevallen ! Wij hadden hen
moeten helpen, dan was het nu uit geweest met die vreemde
overheersching ! Ongetwijfeld hadden wij hen allen in de zee
gedreven waaruit ze voortgekomen zijn !"
„En welk voordeel zou je daarvan gehad hebben, oude
Vader ?" hernam de eerste spreker.
,,Dit voordeel, dat wij thans niet onze laatste mais behoefden
te verkoopen, om onze belasting te kunnen betalen ! ..... Jij
vindt dat natuurlijk heerlijk, want als jij onze bélastingpenningen aflevert, krijg je er ook een deel van. Het is een schandaal, dat zeg ik."
Weer spuwde de oude man boos in het rond en kauwde verwoed op zijn sirihpruimpje.
„Is onze vader Pagai reeds vergeten, hoe eenige jaren geleden de Radja van Batoelolong met zijn mannen onze kampong
hebben overvallen en bij die gelegenheid den zoon van Pagai
ontvoerden ?" klonk de min of meer spottende vraag van het
dorpshoofd. „Weet onze oude vader niet meer, hoe hij zijn
laatste mokko moest betalen, om zijn zoon los te koopen ? Ja
zelfs moest hij bij zijn familie gaan bedelen om meer mokko's
en ook ons om hulp smeeken, anders was zijn zoon voor altijd
verloren geweest."
Woedend keek de oude op. Zijn reeds flets wordende oogen
flikkerden met een onheilig vuur. Het liefst zou hij op zijn
tegenstander toegesprongen zijn en hem met het zwaard doorboord hebben, maar hij moest zich bedwingen. Immers was het
juist het dorpshoofd, dat hem in die vreeselijke dagen het meest
geholpen had !
Met samengeperste lippen wendde hij zijn hoofd af. De herinnering aan die dagen van angst en smart, van zielespanning
en machtelooze woede, deed hem pijn.
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Het dorpshoofd zag zijn overwinning en voltooide zijn triomf,
door tot zijn toehoorders te zeggen : „Zoo iets gebeurt nu niet
meer, dat ze maar willekeurig onze kampong overvallen, ons
berooven en uitplunderen en bij verzet zelfs onze huizen in
brand steken !" Hij wachtte even om de uitwerking van deze
woorden te zien en vervolgde : „Weliswaar moeten wij thans
belasting betalen, doch kunnen ook in vrede leven. Als wij eens
berekenen, wat ons vroeger een overval kostte en dat vergelijken
met de belasting die wij thans moeten betalen, dan komen wij
tegenwoordig veel goedkooper uit."
Hiermede waren allen het eens. Deze rede was logisch en
overtuigend.
Het dorpshoofd, gestreeld door het goedkeurende gemompel
en trotsch op zijn overwinning in het woordgevecht, waaraan
een Alorees groote waarde hecht, besloot zijn rede met de opmerking : ,.Als wij dit alles bedenken, mogen wij wel dankbaar
zijn, dat het Bestuur tot ons is gekomen !"
Pagai bromde onverstaanbare woorden. Hij gevoelde zich gekrenkt door zijn nederlaag en door de herinnering aan de
schade en schande, hem door de mannen van Batoelolong aangedaan.
Het dorpshoofd stelde voor, verder te gaan, om nog vóór den
avond Mainang te bereiken. Zonder tegenspreken namen allen
hun vrachten op en liepen achter hun hoofd aan.
Kamengko had opmerkzaam naar de woordenwisseling geluisterd. Wel was de geschiedenis van den zoon van Pagai een
bekend feit in het dorp, doch hij had er nog nooit zoo over
nagedacht. Nu werd het hem steeds duidelijker, dat de komst
van de Europeanen op Alor een algeheele omwenteling in de
bestaande toestanden had teweeggebracht. Dit wekte nog meer
zijn verlangen om spoedig in Kalabahi te zijn en met eigen
oogen deze witte vreemdelingen te zien, die zulk een invloed
uitoefenden. De menschen liepen hem te langzaam. Hij wilde
wel voorop gaan, doch de adat verbood, dat jonge menschen
vóór de ouderen gingen. Daarom bleef hij ongeduldig achter
den mopperenden Pagai loopen. Wat kreeg hij een hekel aan
dien ouden brombeer ! Neen, het dorpshoofd zag de dingen
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toch veel beter in ! Kamengko nam zich voor, nooit tegen het
Bestuur te ageeren, maar liever de voordeelen te genieten, die
het bracht.
Met klimmend ongeduld wachtte hij op het oogenblik, dat hij
mocht zien, wat de Nederlanders te Kalabahi tot stand hadden
gebracht !
Ze doorkruisten de dicht met alang-alang begroeide hoogvlakte, waarop hier en daar een Eucalyptusboschje. De gloed
straalde hen zelfs van den bodem tegen. Het was, alsof de
zonnewarmte, door het hooge rietgras vastgehouden, zich met
versterkte kracht op de voorbijgangers wierp. De mannen en
vrouwen, die bijna geheel naakt waren, glommen als gepolijste
chocoladepoppen. Ze verminderden evenwel hun sukkeldrafje
geen oogenblik, al was de hitte nog zoo verzengend. Toch
waren ze dankbaar, toen de zon eindelijk achter de bergen schuil
ging en Mainang in het gezicht kwam.
Een klein, open bivakje bood den reizigers een nachtverblijf.
IJverig droegen ze droog hout aan, want de nachten te Mainang
waren verbazend koud. Nauwelijks was de zon ondergegaan,
of het werd kil. Weldra flikkerde een groot houtvuur op. De
bewoners van Takailafoei zaten er dicht omheen en zetten het
gesprek van dien middag tot in het oneindige voort. Het werd
steeds koeler en daarom het vuur met steeds grootere hoeveelheden hout gevoed. De menschen drongen er dicht omheen.
Enkelen onder hen, die in het bezit van een kain (doek) waren,
wikkelden er zich geheel in, terwijl de anderen, dicht opeen
gehurkt, zooveel mogelijk warmte trachtten op te vangen. Aan
slapen dacht niemand. Ze verdreven den tijd met babbelen en
het poffen van mais, die dan zoo warm mogelijk werd gegeten.
Tegen het aanbreken van den dag werd het nog kouder, zoodat ze zaten te rillen en te klappertanden. Nauwelijks was het
dan ook licht, of ze namen de manden op en liepen in draf
verder. Eindelijk kwam de zon om haar koesterende stralen over
die naakte, bibberende lichamen te werpen 1).
1) Het kan daar in de bergen verbazend koud zijn. Schrijver dezes heeft er
meermalen onder twee wollen dekens niet kunnen slapen van de koude, vooral
als er een dichte wolk over dien hoogen bergtop hing.
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Vlug liepen ze voort en konden weldra vanaf die geweldige
hoogte de prachtige Kalobabaai zien 1). Kamengko tuurde met
verlangende blikken in de verte en trachtte nu reeds de wonderen te zien, waarvan zijn kameraden hem hadden verteld.
Toch moest hij nog uren lang geduld oefenen, want de afstand
was erg ver, daar zij de reusachtige baai geheel moesten omloopen. Het was reeds ongeveer vijf uur des namiddags toen ze
het klapperbosch verlieten en de brug van Kalabahi overgingen.
Het eerste wat Kamengko vol bewondering zag, was het
kampement, waar soldaten bedrijvig heen en weer liepen. Die
lange gebouwen van gevlochten bamboe en met alang-alang
bedekt waren dus de woningen van die gevreesde soldaten !
Zijn dorpsgenooten liepen er schijnbaar onverschillig langs,
doch hadden niettemin een groote, heimelijke angst voor de
militairen. Ze durfden niemand van hen aan te zien en bij het
passeeren van de wacht met het geweer over den schouder
maakten ze een grooten omweg. Ze achtten zich gelukkig, dat
die wacht niemand doodschoot ! De schrik zat er diep in na den
mislukten opstand ! In de Chineesche toko's zouden zij slapen
en hun waren opbergen.
Kamengko was moe van den zwaren dag, doch kon niet besluiten om nu reeds te gaan rusten. Hij was nu eindelijk te
Kalabahi en wilde dus ook wat van de plaats zien. Geen van zijn
kameraden was echter over te halen om hem te vergezellen
en zoo besloot hij dan maar alleen op verkenning uit te gaan.
Dit was een heele daad en bewees wel, dat er moed in het kleine
kereltje zat. Intusschen was het reeds donker geworden.
Gelijk een nachtvlinder gevoelde de bergjongen zich opeens
aangetrokken tot een sterk licht in de verte. Hij richtte zijn
schreden er heen en zag een mooi groot huis, gedeeltelijk verlicht door een stralende gasolinelamp. Als met magische kracht
trok dit licht hem aan. Tot dicht bij den tuin, die mede gedeeltelijk werd verlicht, sloop hij voort en stelde zich verdekt
op in de schaduw van een reusachtige wilde vijgenboom, die op
1) Kalabahi, de Bestuursvestiging aan de Kalobabaai, is natuurlijk een verbastering van dien naam.
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het erf stond. Het was de woning van den militairen Gezaghebber van Alor.
Vóór het huis zag Kamengko den gevreesden man met zijn
vrouw heel vreedzaam en gezellig op een rottanstoel zitten,
heelemaal niet zoo gevaarlijk als men in de kampong altijd verteld had !
Nauwkeurig bespiedde de jonge bergbewoner van uit zijn
veilige schuilplaats alles wat er voorviel. De Gezaghebber las
een nieuwsblad en Mevrouw was bezig met een handwerkje,
zonder het minste vermoeden, welke belangstelling dit alles
den jongeling inboezemde.
Kamengko was zóó verrukt door het helder stralende licht en
alles wat hij bij dit licht kon zien, dat hij niet besluiten kon zijn
plaats te verlaten, alvorens de Gezaghebber en zijn vrouw
waren opgestaan en naar binnen gingen.
Opeens kwam er een jonge, goed gekleede Aloreesche huisjongen naar buiten en bracht het tafeltje en de stoelen naar
binnen. Kamengko kon zijn oogen nauwelijks gelooven. Was
dat werkelijk één van zijn stamgenooten, die daar zoo vrij in
dat huis mocht verkeeren ? „Kijk eens, die loopt daar uit en in,
zonder de minste vrees, en is prachtig gekleed !"
De huisjongen droeg een baadje en een broekje van gestreepte
stof, wat in de oogen van den naakten bergknaap reeds een
koninklijk kleed was. Met open mond sloeg hij dit alles gade.
Een onweerstaanbaar verlangen rees in hem op, óók zóó in het
huis van een Europeaan te mogen verkeeren !
Nadat de bediende de lamp had uitgedraaid, sloop Kamengko
in het donker voort, in de richting van het strand. Hij wilde
naar de toko terugkeeren, maar wist niet precies welke, en daar
er vele waren, besloot hij aan het strand te overnachten. Onder
de ruischende palmen droomde hij van een mooi baadje en
broekje van gestreepte stof, die eenmaal zijn naakte ledematen
zouden dekken !
Terwijl den volgenden dag de menschen op de pasar kochten en verkochten, drentelde Kamengko weer door Kalabahi
en bewonderde de mooie huizen, de toko's, het kampement en
vooral de groote Boegineesche prauwen, die in de baai lagen.
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Het was alles nieuw en aantrekkelijk voor hem. Wat was het
heerlijk, onder de wuivende palmen aan het strand te staan en
die groote, blinkende, beweeglijke vlakte der baai te zien ! Daar
in de verte, aan den ingang der baai, zag hij den steilen kegel
van Poera. Het geheele eiland van dien naam bestaat uit één
hoogen uitgewerkten vulkaan en ligt als een wachter voor de
mooie Kalobabaai.
Verderop lagen de bergen van Pantar, het grootere eiland,
slechts flauwtjes zichtbaar. De wind streek over de baai en joeg
kleine golfjes voort, waarop prauwen en bootjes lustig dansten.
Kamengko nam een drogen klapperdop en wierp dien op het
water. Lustig dobberend werd hij voortgedreven, zeer tot vermaak van den jongeling. Vóór hij er aan dacht, was het middaguur voorbij en keerden de menschen van de pasar terug.
Ook zijn kameraden kwamen hem halen om mede terug te
gaan. Slechts tegen wil en dank volgde hij, doch met het vaste
voornemen, bij de eerstkomende gelegenheid weder mede naar
Kalabahi te gaan en wat meer van de wereld te zien.
Het geluk was hem dienstig. De verkooping van veldvruchten
was zóó voordeelig geweest, dat de menschen van Takailafoei
besloten, den volgenden pasardag weer naar Kalabahi te trekken
en er hun waren te brengen. Natuurlijk was Kamengko ook van
de partij. Thans wachtte hem nog een grootere verrassing. Ze
waren des Vrijdagsavonds te Kalabahi aangekomen, daar de
pasar steeds op Zaterdag werd gehouden en ze dan reeds heel
vroeg bij de hand moesten zijn. Kamengko ging thans mede
naar de toko en sliep bij zijn makkers. Heel in de vroegte werden
ze gewekt door een ontzaglijk, dof brommend, geluid.
Verschrikt stoven de bergbewoners naar buiten, om te onderzoeken wat dit te beteekenen had. Bevend over al zijn leden
stond Kamengko bij hen. Een paar kennissen, die reeds eerder
te Kalabahi waren, stelden hen echter gerust en deelden lachend
mede, dat er niets buitengewoons was voorgevallen, maar dat
de boot was aangekomen.
„De boot, wat is dat ?"
„Ja, wat het eigenlijk is, weten wij ook niet. Het is een heel
groote prauw, niet van hout maar van ijzer en vol leven en
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geheimzinnigheid, meer weten wij ook niet. Ga zelf maar eens
kijken, ginds ligt ze."
Kamengko en zijn dorpsgenooten trokken er op uit, om dit
nieuwste wonder te zien. Niet ver van het strand lag een groote
K.P.M: stoomer, een der vele booten van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. Ratelend vielen de zware ankerkettingen
in het water. Een zware rookpluim steeg uit de zwarte pijp, die
de nieuwsgierigheid der nieuwelingen in hooge mate opwekte.
Een zwerm kleine prauwtjes voer om de groote boot heen, zelfs
nog vóór deze geheel stil lag. Kamengko wist niet wat hij zag.
Opeens verstijfde hij haast van schrik, toen de geweldige stoomfluit nog eenmaal dat vreeselijke geluid liet hooren ! De schroef
deed het water hoog opspatten en daarna werd het stil.
Deze stilte duurde echter niet lang. Weldra werden de stoomlieren in beweging gebracht en ratelend deden deze hun werk.
Prauwen voeren af en aan en brachten de handelsartikelen van
en naar het schip. Het was een leven en beweging, zóó, dat
Kamengko niet van zijn verbazing kon bekomen.
Een onweerstaanbaar verlangen rees in hem op, eens een
kijkje op die boot te mogen nemen. Hij vond dit toch zulk een
wonder, dat hij er geheel door vervuld werd. Onder een palm
gehurkt, sloeg hij onophoudelijk alles gade, wat er voorviel.
De pasar en zijn kameraden was hij reeds lang vergeten ; hij
had slechts oog en oor voor al het vreemde.
Onwillig gehoorzaamde hij, toen zijn makkers hem riepen om
mede terug te gaan naar de kampong.
Voortaan bezielde hem slechts één verlangen, namelijk eens
op dit vaartuig te mogen kijken, en met eigen oogen dit wonder
te zien.
Zoo vaak hij naar Kalabahi ging, tuurde hij reeds van verre
naar de baai, om te zien of de boot er ook was. Toch gelukte het
maar zelden, dat deze juist op een bootdag binnenviel, want
ze deed Kalabahi slechts éénmaal per maand aan en dan nog
niet altijd op een Zaterdag.
Kamengko kon zijn begeerte maar niet van zich afzetten, om
zijn dorp te verlaten en wat meer van de wereld te zien en met
de Europeanen in aanraking te komen. Wáár hij kon, vroeg hij
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de menschen uit over alles wat er buiten Alor bestond. Zoo
hoorde hij eens, dat de reis als dekpassagier aan boord van een
K. P. M: stoomer niet veel kostte. Dit bericht bracht hem geheel in de war. Zijn eenig streven werd nu, voortaan zóó te
sparen, dat hij eens een reisje met de boot zou kunnen maken.
Een Goeroe uit Timor gaf hem den raad dáárheen te gaan en te
Timor-Koepang bij den Pandita te gaan werken, die zou hem
dan wel verder helpen.
Kamengko zocht boschprodukten en verkocht die te Kalabahi. Eindelijk had hij zooveel gespaard, dat hij de reis als dekpassagier naar Tinnor-Koepang kon betalen. Dat was een groote
vreugde voor hem, nu ging zijn hoogste wensch in vervulling I
Des avonds bij de vuurtjes vertelde hij nu al alle mogelijke en
onmogelijke dingen over de vreemde wereld te Timor, zooals
men hem die verteld had, en voegde er met stralende oogen aan
toe : „En nu ga ik zelf naar Timor om daar te werken in het
huis van een Hollander !"
Hij werd de held van den dag en velen van zijn makkers
brachten hem weg naar Kalabahi. Moedig stapte hij in de
kleine prauw om naar de boot te varen, met bewondering nagestaard door de achterblijvende kamponglieden. Nu behoefde hij
niet langer van verre te staan om dit wonder te zien, maar hij
mocht er zelfs eenige dagen op meevaren !
Langs de vette, slingerende touwladder klom hij tegen den
steilen scheepswand op en begaf zich aan boord. Vol belangstelling liep hij overal rond, nu en dan ruw terzijde geduwd
door het scheepsvolk, als hij hen in den weg stond, of met een
scheldwoord ontvangen, als hij al te nieuwsgierig was, doch dat
deerde hem weinig, daar hij er toch geen woord van verstond.
De hoofdzaak was voor hem, dat hij alles met eigen oogen
mocht aanschouwen.
Zoo kwam Kamengko te Timor-Koepang aan en begaf
zich onmiddellijk naar den toenmaligen Hulpprediker van
Koepang 1). Deze voelde zich tot den moedigen jongeling aangetrokken en nam hem op in zijn huis.
1)

De Eerw. Heer Joh. Hessing.
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Kamengko werd een gewillig en vlijtig leerling, in 't bijzonder in zake den Christelijken Godsdienst. Hij werd niet
alleen een trouw bediende, doch vooral een vlijtig catechisant van den Hulpprediker en onder den zegen Gods werd
dit onderwijs voor hem zóó vruchtbaar, dat hij zich weldra
met hart en ziel leerde overgeven aan den Heiland, Die ook
hem liefhad en hem verder wilde trekken uit de duisternis tot
Zijn wonderbaar licht.
Zoo maakte de Hulpprediker dan ook geen bezwaar, toen
Kamengko ongeveer een jaar later den wensch te kennen gaf,
door den Doop in de Christelijke Gemeente opgenomen te
mogen worden. Kamengko werd gedoopt en bij die gelegenheid
ontving hij den naam Karel, met als achternaam Kamengko.
Niet lang daarna moest de Hulpprediker uit Koepang vertrekken met Europeesch verlof. Schrijver dezes was in dien tijd
als Hulpprediker te Kalabahi werkzaam. Daar Karel reeds lang
heimwee had naar zijn eigen eiland, werd hem voorgesteld naar
Alor terug te keeren en bij den nieuwen Pandita in dienst te
treden. Karel vond dit een pracht-oplossing en deed niets liever
dan dit, want hij wilde steeds meer leeren aangaande het Evangelie, om later ook zijn familie en de andere kampongmenschen
met den Heiland in aanraking te brengen !
Het Evangelie had reeds een grooten triomftocht over Alor
gehouden. Duizenden hadden zich van de stomme afgoden bekeerd tot den levenden God. In Takailafoei en de omliggende
dorpen kon men zich echter maar niet losmaken van de oude
goden en geesten en van hun heiligdommen. Dit vond vooral
hierin zijn oorzaak, dat dáár de hoofdburcht was van het
Aloreesche heidendom en de fanatieke Asadama dezen burcht
bewaakte. Want wie er ook mocht overgaan, hij was en bleef de
verstokte heidensche priester, die zijn heiligdom en daarmede
zijn macht en invloed tot geen prijs wilde loslaten, maar zich
integendeel met alle macht bleef verzetten tegen alles wat van
buitenaf kwam. Wel waren er reeds uit deze kampong kinderen
op de school te Batoelolong en te Kalaisi, ook hadden ouderen
een enkelen keer een godsdienstoefening aldaar bijgewoond,
doch Asadama bleef de onverbiddelijke vijand van al wat nieuw
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was op godsdienstig gebied en bleef zooals wij hem reeds
hebben leeren kennen.
Begin 1924 vroeg Karel verlof, drie maanden in zijn kampong
en de omliggende dorpen het Evangelie te mogen brengen en
zijn volk onderwijs te geven. Dit werd hem gaarne toegestaan.
En het gevolg ?
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HOOFDSTUK XVII.

EEN ZWARE STRIJD.
Op den vijfden Juni 1924 stonden voor het huis van den
Pandita te Kalabahi eenige mannen uit het binnenland van Alor.
Het waren de dorpshoofden van Takailafoei, Poeita, Ataibai en
Wemang.
Nadat ze zich aldus hadden bekend gemaakt, gingen ze
zonder veel omwegen direct op hun doel af. „Toean, wij zijn gekomen om U te halen. Hier zijn menschen die uw bagage
zullen dragen, daarom kunt u dadelijk met ons medegaan."
„Goede vrienden, gaan jullie eerst eens zitten en laat eens
hooren wat eigenlijk uw bedoeling is."
De dorpshoofden gingen het kantoor van den Pandita binnen,
de volgelingen bleven bescheiden buiten in den tuin staan.
Het dorpshoofd van Takailafoei hurkte voor den Pandita
neder en begon : „Toean, wij willen Christen worden. Reeds
lang hebben wij gezien, dat onze goden onmachtig zijn om ons
zulk een macht en invloed te geven als uw God aan u, Nederlanders, heeft verleend. Gij zijt met weinigen hier gekomen en
hebt ons dadelijk overwonnen. Onze goden en geesten waren
niet in staat ons te helpen. Bovendien hebt gij ons geleerd,
dat er maar één God is en alle anderen geen wezenlijk
bestaan hebben. Zoo heeft Karel het ons verteld. Nu, als
werkelijk waar is, dan willen wij ons ook voor dezen éénen God
buigen en Hem dienen en onze onnutte goden opruimen. Wij
willen slechts den sterksten God dienen, die ons tegen onze
vijanden kan beschermen, onze velden vruchtbaar kan maken
en onze kampongs met kinderen kan vullen. Karel heeft ons
verteld, dat alleen de God des Hemels zulks doen kan en onze
goden daartoe niet in staat zijn. Waarom zouden wij hen dan
nog langer te eten geven en onze offers brengen ? Neen, beter is
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het, dat wij hen loslaten en den almachtigen God der Hollanders dienen. Daarom wilden wij u vragen, met ons mede
te gaan, om onze goden te vernietigen."
De Pandita was blijde verrast door dit bericht, hoewel de genoemde motieven voor hun vérstrekkende daad nog verre
van zuiver waren. Doch dit was voor het oogenblik niet de
hoofdzaak ; later zou dit door voldoende onderwijs wel beter
worden. De groote beteekenis van deze daad was voor den
Pandita gelegen in het feit, dat genoemde dorpen alle diep in
het schier ontoegankelijke gebergte van Midden-Alor lagen.
Reeds lang wist hij, dat dáár het middelpunt lag van een
heidenschen cultus, die zijn machtssfeer ver uitstrekte. Reeds
vaak had hij zijn blikken droevig naar het woeste gebergte geworpen, wetende dat dáár het voorwerp van heidensche vereering was, doch steeds had men dit zorgvuldig voor de blikken
van eiken vreemdeling weten te verbergen. Bestuur noch militairen hadden ooit gelegenheid gehad, deze geheimzinnige voorwerpen te zien. En nu kwamen de menschen zelf vragen, deze
dingen op te ruimen !
Hoe popelde het hart van den Pandita van reine vreugde over
dit verrassend verzoek ! Hoe verlangde hij er naar, het heidendom een sterkte te ontnemen, die tot nog toe schier onneembaar
scheen ! Toch was de grootste voorzichtigheid geboden, juist
omdat het een zoo gewichtige zaak was.
De woordvoerder zag, dat de Pandita draalde en vervolgde
toen ongeduldig : „Toean, wij waren reeds lang van plan, de
godsdienstoefeningen bij te wonen, doch steeds was het te ver
weg. Nu echter te Silaifoei een school is geopend en de Goeroe
ook regelmatig de oudere menschen onderwijst, zijn wij onder
den invloed van zijn prediking gekomen. De Goeroe 1) leert
ons zoo duidelijk alles wat wij willen weten. De hoofdzaak is
echter, dat Karel, die van ons eigen volk is en bij u in huis veel
heeft gezien en gehoord, ons heeft geleerd, dat onze goden en
geesten ver beneden Lahatalla staag. Wij werden eerst boos en
wilden er niets van hooren, doch langzaam aan heeft hij ons
1)

J.

M. Giri.
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overtuigd van hun onbeduidendheid. Thans willen wij niet
langer hun slaven zijn, maar ons buigen voor den hoogsten
God ! Stel ons daarom niet teleur, maar kom met ons mede,
dan zult u zien dat het ons ernst is en dat nog andere dorpen
zich bij ons zullen aansluiten."
De anderen betuigden hun instemming met deze woorden.
Karel had door zijn eenvoudige prediking, bezield door de
eigen ervaring, de harten gewonnen. Wat de Pandita misschien
in geen jaren had kunnen verkrijgen, was door dezen eenvoudigen Aloreeschen jongeling in weinige maanden bereikt ;
ze waren volkomen bereid hunne afgoden weg te doen !
Het was ook hier weer te zien, hoe de Heere Zich meestal van
het zwakke en schijnbaar onbeduidende wil bedienen, om
groote dingen tot stand te brengen ! Hier was duidelijk een
weg gebaand en een deur geopend tot het nemen van de geduchte sterkte van het Aloreesche heidendom !
Zeer tot zijn spijt moest de Pandita echter, door andere werkzaamheden daartoe gedwongen, de lieden voorloopig terugzenden. Bovendien zou er te Timor-Koepang een Conferentie
plaats vinden, waarvan de bijwoning voor Hulppredikers verplichtend is, zoodat de Pandita genoodzaakt was, Alor voor een
maand te verlaten. Hij moest de reis naar het binnenland dus
eenigen tijd uitstellen, hoezeer dit hemzelf ook zwaar viel. Hij
beloofde evenwel, zoo spoedig mogelijk te zullen komen en aan
hun verlangen te voldoen.
Zichtbaar teleurgesteld, schikten zij zich in het onvermijdelijke en gingen naar huis. Nog eens : hoe speet het den Pandita.
Gaarne zou hij medegegaan zijn en deze schoonti gelegenheid
hebben benut, om het heidendom een gevoeliger klap toe te
brengen ! Toch was het beter zóó, want het mocht eens een
opwelling van het oogenblik zijn geweest, waarop later misschien
een zware terugslag zou volgen. Immers geven deze menschen
van het oogenblik vaak gehoor aan een plotseling opkomende
opwelling, onder den invloed van een of ander invloedrijk persoon of een gloedvolle rede, maar later wordt het dan diep
betreurd, waardoor juist het tegendeel bereikt wordt van hetgeen de bedoeling was. Als het bij deze menschen werkelijk een
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zaak des harten was en de omkeering niet door menschen maar
door den Geest des Heeren was gewrocht, dan konden ze ook
wel een paar maanden wachten. In ieder geval bleef er thans
geen andere keuze over.
Bedroefd keek de Pandita de mannen na. Er moesten daar
in 't gebergte behalve de afgoden ook nog andere dingen zijn,
die zeer invloedrijk en gevaarlijk waren, want zelfs Karel griezelde als hij er over sprak. Meermalen had de Pandita getracht het juiste te weten te komen omtrent deze geheime dingen,
doch het was tot heden niet gelukt, daar Karel zelf het rechte
er niet van wist. Zelfs Christenen waren niet geheel vrij van de
vrees voor deze dingen en stonden blijkbaar nog onder den
invloed van deze machten. Als die maar eenmaal gevallen
waren, zou er een groote hinderpaal voor het Evangelie weggenomen zijn en een steunpilaar van het heidendom zijn verdwenen !
Met geweld zou het onmogelijk geweest zijn deze dingen te vernietigen, want er ware zeker een opstand door ontketend ! En
nu kwam men vrijwillig en met aandrang vragen, deze voorwerpen op te ruimen ! Dit was als een wonder des Heeren en
bewees de macht van het Evangelie.
Een dag later kwam Karel bij den Pandita terug en vertelde
met groote vreugde, hoe hij des avonds bij de vuurtjes had ver-'
teld van den Heer des hemels en der aarde en over Zijne liefde
tot ons menschenkinderen. Met schitterende oogen deelde hij
mede, hoezeer ze luisterden, als hij hun vertelde van den Heiland, van Zijn leven en sterven en van Zijn opstanding, dat
alles verteld, voor zoover hij dat zelf wist. Met groote belangstelling hadden ze geluisterd, toen hij vertelde dat de Heere
Jezus de machten der duisternis had overwonnen en ook de
Aloreezen wilde verlossen uit de dienstbaarheid van hun
goden en geesten. Ze hadden Karel gevraagd, of de Heere de
goede geesten wilde sparen en de booze alleen overweldigen.
Daarop had deze geantwoord, dat de Heere God machtiger en
beter is dan alle goede goden en geesten tezamen, en dat ze,
indien ze werkelijk in Hem geloofden, die alle konden missen, want per slot van rekening deugden ze toch geen van allen !
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„Eenmaal zullen alle menschen die op aarde reeds in den Heere
geloofden, in den hemel komen, maar als de goden en geesten
zich daar aanmelden, zullen ze geen van alien worden toegelaten
en ook zullen alle menschen die hen dienden eveneens geweigerd worden,” had hij in allen eenvoud gezegd. „En
daarna heb ik hun verteld van den Hemel en van de Engelen en
ze wilden steeds meer weten ; doch daar ik zelf niets meer wist,
heb ik gezegd, dat ze maar naar den Pandita of den Goeroe
moesten gaan, dan zouden ze wel meer daarvan hooren."
De Pandita glimlachte.
„En Karel, hoe was het met de geesten, waar je zoo bang
voor was ?"
„Toean, ik ben er nog bang voor, maar ik werd beschermd
door God zelf, want anders .... foei, ik mag er niet aan
denken !"
Hij twijfelde geen oogenblik aan het bestaan van deze machten, doch was evenzeer overtuigd, dat ze eenmaal door den
Heer zelf zouden worden overwonnen ! Hij alleen kon, volgens
zijn meening, deze machten totaal vernietigen. Hij hoopte nu
maar, dat dit spoedig gebeuren mocht, want anders .... wee
hem, els hij aan de wraak der goden zou worden overgeleverd !....
De Pandita luisterde met medelijden naar deze openhartige
bekentenis en verlangde zelf naar het oogenblik, dat hij in den
naam des Heeren zou mogen ingrijpen en de verlossing, door
Christus gebracht, luide zou mogen verkondigen aan de gevangenen des Satans !
De Conferentie te Koepang was afgeloopen.
Zaterdag 19 Juli kwam de boot te Kalabahi aan en Maandag
21 Juli besteeg de Pandita zijn paard om naar Takailafoei te
rijden.
Karel was reeds des Zaterdags vooruit gezonden om alles
voor te bereiden en zou te Mainang op den Pandita wachten.
Zoodoende vertrok laatstgenoemde alleen van Kalabahi.
Nog lang oogde en wuifde zijn vrouw hem na. Hij gevoelde
zich als een koning, die tegen een machtigen vijand te velde
trekt en reeds met de zekerheid der overwinning, dus vol moed
en veerkracht, den strijd tegemoet gaat !
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Nog een laatste groet, een laatst vaarwel, en het vurige paard
draafde al over den vlakken weg in de richting van Takailafoei.
Ongeveer zes Kilometers liep de weg langs de schoone baai en
was hier vlak en goed, doch daarna begon het klimmen de
bergen in en op. Hier moest het paardje langzaam gaan en kon
de ruiter zijn gedachten den vrijen teugel laten.
De tropenzon overgoot als gewoonlijk het landschap met
haar stralen en spiegelde zich in de baai. Dezen keer had de eenzame ruiter echter geen blik voor de schoone natuur, ofschoon
die al haar pracht voor hem uitspreidde. Zijn gedachten waren
geheel vervuld met de komende gebeurtenissen.
Het was stil. Geen vogel kweelde, geen windje deed de boomen ruischen, hier geen beekje, dat vroolijk klaterend voorwaarts spoedde, geen zoemende torren of sjirpende krekels als
anders, niets van dat alles werd waargenomen.
Het werd middag. Gloedhitte stortte de zon op den eenzamen
ruiter neder, en de kale rotsen weerkaatsen dezen gloed nog
eens, zoodat alles tezamen hoogst afmattend op hem inwerkte.
De vroolijke, overmoedige stemming van straks verdween meer
en meer. Ja, plotseling overviel hem een onverklaarbare angst.
„Gij trekt zoo moedig voorwaarts, maar weet gij wel wat u te
wachten staat ? .... Als er nu eens werkelijk iets waar is van
hetgeen de menschen over de geesten en hun macht vertellen ? .... Gij gaat alléén en dat tegen een vijand, voor wien
geheele kampongs vreezen ! Tegen zichtbare en onzichtbare
machten beide ! ... .
Keer terug ! .... Denk aan vrouw en kinderen te Kalabahi !"
Vreemd, daar straks was deze man zoo zeker van de overwinning, zoo onwrikbaar in zijn overtuiging, en nu ? ... .
Angstig keek hij rondom zich.
Er was niemand te zien en niets dat zijn angst ook maar voor
het geringste rechtvaardigde. Desniettegenstaande voelde hij
zich zwak worden, o zoo zwak !
Onwillekeurig hield hij den teugel in.
Weêr klonk de stem van den verzoeker in zijn oor : „De
menschen hebben reeds zooveel griezeligs verteld, als er nu
eens iets van waar was ? Wilt gij uitgaan om deze machten der
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duisternis uit hun donkere schuilhoeken te verdrijven ? Weet
gij wel, wat gij doet ?"
Zwaar klopte het gloeiende voorhoofd, de keel brandde van
dorst, krampachtig hield de bevende hand den teugel in ... .
Daar drong een andere stem tot hem door. Een stem uit de
grijze oudheid en van een anderen strijder, die eveneens uittrok om heidensche machten uit hun schuilplaatsen te verjagen. En wat zeide deze man ?
„De Heere heeft tot mij gezegd : Mijne genade is u genoeg,
want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, Zoo zal ik dan
liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus
in mij wone ; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig !" (2 Cor.
12 : 9, lob).
Ja, niet in eigen kracht zullen wij overwinnen, maar door en
met Christus, Die gezegd heeft : „Mij is gegeven alle macht in
hemel en op aarde. Gaat dan henen, onderwijst al de volken,
dezelve doopende in den naam des Vaders en des Zoons en des
Heiligen Geestes, leerende hen onderhouden alles wat Ik u
geboden heb. En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen, tot de
voleinding der wereld." (Matth. 28 : i8--2o).
„Gij zijt niet alléén, gij eenzame op uw afgelegen post
Er is een biddende gemeente die achter u staat ; er zijn geloovigen, die u schragen en dragen door hun voorbede ! Met
God, met Christus zult gij overwinnen, ga dan in deze uwe
kracht !" zoo klonken eenmaal de afscheidswoorden van zijn
ouden Vader bij zijn vertrek uit Holland.
Als met een tooverslag was de ontmoedigende stemming verdwenen.
Met een dankgebed in het hart en een juichtoon op de lippen
greep de Pandita den teugel weer vast in de hand.
Voorwaarts !
Nu hadden de verzengende stralen der middagzon geen invloed meer op hem. De zwakke oogenblikken waren voorbij !
Beschaamd dacht hij er aan. Immers toen hij uittrok, als een
koning, als een zwaar bewapende, was dit in eigen kracht, vertrouwende op zich zelf ! Thans ging hij als een gewoon soldaat,
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dere, maar volgende het bevel van zijn machtigen Aanvoerder
Nu even zeker van de overwinning, doch niet van zijn victorie,
maar van die van zijn Koning, Dien hij wilde dienen !
Voorwaarts ! !
Te Mainang aangekomen, keek hij tevergeefs uit naar Karel.
Een verlaten hut was alles wat hij vond. De menschen die de
bagage brachten waren nog ver achter. Vermoeid ging hij op de
bale-bale zitten.
Eindelijk kwamen ze met de blikken, waarin zijn kleeren en
levensmiddelen.
De Pandita moest zelf zijn rijst koken en zijn paard verzorgen.
„Wellicht heeft Karel te Kalaisi oponthoud gehad en zal daar
overnachten. Dan zal ik hem daar morgen wel ontmoeten."
De nacht was vreeselijk koud. De dragers vonden het zelfs
bij hun kampvuurtjes nog te koel en gingen lego-lego dansen
om warm te worden. Met hetzelfde doel sloot de Pandita zich
bij hen aan, zeer tot aller vermaak !
Den volgenden morgen vroeg ging het weer verder naar
Kalaisi. De Pandita zocht de eerste stralen der morgenzon op
en liet zich gaarne door hen koesteren. Hij moest weer alleen
verder trekken, doch heden was er van angst geen sprake.
Voorwaarts ! !
Dicht bij Kalaisi kwam Karel, omringd door een zestal dorpshoofden en den Kapitan (onder-districtshoofd), hem vroolijk
tegemoet.
De Kapitan van Batoelolong was reeds lang Christen, hoewel
nog niet gedoopt. noodra hij hoorde, dat de Pandita in aantocht
was, had hij boodschappers gezonden naar de heeredienstplichtigen, die aan den weg werkten, om hun mede te deelen, dat
er dien avond, na afloop van het werk, te Kalaisi een godsdienstoefening zou gehouden worden. Dit deelde hij den Pandita onderweg reeds mede, opdat deze er zich op zou kunnen voorbereiden.
Karel was tot ver in het binnenland gegaan en had daardoor
niet tijdig op de afgesproken plaats kunnen verschijnen. De
Pandita was blij toen hij hem nu zag, want hij moest thans als
gids dienst doen bij den verderen tocht.
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Des avonds, kort vóbr het donker werd, stroomden van alle
kanten de naakte bruine mannen toe. Hun mooie dichte kroeskoppen hadden ze met bloemen en kammen vol kralenwerk versierd. Sommigen hadden het haar hoog opgekamd, anderen
hadden het met roodgeverfde rottan als een heibezem samengebonden. Enkelen droegen er ook blinkende schelpjes in als
sieraad. Een bewijs, dat alien zich in feestdos hadden gestoken
voor deze gelegenheid ! De meesten onder hen hadden nog
nooit een preek bijgewoond of een Europeaan gezien. Er
kwamen ongeveer tweehonderd mannen. Gemakkelijk hurkten
ze voor de deur van de baroega neder.
Misschien interesseert het den Lezer eens te hooren, hoe de
eerste aanknoopingen met de heidenen geschieden. Mocht hij
zich evenwel aan vorm of inhoud dezer prediking stooten, dan
bedenke hij, dat men hier met een uiterst primitief volk te doen
heeft en dat door de Zendelingen met veel moeite naar den
juisten vorm moet worden gezocht ; ook, dat door eerst omgang
met de bevolking te zoeken en hun verhalen geduldig aan
te hooren en hun zeden en gewoonten te leeren kennen, de
Zendeling pas na jaren leert, hoe hij een geschikte preek voor
hen moet samenstellen.
Bij het licht van een petroleumlantaarn las de Pandita de gelijkenis van den verloren penning voor en vertelde daarna deze
geschiedenis aldus :
„Hoog op een berg leefden heel gelukkig met elkander een
man en een vrouw. Op zekeren dag moest de man met alle
andere bewoners van die streek naar de kampong van den
Radja komen. Daar hoorden ze tot hun verwondering, dat
ze voortaan elk jaar belasting moesten betalen, en wel een rijksdaalder per gezinshoofd. Alles behalve gesticht over deze mededeeling, verlieten ze den Radja en keérden ontevreden terug
naar hun woonplaats, want ze begrepen nog niet, waar dat
goed voor was.
„Thuis gekomen, vertelde deze man aan zijn vrouw, dat ze
van nu af belasting moesten betalen, „Voor dit geld zal het Bestuur dan betere wegen laten maken en een dokter laten komen,
om ons te helpen als wij ziek zijn, en verder komen er soldaten
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om ons te beschermen tegen onze vijanden en nog veel meer,
heeft de Radja verteld. Hoewel ik nog niet alles begrijp,
moet ik alles goedvinden. Nu is het echter de vraag : waar
moeten wij dat geld vandaan halen ?"
„De vrouw was erg slim en zeide : „Kijk eens, wij maken een
tuin en planten er mais in. Als dan de vrucht rijp is, verkoopen
wij die aan de handelaars te Kalabahi en van dat geld betalen wij
de belasting."
„Dit was een goed plan. Samen gingen ze den volgenden
morgen naar het bosch, kapten boomen om en ruimden struiken
weg en verbrandden dat alles na enkele dagen. Dat is een zwaar
werk, dat weten jullie wel, maar toen de oogsttijd kwam, stonden er mooie groote maiskolven aan de stengels ; wel drie aan
één plant !
„De vrouw deed de kolven in een mand en bracht die naar
Kalabahi. Ze moest verscheidene keeren loopen om alles weg
te brengen, zooveel hadden ze geoogst. Nadat ze alles gebracht
had, ontving ze er vijf gulden voor !
„Wat was die vrouw blij ! Ze draafde naar huis om het haar
man te vertellen. Deze was juist naar het bosch gegaan om wilde
honig te zoeken.
„Ha," dacht de vrouw, „dan zal ik hem eens verrassen."
„Ze wachtte met ongeduld, totdat haar man thuis kwam.
Vreugdestralend liep ze hem tegemoet en riep hem van verre
toe : „Raad eens hoeveel geld onze mais heeft opgebracht ? !"
„De man kon het niet raden.
„Vijf gulden !" antwoordde de vrouw opgewonden. „Ga
maar mede in het huis, dan zal ik ze je laten zien."
„Hier zijn ze," zei de vrouw, terwijl ze haar sirihmandje te
voorschijn haalde. Ze begon de blinkende guldens te tellen :
een, twee, drie, .... vier, .... maar waar is de vijfde ?" ... .
„Vlug haalde ze het kalkdoosje en de sirih uit het mandje,
want die eene gulden was bepaald in een hoekje gerold. Nadat
het mandje echter geheel geledigd was, werd de vermiste gulden
nog niet gevonden.
„Daar begrijp ik niets van ; wel tien maal heb ik ze overgeteld !"
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„Ze telde de geldstukken nog eens, maar die ééne gulden
bleef zoek. De arme vrouw werd bleek van schrik.
„Samen doorzochten ze het geheele huis, doch zonder resultaat ; het geldstuk werd niet gevonden !
„Wat is dat jammer !” zei de man, „weet je wel zeker, dat er
vijf waren ?"
„Ja, heel zeker, ik heb ze kort voor je thuis kwam nog geteld."
„Dan moet hij ook gevonden worden."
Met grooten ijver zochten ze verder. Het werd reeds donker,
doch ze gaven het niet op. Met een bos brandend stroo lichtte
de man bij en zocht de vrouw alles af.
„Eindelijk zag ze onder het huis den gulden tusschen twee
steengin zitten. Eerst met groote moeite kon ze hem daar tusschen uit verwijderen, maar nu had ze hem toch in handen.
Wat was haar vreugde groot !
„Ze danste van pret. Dadelijk riep ze de buurvrouwen bij
elkander en deelde de geschiedenis mede. Den geheelen nacht
bleven ze nog zitten praten over den gulden die verloren was,
doch gelukkig weer was teruggevonden."
De donkere oogen der toehoorders schitterden. Dat ging er
in. Voor deze menschen, die niets bezitten, is een gulden een
heele schat !
„En", vervolgde de Pandita, „waarom heeft de Heere Jezus
nu deze gelijkenis verteld ?" .... Dat zal ik jullie eens zeggen
„Een oude man, in de kampong Adang, vertelde mij eens, dat
Lahatalla de boomen, de bloemen, de dieren en de menschen
heeft gemaakt.
„Dit is volkomen juist. Lahatalla heeft de zon en de maan en
de boomen, bloemen en dieren gemaakt en nadat alles klaar
was ook de menschen.
„Lahatalla was erg gelukkig met zijn schepping en verlustigde
er zich dagelijks in. Op zekeren dag kwam Lahatalla weer eens
kijken naar hetgeen hij had gemaakt en zie, de boomen, bloemen
en dieren waren er allemaal, doch de menschen ontbraken !
„Hoe is dat mogelijk," dacht Lahatalla, „ik heb ze toch gemaakt, en nu zijn ze weg ?" Hij ging de menschen zoeken,
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want Hij gevoelde zich erg ongelukkig, nu de menschen er niet
meer waren.
„Na lang zoeken zag Lahatalla de menschen, maar ze waren
in de macht van Hangila gekomen 1). Zooals de gulden tusschen
de steenen bekneld zat, zoo waren de menschen door Hangila
vastgebonden !
„Hoe kwam dat ?
„Ze hadden naar de stem van Hangila geluisterd en waren
ongehoorzaam geworden aan de stem van Lahatalla ! Daardoor
waren ze in slavernij van Hangila gekomen.
„Hoe moet ik ze nu verlossen ?" dacht Lahatalla. „Dat is erg
moeilijk."
„Lahatalla had een Zoon, Toehan Jezus, Dien Hij zeer beminde, want Deze was altijd bij Hem en deed steeds alles wat
Lahatalla kon verheugen. Toch kon Lahatalla niet gelukkig zijn,
zoolang de menschen onder de slavernij van Hangila zuchtten.
Daarom sprak Lahatalla tot Toehan Jezus : „Ga naar de aarde
en verlos de menschen, want ze zijn Mijn eigendom en nu gaan
ze verloren door Hangila. Hoewel het hun eigen schuld is,
dat ze moeten sterven, wil Ik toch niet dat ze allen verloren
gaan."
„Toen kwam Toehan Jezus naar de aarde en zocht de menschen. Ze zaten echter gebonden door Hangila en die wilde ze
niet loslaten, dus moest Toehan Jezus ze eerst bevrijden. Hangila verdedigde zijn onrechtmatig bezit en richtte een pijl op
Toehan Jezus en trof Hem in den voet.
„Daarna nam Toehan Jezus zijn kapmes en bracht Hangila
een doodelijke wonde toe. Nu kon Hij de menschen verlossen I
„Lahatalla was natuurlijk blij, want de menschen waren Zijn
eigendom. Door eigen schuld verloren geraakt, werden ze
nu door Toehan Jezus wedergevonden en verlost uit de knechtschap van Hangila ! Zooals de vrouw erg blij was, toen ze haar
gulden tusschen de steenen uithaalde, zoo was Lahatalla verheugd, toen Toehan de menschen bevrijdde.
1) Hangila is een duivel, sterke vijand van Lahatalla, in de Aloreesche verhalen.
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„Ieder mensch, die nog niet verlost is door Toehan Jezus, is
nog in de macht van Hangila, want hij doet dingen waarmede hij
Lahatalla bedroeft ! Indien echter iemand de stem van den
Heere Jezus hoort en Hem gehoorzaamt, dan wordt hij verlost
en is Lahatalla erg blijde.
„Nu is Toehan Jezus ook tot u gekomen, om u te verlossen
uit de macht van Hangila en van alle andere booze geesten, die
tot nu toe over u hebben geheerscht. Als gij luistert naar Zijn
stem, zult gij ook door Hem worden gevonden en bevrijd en zal
er groote blijdschap zijn in den Hemel bij Lahatalla, want gij
zijt Zijn eigendom ; doch zoolang gij aan de afgoden offert,
dwaalt gij ver van Lahatalla af en bedroeft Hem zeer. Luistert
daarom goed naar de stem van Toehan Jezus en naar de prediking van Zijn woord, dan zult gij ook vrij gemaakt worden uit
de banden van Hangila en van de vrees voor de booze geesten.”
Een van de dorpshoofden stond op en zei : „Toean, wij weten
wel, dat wij knechten zijn van Hangila en de andere geesten,
daarom hebben wij u geroepen, opdat wij van hen bevrijd zouden worden. Wij begrijpen ook, dat wij Lahatalla bedroeven
als wij verkeerde dingen doen. Kijk eens, als ik bijvoorbeeld de
vrouw van mijn buurman kwaad doe, dan doodt hij mij ;
steel ik zijn mais, dan geeft hij mij een pak slaag ; zeg ik een
leelijk woord tegen hem, dan wordt hij boos ; dat zijn dus alle
verkeerde dingen."
„Zeer juist, oude Vader, zoo mooi had ik het niet kunnen
zeggen ! En nu, gij allen die hier zijt hebt gehoord, wat deze oude
Vader zeide, onthoudt dat goed. Alles waar je een ander schade
mede berokkent, of boos of bedroefd door maakt, is zonde, en
daarmede bedroeft gij Lahatalla, want gij gehoorzaamt in dezen
de stem van Hangila en blijft daardoor in zijn macht. Als gij
nu den Heere Jezus gehoorzaamt, doet gij zulke dingen niet
meer en is Lahatalla verheugd. Hij is als een Vader, die niet
gaarne ziet dat zijn kinderen dingen doen waarvan de oude
Vader zooeven sprak, maar hij ziet gaarne, dat gij elkander gelukkig maakt."
Een ander dorpshoofd nam het woord : „Toean, als wij allen
Christenen worden, zal het wel heerlijk zijn, want dan behoeven
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wij niet meer te vreezen voor de booze geesten en ook niet voor
de menschen, want dan doet niemand ons meer kwaad 1"
„Juist, als gij allen echte Christenen wordt, verlosten door
Toehan Jezus, dan zult gij echt gelukkig worden."
Er ging een tevreden gemompel door de vergadering.
De Pandita stelde voor, om samen tot den Heere te bidden,
opdat ook zij werkelijk mochten verlost worden. .
Karel was op eens ijverig in de weer.
Bij het licht van de lantaarn toonde hij, hoe ze de handen
moesten vouwen en de oogen sluiten, want zóó had hij het
altijd in het huis van den Pandita gezien ! Heimelijk moest deze
lachen, toen ze allen hun best deden om deze voorschriften zoo
stipt mogelijk uit te voeren en sommigen zelfs vroegen : „Is het
zoo goed ?"
Ach, op de uiterlijke vormen komt het niet aan, als het hart
er maar bij is. Toch kan het geen kwaad, als de menschen van
begin af aan leeren, steeds met heiligen ernst aan God te denken
en tot Hem te spreken.
Na het gebed gingen ze allen naar hun boschbivakjes terug
en de Pandita kon verzekerd zijn, dat de geschiedenis van den
Gulden tot in het oneindige werd herhaald en de toepassing
lang en breed besproken zou worden.
Den volgenden morgen heel vroeg braken ze op. Ze moesten
den hoofdweg verlaten en te voet het steile, woeste gebergte van
Midden-Alor beklimmen. Al de dorpshoofden en vele anderen
liepen mede. Het ging echter in zulk een snel tempo, dat de
arme Pandita hen niet kon bijhouden. Telkens moest hij hijgend
stil staan. De Aloreezen wisten echter van geen vermoeidheid :
de vreugde gaf hen vleugelen. Met een min of meer medelijdenden blik keken zij den Pandita aan. Zij vonden zichzelf
veel flinker dan hem !
Een der hoofden sprak naief : „Die Hollanders zijn toch dom,
zij kunnen niet eens loopen I Kijk eens, hoe hij naar adem staat
te happen ! Wij Aloreezen kunnen dat veel beter en zijn dus
eigenlijk veel knapper."
„Dat is waar," moest de Pandita bekennen, „gij Aloreezen
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kunt beter loopen dan wij Europeanen, maar of gij daarom zooveel knapper zijt, is een andere vraag. Kijk eens hier, kunt gij
ook zoo iets maken ?" De Pandita haalde zijn horloge uit den
zak en liet hen dit zien. Met groote nieuwsgierigheid werd het
van alle kanten bekeken. Ze schudden hun kroeskoppen, doch
of ze nu overtuigd waren van de meerdere kunde der Europeanen, bleef twijfelachtig. Gelukkig kreeg de Pandita een
onverwachte, veel betere gelegenheid, hen van het overwicht
der Europeanen te overtuigen.
Ze kwamen aan een diep, doch vrij smal ravijn. Met groote
behendigheid klommen de mannen behoedzaam naar beneden.
Eiken steen of vooruitstekende rots omklemden ze daarbij met
hun bloote voeten alsof deze handen waren, en zonder ongelukken klommen ze zoo ook weder langs den steilen rotswand
omhoog. Hun bloote voeten waren voor dit terrein veel beter
geschikt dan de met spijkers beslagen schoenen van den Pandita. Hij durfde het hun echter niet na te doen, want hij zou
zeker in den afgrond zijn gestort ! Zonder bedenken nam hij
daarom een aanloop en sprong pardoes over het ravijn heen.
Er brak een luid gejuich los. Met bewonderende blikken, ja
zelfs met zekeren eerbied, keken ze den Pandita aan. Openhartig zei de vroegere vrijmoedige spreker : „Toean, nu
hebben wij gezien, dat de Hollanders toch eigenlijk veel
knapper zijn dan wij, want wij zouden dat zeker niet gedurfd
hebben."
Zonder het zelf te weten, had de Pandita de eer van zijn volk
gered en het vertrouwen herwonnen ! Een lichamelijke prestatie wordt door hen veel hooger geschat dan alle wetenschappelijke successen te zamen ! Zij kunnen klimmen als apen, doch
niet springen. Liever klauteren ze met halsbrekende toeren
langs den steilen rotswand van een ravijn, dan er even over heen
te springen. Terwijl de Pandita hen bewonderde vanwege hun
geklauter en hen daarbij niet gaarne zou hebben gevolgd, deden
zij hem dit op hun beurt en was het evenwicht hersteld. Nu
mocht hij gerust hier en daar blijven staan om op adem te
komen en namen zij hem dit niet meer kwalijk, ook al duurde
dit wachten nog zoo lang.
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Nadat ze uren ver hadden geloopen en er geen droge draad
meer aan de kleeren van den Pandita te vinden was, vroeg deze,
of de kampong nog ver was.
„De kampong ?" was de verwonderde vraag, „die ligt in
geheel andere richting. Dáár, achter dien hoogen bergtop, ligt
Takailafoei. Wij hebben u echter hierheen gebracht, om de
steenen op te ruimen, die ons reeds zoo veel kwaad hebben gedaan," vervolgde het kamponghoofd. „Wij willen gaarne Christen worden en verlost worden van de booze geesten, die daarin
wonen."
„Steenen, die door booze geesten worden bewoond en die
u kwaad doen ?" herhaalde de Pandita verwonderd.
„Ja, Toean, daar ligt bijvoorbeeld de „Kwoi-nata" (steen
die den buik ziek maakt). De geest die daarin woont is zeer
boosaardig. Als iemand er langs loopt en niet een bepaalde
tooverspreuk opzegt, krijgt hij hevige pijn in den buik. Wij
weten dat en kennen ook de ziekte-werende spreuk, doch
vreemdelingen worden er vaak het slachtoffer van. Het ergste
is evenwel, dat deze steen des nachts rondvliegt door het
luchtruim. Komt hij daarbij boven een of ander huis, dan
worden de bewoners ziek."
„Waarom ruimt gij zelf dien steen dan niet op ?"
Asadama, die den Pandita reeds lang achterdochtig had gadegeslagen, haastte zich te antwoorden : „Als iemand dezen steen
aanraakt, moet hij onherroepelijk sterven."
Zijn stem klonk als een bedreiging en hij beefde van verborgen wrok. Hij had zich met alle kracht tegen den wil van zijn
volk verzet, om met het oude te breken en Christen te worden.
Het was echter te vergeefs geweest. Zijn invloed was reeds lang
aan het tanen en thans luisterde niemand meer naar zijn woorden, Zij gaven meer gehoor aan de stem van hun dorpshoofd,
die den nieuwen koers volgde. Onwillig had Asadama zich bij
hen aangesloten, toen zij den Pandita gingen halen om alles
te laten opruimen. Gaarne was hij thuis gebleven, doch de gedachte, dat hij misschien op het laatste oogenblik nog alles zou
kunnen redden en voor hem en zijn volk ten beste doen keeren,
had hem gedreven mede te gaan en een oog in het zeil
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te houden. Thans vond hij de gelegenheid gunstig om den
Pandita schrik aan te jagen.
Deze antwoordde lachend : „En nu zendt gij mij daarheen
om den steen op te ruimen ? Moet ik dan óók sterven ?"
Met een vreemde schittering in zijn oogen en een bitteren
trek om den mond antwoordde de priester veelbeteekenend :
„Als Lahatalla werkelijk helpt, neen, dan niet, maar anders
zeer zeker I"
Hij was, als echte polytheist, overtuigd, dat er behalve zijn
eigen goden ook nog vele andere zijn, en dat elk volk zijn eigen
beschermgoden bezit. Hij wist, dat de Pandita zijn vertrouwen
stelde op den Heere (Lahatalla), nu moest Deze ook bewijzen,
dat Hij sterker was dan de geesten die den Kwoi-nata bewoonden. Was dit werkelijk het geval, dan zou den Pandita geen
leed geschieden en zouden zij ook bevrijd worden van deze
booze machten. Dit stond echter nog te bezien ; eerst moest
Lahatalla Zijn macht bewijzen door Zijn dienaar te bewaren.
„Daar is de plaats waar ze liggen", ging Asadama voort en
wees in een bepaalde richting.
„Waar ?"
R
„Dáár, in het dichte struikgewas."
Hij als priester wist precies waar elke godheid of geest zijn
zetel had.
Alle aanwezigen prevelden de bewuste tooverformule, om
tegen de aanvallen der Kwoi-nata bestand te zijn.
Met veel moeite trachtte de Pandita tot de aangewezen
plaats door te dringen. De slingerplanten en struiken waren
echter zóó dicht in elkander gegroeid, dat het onmogelijk was er
door heen te komen. Niemand durfde te helpen, alleen Karel
greep moed en volgde. De onmogelijkheid inziende om zóó
door het dichte struikgewas te dringen, vroeg de Pandita een
kapmes ter leen. Niemand durfde echter het zijne te geven, uit
vrees voor de gevolgen.
De Pandita keerde terug, zag hen ernstig aan en vroeg : „Wilt
gij dat ik dezen steen opruim ?"
„Ja, ja !" antwoordden velen.
„Dan moet gij mij ook helpen, anders ga ik terug."
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Dat was een moeilijk geval voor deze heidenen. Sommigen
voelden nu reeds pijn in den buik, wat moest het dan wel worden als ze nog dichterbij kwamen ? Anderen trachtten zich
heimelijk te verwijderen en deden alsof ze met de heele zaak
niets te maken hadden.
Eindelijk trad het dorpshoofd naar voren. „Toean, wij willen
gaarne verlost worden van de booze Kwoi-nata en zouden u
ook zeker helpen, doch wij durven niet, uit angst voor de wraak
der geesten. Als u echter eerst met ons wilt bidden, dan zullen
wij u helpen."
Dit was inderdaad een stoutmoedig besluit. Eenige mannen
stemden daarmede in en boden hun hulp aan, mits Lahatalla
hen wilde beschermen. Asadama hield zich op een afstand.
Heimelijk hoopte hij, dat de vreemde indringer geducht zou
worden gestraft voor zijn overmoed. Toch wilde hij gaarne
de kat uit den boom kijken en getuige zijn van den strijd der
geesten, die onverbiddelijk volgen moest.
„Goed, ik zal Lahatalla bidden om de booze geesten te verdrijven en u uit hun macht te verlossen. Lahatalla wil niet dat
gij in angst en vrees leeft, wel dat gij Hem met vreugde dient."
Een vurig gebed om verlossing en verlichting voor deze gebondenen des Satans steeg op tot den Heere God.
Nauwelijks was het „amen" uitgesproken, of het dorpshoofd
begon met grooten ijver de struiken weg te kappen. Eenige
jonge mannen volgden zijn voorbeeld, terwijl de meerderheid
zich op een afstand hield, angstig wachtend op de dingen die
komen zouden.
Asadama trad nader. Krampachtig omklemde hij zijn geestensteen. Het ging hier om „zijn-of-niet-zijn" van .zijn goden en
geesten, en door zijn geestensteen, dien hij steeds bij zich droeg,
meende hij de lieden te sterken in den strijd. Immers stonden
nu zijn eer en aanzien als priester en daarmede zijn bestaan
op het spel ! Hun overwinning was ook zijn victorie, maar
hun nederlaag beteekende tege lijkertijd de vernietiging van
zijn toekomst !
De sterke held, die tot nog toe allen had bedwongen, begon
te twijfelen !
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„Wanneer zij zich tegen dezen machtigen, vreemden God
niet kunnen verdedigen, zijn zij reddeloos verloren !” dacht hij
overluid.
Met iedere minuut steeg de spanning. Steeds kwamen ze
dichter bij de plaats waar de steenen lagen, die reeds geslachten
lang de menschen in hun ban hadden gehouden. Iedereen had
voor hen gebeefd en gesidderd, ontelbare offers waren er reeds
gebracht, en nu ... .
Dicht bij de gevaarlijke plaats gekomen, staakten de mannen
hun werk. Het hoofd gaf zijn kapmes aan den Pandita en zei :
„Toean, nu is het uw beurt."
Met kloppend hart en in groote spanning hakte de Pandita de
laatste struiken weg. Daar lag de gevreesde Kwoi-nata !
Eenige steenen lagen netjes op elkaar gestapeld en daar bovenop een groote, platte witte steen, de gevreesde woonplaats van
de booze geesten. Deze ruw behouwen steen was 35 c.M. lang,
12 c.M, breed en io c.M. dik.
Schuchter kwamen de lieden naderbij, toen de Pandita dezen
steen opnam, de afmetingen noteerde en hem bekeek. Ook
Asadama deed een paar schreden naar den Pandita toe. Zijn
oogen stonden strak, zijn lippen waren samengeperst en als
het ware bloedloos geworden. Zijn neusvleugels trilden en zijn
handen grepen zenuwachtig in het mandje met toovermiddelen.
De Pandita sloeg nu den steen voor de verschrikte blikken
der toeschouwers stuk. Er heerschte een angstige spanning,
een roerlooze stilte. Ieder verwachtte, dat de Pandita dood zou
nedervallen. Asadama staarde hem met wijd opengespalkte
oogen aan. Hij verbleekte ; zijn knieën knikten.
„Daar ... • ja. .. • hij valt .... hij bezwijkt ! !" ... •
De Pandita bukte zich om de stukken op te rapen. Deze beweging had de priester in zijn overprikkelde fantasie aangezien
als het sterven van den Pandita. De juichtoon van eerstgenoemde was echter te vroeg aangeheven, want zijn tegenstander stond al weer ongedeerd rechtop en gaf de stukken
steen in handen van den kapala, om ze weg te werpen.
„Gooi ze zoover ze vliegen willen !" riep Karel opgewonden uit.
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Het dorpshoofd stond verlegen, besluiteloos.
„Vooruit dan toch !" spoorde Karel hem aan.
Nu greep de man moed en wierp de stukken steen naar alle
richtingen weg. Ook de andere steenen werden stukgeslagen en
verstrooid.
Een zucht van verlichting steeg op uit veler borst. Nu was het
uit met de tyrannie der geesten ! .... Bevrijd ! .... Verlost ! ....
Voorwaarts nu, naar een andere plaats waar nog steenen
lagen !
Zwijgend volgde Asadama. Hij dacht terug aan den dag,
waarop hij jaren geleden aan deze steenen had geofferd en den
geesten had gesmeekt, hem van zijn doodsvijand, van Moeilet, te verlossen ! Ook toen werd hij teleurgesteld. De jongeling
bleef ongedeerd !
„Is het dan toch een dwaling van ons, te meenen, dat deze
steenen bewoond zijn ? .... Wacht maar, de toekomst moet
het leeren 1"
„Toean, daar ligt de „Laloembai" (kindermoordenaar), die
moet ook weg !" riep het dorpshoofd opgewonden uit.
„Waarom ?"
„Omdat de geest die daarin woont zeer wreed is !
Als er bijvoorbeeld een jonge moeder op het veld aan het
werk is, of in de kampong haar bezigheden verricht, laat deze
geest haar wel eens schrikken en het gevolg is dan altijd, dat
haar kind sterft. Daarom moeten wij steeds alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen, om zulke vrouwen te beschermen."
„Ja, dat is vreeselijk !" antwoordde de Pandita. „En hoe
beveiligt gij dan uw vrouwen ?"
„Dat doe ik, door mijn invloed op de geesten !" sprak Asadama vol trots en zelfbewustzijn. „Ik sta met alle geesten in
verbinding en door mijn tusschenkomst worden ze bewaard !
Als ik dat niet doe, zijn ze allen een speelbal der booze geesten !"
Hoog opgericht en met een min of meer toornigen blik op den
vreemdeling, stond de loeboelong voor hem. Nog hoopte hij
zijn tegenstander en de kampongmenschen schrik aan te
jagen en voor zich en zijn goden te winnen. Hij zag dan ook,
dat eenigen onder hen verlegen met den voet in het gras
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woelden, of plotseling meenden een struik te moeten kappen.
Nog éénmaal wilde Asadama een kans wagen. Schijnbaar tot
den Pandita, doch in werkelijkheid tegen zijn kampongmenschen,
vervolgde hij : „Deze steen dient ook voor een ander doel. Als
een man er aan twijfelt of zijn vrouw hem wel trouw is, brengt
hij haar naar deze plaats en spreekt een bepaalde tooverformule uit. Deze woorden heb ik hen geleerd. Bekent de vrouw,
dat ze schuldig is en noemt dan den naam van den in de zaak
betrokken man, dan moet die sterven. Bekent ze niet, dan zal
zij zelf sterven."
„En als zij onschuldig is ?"
„Dan gebeurt er niets en is haar man overtuigd van haar
onschuld."
„Goed, maar wanneer ik thans dezen steen wegneem, dan
kunt gij zulke dingen niet meer onderzoeken," sprak de Pandita
om een antwoord uit te lokken.
Triomfantelijk keek de tooverpriester rondom. Daar had, naar
zijn meening, zijn tegenstander hem een scherp wapen in de
hand gedrukt !
„zoo, kom nu eens voor den dag, gij dapper dorpshoofd, dat
ons van onze geesten wil verlossen !"
Met doorborende oogen zag hij zijn tegenpartij aan.
Het antwoord verraste echter zoowel Asadama als den
Pandita.
„Toean," begon het hoofd, den priester vertrouwelijk aarïziende, „de Goeroe en Karel hebben ons geleerd, dat een
Christen zulke dingen niet mag doen. Dus, als wij Christenen
worden, hebben wij dezen steen vanzelf niet meer noodig."
Er volgde een pijnlijke stilte op deze woorden.
De Pandita keek den loeboelong aan en zag, hoe dezen het
bloed naar het hoofd steeg. Zoo werd ook dit wapen uit zijn
handen geslagen en in onmachtige woede moest hij het aanzien, dat de Pandita aan het werk toog om ook dezen steen uit
zijn verborgen schuilplaats te halen en te vernietigen.
De Laloembai was een gladde, bijna ronde steen van 22 c.M.
middellijn. Gladgeslepen en rond, als uit een rivierbedding afkomstig, was het een raadsel, hoe hij boven op dezen berg kwam,
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waar uren in den omtrek geen rivier te vinden was. Ook konden
de bewoners geen inlichtingen verschaffen omtrent den oorsprong van dezen steen, en wellicht juist daardoor werd hij als
een geestenwoning aangezien en gevreesd.
Thans waren zij er niet meer bang voor. De Laloembai werd
stukgeslagen en lachend wierpen ze de deelen naar alle windrichtingen heen. Nu behoefden de toekomstige moeders geen
kwaad meer te duchten voor hun kindertjes ! De heerschappij
van den geweldenaar had haar einde gevonden ! Er was een
sterkere over hem gekomen en had in een korte spanne tijds
den gevreesden tyran vernietigd !
Verlost ! !
Juichend gingen ze naar een anderen berg, waar een zeer oud
zwartgebraad en gebarsten kookpotje lag, waaraan ook bovennatuurlijke krachten werden toegeschreven, namelijk dat de
geest, die daarin zetelde, de spijzen kon vergiftigen. Dit was nu
wel goed in oorlogstijden, want dan baden ze den geest om de
spijzen van den vijand te vergiftigen, doch dit had evenzeer
zijn keerzijde. Was namelijk de vijand hen vóór geweest, dan
was het mogelijk, dat de spijzen die zijzelf wilden nuttigen, door
denzelfden geest waren vergiftigd, zoodat ze nooit geheel zeker
waren van de gevolgen van zijn tusschenkomst.
Eindelijk kon de Pandita den terugtocht naar de kampong
aanvaarden. Wat was hij moe ! Al zijn ledematen deden hem
pijn.
Er volgde nog een zeer moeilijke weg. Met groote moeite
moest hij langs steile rotswanden klimmen, door dicht alangalang loopen, waarin hij bijna geheel verdween, en over de lavabrokken, die hier en daar verstrooid lagen.
Eindelijk bereikten ze het dorp. Er was voor den Pandita een
klein hutje vrijgemaakt. Dood-moe liet hij zich op de rustbank
van bamboelatten neervallen. Deze was wel geen sofa, doch
voor den oververmoeiden man een ware uitkomst. Karel
maakte eten gereed en kookte het drinkwater. Het was reeds
laat geworden en de dag spoedde ten einde.
Terwijl de Pandita in zijn hutje rustte, had er in het huis van
het dorpshoofd een hevige woordenwisseling plaats tusschen
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dezen en Asadama. De priester was woedend en kon zich niet
langer bedwingen.
„Gij berooft ons van onze goden," sprak hij bits. „Gij ontneemt ons den zegen der voorouders ! Wat geslachten lang
heilig is geweest, vertreedt gij met voeten !
„Wat weet gij, jonge man, van de adat af ? .... ik, ik, Asadama, de priester van het dorp, ik weet het alleen !
„Gij zijt een dwaas, een vermetelde zot .... De wraak der
goden zal u treffen ! De geesten zullen al hun toom op u doen
nederdalen !
„Dan zult gij mij roepen, maar ik zal niet komen. Gij zult mij
smeeken, doch ik zal mij doof houden ; gij zult mij bidden, maar
ik zal u aan de wraak der geesten overleveren !" ... .
Met bliksemende oogen keek hij zijn tegenstander aan.
Deze was eerst een beetje beduusd en uit het veld geslagen,
doch weldra herstelde hij zich.
„Asadama, waarom zet gij zulk een grooten mond op ? Denkt
ge dan, dat ik de goden nog langer zal aanroepen, als ze toonen
onmachtig te zijn ? Denkt gij, dat ik voor u zal buigen en
zwichten, als gij mij bedreigt met den toorn der geesten
„Waarom hebben ze heden niet bewezen, dat ze sterker zijn
dan Lahatalla ? Ze hebben het zwijgend toegelaten, dat hun
woningen vernietigd werden ! Waar bleef dan hun macht en de
sterkte van hun toorn ?
„Ze hielden zich stil en vluchtten, want er was een sterkere
godheid over hen gekomen ! Ze zijn wreed en laf, om arme
vrouwen en weerlooze kinderen te vermoorden ! Laat ze hun
macht en moed bewijzen en den Pandita doen sterven, dan
zullen wij ons voor hen als de sterkeren blijven buigen en ons
weer aan hen onderwerpen, doch anders niet !"
Asadama beet zijn lippen tot bloedens toe.
„De Pandita staat onder bescherming van zijn God, doch
wij niet ! Lahatalla zal hem bewaren, maar ons niet ! ... .
„Toch ben ik er nog lang niet zeker van, dat Lahatalla de
sterkste is. Tegenover de Kwoi-nata en de Laloembai misschien
wel, doch deze beiden zijn niet onze sterkste goden, dat weet gij
even goed als ik.
218

„Laat hem eens den strijd aanbinden met onze dorpsgoden,
Oel en Wad, dan zullen wij eens zien !”
„Dat zal hij ook !" antwoordde het dorpshoofd driftig,
„morgen zullen wij al onze andere goden uitleveren !"
„Dwaas die gij zijt ! Wie moet ons dan beschermen en helpen
in den strijd tegen onze vijanden ? Wie ons vruchtbare akkers
geven en regenwater om te drinken ? Wie zal ons behoeden
voor de pijlen der booze geesten, die ons ziek maken ?"
„Dat zal Lahatalla doen, heeft Karel gezegd. Als wij in Hem
gelooven, zal Hij ons bewaren, juist zooals den Pandita."
„Karel is een lichtgeloovige knaap, een onwetend kind ! Hoe
kunt gij naar het gesnap van een kind luisteren en de wijze
woorden van uwen priester, die als een Vader voor u is, in den
wind slaan ? Vraag het den Pandita zelf, en gij zult hooren, dat
het groote vermetelheid zou zijn, als wij Aloreezen onze hulp
van den God der Europeanen zouden verwachten !"
„Goed, dat zullen wij doen, en gij gaat mede om het zelf te
vernemen."
Ze stonden op en gingen naar de hut van den Pandita. Deze
was door vermoeidheid op de harde rustbank in slaap gevallen.
De bezoekers gaven door luid kuchen hun verlangen te
kennen om den Pandita te spreken.
„Toean," begon het dorpshoofd gejaagd, „als wij nu al onze
goden uitleveren, helpt Lahatalla ons dan tegen onze vijanden
en beschermt hij ons tegen de booze geesten ? Zal Hij ons dan
regen en vruchtbare akkers geven ?"
„Natuurlijk, een Christen behoeft niets te vreezen. God, de
Almachtige, is de eenige en ware God. Hij regeert over allen en
alles. Hij kent ons en weet wat wij noodig hebben en geeft dit
ook aan allen die het van Hem verwachten."
„Is Lahatalla sterker dan onze goden ?" vroeg Asadama op
een toon, die geen bevestigend antwoord toeliet.
Kalm antwoordde de Pandita : „Ja, Lahatalla is de eenige
God des hemels en der aarde. Buiten Hem is er geen God."
„Toean, als wij onze goden uitleveren en den rug toekeeren,
zal uw God ons dan óók beschermen ?" vroeg het hoofd gejaagd. „Is Hij niet alleen een God der Hollanders ?"
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„Neen, de God des hemels is geen God voor een enkel volk,
maar is voor a ll en die in Hem gelooven, voor u en voor mij, een
Vader. Hij wil alle volken in Zijn liefde besluiten en de Heer
zijn over alle naties.”
„Kan de wraak van onze goden ons dan niet treffen ? Kunnen
die ons geen kwaad meer doen ?"
„Neen, luister maar."
De Pandita las den één en negentigsten Psalm voor : „Die
in de schuilplaats des Allérhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot den Heere
zeggen : mijne Toevlucht en mijn Burcht ! mijn God op welken
ik vertrouw ! Want Hij zal u redden van den strik des vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie ; Hij zal u dekken
met Zijne vlerken en onder Zijne vleugelen zult gij betrouwen ;
Zijne waarheid is eene rondas en beukelaar. Gij zult niet vreezen
voor den schrik des nachts, voor den pijl, die des daags vliegt,
voor de pestilentie die in de donkerheid wandelt, voor het verderf, dat op den middag verwoest." (r--6)
„Dewijl hij Mij zeer bemint, (spreekt God), zoo zal ik hem
uithelpen ; Ik zal hem op een hoogte stellen, want hij kent
Mijnen naam. Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhooren ;
in de benauwdheid zal ik bij hem zijn ; Ik zal hem er uit trekken
en zal hem verheerlijken. Ik zal hem met langheid der dagen
verzadigen en Ik zal hem Mijn heil doen zien," (14--16)
Zwijgend verlieten ze daarna de hut.
In de woning van het dorpshoofd kwamen de tongen los.
„Hij liegt, hij is een bedrieger !" riep Asadama toornig uit.
„Wees voorzichtig, hij wil ons in een valstrik lokken ! Wees
gewaarschuwd, laat onze goden niet los, want dan zijt gij verloren ! Die vreemdeling is een toovenaar, een dienaar van den
vreemden God, die ons in het verderf wil storten !"
De man was buiten zichzelf van woede. Met ingehouden
adem had hij naar de woorden van den Pandita geluisterd en
was er eerst van onder den indruk gekomen. Thans wilde hij
deze zwakheid overwinnen, door met te grooter kracht voor
zijn goden op te komen. Hij klemde zich aan een wrakhout vast,
terwijl de reddingsboot dicht nabij was.
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„Nog is niet bewezen, dat zijn God sterker is dan de onzen !”
„Ja, Asadama, je hebt gelijk, het is veel gewaagd, zoo maar op
de woorden van Karel en den vreemdeling af te gaan. Komt,
mannen van Takailafoei, hoe denkt gij over deze zaak ?"
Tot nog toe hadden ze zwijgend voor de deur gestaan en elk
woord nauwkeurig in zich opgenomen. Thans mochten zij
spreken en hun meening ten beste geven.
Eerst zwegen ze verlegen en wachtten op den oudste.
Deze vond het ook te gewaagd en sloot zich geheel bij den
priester aan. „Wat eeuwen lang voor onze voorouders het
hoogste is geweest en waarmede geslachten zijn samengegroeid,
mogen wij niet loslaten voor iets nieuws, iets onzekers," meende
de oude man.
„Gij mannen van Takailafoei !" riep Asadama met heesche
stem, „onze goden kennen wij en zij kennen ons. Wij weten
hun geschiedenis ; wij weten hoe wij ze moeten aanroepen en
tot vrienden houden. Zij hebben onze vaderen reeds vaak geholpen en ook ons nooit beschaamd !
„Van dezen vreemden God weten wij zoo weinig. Ja, als hij
werkelijk Lahatalla is, waarvan onze voorouders ons reeds vertelden, dan is het goed ; deze was de Schepper van hemel en
aarde en van de boomen en bloemen en van de menschen. Onze
voorouders mochten met hem spreken en van hem alles verwachten, doch nadat de verbinding met den hemel verbroken
is en Lahatalla zich teruggetrokken heeft, is dat alles anders geworden.
„Thans moeten wij eerst zekerheid hebben omtrent deze zaak.
Waarom zouden wij het betrouwbare opgeven voor het onzekere ? Mogen wij onze goden loslaten, vóór wij weten, dat de
nieuwe God sterker is ?
„Wij moeten ons met blijmoedigheid aan hem kunnen overgeven, wetende, dat wij geen booze geesten loslaten, om ons aan
nog wreedere uit te leveren ! Eerst als onze goden bewezen
hebben, dat zij niets tegen Lahatalla vermogen, zullen wij ons
aan hem onderwerpen ! Als Hij toont alléén God te zijn, zooals
de Pandita zegt, zullen ook wij hem eeren en onze onnutte
goden wegdoen.
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„Daarom heb ik een voorstel.
„Dezen nacht zullen wij een proef nemen. De goden moeten
zelf beslissen, wien wij zullen dienen. Wij willen ons natuurlijk
alleen aan den machtigste toevertrouwen, aan hem, die ons geluk,
een goeden oogst, veel kinderen en een lang leven kan geven !”
Deze woorden vonden algemeene instemming.
„Asadama moet, als de priester van Takailafoei, de proef
nemen en van den uitslag zal alles afhangen," stelde de oudste
bewoner voor, vertrouwende op den listigen loeboelong.
De anderen gingen er mede accoord. Daarna verlieten het
hoofd en de priester de vergadering en begaven zich naar de
woning van den loeboelong. Fluisterend spraken zij met elkander en waren weldra in de duisternis verdwenen. Vóór de
woning hielden ze stil en spraken nog lang op fluistertoon na.
Daarna beklom Asadama de ladder en ging in zijn huis.
Even later kwam hij terug met een boog en een pijl bij zich.
In een boom bij het huis zaten de kippen te dommelen. Op
een der onderste takken zat een vette jonge hen. De loeboelong
had ze met de hand kunnen grijpen. Hij legde evenwel de pijl
op de pees en trok af. Een gesmoorde smartkreet en doodelijk
gewond stortte het dier neder. De pijl was diep in het lichaam
gedrongen.
Asadama nam de kip, borg boog en pijl weer weg en ging met
zijn medeplichtige naar de hut van den Pandita.
„zoo," fluisterde hij het hoofd toe, „nu moet Lahatalla maar
eens zijn macht bewijzen." De pijl was zóó vergiftigd, dat een
hert of wild zwijn er slechts een kleine wonde mede behoeft te
krijgen, om binnen eenige minuten ontzield ter aarde te vallen.
„Als de Pandita er van eet, is hij binnen weinige minuten een lijk.
Bovendien heb ik de goden gevraagd, hem er door te laten
sterven. Gebeurt dit niet, dan is er geen twijfel aan of Lahatalla
is inderdaad sterker en moeten wij Hem dienen en onze goden
loslaten. Ge zult zien, in dit geval zal ik de eerste zijn, die mijn
goden en heiligdommen uitlever." Hij wachtte even en vervolgde : „Wij moeten nu eerst afwachten, hoe de strijd der
goden zal afloopen en wie de overwinning zal behalen."
Heimelijk verheugde hij zich over het voorloopig gelukken
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van zijn plan. Dat namelijk de Pandita aan het noodlot zou ontkomen, achtte hij geheel buitengesloten. De duivelsche list was
te goed overwogen en de voorzorgsmaatregelen te nauwkeurig
getroffen ! De strik was te mooi verborgen opgesteld !
Nog eens : het ging om „zijn-of-niet-zijn" van zijn goden en
daarmede van zijn eigen toekomst en die van zijn volk. Daarom
mocht hij voor geen misdaad terugdeinzen en had hij alles op
deze laatste kaart gezet. Waren de goden misschien niet in staat
zich zelf te verdedigen, zijn vergif zou zeker het doel niet
missen !
Schuchter betrad het tweetal de hut van den Pandita en het
dorpshoofd bood de kip aan. De Pandita was te vermoeid
om op te staan en liet de kip aan Karel geven om ze klaar te
maken.
Het was de gewoonte, elkander zulke kleine geschenken te
geven en een weigering kon de noodlottigste gevolgen hebben.
Daarom bedankte de Pandita hartelijk voor dit bewijs van
vriendschap en beloofde, dat hij er goed van eten zoude.
De bezoekers slopen weg. Asadama kon een juichkreet
nauwelijks onderdrukken. Een breede grijnslach speelde om zijn
mond. Duivelsche vreugde bezielde hem. Hij ging, met het
hoofd naar diens woning gekeerd, op de loer staan om den afloop af te wachten. Hij was volkomen zeker van zijn overwinning, terwijl zijn medeplichtige een heimelijken angst niet
kon onderdrukken. Met medelijden dacht deze aan den Pandita.
„Deze heeft zich echter op Lahatalla beroepen en verzekerd,
dat Deze iedereen beschermt, die op Hem vertrouwt, nu moet
hij het ook bewijzen," verontschuldigde hij zich in stilte, hoewel
zijn geweten hem luide aanklaagde. Telkens als de loeboelong
hem met duivelsche blikken aanzag, sloeg hij de oogen
neder. Onrustig schoof hij heen en weer, legde een nieuw stuk
brandhout op het vuurtje en kauwde verlegen op zijn sirih.
„Kijk," fluisterde Asadama, „Karel gaat naar binnen. Hij
heeft de pan van het vuur genomen" .... een veelbeteekenende
blik naar de hut van den Pandita voltooide den zin. „Eet
smakelijk," voegde hij er sarcastisch bij.
De ander durfde niet te kijken. Om zich groot te houden,
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-wilde hij wat zeggen, doch er zat een brok in zijn keel, hij kon
niets uitbrengen.
Karel bracht de kippesoep binnen.
Onbewust van eenig gevaar en hongerig door den zwaren dag,
at de Pandita de soep gretig op en verorberde het kippenboutje.
Na den maaltijd begaf hij zich vlug ter ruste, om krachten te
verzamelen voor den volgenden dag, die ook een zware beloofde
te zullen worden.
Nauwelijks had hij zich echter op zijn veldbed uitgestrekt, of
hij voelde een hevige kramp in den buik. Deze nam spoedig in
heftigheid toe.
Het werd beangstigend. Hij dacht aan een vergiftiging en
probeerde de maag leeg te maken. Het baatte niet, de pijn nam
met elke minuut toe. Hij kreeg het doodsbenauwd !
Daar trad de verzoeker op hem toe en fluisterde : „Dwaas die
gij waart, u in zulk een gevaar te begeven. Nu moet gij sterven,
geheel alleen, verlaten en vergeten, ver van alle menschelijke
hulp ! ....
„Uw vrouw en kinderen wachten te Kalabahi tevergeefs
op hun man en vader ! ... .
„Gij hebt met vuur gespeeld en u gebrand I ... .
„Waar is nu uw God ?" ... .
Het angstzweet brak hem uit. De pijn werd ondraaglijk.
Als een getrapte worm wentelde hij zich op zijn veldbed om
en om.
,,Zou het dan toch waar zijn, dat de geesten der heidenen
macht bezitten .... .
„Neen, neen, het kan niet ! De Heer is God en niemand
meer !"
En toch, die pijn ! 0, die ontzettende pijn ! ... .
Hij riep Zijn Heer aan in dezen nood en dacht aan den
voorgelezen gisten Psalm.
De pijn nam toe en de benauwdheid werd vreeselijk. Hij
wilde het wel uitgillen, doch bedacht zich. Neen, de heidenen
mochten niet hooren, dat hij het zoo benauwd had ! Zij zouden
juichen over de macht hunner goden !
Buiten hoorde hij de regelmatige ademhaling van Karel, doch
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hij durfde dezen niet te wekken, om de heidenen in geen geval
opmerkzaam te maken op wat daar binnen voorviel.
Daar vernam hij voor de deur de fluisterende stemmen van
Asadama en het dorpshoofd, die, door innerlijke onrust gedreven, kwamen zien hoe de zaken stonden.
„Waar is nu uw God ?" riep de verzoeker in zijn binnenste,
zoo dikwijls zich het lichaam kromde onder de hevige
pijnen.
„Waar is nu uw God ?" klonk het van buiten, waar de
heidenen op de loer stonden en elk oogenblik den doodsschreeuw van hun slachtoffer hoopten te vernemen.
„Waar is nu uw God ?" gierde de wind door de boomen voor
de hut.
Het was nacht, stikdonkere nacht.
Zwaar woedde de strijd der geesten. De Pandita begreep
thans maar al te goed den geheelen toeleg der zaak. Hij wist nu,
dat het hier niet alleen om zijn leven ging, maar om de overwinning van het Koninkrijk Gods op dat van den booze. 0,
was het slechts zijn leven, gaarne wilde hij het geven. Immers
hadden in den grooten oorlog duizenden vrijwillig hun leven
gegeven voor een aardsch koninkrijk, of werden in den dood
gedreven voor eer en roem ten bate van zich zelf of van anderen !
Hoeveel jonge menschenlevens zijn er niet te betreuren, die
aan aardsch bezit zijn opgeofferd ! Zou hij dan nu zijn leven
dierbaar achten, waar het ging om de zaak van God ? Neen,
hij wist zich geborgen voor tijd en eeuwigheid bij zijnen Heer
en Heiland.
„En de weduwe en de weezen te Kalabahi ?" vroeg de verzoeker.
„zij werden in de hoede des Heeren bevolen.
Alleen de gedachte, dat thans het heidendom zou zegevieren,
dat de goden der heidenen zouden schijnen machtiger te zijn
dan de God des hemels, kwelde hem meer dan de gedachte te
moeten sterven !
Onder folterende pijnen liep de eenzame in het kleine
kamertje op en neer, met geweld lederen smartkreet onderdrukkende. De mannen daarbuiten mochten niet hooren wat
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zij zoo gaarne zouden hebben gehoord ! In gebed worstelde hij
om de overwinning van het Koninkrijk Gods.
Al zwaarder werd de strijd.
De geestelijke machten, die ongetwijfeld in het heidendom
schuilen, lieten zich niet zoo gemakkelijk verdrijven !
Opgewonden spraken de mannen daar buiten en nu ook ongedwongen, vermoedende dat de Pandita reeds gestorven was,
daar alles zoo stil bleef.
Bij het licht van zijn lantaarn zag deze een paar glinsterende
oogen tusschen de reten doorgluren. Hij doofde het licht.
Neen, ze mochten zijn lijden niet zien en zich verheugen in
den zwaren strijd, die daar in dat kleine hutje uitgevochten
werd !
„O, Heere, laat mij slechts vijf minuten rusten, ïk ben zoo
moe, zoo ontzettend moe !"
Geweldig werd de worsteling. Wie zou overwinnen P
Stierf hij onder deze omstandigheden, dan was het misschien
voor langen tijd gedaan met de Evangelieprediking hier. Men
zou zich met vernieuwde kracht weer tot de oude goden wenden
en de Naam des Heeren zou een bespotting worden onder de
heidenen. Dat mocht in geen geval gebeuren !
„Heere, toon Uw macht en verdrijf de machten der duisternis !"
De Heere verhoorde zijn gebed.
Tegen den morgen werd hij rustiger. De pijnen namen af en
hij viel in slaap.
De groote Koning sprak tot Zijn geringen dienaar : „Ik
leef en gij zult leven !" En deze mocht antwoorden met den
Psalmist : „Ik zal niet sterven, maar leven, en ik zal de werken
des Heeren vertellen." (Psalm 118 : 17.)

226

HOOFDSTUK XVIII.
EEN HEERLIJKE OVERWINNING.

Den volgenden morgen om zes uur stond Karel voor het bed
van den Pandita en vroeg of deze wilde opstaan. Die trouwe
jongen was van het voorgevallene geheel onkundig gebleven en
vol ijver om het werk van den vorigen dag voort te zetten.
„Karel, breng mij een kop koffie en laat mij nog even rusten,
ik ben zoo moe."
Even later kwam Karel met het gevraagde en deelde tevens
mede, dat de loeboelong en het dorpshoofd voor de deur stonden en den Pandita wenschten te spreken.
Met alle kracht zich dwingende, stond hij op en ging naar
buiten.
Nieuwsgierig, ja zelfs angstig, keek het tweetal hem aan.
Onverholen was hun verwondering, toen zij zagen dat deze
man nog leefde ! Naief en kennelijk verblijd sprak het dorpshoofd : „Toean, nu hebben wij gezien, dat de Heer uw God
helpt, anders waart gij er thans niet meer."
„Hoe zoo ?"
„Wij hebben gisteren een proef willen nemen en aan den
eenen kant u willen overtuigen, dat onze goden sterker zijn, en
aan den anderen kant ons zelf willen overtuigen dat Lahatalla
sterker is, en daarom de kip, die gij gisteren genuttigd hebt, met
een vergiftigde pijl doodgeschoten. Als wij zulk een pijl gebruiken bij een wild zwijn of een hert, is het in tien minuten
dood.
„Nu wilden wij zien, of uw God u zou kunnen helpen.
„Thans hebben wij het gezien en het voor ons onomstootelijke
bewijs ontvangen, dat Lahatalla de alleen Machtige is, en daarom willen wij voortaan Hem alleen dienen en onze nietswaardige goden uitleveren.
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„Kom nu, en verbrand ze alle.”
„En gaat gij, priester, er mede accoord ?" vroeg de Pandita.
„Toean, ik wil zelfs de eerste zijn en alles uitleveren wat aan
het heidendom herinnert, want heden aanschouwen wij een
wonder, zooals nog nooit tevoren is geschied !" antwoordde
Asadama en dat met zulk een overtuiging, dat de Pandita geen
oogenblik aan de waarheid zijner woorden twijfelde.
Hij keek den Pandita doordringend aan : het was hem nog
niet duidelijk, hoe het mogelijk kon zijn, doch hij moest toegeven, Lahatalla is de sterkste ! Hij had een nederlaag geleden
en al zijn listen hadden niets mogen baten. Hij gaf zich gewonnen. Een sterke held van het heidendom bleek tegenover
den Heer der Heirscharen niets te vermogen ! Daarom boog hij
zich voor Hem, den grooten Koning.
„Toean, ik ben Asadama, de loeboelong van Takailafoei, de
wachter over onze heiligdommen. Men noemt mij een zoon der
goden, een priester van mijn volk. Tot heden was ik het ook.
Ik ben er trots op !
„Ik had macht en invloed, en daardoor rijkdom en geluk.
„In dezen nacht is alles anders geworden.
„Lahatalla heeft onze goden het zwijgen opgelegd ; hun
macht gebroken, hun heerschappij vernietigd ; hen voor onze
oogen vernederd !
„Ik wil niet langer hun dienaar zijn !
„Geen dag langer zullen wij ons meer buigen voor hun
tyrannie en hen onze offers brengen !
„Kom, Toean, bevrijd eerst mijn huis van de afgoden, daarna
de huizen van onze kampongmenschen."
Hij had op kalmen, waardigen toon gesproken, tot groote
verwondering van alle toehoorders.
„Wie had dat gisteren gedacht P" riep het dorpshoofd verwonderd uit.
„Heb ik je niet gezegd, dat als Lahatalla zijn macht bewijst,
ik de eerste zal zijn, die Hem wil dienen ?"
De oude man richtte zich in zijn volle lengte op en wendde
zich tot de kampongmenschen, die reeds in grooten getale verzameld waren. Dadelijk bewees de schuchtere wijze van doen
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der omstanders, welk een invloed deze priester nog steeds bezat.
„Gij bewoners van Takailafoei, mannen, vrouwen en kinderen," begon hij met verheffing van stem, „dezen nacht is er
een strijd gestreden tusschen onze goden en den God van den
Pandita. Ik heb het gezien, heb het gadegeslagen ; ik was getuige ; ik heb den strijd uitgelokt en deze worsteling gewenscht !
„Nu is die voorbij !
„Lahatalla is overwinnaar ! !
„Onze goden en geesten bleken onbetrouwbaar, althans niet
bij machte voldoenden weerstand te bieden aan den God, Die
de Pandita predikt. Zij hebbèn het onderspit moeten delven.
Zij waren als de muizen in een maisveld en dachten het rijk
alleen te bezitten, maar ze wisten niet, dat hoog boven hen een
sterke adelaar zweefde. Deze zag de kleine geweldenaars, die
zooveel schade aanrichtten en stortte zich in pijlsnelle vaart op
hen neder !
„Zij zijn gevangen en verslonden of verdreven, zonder zich te
kunnen verdedigen ! Trots vloog de adelaar terug naar zijn
duizelingwekkende hoogte. Wij hebben het gezien, waren ooggetuigen, kunnen het niet loochenen. Wij zijn met onze goden
verslagen, beschaamd gemaakt, overwonnen !
„Thans wil ik ze weg doen, deze onmachtigen, en mij toevertrouwen aan den Sterkste.
„Wat wilt gijlieden doen ?" ... .
Sommigen beantwoordden deze woorden met luide toestemming, anderen gaven toe, zonder veel ophef of enthusiasme.
Weer anderen bromden onverstaanbare woorden. Zij waren
nog niet overtuigd, totdat de priester vertelde, op welke wijze
de Heer Zijn macht had bewezen.
Nu raakten allen vol geestdrift. Niemand wilde achterblijven !
In optocht trokken ze naar de woning van Asadama.
Deze ging naar binnen en kwam even later terug met de bekende geestentrom onder den arm. Met de vlakke hand sloeg
hij op de slangenhuid. Doffe, weemoedige tonen klonken in het
rond.
Hoe vaak hadden ze reeds de droefgeestige begrafenisliederen
begeleid van gestorven kampongmenschen. Steeds hadden ze
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een sterke uitwerking gehad op de toehoorders. Ook heden
mistten ze hun uitwerking niet, want allen werden min of
meer angstig stil. Zouden de geesten terugkeeren bij dit bekende geluid ? Zouden zij thans wraak nemen over de beleedigingen, hen aangedaan ?
„Waarom doet Asadama dat ?" vroegen zij zich in stilte af,
„is het misschien weer een list van den ouden vos ?"
De stilte werd pijnlijker, naarmate de doffe tonen langer aanhielden en indrukwekkender wegstierven.
Wilde de loeboelong met hen spelen ? Nog eenmaal zijn
heerschappij doen gevoelen ? Het eenmaal genomen besluit ongedaan maken of hen zelfs aan de willekeur der geesten overleveren ?
Sidderend stonden ze daar, de oogen strak op den loeboelong
gericht. Ook de Pandita begreep niets van de bedoeling dezer
handeling.
Toen de spanning op het hoogst gestegen was, gaf Asadama
een harden slag op de trom. Als uit een droom ontwakend, keek
hij rond. Hij richtte zich hoog op, nam de trom in de linkerhand
en het hakmes in de rechter en scheurde met een geweldigen slag
de slangenhuid in reepen. Daarna hakte hij de trom in de
lengte door. Zonder een woord te spreken, wierp hij de stukken
verachtelijk weg. Het mandje met de toovermiddelen volgde.
Daarna wenkte hij Karel en tezamen wierpen ze, ten aanschouwe van de verwonderde oogen der menigte, alle afgodsbeelden uit het huis. Ook de haard werd afgebroken en het
heilige vuur in den wind verstrooid. De houten deelen werden
eveneens naar buiten geworpen.
Op bevel van Asadama namen daarna eenige jongelingen
alles op en maakten er op het dorpsplein een grooten brandstapel van.
Groot was de geestdrift van allen. Elk huis werd vervolgens
vrijwillig gereinigd van de vele goden en heiligdommen. Alles
werd stukgeslagen en vernietigd onder gelach en gejoel en
daarna op groote hoopen geworpen om verbrand te worden.
Straks zou de Pandita alles in brand steken !
Deze stond er peinzend bij. Hij dacht aan de dagen van den
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beeldenstorm in Nederland, waarvan de geschiedenis gewag
maakt. Ook toen greep een onheilige geestdrift de menigte aan
en werden in weinige uren dingen verwoest, die eeuwen lang
voorwerpen van heilige vereering waren geweest. Kunstschatten, die op andere tijden de beschouwers in verrukking bracht en, werden mneedoogenloos vernield. Met het heiligste werd
goddeloos de draak gestoken.
Ging het hier niet juist zoo ? Weliswaar waren het hier geen
kunstschatten in den gewonen zin, die verloren gingen, doch
ook deze houten krokodillen, slangen en prauwtjes hadden een
geschiedenis ! Ze waren niet maar opeens ontstaan als produkten van den scheppingsdrang van kunstenaars, doch heilig geworden !
Elk had zijn verleden ! Vaak zelfs lag dat verleden in het
verre voorgeslacht! Nu werden ze onder gelag en gejoel stukgeslagen en werd de draak gestoken met de devotie van vroeger ! Brandstapels werden opgericht, die met de minuut aangroeiden : twee, drie, vier en nog meer.
Van alle kanten werden de vreemdsoortigste dingen bijeengebracht. Wat niet al voor heilig had gegolden, 't was ongelooflijk !
Elk huis werd vooral van zijn stookplaats beroofd. Dáár was
de plaats, waar de voorouders woonden en hun geesten rondzweefden ! Daar zaten de vrouwen, die alléén op dezen haard
mochten koken en, als de draagsters van den adat, de levende
verbinding vormden met de reeds gestorvenen. Deze laatsten
hadden echter nog een grooten invloed op het tegenwoordige
geslacht. Wanneer nu de haard afgebroken werd, waar hun
geesten rondwaarden, en de heiligdommen vernietigd werden,
waarin zij zetelden, werd daarmede gelijktijdig de verbinding
met de voorouders verbroken en begon er iets geheel nieuws !
Juist op deze dingen wierp zich de volkswoede het eerst en
dat met volle kracht. Spoedig was elk huis van zijn voornaamste
heiligdom beroofd. Nu kwamen de andere voorwerpen van vereering aan de beurt. Steeds meer werd er aangedragen, steeds
hooger klom de geestdrift en werd de vreugde uitbundiger. De
goden en geesten, die oude tyrannen, ze hadden voor goed
231

afgedaan ! Zij hadden den strijd verloren en daardoor geen
bestaansrecht meer !
Lakamalei, de vader van Moeilet, was reeds gestorven, doch
zijn oude Moeder leefde nog. Haar kinderen waren ook vol
geestdrift in de beweging betrokken.
Poenlau had het zwijgend aangezien, hoe alles uit het huis
werd weggesleept, wat haar tot heden heilig was.
Hoe werd ze op dezen dag herinnerd aan haren oudsten zoon !
Moest die niet eenmaal vluchten en werd die niet als een wild
dier opgejaagd, omdat hij den moed had te beweren, dat er
machtiger goden zijn dan die van hun dorp ? Hoe vreeselijk
moest hij toen lijden en welke mishandelingen zelfs van zijn
eigen vader verduren, om zijn overtuiging van het bestaan van
een andere en hoogere godheid !
„Moeilet, mijn kind ... !" riep ze snikkend uit.
„0, diezelfde Asadama, die eenmaal mijn kind haatte met een
doodelijken haat, is nu de eerste, die zijn goden den rug toekeert ! .. .
„Waarom, o waarom hebben ze mij mijn kind ontroofd en
hem wreed van het moederhart gescheurd ? Waarom hem verjaagd van huis en familie en hem verdreven uit zijn kampong ?
„Hij leeft ! ! .... Ja, hij leeft en woont te Poereman !
„Nog kort geleden heeft hij mij bericht gezonden, dat hij
dien God gevonden had, Dien hij altijd had gezocht en voor
Wien hij alles heeft verdragen en losgelaten !
„En nu komt deze zelfde machtige God in de kampong, overwint onze goden, vernietigt onze heiligdommen, verandert onze
adat en brengt een groote omwenteling teweeg ! Dit is dezelfde
God, Dien mijn zoon thans heeft gevonden na jaren lang zoeken
en na veel strijd en moeite !
„Heden komt deze God tot ons en wie weet wat de gevolgen er van zullen zijn ...." Ze verborg haar gelaat in hare
handen.
„0," juichte ze opeens, „nu kan Moeilet terugkomen naar de
kampong. Thans is de weg tot ons vrij, immers hebben Asadama en wij ons aan denzelfden God overgegeven als mijn zoon,
mijn eerstgeborene !"
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Deze gedachte deed haar opspringen als door een electrischen
schok getroffen.
„Ja, dan wil ik dezen Lahatalla 66k dienen ! Aan Hem wil ik
alles opofferen, want Hij geeft mij mijn zoon weder !"
Ze stond op, ging naar de bovenste verdieping van haar huis
en haalde uit een verborgen schuilhoekje een oud versleten
sirihmandje.
Dit sirihmandje had Moeilet eenmaal gebruikt. Het was het
eenige, wat ze in die vreeselijke dagen als herinnering aan hem
had kunnen redden. Sinds dien dag was dit sirihmandje haar
heiligdom geworden. Ze had er mede gesproken als met haar
kind en het aan het hart gedrukt, in donkere nachten, als alle
huisgenooten sliepen en zij maar aldoor aan haar kind moest
denken als aan een levend-doode ! Hoe vuil, hoe oud het ook
was, aan dit onaanzienlijke ding, dat haar dierbaar was geworden, had ze haar harteleed geklaagd als aan een bezield wezen
en het, met haar tranen bevochtigd, aan het hart gedrukt en
geheel als haar afgod leeren beschouwen !
Angstvallig had ze het verborgen, toen alle heiligdommen uit
haar huis werden gehaald. Ze zou het met haar leven hebben
verdedigd, als men het haar had willen ontnemen !
Nu opeens had het geen waarde meer. Immers, door dien
God, Die thans zijn intrede deed in Takailafoei, zou ze haar
geliefd kind weder ontvangen ! Door Hem zou Moeilet mogen
terugkeeren tot het moederharte en tot zijn dorp en familie !
„Dan wil ik ook aan dezen machtigen God mijn grootste
heiligdom, mijn liefste bezit ten offer brengen !"
Ze nam het mandje en drukte het nog éénmaal aan haar
borst, terwijl stille tranen het bevochtigden. Daarna daalde ze
de bamboeladder af, wierp het mandje op den brandstapel en
schaarde zich in den kring der omstanders.
Niemand had het gezien of er acht op geslagen. Alleen de
Pandita zag die betraande oogen en ontdekte op dat rimpelige
gelaat de sporen van den hevigen inwendigen strijd, die vooraf
was gegaan. Hij wist niet, wat er was voorgevallen, noch welke
waarde dit onooglijke ding voor de oude vrouw vertegenwoordigd had, doch hij begreep, dat er achter deze schijnbaar ge233

ringe daad meer moest schuilen ! Met een vriendelijken blik op
deze oude vrouw en een dankgebed in zijn hart vanwege haar
overwinning, nam hij zich voor, te trachten hierover later meer
te vernemen. Thans was de emotie van het oogenblik te groot,
en het geheele tafereel, dat zich aan zijn blikken voordeed, te
overweldigend, om zich nu reeds met détails er van in te laten.
De loeboelong kwam melden, dat thans alle heiligdommen
verzameld en alle bewoners bijeen waren. Het dorpshoofd
vroeg, of de Pandita thans met hen wilde bidden en den hoop in
brand steken.
Diep ontroerd voldeed deze aan dat verzoek en stortte zijn
hart uit voor den Heere, den kenner der harten, Die beter wist
wat er in de zielen dezer menschen omging dan hij. Hij bad om
verlossing van dit volk uit de macht en den ban der geesten en
om verlichting door den Heiligen Geest. Om een volkomen
overwinning van het Koninkrijk des Licht over de machten der
duisternis.
Roerlooze stilte heerschte er tijdens dit gebed. Het was de
stilte na den storm der hartstochten, waarin de Heer tot hen
sprak. De stilte voor den driemaal Heilige ! Ook hier trok Hij,
als Heer der heeren en Koning aller koningen, binnen !
Met bevende vingers streek de Pandita een lucifer aan en
onder ademlooze spanning werd een bos stroo aangestoken en
deze onder de houten voorwerpen gelegd.
Misschien verwachtte menigeen in stilte toch een of ander
mirakel, want aller oogen waren met angst op den Pandita gericht. Hier en daar trilden de neusvleugels en waren de lippen
krampachtig op elkander geklemd en de vuisten gebald. Eenige
mannen grepen hun kapmessen als om zich te verdedigen.
Knetterend en sissend sloegen weldra de vlammen uit den
hoop op en daarmede was de spanning gebroken. De stilte veranderde in een luid rumoer, een schreeuwen en roepen, dat
samensmolt met het knetteren der vlammen en het knappen
van het droge hout !
Een tweede en derde brandstapel werd aangestoken en dansend sprongen de lieden er omheen. Eindelijk was de staf des
drijvers gebroken en de tyrannie der geesten voorbij ! Wel
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begreep men nog niet, welke vérstrekkende gevolgen deze dag
voor hen moest hebben ; ook niet, dat er na deze daad iets
nieuws, iets beters moest beginnen en het oude thans onherroepelijk voor hen afgesloten lag, doch men wist, dat de God
des Hemels thans Zijn intrek in hun kampong had genomen.
Ze hadden zich aan Hem overgegeven, al was het dan bij velen
niet vrijwillig, en nu vertrouwden ze ook, dat Hij hen niet
beschaamd zou maken. Ook vertrouwden ze op den Pandita en
den Goeroe, dat die hen verder zouden helpen en hen onderwijzen in de nieuwe leer.
Nog knetterden de vlammen, toen de Pandita hen samenriep
voor een vergadering. Hierbij zette hij hun nog eens duidelijk
de beteekenis van dezen dag en hun daden uiteen. Met allen
ernst wees hij hen op de verplichting, die ze hiermede op zich
hadden genomen, om nu ook voortaan met alle kracht te streven
naar een leven, den Christen waardig, en vooral niet terug te
keeren tot de afgoden of die in stilte verder te dienen.
Terwijl hij nog sprak, kwamen er reeds boodschappers uit
andere kampongs, om ook dáár de afgoden op te ruimen. Als
een loopend vuurtje had het bericht zich in den omtrek verspreid, dat Asadama en de andere bewoners van Takailafoei
hun afgoden hadden uitgeleverd en nu wilde ieder de eerste
zijn om ook zijn afgoden los te laten en Christen te worden.
Ze dwongen den Pandita haast om onmiddellijk mede te gaan.
Dien dag werden in vijf verschillende dorpen alle afgodsbeelden verbrand. Andere dorpen moesten wachten tot den
volgenden dag.
Dood-moe keerde de Pandita, begeleid door een groote
menigte, naar de kampong terug.
Asadama kwam hem tegemoet.
„Toean, ik wil 66k Christen worden."
„zoo, ik dacht dat je dit besluit reeds genomen hadt."
„Ja, Toean, dat wel, ... , maar ... , ik heb dezen morgen
niet alles uitgeleverd." Verlegen sloeg hij de oogen neer en
durfde blijkbaar niet verder.
„Nu, spreek maar door, wat is er nog ?" moedigde de Pandita hem aan.
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„Toean, ik heb nog één ding achtergehouden. Nu voel ik
wel, als ik een Christen wil worden, ik dit ééne ook uitleveren
moet, .... alleen ....”
„Ja, als je Christen wilt worden, mag je niets achterhouden,
dat is volkomen juist. God de Heere wil alleen vrijwillige
dienaren hebben, die Hem dienen van ganscher harte."
„Kijk, Toean, dat is het juist. Ik wil wel Christen worden en
heb ook alles losgelaten, zooals u gezien heeft, .... maar, dit
ééne ...."
„En wat is dan dat ééne ?"
„Het is de Woi-Boko, mijn geestensteen. Deze is mijn hoofdwerktuig als priester. Ik heb hem verborgen gehouden .... nu
voel ik, dat wanneer ik een Christen word, ik hem dan af moet
staan en daarmede tegelijkertijd als priester heb afgedaan ... .
Geef ik dien uit mijn hand, dan ben ik geen loeboelong meer
en verlies mijn invloed als zoodanig 1"
Hij stond in twijfel. Blijkbaar woedde er een hevige strijd in
zijn binnenste. Medelijdend zag de Pandita hem aan.
„Ja, als je Christen wilt worden, moet je afstand doen van al
wat uit het heidendom stamt. De Heere vraagt je geheel, en als
je hart hier nog niet toe bereid is, wacht dan liever totdat je
jezelf werkelijk geheel kunt geven."
Asadama keek hem vragend aan.
„Ja, het staat in je eigen hand, den Woi-Boko uit te leveren
of niet. Niemand kan of zal je daartoe dwingen. Wil je echter
Christen worden, dan blijft er geen andere keuze over, dan
moet je hem afgeven. De Heere wil je wel aannemen, doch met
je geheele hart, anders niet."
„Toean, dat begrijp ik. Het is echter niet zoo eenvoudig.
Deze steen heeft een geschiedenis. Het is een erfstuk van mijn
voorouders."
„Vertel mij dat eens en laat mij eens hooren, waarom het je
zoo zwaar valt hiervan afstand te doen."
Ze hurkten samen neder, omgeven door een groot aantal
nieuwsgierigen.
„Toean," zoo begon hij, „de „Woi-Boko" is geen gewone
steen. Een van mijn voorouders, met name Letden, lag op een
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avond onder een boom uit te rusten en keek naar den mooien
sterrenhemel. Plotseling hoorde hij een geruisch, alsof een heele
vlucht vogels tegelijk opvloog. Toen hij in de richting keek, vanwaar het geluid was gekomen, zag hij een ding door de lucht
zweven, dat er uitzag als een groote vuurvlieg en gedragen werd
door een menigte geesten. Hij werd erg bang en wilde wegloopen maar de geesten riepen hem toe : „Lesden, Letden, loop
niet weg !"
„Hij bleef verschrikt staan.
„Letden, vang dezen Woi-boko (geestensteen), en zoo dikwijls als gij dezen in uw hand neemt, zullen wij allen komen."
„Letden liep naar de plaats, waar de steen neergevallen was en
zag, dat het deze Woi-Boko was. (Hij toonde een zwarte, niervormige steen, die aan een meteoorsteen deed denken. Of het
echter werkelijk zoo is, kan schrijver niet beoordeelen. De
steen is later aan het Museum van het Kerkbestuur te Batavia
opgezonden).
„Eenige dagen later werd iemand in de kampong door een
geest met een pijl geschoten (hij werd ziek). Deze riep Letden
te hulp.
„Gedachtig aan de belofte der geesten, nam Letden de WoiBoko in de hand en ging buiten het dorp op een rots zitten.
Onmiddellijk kwamen de geesten naar hem toe. Sommigen hadden de gedaante van een boschkat, anderen van een wild
zwijn, of rat, of muis, of slang. Nog weer anderen zagen er uit
als een nachtvogel of een vuurvliegje. Weer anderen als een
kraai of een arend. In ieder geval namen alle geesten een zichtbare gestalte aan.
„Letden vroeg aan de geesten, wie van hen den man ziek
had gemaakt en op welke wijze de beleedigde geest weer te
verzoenen zou zijn.
„De kraai trad naar voren en zeide tot Letden : „Ik zat in een
papajaboom en at van de vruchten, en zie, die man kwam nader
en wierp mij met een steen. Daarom heb ik hem met een pijl
geschoten en ziek gemaakt. Als hij nu belooft, mij nooit weer
te verjagen, zal ik morgen die pijl uit zijn lever trekken en
zal hij weer gezond worden. Bovendien mag hij zelf, noch
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één van zijn familieleden ooit meer papajavruchten eten."
„De geesten gingen weg en Letden bracht de boodschap over
aan den zieke. Deze beloofde, aan genoemde eischen te zullen
voldoen en werd gezond. Sinds dien dag riep men steeds Letden
bij de zieken, opdat door zijn bemiddeling de geesten zouden
worden verzoend over een of andere onbewuste beleediging
hen aangedaan. Op deze wijze werd Letden van zelf de loeboelong van het dorp 1).
„Om ten allen tijde van zijn hulp verzekerd te zijn, gaven ze
Letden geschenken, waaruit zich vanzelf een priesterschap ontwikkelde ; in dien zin n.l., dat de man zich geheel gaf aan den
dienst der goden en geesten en deswege door de bevolking geheel werd onderhouden. Ze legden tuinen voor hem aan en
bebouwden die en brachten ook van de opbrengst hunner eigen
tuinen, zoodat de man en zijn familie rijk werd. Dit verhoogde
tevens zijn aanzien, zoodat hij vanzelf een kleine despoot werd
in het dorp.
„Nadat Letden gestorven was en zelf in het rijk der geesten
was ingedaald, ging de steen op den oudsten zoon over. Deze
was misschien bang dat de Woi-Boko zijn genezende eigenschappen zou verliezen, of meende misschien wel een grootere
reuk van heiligheid te verwerven, in ieder geval legde hij zichzelf de verplichting op, nooit meer mais te eten en slechts van
boomwortels te zullen eten en stroomend water te drinken. Hij
werd hierdoor de stichter van de orde „Kebang" = worteleters.
„Ieder jaar, in de maand Maart, ging hij naar een klein hutje,
sloot zich daar op en offerde aan de geesten. Later deden zijn
opvolgers eveneens. Hierdoor verzekerden zij zich een goeden
oogst.
,,Zijn broeder Tanamota legde zich vooral toe op het bereiden
van medicijnen en vergif, en werd daardoor de stichter van de
gelijknamige orde. De leden van deze orde mogen slechts het
bovengenoemde eten gebruiken en zijn de speciale dokters voor
den priesterstand.
1) Het woord beteekent letterlijk : loeboeling = verdraaide oogen; loeboelong = man met de verdraaide oogen, waardoor hij de geesten ziet; misschien
het beste weergegeven door ons woord „ziener",
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„Een andere orde ontstond en werd genoemd Angkang. Hare
leden leven alleen van varkensvleesch en rijst. Zij ontvangen van
elk geslacht varken een deel en zorgen dan voor een goede
voortteling van de zoo geliefde dieren der Aloreezen.
„De vierde orde is die der „Lilagoei", vruchteneters, die den
kinderzegen bevorderen.
„De vijfde orde is die der „Kawai", regenmakers, die in droge
tijden den regen moeten verwekken.
„Deze zijn alle helpers, ondergeschikten van den bezitter van
Woi-Boko.
„Nu ben ik de man, die den steen van mijn voorouders heb
geërfd, dus u begrijpt dat het voor mij een groot offer beteekentr
als ik dien afgeef. Daarmede verlies ik al mijn macht en invloed
en moet voortaan zelf een tuin aanleggen en mais planten en
zelf in mijn levensonderhoud voorzien."
Asadama zweeg een oogenblik en kauwde peinzend op zijn
sirih.
De omstanders keken elkander veelbeteekenend aan.
Het was een pijnlijk oogenblik voor den Pandita.
De Christen is een toekomstmensch en moet steeds het oog op
de toekomst gericht houden, want al zijn hoop` en verwachting ligt
immers in de toekomst ? De heiden daarentegen hangt met zijn
geheele hart aan het tegenwoordige en misschien nog meer aan
het verleden ! De toekomst, vooral in den zin van het hiernamaals, ligt hem niet zwaar op het hart. Hij heeft er slechts angst
voor en ontvlucht haar zooveel mogelijk. Des te liever verdiept
hij zich in het verleden. Hij voelt zich van den zegen der voorouders afhankelijk. Vooral was dit het geval met dezen priester.
Als hij de verbinding met zijn voorouders verbrak en zijn
priesterambt opofferde, beteekende dit een zich onvoorwaardelijk overgeven op genade of ongenade aan een hem onbekenden God
De Pandita zag hem aan en bemerkte aan het zenuwachtige
trekken der gelaatsspieren, dat er een hevige worsteling plaats
had in het binnenste van dezen raadselachtigen man.
Onwillekeurig kwam de gedachte bij hem op : „Ben ik een
roover, die den menschen alles ontneemt en hen er niets voor in
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de plaats geeft ? Ben ik in hun dorp gekomen om hun rust
te verstoren, hun heiligste overtuiging te kwetsen en hun
eeuwenoude adat te vernietigen ?
Men zegt immers zoo vaak : „laat de heidenen zooals ze zijn,
dan zijn ze veel gelukkiger !"
Voor een oogenblik benauwde deze gedachte den jongen
Pandita.
Dan echter brak de heerlijke overtuiging zich baan : „Het is
waar, ik ontneem den menschen veel, doch mag hen oneindig
veel meer aanbieden ! Of liever gezegd : zij offeren veel, maar
't is om alles terug te ontvangen en dat niet uit mijn hand, maar
uit die van Hem, Die door de zending van Zijnen Zoon Jezus
Christus zelf alles opgeofferd heeft om een verloren menschenwereld te redden !
De gelijkenissen van den verborgen schat in den akker en de
kostbare parel leeren ons zoo duidelijk, dat wij alles moeten
offeren, om dien éénen schat, die ééne parel te gewinnen !
En was het per slot van rekening niet hout en steen en stroo,
tijdelijke goederen dus, die zij offerden, om er alle geestelijke
goederen, en wel van eeuwige waarde, voor terug te ontvangen?
Waren zij niet als drenkelingen, die op het punt stonden een
zinkend schip te verlaten en zich nu in de reddingsboot mochten
laten opnemen? Ja, zij moesten wel veel verlaten, maar om er
hun leven door te redden !
En toch .... Zwaar was de strijd, vooral voor dezen man,
omdat hij zooveel meer moest offeren dan zijn dorpsgenooten !
Asadama stond zwijgend op en ging heen, zonder een afscheidsgroet te geven of ook maar een enkele verontschuldiging
te maken. Allen staarden hem na. Wat zou hij vóór hebben ?
De Pandita begaf zich ter ruste, na nog eenmaal zijnen God
te hebben gesmeekt, om deze overwinning op het heidendom
volkomen te maken, opdat de Naam des Heeren verheerlijkt
mocht worden in al deze dingen.
Voor hem werd het een rustige nacht, doch voor den priester
werd het een zware strijd. Hij zat buiten het dorp op een steen,
met het hoofd in de handen, nu en dan met zichzelf in gesprek
of heftig het sirihpruimpje kauwende.
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In het dorp heerschte een opgewonden stemming. Aan slapen
dacht niemand. Ieder had het druk over de gebeurtenissen van
dien dag en rondom de vuurtjes hurkten zij neer in kleine
groepjes, die alle één onderwerp bespraken, namelijk : hoe het
nu verder moest gaan.
Karel was overal het middelpunt en een ware vraagbaak voor
iedereen. Zoo goed mogelijk gaf hij inlichtingen en troostte
de lieden met de gedachte, dat er zeker spoedig een Goeroe zou
komen, om hen alles duidelijker te leeren dan hij dat vermocht.
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HOOFDSTUK X

IX.

VOORWAARTS !
Een herhaald kuchen wekte den Pandita en zeide hem, dat er
iemand was om hem te spreken. Hij stond op. Het was nog
donker. Bij het licht van zijn lantaarn zag hij Asadama voor de
deur staan.
„Toean, ik wil u even spreken."
„Goed, kom binnen."
Een weinig bedremmeld voldeed hij aan dit verzoek.
Plotseling haalde hij met een ruk een voorwerp uit zijn sirihmandje en drukte dat den Pandita in de hand.
„Hier, Toean, hier is .... de Woi-boko !" sprak hij met
bevende stem.
„Asadama, weet ge nu goed, wat ge doet ?"
„Ja, Toean, Ik kan niet anders. Ik heb al mijn goden uitgeleverd, en als ik nu niet door Lahatalla word beschermd, zal ik
ten prooi zijn aan de wraak der geesten ! Bovendien, als mijn
dorpsgenooten Christenen worden, zullen zij alleen en rechtstreeks tot Lahatalla bidden en mijn hulp toch niet meer inroepen. Daarom is het beter, dat ik nu ook Christen word en mij
geheel aan den God des hemels overgeef."
„Asadama, geloofdet ge werkelijk dat de geesten kwamen, als
ge dezen steen in de hand naamt ?"
Verwonderd keek hij den Pandita aan, alsof hij vragen wilde
„ziet ge mij dan voor een bedrieger aan ?"
„Toean, zelfs den voorlaatsten nacht zijn ze nog gekomen. Ik
had ze geroepen, om u onschadelijk te maken. Doch juist in dien
nacht hebben ze hun onmacht bewezen !"
„En denkt ge, dat als ik nu dien steen eens in de hand neem,
ze dan 66k zullen komen ?"
„Neen, Toean, Lahatalla heeft ze overwonnen, nu zijn zij gevlucht en zullen niet meer terugkeeren."
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Het bestaan van deze geesten stond dus voor dezen man
onomstootelijk vast. Bij al het vele bedrog, ongetwijfeld aan
dezen afgodendienst verbonden, bleek toch, dat deze man zelf
volkomen overtuigd was van het werkelijke bestaan en de
macht van zijn goden en geesten. Vandaar dat er dien nacht
een zware strijd gestreden en een werkelijke overwinning behaald was, waarvan het gevolg werd, de uitlevering van den
bewusten steen !
Met zichtbare blijdschap verliet Asadama de hut van den
Pandita.
Bij het aanbreken van den dag kwamen Asadama, het dorpshoofd en vele mannen bij den Pandita. Ze hadden blijkbaar iets
te vragen, waarmede ze moeilijk voor den dag konden komen.
„En, wat hebt ge te vragen ?"
Ze draalden met het antwoord.
Eindelijk kwam het er stotterend uit : „Toean, als wij nu
spijzen eten, die „pemali" zijn, moeten wij dan 66k sterven ?"
„Neen, alle spijzen, door God den menschen gegeven en
onder dankzegging genuttigd, zijn u geoorloofd te eten en
zullen u niet schaden."
„Toean, wij hebben hier mais en die is „pemali". Toen die
rijp was en geplukt zou worden, vloog er een kraai overheen.
Volgens onze overleveringen mag deze mais niet gegeten worden en moeten al diegenen die het toch doen, onherroepelijk
sterven. Het is echter een groote hoeveelheid mais, die voor
ons tot vergif geworden is en die wij toch niet gaarne aan
de varkens willen geven. Als wij nu Christenen worden,
mogen wij dan daarvan eten, zonder de vrees van te moeten
sterven?"
„Ja, vraagt slechts den zegen van Lahatalla er over en gij kunt
het zonder vrees en zonder schade nuttigen."
Lang draalden ze, blijkbaar nog niet geheel overtuigd. Er
kwamen steeds meer menschen bij en druk gesticuleerend bespraken zij het geval.
Niemand durfde er zich aan te wagen, het oude geloof zat
nog te diep ingeworteld ! Na lang onderling overleg, besloten
ze nog eenmaal een proef te nemen.
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„Toean, wij willen een deel van deze mais poffen. Als u er
nu eerst een zegen over wilt vragen en er dan zelf van eten, dan
zullen wij het ook doen en niet meer vreezen. Ook zullen wij
dan alle mais die „pemali” is met een gerust hart en met blijdschap gebruiken."
„Goed," sprak de Pandita, voorzichtig geworden door het
voorgevallene, „ik zal dit gaarne doen, doch onder voorwaarde,
dat ge deze mais voor mijn oogen uitpelt en poft."
In een oogwenk was er een jonge man naar het maisveld gesneld, waar de verboden vruchten stonden, en haalde er eenige
volle kolven van. Onder algemeene belangstelling werd de mais
gepeld en gepoft. Asadama nam een handjevol en bracht het bij
den Pandita. Deze bad tot Zijn God en at de mais voor de
oogen der angstig toeziende menschen op.
„zóó, Asadama, en gij, Karel, geeft gij beiden nu het voorbeeld."
Karel gehoorzaamde dadelijk, doch Asadama vroeg nog een
kwartier uitstel om de uitwerking te zien. Dit werd toegestaan
en ongeduldig wachtten ze tot de vijftien minuten om waren.
Intusschen haalden jonge lieden nog meer voorraad en poften die.
Er gebeurde niets bijzonders en nu nam Asadama met een
moedige houding ook een handjevol van de mais en at die op.
Onmiddellijk volgden allen zijn voorbeeld. Als kleine kinderen,
die van een lang verboden vrucht mochten eten, namen ze
gulzig van de gepofte korrels en smakkend verorberden ze deze.
Ook deze ban was gebroken ! Dit was wel een sterk bewijs, dat
ze volkomen overtuigd waren en er een heerlijke overwinning
behaald was !
In de kampong Limboer heeft schrijver in 1924 gezien, dat
er twaalf menschen van honger waren gestorven, terwijl er nog
voorraden levensmiddelen voorhanden waren, doch die als
„pemali" golden. De menschen kwamen dus liever van honger
om, dan die te nuttigen, uit vrees voor de wraak der geesten.
Eerst nadat de Pandita met hen gebeden had, durfden ze er van
te eten ! In dit licht bezien, was de daad der bewoners van
Takailafoei op dien bewusten morgen een heldendaad !
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Neen, het is onwaar dat de heiden gelukkig zou zijn in zijn
heidendom ! Hij leeft integendeel nacht en dag in groote vrees !
Na deze overwinning trokken ze vroolijk met den Pandita
naar de kampong Peoita, om ook dáár de afgoden te verbranden.
Langs een paadje, dat meer op een dakgoot van een kerktoren
dan op een weg geleek, trokken ze voorzichtig verder. Na twee
uren kwamen ze in de bewuste kampong aan en liet de Pandita
de bevolking zelf de afgoden bij elkander brengen om die te
verbranden. Dit werk was in korten tijd verricht. De geestdrift
van de bewoners van Takailafoei sloeg nu ook over op die der
andere kampongs en ieder deed zijn best, aan de vernietiging
deel te nemen. Slechts enkele exemplaren hield de Pandita er
uit, om ze op te zenden aan verschillende Musea, nl. het groote
Museum te Batavia, het Museum van het Bestuur over de
Protestantsche Kerken in N. Indië te Weltevreden en het
Prins Hendrik Museum te Rotterdam.
Onder veel geschreeuw en onnoodig lawaai werd een menigte
heiligdommen bijeengebracht. Ook hier weer hetzelfde beeld
van overmoedige vroolijkheid. De lieden schenen op eens niet
meer bang voor de geesten te zijn en wilden hun moed laten
zien ! Uit de groote menigte voorwerpen die tezamen werd gebracht bleek duidelijk, dat alles wat voor hen vreemd was,
onmiddellijk als „pemali" werd aangezien en vereerd. Zoo lagen
er tusschen de houten afgodsbeelden en prauwtjes o. a. ook
ledige melk- en groentenblikjes, waarschijnlijk door Ambtenaren en Soldaten weggeworpen en door de bevolking gevonden !
De Kapala (het Hoofd) kwam zeggen, dat alles gereed was,
doch dat ze één ding niet durfden weg te nemen en of nu de
Pandita dat zelf maar wilde doen.
Nieuwsgierig wat dat dan wel voor een geheimzinnig voorwerp mocht zijn, ging hij met hen mede. Eerst met groote drukte, doch spoedig kalmer wordende, gingen ze hem voor.
,,Zoo, daar is het."
Ze stonden voor een dicht bamboeboschje.
„Wat is er dan ?" vroeg de Pandita.
Ze durfden het bedoelde woord niet uit te spreken.
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„Ga maar kijken, Toean, dan zult gij het zelf wel zien.”
Weer ging hij eenige schreden verder, maar ontdekte niets
bijzonders.
„Wáár, of wat is er dan ?" vroeg de Pandita nogmaals. Geen
antwoord volgde.
„Maar, goede menschen, waarom geven jullie geen antwoord?
Een beetje spoedig, als het kan, of ik ga terug !"
Ze bleven als met stomheid geslagen. Reeds wilde de Pandita
terugkeeren, toen hij op den grond een heel oude, versleten
schaar zag liggen.
„Is het dat misschien ?"
Hij bukte, raapte de schaar op en wilde die laten zien. Opkijkende zag hij evenwel niemand meer. Allen waren weggeloopen. Nu had men den Pandita gewaarschuwd, dat er reuzenslangen in de nabijheid huisden, vandaar dat hij niet anders
dacht, of deze ongure dieren hadden hun schuilplaatsen verlaten en bedreigden hem nu, zoodat ook hij zonder verder
dralen, de vlucht nam ! De schaar nam hij echter mee en begaf
zich naar de kampong.
Daar aangekomen, liepen de menschen weer weg en verbergden zich in de huizen. Dat was toch al te vreemd. Min
of meer boos over deze behandeling, riep hij hun toe, voor den
dag te komen.
Karel, die niet medegegaan was, doch in de huizen naar verborgen afgoden had gezocht, kwam nu aanloopen.
,,Zeg, Karel, wat scheelt deze menschen toch, om mij zóó
te behandelen ?"
„Toean, ze zijn bang voor die schaar !" antwoordde hij
lachend. „Die schaar heeft een bek als een krokodil, daarom
denken zij dat het een heel gevaarlijk ding is." Hij lachte verachtelijk, want hoewel zelf uit deze streek afkomstig, voelde hij
zich ver boven zijn volksgenoten verheven, omdat hij al wist,
wat een schaar is en wat men er mee doet.
Met luide stem riep hij de menschen samen. Schuchter
kwamen ze nader, steeds angstig naar de schaar kijkende.
„Asadama, wat heeft dit voorwerp te beteekenen en waarom
zijn de menschen er zoo bang voor ?"
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„Toean, onze oude grootvader was op den berg KawatangBoko op de jacht. Eensklaps voelde hij een hevige pijn in den
voet en viel neder. Op dat moment zag hij de Malihah (deze
schaar) liggen. Deze zeide tot hem : „Ik ben Malihah, een sterke
geest ; als gij mij te eten geeft, dan zal ik je helpen in den oorlog
en je vijanden verslaan.”
De oude grootvader bracht de Malihah naar deze plaats. De
geest sprak wederom en zeide : „Hier wil ik wonen. Als iemand
mij aanraakt, moet hij sterven ; als iemand mij niet te eten geeft,
zal ik komen en hem bijten, waardoor hij een zeer pijnlijken
dood zal hebben."
Sinds dien dag is het de gewoonte om, vóór wij ten strijde
trekken, eerst op deze plaats te offeren en den Malihah te
vragen ons te willen helpen. Wij spreken dan de volgende
woorden : „Help ons, o Malihah, want gij zijt een god voor ons.
Gij zijt een scherp wapen voor ons in den oorlog, help ons.
Geef ons voorspoed, opdat wij menschenhoofden medebrengen
uit den strijd en onze levens verlengen ! Wij vertrouwen niet
op ons zelf maar op u ; vermoord onze vijanden, geef ons de
overwinning en wij zullen u eeren en te eten geven, varkensvleesch, kippen en eieren."
„En heeft deze geest u geholpen ?"
„Ja, vaak wel."
„Waarom wilt gij dan nu, dat ik hem wegneem ?"
„Omdat wij nooit geheel zeker zijn van zijn gunst. Als hij
ons niet genegen is, moeten wij zelf sterven door zijn toedoen.
Wij zijn zoo bang voor hem en nu wij Christenen worden, behoeven wij niet meer bang te zijn, doch vinden het veiliger, als
u hem meeneemt. Alleen, bidt voor ons, dat hij ons nu geen
kwaad meer doe !"
De Pandita beloofde dit en stak de schaar in zijn zak.
„Toean, steek nu de zaak in brand."
Na eerst gebeden te hebben, streek de Pandita een lucifer
aan en weldra lekte een eerste kleine vlam langs de houten
afgodsbeelden.
Groote stilte heerschte er onder de toeschouwers. Blijkbaar
maakte dit elken keer opnieuw een diepen indruk op hen.
247

Hoog sloegen de vlammen op en grepen spoedig om zich
heen. Opeens kwamen ze met een vraag, die den Pandita een
oogenblik in verlegenheid bracht. „Toean, wij hebben nu alles
uitgeleverd en gebroken met het verleden, mogen wij nu ook
gedoopt worden ?"
Dit was een lastige vraag. Principieel wilde de Pandita
niemand doopen, die niet eerst eenige jaren onderwijs had genoten. Wat moest hij echter in dit geval doen? Hen eerst alles
ontnemen en ze daarna in den steek laten ? Hen vermanen nu
maar trouw naar de kerk te komen (op i6 K.M. afstands !) en
goed naar de prediking van den Goeroe te luisteren ? Moest
hij een slaaf worden van een principe, dat op zich zelf wel goed
was, doch heden ernstig in de knel kwam ?
Nog steeds stonden ze verlegen een antwoord af te wachten.
De Pandita besloot een uitzondering te maken, ook op gevaar af, een fout te begaan ! „Komt aanstaanden Zondag in de
kerk te Silaifoei, dan zal ik daar een doopdienst voorbereiden,"
antwoordde hij. „Doch denkt er om, alleen met den Doop is het
niet goed te maken. Gij moet beloven voortaan regelmatig naar
de kerk te komen en goed te luisteren naar de lessen van den
Goeroe, opdat gij leert te leven, zooals het een Christen betaamt."
„Toean, er zijn hier menschen, die niet meer zoo ver kunnen
loopen. Zij hebben óók alles uitgeleverd en willen Christen
worden, wat moet er met hen gebeuren ?"
Weer een nieuwe moeilijkheid voor den Pandita. Wáár
moesten deze menschen gedoopt worden en hóé ? Zijn zwarte
dienstpak hing veilig in de kleerkast te Kalabahi, zijn witte
pak zat opgeborgen in een blik te Takailafoei en zijn bruine
pak, dat hij juist aan had, was door de gebeurtenissen van dien
dag alles behalve helder !
Hij keek de doopcandidaten eens aan. Het waren twee oude
vrouwen, een oude man en twee melaatschen, waarvan de een
reeds een voet had verloren en de ander nog slechts een paar
stompjes over had. Angstig staarden ze den Pandita aan,
vreezende dat hij zou weigeren.
Ze waren geheel ongekleed, droegen slechts een schaam248

gordel, zoowel mannen als vrouwen. Met bewondering keken
ze naar het pak van den Pandita, dat zoo mooi om zijn lichaam
sloot en waaraan zulke mooie parelmoeren knoopen zaten I
Zouden deze menschjes het bemerken, dat dit kleed geen
priesterrok was, om er een gewijde handeling in te verrichten ?
Zouden zij het hem kwalijk nemen, als hij zóó het Sacrament
bediende ?
En dan voorts een doopvont ?
Er was slechts een ledige klapperdop !
Zou het niet een beleediging zijn voor het heilig Sacrament,
het water uit een klapperdop te nemen ? Ja, dat was het ongetwijfeld ! Althans voor het gevoel van den man zelf !
Wat dan ? Zelf nog eenmaal den gevaarlijken weg afleggen,
dat gaat niet. Het van deze menschen te verlangen, ware onmenschelijk !
Hen dan zóó maar laten ? Het zou de beste oplossing zijn,
doch kijk eens naar die smeekende oogen ! Zij gevoelen zich als
drenkelingen, wien de man in de reddingsboot het laatste stuk
hout heeft ontnomen en ze nu laat wegzinken !
Hoog boven hem welfde de klare blauwe hemel. Dáár woonde
de Kenner der harten en de toegang tot Hem was immers vrij ?
Hij stortte zijn hart uit in vurig gebed en nam daarop de
vrijmoedigheid, om deze menschen onder zulke omstandigheden toch te doopen !
Tegenover de nog altijd brandende afgodsbeelden — onder
den blooten hemel --- in een eenvoudig reiscostuum — met
water uit een klapperdop — werden de eerstelingen uit deze
streek gedoopt ! !
Hoewel er een groote menigte toeschouwers was, hoorde men
geen geluidje. Allen waren onder den indruk van het groote
oogenblik, nu God zelf tot de harten sprak ! Alleen de brandende afgoden deden een klagend geluid hooren, dat geleek op het
kermen van stervenden op een slagveld ! zij hadden den strijd
verloren en moesten nog vóór hun algeheele vernietiging den
overwinningsjubel hooren van den waarlijk Almachtige, Die
ook hen te sterk was geworden.
Na de plechtigheid keerden de Pandita en de bewoners van
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Takailafoei terug naar de kampong. Ook dáár zouden eenige
oude menschen worden gedoopt. Hier kon het eenigszins beter
gaan, nl. de Pandita in een wit pak gestoken en met een geemailleerden schotel als doopvont. Ook waren hier eenige
schoolkinderen, die een lied hadden geleerd en dat ten gehoore
brachten. Al klonk het nu niet bepaald zuiver, het gaf toch
Benige wijding aan de samenkomst.
Na den dienst zag de Pandita juist, hoe een oud vrouwtje
een beetje zand, waarop het doopwater gevallen was, zorgvuldig bijeenraapte en in haar sirihmandje borg !
„Hè, dat is nu nog een echt heidensche gedachte !"
Ja, dat is het ook, een bewijs dat ze door den Doop nog lang
geen Christenen worden, zooals wij die gaarne zouden zien !
Maar, zou het ook niet onbil lijk zijn, van deze niet onderwezen menschen te verwachten, dat ze in één dag formeel
heiligen werden, en dat, waar er in Europa, in een twintig
eeuwen oude Christelijke Kerk, nog zoo ontzaglijk veel heidendom schuilt ?
De overwinning van dien dag en de groote beteekenis er
van voor de toekomst werd er niet minder door, al gaven deze
„Christenen" al dadelijk het bewijs, dat de geest van het
heidendom, waarmede ze eeuwen waren samengegroeid, ook
thans nog krachtig was en zich misschien nog lang zou laten
gevoelen !
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HOOFDSTUK XX.

UIT DE DUISTERNIS TOT HET LICHT !
Vroeg in den morgen heerschte er reeds in het anders zoo
stille Takailafoei een groote drukte. Velen waren al vóór het
krieken van den dag opgestaan en liepen nu zenuwachtig heren derwaarts, wachtende op de komst van den Pandita. Dien
dag zouden ze nog in eenige andere kampongs de afgodsbeelden gaan verbranden en dan zou eindelijk de hoofdzaak,
het voornaamste heiligdom uit den omtrek, aan de beurt komen !
Dit was nl. het centrum van het heidendom, het groote geheim !
Zij zouden het den Pandita wijzen en nu moest hij hen ook van
deze geesten verlossen en deze burcht helpen bestormen, de
laatste en sterkste !
Asadama had het bekend doen maken, en nu wilden allen er
getuigen van zijn. Dit was een evenement in hun leven, zooals
er tot nog toe geen tweede bestond, een gebeurtenis, waarvoor
vroegere geslachten zouden hebben gesidderd en die nog slechts
weinige jaren geleden een aanleiding zou zijn geweest tot een
opstand, zoo fel en bitter, dat die van 1916 en 1918 er verre
door zouden zijn overtroffen ! Het zou een strijd geworden zijn
op leven en dood !
En nu? .... Vrijwillig en met blijdschap wilde men den
Pandita den weg wijzen en hem met vreugde helpen, hen te
verlossen uit den ban van geesten, die een groot en machtig rijk
bezaten en hunnen invloed tot ver in den omtrek deden gelden !
Asadama, de priester en bewaker van deze heiligdommen,
zou zelf voorgaan en de eerste zijn om ze te vernietigen !
Zoolang dit heiligdom nog bestond, konden ze niet gerust
leven en vooral geen Christenen worden !
Eindelijk kwam de Pandita uit zijn hut en kon men vertrekken.
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Langs een zeldzaam moeilijk pad, over rotsen en lavablokken
klimmend en door diepe ravijnen en een droge beekbedding
heen, ging het verder op het bosch aan, een afstand van ongeveer twintig K.M. van Takailafoei.
Onderweg stond een klein tempeltje, Pre genaamd. Het werd
afgebroken en verbrand, doch vóór dit laatste geschiedde zocht
de Pandita er enkele deelen uit, om die op te zenden naar een
Museum.
Zoo waren er niet minder dan zeven en twintig heilige plaatsen in den omtrek, die alle bezocht en verwoest moesten
worden 1).
Het woeste gebergte, badend in het zonlicht, bood in zijn
trotsche schoonheid een heerlijken aanblik. Kale, muurrechte
wanden, wisselden af met diep groen of reusachtige rotsen.
Schier bodemlooze afgronden grijnsden aan hun voeten, zóó,
dat wanneer de Pandita er langs ging, hem dikwijls een heimelijke angst bekroop. Wel wilde hij gaarne eens rondzien en van
de wilde schoonheid genieten, doch dan moest hij stilstaan,
want één misstap zou hem in den afgrond hebben doen storten.
Van stilstaan wilden evenwel zijn begeleiders niets weten !
Met koortsachtige haast liepen ze verder, want het eigenlijke
doel van den tocht lag nog ver weg.
Eindelijk kwamen ze aan een dicht boschje van arengpalmen ;
het was een vreeselijke wildernis. Hier woonden sinds eeuwen
de geesten, die de menschen in hun macht hadden. Nooit
durfde er iemand in de nabijheid te komen, uit vrees van te
moeten sterven. Ja, hier woonden nu de geesten, die den oogst
deden mislukken en de gestalte van ratten en muizen aannamen.
Er waren groote slangen, als de belichaming van gevaarlijke
geesten, die de menschen met booze zweren plaagden. Er
waren ook wilde katten, die de kinderen lieten sterven.
Hier woonde ook de krokodil, die gewoonlijk sliep, doch zich
nu en dan omdraaide en daardoor de aardbevingen veroorzaakte, de aarde liet splijten en de menschen die niet vluchten
konden verslond !
1)
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Voor nadere bijzonderheden zie men het aanhangsel.

Voor al deze geesten was, niet ver van het boschje verwijderd,
een gemeenschappelijk tempeltje gebouwd. Dit werd afgebroken en de voornaamste deelen er van medegenomen, om
naar Batavia te worden opgezonden voor het Museum van het
Kerkbestuur, de rest werd verbrand.
Het boschje zelf werd ook in brand gestoken. De mannen
omsingelden het en onder veel geschreeuw werden de ratten,
die uit het brandende bosch vluchtten, opgevangen en doodgeslagen. Fel sloegen de vlammen omhoog. Een paar wilde
katten trachtten zich te redden, doch werden met pijlen en lansen gedood. Angstig krijschend vlogen een paar nachtvogels op
en werden door den rook bedwelmd, zoodat ze in de vlammen
stortten en omkwamen. De mannen juichten. Dit waren de
geesten die des nachts rondvlogen en de zielen der menschen
medenamen naar vreemde oorden, waar ze allerlei wonderlijke
dingen te zien kregen (in hun droom).
(Als iemand tijdens zulk een droom plotseling werd gewekt,
moest hij sterven ! Vandaar dat de Oosterling steeds bang is
om slapende menschen, vooral kinderen, te wekken.)
De hitte van het brandende bosch, in vereeniging met die
van de stralende zon, was ontzettend. De Pandita ging op een
afstand in de schaduw van een boom zitten. Hij zag, hoe de
mannen de gedoode dieren verzamelden en medenamen.
„Wat wilt gij daarmede doen ?" vroeg hij aan een der mannen.
„Toean, dit zijn de geesten, die ons reeds veel leed hebben
berokkend. Nu zijn ze in onze macht en opdat ze ons niets
meer zullen doen eten wij ze op ! !"
Dit was wel de radicaalste manier om van de vijanden verlost te worden ! De Pandita, mede uitgenoodigd tot deze feestmaaltijd, bedankte er evenwel voor en gunde hun gaarne die
vreugde alleen.
Na den maaltijd was er van de gevreesde woonplaats der
booze geesten niet veel meer over dan een rookende puinhoop
en eenige zwartgebrande kale stammen. Ze stonden daar als
een treurig aandenken aan een vergane grootheid.
De mannen gingen verder, thans naar het voornaamste
heiligdom, het middelpunt van hun geheimen cultus.
253

Op een berg, in het schier ontoegankelijke gebied van
Midden-Alor, brachten ze den Pandita bij een plaats, waar een
groote menigte kookpotjes en ander aardewerk verzameld lag.
Alle mannen bleven op eerbiedigen afstand staan, terwijl
Asadama de struiken wegkapte, om den Pandita een weg te
banen tot het heiligdom.
Vervuld van nieuwsgierigheid naar dit geheimzinnig mysterie,
waarvan hij reeds zooveel had hooren vertellen en nooit het
rechte had kunnen te weten komen, volgde de Pandita van
schrede tot schrede. Eindelijk waren ze zoover genaderd, dat
hij kon zien, wat er eigenlijk was.
Tusschen dichte slingerplanten en gras verscholen, lagen
potjes van allerlei grootte en vorm opgestapeld. Er waren er bij,
die den vorm hadden van de potjes die overal in Indië door
de Inlanders worden gemaakt en gebruikt en ook andere
soorten.
Boven op den hoop, door ouderdom verweerd en begroeid,
stond een soort urn of waterkaraf. Er naast lag een potje, ongeveer gelijk aan een trekpotje, met tuitje en gaatjes voor een
hengsel. Verder groote en kleine potjes, doch alle zóó verweerd,
dat ze reeds ten deele stuk waren of bij aanraking braken.
Nadat de Pandita alles nauwkeurig had bekeken, nam hij er een
foto van, om later een goede voorstelling ervan te kunnen geven.
Ook maakte hij eenige detailfoto's, die later, helaas, bleken bedorven te zijn door de warmte.
De mannen kwamen nader en bespiedden het fotografeeren
met een zekeren angst. Asadama riep opeens : „De Toean betoovert de booze geesten die er in wonen !"
Nauwelijks had hij dit gezegd, of de mannen stormden op de
potjes toe en sloegen alles met stokken of met hun hakmessen
stuk. Slechts met moeite kon de Pandita eenige exemplaren
redden voor het Museum. Meédoogenloos werd verder alles
vernield.
Plotseling weken ze echter angstig terug. Onder de bovenste
laag potjes lagen de scherven van een groote pot, met glazuur
overdekt en waarop een soort kraanvogel was gewerkt, staande
op één poot te midden van gras en bloemen. De lieden schrokken
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er hevig van. De Pandita nam ook deze scherven en bewaarde die.
Hierna wees de loeboelong op een bronzen speerpunt, de
„Baukapa" (duivelsspeer).
„Toean, dat is de gevaarlijke speer van den duivel Bangel.
Die veroorzaakt de gevreesde ziekte van bloedafgang ! Wij
bewoners van Midden-Alor zijn er steeds erg bang voor geweest, want die speer heeft ons reeds zeer veel kwaad gedaan !
Hoeveel offers hebben wij al aan hem gebracht. Ontelbare
varkens, geiten en kippen hebben wij geslacht en alle shielp
niets, steeds wist deze duivel ons weer met zijn speer te treffen.
Neem daarom nu dat vreeselijke wapen weg en wij zullen u zeer
dankbaar zijn !"
„Asadama, waar komen die speer en die potjes vandaan ?"
„Die zijn uit den grond opgekomen, Toean ! Onze oudste
voorouders hebben ze hier gevonden en ons geleerd, hóé ze te
eeren en te aanbidden. Het eerste heeft Tawaidih ze ontdekt.
Die was aan het jagen en kwam op dezen berg. Hij werd door de
geesten gevangen genomen en niet eerder losgelaten, vóór dat
hij beloofd had veel varkens te zullen slachten en te offeren.
Hij werd de eerste priester van dit heiligdom. Zijn zoon Pitakal
werd zijn opvolger, daarna Lakasal, diens oudste zoon." Vervolgens telde Asadama nog 27 geslachten op en noemde ten
laatste zich zelf als den tegenwoordigen priester.
„zijn er nog meer zulke plaatsen ?"
„Ja, Toean, op den berg Boi-Boko. Daar gaan wij ieder jaar
heen om te offeren en onze gebeden te brengen aan de goden
en geesten die daar wonen 1).
„Dit hier is ons hoofdheiligdom," vervolgde de priester. ,,Hier
is de oudste mokko tanah, de „Waima lambai ditegen" gevonden. Dit is de voornaamste woning van den goeden geest
Woibila. Al onze voorvaders hebben er aan geofferd en er zegen
van ontvangen."
„Waar is die nu ?"
1)

Vergelijk hoofdstuk 2, Boekbaka en verder hoofdstuk 4, Lellah.
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„In de kampong Atebai. Nooit mag iemand die zien, anders
zal ons een groot onheil overkomen.”
„Hoe ziet die er uit ?"
„Toean, dat kan ik zoo niet beschrijven. Ook mag ik hem u
niet laten zien, want die is niet in mijn bezit. Toch kan ik u
wel helpen. Omdat het de woning is van den goeden geest,
maken wij er wel eens nauwkeurige afbeeldingen van in bamboe. Wie zulk een bamboekokertje in bezit heeft, wordt rijk en
gelukkig. Alleen mag er bij de afwerking er van geen enkele
fout worden gemaakt. Wij dragen die dan steeds Ibij ons en
bewaren er de kalk in voor de sirih."
„Kan ik ook zulk een doosje koopen ?"
„Koopen niet, Toean, maar ik kan er u wel een geven. Als wij
er geld voor aannemen, moet ons een ongeluk treffen."
„Goed, bezorg er mij dan een."
„Ja Toean, als wij weer in de kampong zijn. Dan wil ik
tevens het zwaard geven, dat wij steeds gebruiken bij onze processies naar dit heiligdom. Met dit zwaard moeten wij elken
vreemdeling en elke nieuwsgierige vrouw die op onzen weg
komt, dooden. Nu hebben wij dit niet meer noodig en zal er
niemand meer door sterven."
„Asadama, ik zou ook gaarne de boog en de pijl bezitten,
waarmede je op dien bewusten avond de kip hebt doodgeschoten, die gij mij hebt te eten gegeven."
Verlegen blikte de priester naar den grond.
„Ja Toean, ik zal ze geven."
Terwijl dit gesprek plaats had, werden door alle aanwezigen
de voorwerpen van vereering zóó grondig vernield, dat er, behalve de enkele die door den Pandita ter zijde waren gelegd,
geen scherf heel bleef.
Voorwaarts ging het weder naar den anderen berg, waarvan
de loeboelong zooeven had gesproken. Ook dáár maakte de
Pandita eenige foto's, waarna alles vernietigd werd met een
woede, alsof het de grootste vijanden gold ! Niets bleef er over.
Eenige porceleinen kralen vond men daar en bracht ze bij den
Pandita. Al het andere werd tot gruis geslagen.
Jubelend en zingend keerden ze terug naar de kampong.
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Nu waren ze werkelijk verlost van de booze geesten ! Karel
vertelde onderweg, dat hij er zelf tot nog toe steeds bevreesd
voor was geweest. Alle mannen en vrouwen hadden steeds in den
grootsten angst voor deze geesten geleefd en een grenzelooze
macht aan hen toegekend. Zelfs Christenen uit andere
kampongs waren van deze vrees niet geheel vrij. Nu was het
echter uit met de heerschappij van deze geweldenaars ! !
Den geheelen nacht door werd er lego-lego gedanst, uit
vreugde over de bevrijding.
Als een loopend vuurtje ging de mare door den omtrek, dat
de geesten waren overwonnen en ook deze laatste sterke vesting
was gevallen ! Een zucht van verlichting steeg er bij deze boodschap uit mengen boezem op.
Het gerucht van deze dingen drong ook door tot Poereman.
Johannes (Moeilet) vernam het met groote vreugde. Hij kon
het nauwelijks gelooven. Nu was zijn gebed verhoord ! De weg
naar zijn Moeder en naar zijn dorp was weer vrij ! Thans geloofden de lieden daar immers in denzelfden God als hij ? En
Deze was immers de God des vredes ! Dus konden ze geen
vijanden meer zijn !
Dat Asadama zelf een Christen was geworden, bleef voor
Johannes een raadsel. De man, die hem eens als een wild dier
had vervolgd en als een tijger op hem had geloerd om hem te
verscheuren, was nu overwonnen en had zich gebogen voor den
Heere der heerscharen !
„Hoe is dat mogelijk !" zei hij tot den Goeroe.
„Ja, Johannes, het is alleen mogelijk door de macht der liefde
Gods," antwoordde de Goeroe ernstig. „De Heer heeft ons alien
lief en wil ons allen trekken uit het verderf tot Zijn gemeenschap."
„Ik ga onmiddellijk naar Takailafoei, om mijn Moeder te
zien en haar geluk te wenschen met den grooten zegen die haar
is te beurt gevallen, nu zij ook den Heiland heeft leeren kennen
en den Heere mag dienen."
„zoudt gij dat wel doen, Johannes ? Wacht eerst af, of het
werkelijk zoo is ! Verbeeld je, dat het gerucht eens overdreven is
en Asadama je nog haat zooals vroeger !"
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„Neen, Goeroe, als hij Christen is kan hij mij niet meer
haten. Wij dienen immers denzelfden God ?
„Dat was juist de oorzaak, waarom hij mij haatte met een
doodelijken haat, dat ik het bestaan van een hooger en machtiger
God vermoedde en dien God wilde dienen ! Nu heeft hij zich
zelf voor dezen God gebogen en behoef ik immers niets meer
te vreezen ?
„Neen, ik ga nog heden naar Takailafoei en wil, wat er ook
gebeure, mijn Moeder wederzien !”
Dit besluit stond onwrikbaar vast en Johannes toog onmiddellijk op weg.
De Pandita had beloofd, dat er den eerstvolgenden Zondag te
Silaifoei een doopdienst zou worden voorbereid.
Met verlangen hadden de lieden naar dien dag uitgezien. Des
morgens, nog vóór de hanen kraaiden, stonden allen die loopen
konden gereed om te vertrekken. Onder leiding van het dorpshoofd en Asadama zette de stoet zich in beweging. Mannen,
vrouwen en kinderen liepen in lange rij achter elkander aan.
Slechts de ouden van dagen bleven thuis.
Een uur nadat ze vertrokken waren kwam er een vreemdeling te Takailafoei aan. Hij had den geheelen nacht doorgeloopen en was erg moe.
Verwonderd de kampong ledig te vinden, liep hij ieder huis
binnen om menschen te zoeken en te vragen, wat er toch gebeurd was, waardoor allen afwezig waren. Zijn gelaat, dat zooeven nog van geluk straalde, betrok en een groote angst teekende
er zich op af.
Eindelijk ontmoette hij een oude vrouw. Ze schrok hevig,
toen de vreemdeling haar in haar eigen taal aanspraak en blijkbaar ook reeds haar naam kende. „Zeg mij, Talina, waar zijn
onze menschen ? Waar is mijn Moeder, Poenlau ?"
De vrouw kon van schrik geen woord uitbrengen. Ongeduldig sprak de vreemdeling verder : „Ik ben Moeilet, van
Lakamalei ! 0, zeg mij, waar is mijn Moeder ?"
Met horten en stooten en over al haar leden bevende, antwoordde zij : „Zij is met de anderen naar Takailafoei ... .
258

neen, .... ik bedoel .... ze is naar .... de kerk te Silaifoei gegaan."
Johannes was bij het hooren van deze boodschap zóó overgelukkig, dat hij het verblufte vrouwtje, zonder verder ook
maar één woord te spreken, achterliet en den weg naar Silaifoei
op holde. Zijn mooie bonte sarong was hem hierbij te lastig ;
hij deed die daarom uit en raam ze onder den arm. Slechts één
gedachte bezielde hem op dat oogenblik : „Naar Moeder !
naar Silaifoei, naar de kerk !"
Na een langen tijd geloopen te hebben, meende hij te hooren
zingen. Het was geen kerkgezang, zooals hij het te Poereman
reeds gewend was. Hij stond stil en luisterde scherp toe.
„0, het is een dansliedje uit Takailafoei! Nu herinner ik
het mij."
Het waren zijn eigen menschen. Zij gingen naar de kerk en
zongen toch een heidensch dansliedje ?
Ja, ze waren zóó gelukkig, dat ze moesten zingen, onverschillig wat !
Johannes verhaastte zijn schreden nog meer en zag weldra
de menschen uit zijn dorp in een lange rij achter elkander
loopen, langs het smalle paadje. Het eerste trachtte hij onder
hen zijn Moeder te ontdekken, doch dat gelukte niet. Angstig
gejaagd liep hij verder het bergpad af. Weldra had hij de achterste menschen ingehaald. Ze schrokken door zijn onverwachte
verschijning. Hij snelde ze voorbij.
„Moeder ! .... Moeder !" riep hij met heesche stem.
Allen stonden ontsteld stil. Het gezang verstomde.
„Moeder ! .... Moeder !"
Een oude vrouw, die vrijwel vooraan liep, stond eensklaps
als versteend stil. Een stem uit den hemel had haar niet meer
kunnen ontroeren. Haar oude knieën sidderden, zoodat ze
dreigde te vallen. Reeds had Johannes zijn Moeder ontdekt
en met een paar sprongen was hij bij haar en ving haar op in
zijn sterke armen.
„Moeder !" ... .
„Moeilet !" ... .
Tranen verstikten de andere woorden.
„Vloeilet, mijn kind !" ... .
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„Moeder ....”
Alle dorpelingen schaarden zich om het tweetal en waren getuige van een tooneel, dat niet onder woorden is te brengen.
„Moeilet, Moeilet !" klonk het van veler lippen.
Asadama was bij het hooren van dezen naam bevend ter zijde
gesprongen. Bleek van schrik greep hij naar zijn zwaard. Met
een uitdrukking van radeloozen angst op zijn gelaat keek hij naar
Moeilet, dien hij ten doode had opgeschreven en die nu in
levenden lijve vóór hem stond. Daar lag hij als een herboren
zoon in de armen zijner Moeder ! De oude vrouw was grijs geworden door al het verdriet, dat hij, de priester, haar had aangedaan ! Die oogen, die vaak in stilte rood geweend waren, straalden thans van geluk. Hij wist niet welke houding thans aan te
nemen. Het ontging hem niet, hoe dreigende blikken van alle kanten op hem werden geworpen en hoe menige sterke vuist ondubbelzinnig tegen hem gebald werd! Hij waande zich reeds verloren.
Moeilet stond op, keek rond en herkende den priester. Onmiddellijk trad hij op dezen toe en sprak met ontroerde stem :
„Asadama, in den God des Hemels zijn wij thans vereenigd !....
Voor zoover mij betreft, is alles vergeven en vergeten .... Hoe
denkt gij er over ?"
Asadama was verrast door deze woorden. Wat moest hij doen?
Een moment van spanning was het voor alle mannen in de
nabijheid, die ongetwijfeld de partij van Moeilet zouden hebben
gekozen, indien dit moest, en zelfs ook thans, op weg naar de
kerk, nog niet voor een moord zouden zijn teruggeschrokken !
Onder de macht der gewoonte nam Asadama zijn sirihmandje en bood het Moeilet aan, Deze nam een sirihpruimpje
en daarmede was, volgens de oude adat, alle vijandschap ten
einde en een verzoening tot stand gekomen.
Vreugde lag er op het aangezicht der oude Moeder te lezen ;
vreugde ook bij allen, die bij haar waren,
Zoo gingen ze verder, doch onder het loopen moest Moeilet
vertellen, veel vertellen.
Steeds weer moest zijn Moeder hem aanzien en dan lag er
een zonnestraal in die fletse oogen. Telkens moest ze het weer
uitroepen :
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„Moeilet, mijn kind ! Moeilet mijn zoon !”
Zoo kwamen ze te Silaifoei in de kerk.
De Pandita had alles voorbereid en spoedig was het geheele
gebouwtje vol. Velen vonden geen plaats meer en bleven op het
schoolerf zitten.
De schoolkinderen speelden eenige mooie liederen op hun
bamboefluiten, daarna zongen zij van Psalm 116 de verzen 2 en
3 en na het gebed de verzen 4 en 5.
De Pandita las het eerste hoofdstuk van den eersten Petrusbrief voor en hield een korte toespraak over i Petr. i : i8 en ig
en I Petr. 2 : gb : „Wetende, dat gij niet door vergankelijke
dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uwen ijdelen wandel, die
u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed
van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam ;
opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen, die u uit
de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht."
Onder een voelbare stilte begon daarna de heilige handeling.
Velen werden gedoopt, doch velen moesten ook nog wachten
of durfden het zelf nog niet aan.
Onder degenen die werden gedoopt bevonden zich ook
Asadama en Poenlau, de Moeder van Moeilet.
Met een dankbaar hart knielde de oude vrouw neder om
het heilig Sacrament te ontvangen en zij dankte God, dat ze nu,
en dat juist op dezen morgen, haar kind had wedergevonden en
dat Hij zich zoo wonderbaar in haar leven had bewezen de
Genadige te zijn. Ze begreep nog bijna niets van hetgeen de
Pandita gezegd had, noch van hetgeen er thans gebeurde, doch
dit ééne wist ze : haar kind was wreed verjaagd, haar meedoogenloos ontrukt, doch in en door den God des Hemels had
ze hem wedergekregen, en dat was voor haar oorzaak genoeg
om zich met een volkomen hart aan dien God over te geven !
Na den dienst bleven ze nog wat napraten.
Jubelend riep Johannes uit : „Geloofd zij God, Die ons heeft
getrokken uit de duisternis tot Zijn wonderbaar licht !"
De anderen herhaalden het : ,,UIT DE DUISTERNIS TOT HET
LICHT 1"

EINDE.
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AANHANGSEL.
Enkele notities voor den meer wetenschappelijk geïnteresseerden Lezer.
(Vergelijk ook de toelichtingen achter het eerste werkje over Alor, getiteld :
,,Van strijd en overwinning op Alor.")
1. ALOR. a) Geografisch. Het Hulppredikers-ressort Alor omvat de volgende eilanden : Alor, Pantar, Poera en nog enkele kleinere.
Deze alle liggen in de Timorzee, ten Noorden van Timor, en behooren tot
de Residentie van dien naam, Afdeeling Endeh (vroeger Zuid-Timor en
eilanden. Zie schetskaartje)
Alor. Alor is het grootste en meest beteekenende eiland van de groep. Het
bestaat uit een moeilijk begaanbaar, vaak steil uit zee opstijgend, jong vulkanisch gebergte, dat zoowel in de lengte als in de breedte door tallooze
ravijnen wordt doorsneden.
Ligging. Het ligt in Oost-Westelijke richting.
Oostelijkste punt 125,g" Oost.
Westelijkste punt 124,20" Oost.
Noordelijkste punt 8,7" Zuid.
Zuidelijkste punt 8,27" Zuid.
Oppervlakte. De grootste lengte is ± 110 K.M. (Kokar-Kolana).
De grootste breedte ± 35 K. M.
De oppervlakte wordt aangegeven met 42i- vierkante G. M.
Kustlijn. De kustlijn is vrij regelmatig, alleen in het Westen ± 16 K. M. diep
ingesneden door de prachtige Kalobabaai. Slechts een drie K. M. breede
strook verbindt het schiereiland met het land zelf.
Bergen. De hoogste bergen (Piek van Kolana, Goenoeng Babi en de pieken
van Midden-Alor) bereiken een hoogte van ongeveer 2000 M.
Rivieren. Rivieren zijn er slechts weinige en geen van alle is bevaarbaar.
Over het algemeen heerscht er waterschaarschte.
Indeeling. Het eiland Alor is ingedeeld in vijf Landschapjes, elk met een zelfbesturenden Radja aan het hoofd. De grenzen dezer rijkjes zijn niet nauwkeurig aan te geven. De namen dezer radjaschappen zijn : Alor, Koei (of
Lerabaing), Poereman, Batoelolong en Kolana.
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Hoe de onderlinge verhouding der Radja's vroeger was, blijkt duidelijk uit
het verhaal zelf.
De bodem is naar verhouding vruchtbaar te noemen.
De Westmoeson begint gewoonlijk in November en eindigt in April. De
regenval is dan beduidend, verder valt er zoo goed als geen regen meer.
b) Bevolking. De bevolking is te onderscheiden in Berg- en Kustbevolking.
Zij behoort tot het Maleisch-Polynesische ras. Het zielental wordt geschat op
ongeveer 60-70.000 (in het geheele bestuursgebied Alor).
Bergbevolking. De Bergbevolking kenmerkt zich door alle eigenschappen
der Papoea's. Ze is over het algemeen flink van lichaamsbouw, met sterk, zeer
dicht gekroesd haar en breeden neus. Ze heeft haar kampongs alle op schier
ongenaakbare bergtoppen gebouwd en oefent onderling weinig gemeenschap.
Kustbevolking. De kustbevolking bestaat uit een mengsel van velerlei rassen
en stammen. Op Alor hoofdzakelijk uit Boegineezen, verder emigranten uit
Bima, Soembawa en Makassar.
De kustbevolking van Koei is hoofdzakelijk van Endeh afkomstig. Die van
Poereman uit Timor-Dilly. De bewoners westelijk van Koei stammen van
Timor, kampong Wiwoko, boven Atapoepoe. Die van het schiereiland komen
van Pantar.

a. PANTAR. Dit eiland is van dezelfde formatie als Alor, alleen minder
hoog en groot, met een werkenden vulkaan. De bevolking van Pantar is voor
een groot deel van oorsprong uit Timor en voor een ander deel zijn het
Javanen, die tijdens de Compagnie hierheen zijn gevlucht.
Kleinere groepen kwamen van omliggende eilanden.
3. POERA. Het eiland Poera bestaat uit een steil uit zee opstijgender, uitgewerkten vulkaan.
De bevolking stamt van Pantar en Endeh.
Taal. Een Aloreesche taal bestaat niet. Er worden een menigte van talen
en dialecten gesproken, die vaak onderling volkomen verschillend zijn.
Deze Babylonische verwarring is ontstaan, doordat iedere stam zijn eigen
taal medebracht en werd bevorderd door het geïsoleerde der verschillende
kampongs en kampongcomplexen, waarbij nog eeuwige veeten kwamen. Een
samensmelting van talen tot één Aloreesche werd hierdoor niet mogelijk.
Gewoonten. De adat is onafscheidelijk met den godsdienst verbonden en
van niet te onderschatten beteekenis. De vrouwen zijn in het algemeen de
draagsters van deze ongeschreven wetten en de Priesters zorgen voor een getrouwe naleving daarvan.
Karakter. De bergbewoners zijn goedmoedig, zelfs min of meer lafhartig,
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doch indien zij geprikkeld worden, wild, wreed en dapper. Ze zijn onbegrensd
eerlijk, sterk van vertrouwen, openhartig, willig en van groot uithoudingsvermogen.
Ze lachen gaarne, verdragen pijnen gemakkelijk en hebben weinig medegevoel met anderen.
De kustbevolking is in het algemeen minder betrouwbaar, doch ook van
goedhartig karakter. Zij gevoelt zich ver boven de bergbevolking verheven en
tracht deze uit te buiten en te bedriegen. Door het Nederlandsch Bestuur zijn
gelukkig de strooptochten onmogelijk gemaakt, die vroeger vaak door de kustbewoners gehouden werden in het binnenland.
De bergbevolking is buitengewoon aanhankelijk, als men eenmaal haar vertrouwen heeft weten te winnen.
GODSDIENST. a) Goden. Een geest wordt tot godheid verheven, indien
men een beeld van hem maakt en daaraan offers brengt. Deze zelfde geest
blijft evenwel voor de overige bewoners van hetzelfde dorp geest, tenzij men
hem als dorpsgodheid aanneemt.
De hoogste god is Lahatalla of Lahtala. Zijn naam beteekent volgens
sommigen gewoonweg „God", volgens anderen „de Schepper" en weer
anderen „de heerscher".
De beteekenis zal wel te verklaren zijn uit de taal der oerbevolking, n.l.:
„Lah" = huis, „talla" = boven, hoog, en naar de samenstelling Lahatalla
= „Die in de hoogte woont, die boven allen verheven is" = „de Allerhoogste".

Deze Lahatalla wordt voorgesteld als de onzichtbare, hoogste God, Schepper van hemel en aarde, menschen, dieren en planten.
Hij wordt niet in beeld voorgesteld, ook roept men hem slechts in den
hoogsten nood aan. Voor het dagelijksch leven is hij thans veel te hoog. Wel
had hij vroeger ook hier beneden zijn plaats, maar nu kent men hier slechts
een heirleger van geesten, goede en booze, welke de menschen door hun
gunst verblijden en voor hun wangunst doen vreezen.
Lahatalla is op geheel Ator en Pantar bekend ; bij alle verscheidenheid in
taal, gewoonten en verhalen, is de voorstelling van Lahatalla vrijwel overal
dezelfde gebleven.
Zijn naam wordt bij de Evangelieprediking gebruikt voor ons woord „GOD",
doch men dient er voor te waken, dat hierdoor geen verkeerde voorstellingen
ontstaan, en dat de naam Lahatalla met een veel hooger en heiliger inhoud
gevuld moet worden, om begripsverwarring te voorkomen.
b) Voorouders. De voorouders blijven in hooge eere en regeeren ook na hun
dood nog over de levenden. Echter blijven zij geesten, totdat iemand door het
een of ander, b.v. ziekte of droomverschijning, zich genoodzaakt gevoelt een
beeld voor hen te maken. Dan wordt de betrokken geest voor den bezitter
van het beeld en diens familie in den ruimsten zin een Godheid. Vrouwen
hebben wel hun aandeel in het toekomstig leven, maar schijnen geen invloed
uit te oefenen op het tegenwoordige, zooals de geesten der mannen.
De afgodsbeelden hebben allen min of meer de gestalte van een fantastischen
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krokodil. Dit dier staat dan ook in vele kustplaatsen in hoog aanzien en
wordt vereerd als de voorvader van eenige stammen. (Welai, Limboer, boven
Poereman.)
Slechts bij hooge uitzondering hebben enkele beelden de gedaante van een
mensch (Midden-Alor) of een vogel (kiekendief, de voorvader der bewoners
van het schiereiland.)
Het Christendom. Bij de komst van het Evangelie, nog vóór het Bestuur,
gebracht door eenige Rottineesche Goeroes, vond dit een heidendom dat
nog sterk was en een geweldigen invloed had, doch zichzelf als het ware overleefd had, zoodat het Evangelie spoedig ingang vond.
Bij den overgang tot het Christendom worden alle afgodsbeelden en
amuletten en zelfs heele huizen en bosschen verbrand. In sommige gevallen
heeft men de geheele kampong afgebroken en opnieuw opgebouwd, omdat
in de huizen de balken en stijlen met afgodsbeelden besneden zijn. (Proboer,
Taraman, Kolana, Takala en andere plaatsen.)
Voorbereiding. Er bestaan aanwijzingen, dat de Portugeezen op het schiereiland, aan den mond van de Kalobabaai, te Kokar en Alor-ketjil, een kleine
kolonie hebben gehad en van deze uit missie hebben gedreven.
Aan de Zuid-kust is een kampong, die den naam van Maria draagt en
gesticht is door vluchtelingen uit Portugeesch-Timor, die eerst hunne
Roomsche overtuiging medebrachten, doch thans in Heidendom en Islam zijn
ondergegaan.
Op den 22sten Augustus 1901 heeft de Hulpprediker van Koepang, de
WelEerwaarde heer NIKS, op Alor een kind van Timoreesche Christenouders
gedoopt, n,l. Willem Hatsarani.
In 1906 bezocht een Predikant van Koepang de plaatsen Kolana en Poereman. Hoewel er natuurlijk geen onmiddellijke vruchten van zulk een bezoek
zijn te verwachten, heeft het toch zóóveel uitgewerkt, dat in Kolana een vraag
naar het Christendom is ontstaan, die niet alleen bij woorden bleef, doch later,
onder regelmatige bearbeiding door de Zending, tot heerlijken bloei kwam,
waardoor Kolana de eerste Gemeente is geworden en tot heden is gebleven.
In 1911 heeft de WelEerwaarde Heer Ds. BACK, van Koepang, te Alor-ketjil,
Poereman en Batoelolong eenige menschen gedoopt. En in 1913 de WelEerwaarde Heer van der Staai in een paar andere kustplaatsen.
In 1912 werden eenige Rottineesche Goeroe's op Alor geplaatst als pioniers,
en daarmede begon een regelmatige Zendingsactie.
Als eerste Hulpprediker van Alor werd benoemd de WelEerwaarde Heer
TEN CATE, nl. in Juni 1916. Deze moest echter, door omstandigheden gedwongen, zijn werk spoedig opgeven. Hij werd vervangen door den WelEerwaarden Heer BINKHUIZEN, die den 15den April 1917 zijn werk op Alor aanvaardde.
De Heer BINKHUIZEN heeft vooral groote voorliefde getoond voor de volksschool en zich voor deze bijzonder verdienstelijk gemaakt. Ook het werk
onder de Heidenen, hoofdzakelijk aan de kust, werd door hem krachtig ter
hand genomen.
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Nadat hij Alor om gezondheidsredenen moest verlaten, werd het Ressort
waargenomen door den Inl. Leeraar J. HEHANUSSA ; daarna heeft steller dezes
op 14 Mei igaa zijn werk op Alor aanvaard.
Radja's eiland Alor. De namen van de tegenwoordige Radja's van Alor zijn :
Van het Radjaschap Alor : Oemar Watang, Mohammedaan.
Van Koei of Lerabaing : Katang Koli,
idem.
naam-Christen (heiden)
Van Batoelolong : Besi Bere,
idem.
idem.
Van Poereman : Resi Lakoe,
Van Kolana : Alexander Makoenimaoe, overtuigd en ijverig Christen.
Radja's eiland Pantar. Van Pantar : (Mata-hari naik) : Kaliamang Wono,
Mohammedaan.
Van Barnoesa : Koliamang Baso, Mohammedaan.
Mokko's. Een bijzonderheid van Alor bestaat in de koperen mokko's of
mako's. Deze dragen alle een eigen naam en hebben een geschiedenis en
beteekenis, zooals reeds uit het verhaal is gebleken.
Zij zijn van zeer uiteenloopende vormen, grootte en waarde.
De namen hebben gewoonlijk betrekking op de voorvaders die ze gevonden
hebben, of op bijzonderheden in vorm of decor der betreffende mokko's.
Hier volgen er eenige en de waarde, die ze in de oogen der bevolking hebben,
in guldens uitgedrukt. Natuurlijk is dit niet nauwkeurig te berekenen en is de
som afgerond.
I. „Maláhai" = uit de aarde voortgekomen. Naar vorm en decor te oordeelen, van Boedhistischen oorsprong, de oudste in het Landschap Alor,
waarde F!. 1100.—.
2. „Fanda" = een kleine, laat ingevoerde, mooi bewerkte mokko.
3. „Oeli Male" = idem, waarschijnlijk door Portugeezen ingevoerd ; waarde van beide mokko's Fl. 1o.--.
4. „Tingela" = mokko uit het bosch, zeer oud exemplaar, waarde
Fl. 2000,—, uit Taipoei.
5. „Waima maisin", = oudere mokko, hoewel ingevoerd, waarde Fl. ao,--.
6. „Osang-osang", = nieuwere mokko, waarde Fl. 15,—.
7. „Makassar pah" = uit Makassar, door Boegineezen, eind vorige eeuw
ingevoerde, slordig bewerkte mokko, alleen gebruikt bij kleine feesten
waarde Fl. 5,—.
Vanwaar de oudste mokko's, die zeer zeldzaam zijn, afkomstig zijn, is nog
niet met zekerheid vast te stellen. Bij de in de laatste hoofdstukken medegedeelde opruiming van afgoden en heiligdommen heeft schrijver dezes in de
streek van Takailafoei, Poeita en Ataibai, in het woeste gebergte van MiddenAlor, belangrijke gegevens gevonden voor deze en de vroegere geschiedenis
der mokko's, waaruit hij meent te mogen opmaken, dat er vóór het tegenwoordige, een volk op Alor is geweest, misschien Boedhisten of Chineezen,
(zeer voorzichtig uitgedrukt, misschien een stam uit Tibet) dat daar heeft gewoond en de eerste bezitters zijn geweest van de oudste mokko's. Vermoedelijk
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zijn zij in het ontzettend woeste gebergte, op zoek naar Sandelhout, omgekomen en hebben daar hunne mokko's achtergelaten, die dan later door de
voorwaarts dringende bevolking van thans zijn gevonden. Deze menschen
hebben niet kunnen zeggen vanwaar de vreemde dingen kwamen en ze daarom
heilig verklaard. Ze zeggen dan ook, dat ze uit den grond zijn opgekomen.
Daar de bevolking groote waarde hecht aan de oudste exemplaren, bracht
dit ondernemende vreemdelingen in verzoeking ze na te maken en in te voeren.
Wijl echter de oorspronkelijke exemplaren met de grootste zorgvuldigheid
verborgen gehouden werden, uit vrees voor diefstal, ontstond er een menigte
van modellen en vormen, naar de gissing der vreemdelingen vervaardigd.
Deze werden wel door de bevolking geaccepteerd, doch verkregen nooit het
aanzien en de waarde der oudste exemplaren.

Bergen „pemali". De plaatsen waar bovenbedoelde voorwerpen werden gevonden of iets anders bijzonder de aandacht trok, werden „boko" genoemd.
De Maleische uitdrukking daarvoor, die door Europeanen ook vaak gebezigd
wordt, is : „pemali", dat vertaald kan worden als : verboden, onder verbod
liggend, of ook wel : heilig, doch dit laatste mag niet al te zeer naar Europeesche opvatting genomen worden.
In de omgeving van Takailafoei en de plaatsen waar het verhaal speelt,
zijn er 27. Hunne namen volgen hier : i. Tawaidik, 2. Oemang, 3. Kaesinglang,
4. Lalingbai, 5. Bangel, 6. Molsingawai, 7. Lamana, 8. Lihpoei, g. Kawangwai,
1o. Waiba, I I. Asadokata, 12. Mangtoek, 13 Samemi, 14. Warangga of
Waranggel, 15. Laoehmolkan, i6. Kangi of Kalangga, 17. Polingmong,
18. Lelia, 1g. Loeboeta, 2o. Safongmang, 21. Lakamah, 22. Loehoeilai of
Fataipamang, 23. Aikidi of Alaikidi, 24. Kamemang, 25. Salawai, 26. Sidoggal
en 27. Lauwang of Wailauwang.
Taalkundige aanteekeningen. Enkele taalkundige aanteekeningen worden
hieraan toegevoegd, als voorbeeld, van Takailafoei en van Langkoeroe.
„Sak" = afgod ; „nesak" = mijn afgod ; „gesalc", = zijn afgod ; „esak" _
uw afgod. Meervoud gelijk aan enkelvoud.
Dood : gestorven = gaboda ; Ik ben gestorven = nala naboda ; gij zijt
gestorven = ala aboda ; hij is gestorven = gala gaboda, meervoud idem.
Man = lan ; vrouw = marei ; kind = doen ; leven = kingkan, dus : de
man leeft = lan makingkang ; de vrouw leeft = marei nakingkang ; het kind
leeft = doen dakingkang.
Prijs = kebal ; hoeveel = ta' lising. Dus : hoeveel is de prijs ? = kebal
tak lising ?
Ver (van afstand) = lita'ma. Dit wordt gebruikt voor den overtreffenden
trap, ook ter vervanging van ons woord : zeer, b.v.: groot = barrang; zeer
groot of op zijn grootst = lita'ma barrang.
Honger = ta'maiting; ik heb honger = nadi namatting ; ik heb grooten
honger = nadi namaiting lita'ma ; ik had honger = nadi tamaiting ; ik zal
honger hebben = nadi marang namaiting ; ik zal honger gehad hebben =
nadi ke maran namaiting.
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