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Chan Yuit Chin — opiummagnaat.
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Bo Teng Soi

—

Low Sing

vrienden van moeder Kuipers.

Ah
Se
Dametrios

—

Grieksche opium-smokkelaar.

WAARSCHUWING VAN DEN SCHRIJVER.
Daar het, gezien den aard van het onderwerp van mijn roman,
onvermijdelijk was de plaats van handeling met name te noemen,
en nader bepaald één speciale wijk daarvan, is het gevaar niet
denkbeeldig, — bij de beperktheid van het aantal zendelingen
onder de Chineezen daar, — dat de al te scherpzinnige lezer zal
gaan trachten de in dit boek voorkomende hoofdpersonen te
identificeeren.
iceeren.
DIT ZIJ HEM BIJ VOORBAAT ONTRADEN!
DE PERSONEN, die in mijn roman hun rol spelen, zijn volkomen FICTIEF.
Wèl heb ik getracht de toestanden op Katendrecht zóó getrouw weer te geven, als mij maar mogelijk was, èn door persoonlijke waarneming tijdens herhaald verblijf daar, onder zeer
deskundige leiding en voorlichting, èn door bestudeering der
daarover bestaande publicaties, waarvan ik met name wensch te

noemen de uitvoerige en gedocumenteerde studie van Dr F.
van Heek, „Chineesche immigranten in Nederland" (Amster-

dam 1936), en de interessante schetsenreeks over Katendrecht,
van de hand van den heer Gerhard Werkman gepubliceerd in

het Algemeen Handelsblad van Dec. '36 en Jan/Febr. 1937,
waaraan ik naast enkele gegevens, ook een groot deel der Chineesche eigennamen ontleende.

I.
OU je nog wel uitgaan met dit weer?" vraagt
mevrouw Pronk, zacht remmend. Ze staat in de
erker, en kijkt ongerust naar buiten. „Je ziet geen kip
op straat. En dan die dichte natte mist. 'k Ben niks gerust,
jij zoo alleen door die lugubere buurten. Je zegt zelf dat
ze je nog niet vertrouwen.
Je moet altijd oppassen met die menschen, en je leest
zooveel akeligheden ..."
„Kom, kom, moeder! Niet zoo somber. 'k Moet nog even
naar m'n zieke ouwe mannetje kijken. 'k Ben zoo terug.
Houd de thee maar warm voor me," zegt dominee Pronk
vastberaden.
Eenmaal buiten, huivert hij zelf ook van de doordringende, natte mist in de sombere Maartavond, waardoor
maar flauw de bleeke lichtbolletjes der straatlantaarns
heendringen.
Het is stil bij de Maashaven, waar nog een enkele sleepboot met eentonig hoorngeluid, haar weg door de potdichte avond tracht te vinden.
Met haastige pas, de kraag hoog op, loopt hij langs de
eindelooze, leelijk-nuchtere steenen loodsen van de
Holland-Amerika lijn aan de eene, en in het donker geheimzinnig en dreigend lijkende werven met hun hooge,
als monsters uit de mist opdoemende kraangevaarten aan
de andere zijde.
De troostelooze, grauwe entree van Katendrecht.
Bijna beklemmend doet nu 't eentonig, dreigend geluid
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aan van de misthoorns uit de verte, over 't water.
Af en toe duikt er uit de donkerte een voorbijganger op,
die slechts even, bij 't passeeren, zichtbaar is, om terstond
weer in de dichte mist opgenomen te worden en te verdwijnen. Een geel gelaat, met loerende, scheefstaande
oogen. De loodsenrij rechts loopt nog door, maar links
komen de eerste huizen van de Delistraat.
Meer Chineezen.
Geluidloos komen ze aanzetten, plotseling passeeren ze,
en verdwijnen weer in de mist.
Ramen door dikke gordijnen afgesloten, met witte grillige Chineesche karakters van onder tot boven beschilderd.
Boardinghouses.
Daar tusschen door een ruit met Grieksche letters:
Grieksch zeemanshuis.
Een enkel Arabisch opschrift; in 't deurgat staat als uithangbord een neger, dan weer Chineesch.
Al maar die grillige lettergevaarten in goud en wit.
In de portieken staan vrouwen, bloot-armig ondanks de
natte koude, fel geschminkt het gezicht met de bloedroode
mond, die tot een wond wordt in 't brutale, onaantrekkehike gelaat.
Uit sommige huizen klinkt het geluid op van een verward, druk stemgeroes.
Een speelhuis, waar nu 't fan-tan spel in vollen gang is.
Hij komt nu al een paar maanden regelmatig bij dag en
avond in deze wijk, en toch betrapt dominee Pronk er
zich op, dat er telkens weer iets van spanning en geheim10

zinnigheid, en tegelijkertijd van beklemming bij hem opkomt. Hij kende door zijn jarenlange arbeid onder hen
in Soerabaja, de Chineezen heusch wel van nabij, maar
daar was alles zoo anders als hier.
Vooral nu, bij zoo'n mist, moet hij steeds weer denken
aan de huiveringwekkende gebeurtenissen die Sax Rohmer hem in het Limehouse zijner boeken deed meebeleven.
De enkele typen die voorbijschieten, onhoorbaar en
maar even zichtbaar, lijken z66 uit die boeken weggestapt.
Door een aanstaande deur schiet hij een donker trapportaal binnen.
„Eens even kijken of mijn oude mannetje al op bed
ligt!" mompelt hij.
Hij weet hier de weg al, de smalle, steile trap op, nog
een en nog een, met als eenige steun het vettige touw dat
langs de klamme, wit uitgeslagen muur bungelt.
Op een overloopje hangt aan een roestige spijker een
walmend petroleumlampje, dat flauw de inventaris belicht.
Een aftandsche kapstok, overladen met allerlei soort
jassen, die stuk voor stuk betere dagen gekend hebben.
Zwarte met groen verschoten fluweelen kragen, eertijds
witte regenjassen, die vlekkerig en vuilgoor, en ulsters die
rafelig en sleetsch geworden zijn.
Daarover heen een heele serie trommels, rood en blauw,
met de populair geworden opschriften Pinda lekker, 5
cent, nauwelijks meer leesbaar op de geblutste deksels.
Ds Pronk stoot een wankele deur open; 't vertrekje, pal
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onder de pannen, ouderwetsche holle, met stroonokken
die rafelig uitsteken, schijnt verlaten.
Het lampje van de overloop werpt moeizaam een flauw
lichtbundeltje door de deuropening, over de dekens of
restanten daarvan, op den grond, die het aantal slaapplaatsen aangeven.
Maar in de hoek, net achter de deur is er toch één bezet,
daar ligt iemand.
„Hello, old man!" probeert dominee, maar hij krijgt
geen antwoord.
Op 't geluid van zijn stem, is schielijk en geruischloos
de deur aan de overzijde van de overloop geopend.
Zes paar Chineezenoogen kijken hem onderzoekend aan.
Ze herkennen dominee en grijnslachen.
Ze hebben hem meer ontmoet hier.
Twee zijn er bezig een vest te breien van dikke genuanceerde wol op een raamwerk dat veel op een weeftoestel
lijkt.
De anderen zitten deels op stoelen, deels op koffers, om
een groote omgekeerde zeepkist, bezig met hun mah-yong
spel, waarin ze door zijn komst gestoord zijn, waarschijnlijk zeer tegen hun zin, al laten ze 't niet merken.
Een breier staat op, biedt met een lichte rompbuiging
zijn stoel aan.
„No-no", 1 ) weert dominee af.
„Please!" 2 ) zegt de ander enkel, kalm en bijna bevelend.
En hij gehoorzaamt.
1 ) Nee nee. 2) Alstublieft.
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De ander blijft staan. Recht en stram.
Dominee kan nog steeds de juiste toon niet vinden. Telkens weer aarzelt hij, als hij tegenover hen staat, niet
goed wetend hoe hij hun koele beleefdheid, die haast gemengd schijnt met een rustig superioriteitsgevoel, 't beste
breken kan tot intiemere vertrouwelijkheid.
Hun oogen staren hem schijnbaar uitdrukkingsloos aan,
maar hij weet dat ze hem taxeeren, en hij zou graag
weten, wat er als resultaat daarvan achter die gladde, beheerschte maskers van hun gelaat omgaat.
Hij vraagt naar „the old man, right overhere" 1 ) , of hij
ziek is, dat hij al zoo vroeg onder de wol ligt.
In gebroken Engelsch vertellen ze hem beleefd, dat hij
heel goed is, maar Tsji Jang Li heel oud, veel jaren, zeer
vermoeid, you understand? 2)
Of ze hem wakker maken zullen?
„Nee, nee; 't heeft geen haast. Ik kom wel eens terug!"
Hij weet, volgens hun etiquette mag hij, nu hij eenmaal
is gaan zitten en dus hun gast geworden, niet te gauw
weer weggaan.
Evenmin als hij bedanken kan voor de sigaret die hem,
weer met hoofsch gebaar, gepresenteerd wordt.
Weer als zoo vaak te voren, is hij verwonderd. Dit
kleine hokje — en 't is nog een weelde dat ze dit zitkamertje hebben, behalve hun slaapgelegenheid — bevat
alleen het allernoodigste, een tafel en vijf stoelen, voor
acht man!
1) de ouwe man hiertegenover.
2) begrijpt u?
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Verder niets.
Gordijnen zijn er niet voor de ramen.
Aan de muur als eenige weelde een paar bonte platen
met roode Chineesche onderschriften, veldslagen tusschen
Chineezen en Japanners, en daartusschen in het portret
van hun vereerde generaal Tsai Ting-Kai, de bekende verdediger van Sjang-hai. En toch hebben zij een gratie, een
elegance, alsof ze Oostersche vorsten waren, in hun weelderig paleis een zeer vereerde gast onthalend.
De breier die hem zijn stoel afstond, heeft hij verschillende malen ontmoet, die kent hij 't best.
„Lees je in 't Evangelietje dat ik je gegeven heb?"
vraagt hij hem.
„0 yes!" 1)
„En begrijp je 't ook?"
„0 yes!"
Zijn gelaat blijft onbewogen, maar zijn oogen zijn diep,
en vol leven.
Een aardig type had Ds Pronk hem van 't begin af gevonden, die Bo Teng Soi.
Altijd even aandachtig luisterend.
En hij had hoopvol gedacht, dat hij hier misschien een
gemoed trof, ontvankelijk voor zijn boodschap. Veel was
hij hier aangeloopen, en dan werd hij telkens met hetzelfde lichte verwijt ontvangen: „Maar mijnheer, u maakt
mij beschaamd! U komt hier zooveel, en uw tijd is zoo
kostbaar. En er zijn er zooveel die u noodig hebben. Komt
1 ) 0 ja!
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u toch wat minder bij mij. Ik ben al die belangste lling niet
waard!"
Bij de herinnering hieraan, glimlacht dominee even.
Groentje als hij was, had hij dat als deemoed opgevat, als
nederigheid, die hem prikkelde zijn pogingen te verdubbelen.
Tot een vriend, een sinoloog van ervaring, hem eens,
toen hij hoopvol zijn bevindingen vertelde, uit de droom
geholpen had.
„Maar kerel, begrijp je dat niet! Dat is niets dan echt
breedsprakige Chineesche beleefdheid. Een Hollandsche
bootwerker zou zich zoo uitgedrukt hebben:
„Man hoepel toch op. Ben je daar nou alweer. 'k Heb
maling aan je evangelie!"
En die zou precies 't zelfde bedoeld hebben, als je hoffelijke Chinees!"
Sindsdien staat hij wat aarzelender tegenover hem.
En het beleefde o yes! maakt het hem niet gemakkelijk
hierop door te gaan.
Er zijn vanavond ook teveel bijeen om tot een vertrouwelijk gesprek te komen.
Zoodra hij denkt, dat het nu wel kan, staat hij op.
„U nu al weg?" vraagt zijn beleefde gastheer. Maar hij
voegt direct aan die als teleurstelling klinkende woorden
de vergoelijkende en begrijpende berusting toe: „U zeker
heel druk? Veel menschen bezoeken nog?"
Allen staan op.
Men houdt de deur nog open, om hem bij te lichten op
de donkere trap, maar bij de eerste treden hoort hij al
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't gekletter der ivoren mah-yong steenen op de kist.
Hij loopt er nu niet zoo makkelijk meer in. „Ze vonden
't welletjes, ondanks de teleurstelling die ze toonden, toen
hij verzekerde heusch te moeten gaan."
Zoo wijs is hij wel geworden, de tijd dat hij hier werkt,
denkt hij met een moede glimlach om zijn mond.
Werken!
't Mocht wat.
Hij is nog niets gevorderd.
Ze accepteeren hem hier in de wijk. Ze laten hem ongemoeid. Doen alsof ze hem niet bemerken en spreekt hij
hen aan, dan zijn ze o-zoo beleefd, maar hij praat tegen
een muur van hoffelijkheid.
Niets verder is hij nog gekomen, behalve misschien bij
't oude mannetje, dat nu sliep, Tsji Jang Li, die verteerd
wordt van heimwee naar zijn verre land, naar zijn mooie
dochter, de geurige kersen bloesem van Kwan Tse, en zijn
vrouw, die al zoo oud is en hem nog hoopt te zien, voor
ze op de „groote reis" gaat.
Bij hem is een begin van vertrouwelijkheid, en een
vage belangstelling voor de blijde boodschap. Die is wel
echt. Niet enkel beleefdheid, gelooft hij.
Maar verder?
Droomend gaat dominee terug.
De mist is wat opgetrokken, en 't is niet zoo koud meer
als daarnet.
Automatisch loopt hij nog even langs zijn pasgehuurde
zaaltje, waar hij nog maar geen menschen krijgen kan.
In sierlijke Chineesche letters prijkt het opschrift: Foek
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Yam Tong, blijde boodschapzaal.
Hij was er zoo blij mee, toen hij dit huren kon, een verloopen café, dat met bescheiden middelen tot een gezellig
vergaderlokaaltje verbouwd werd.
Maar wat helpt het hem, als er niemand komt aan wie
hij de blijde boodschap kwijt kan!
Hij zucht. Een zucht die tot een gebed wordt.
Langzaam gaat hij in de richting van de Veerlaan huiswaarts.
Uit het eethuis van Yuan Wak dringt afgrijselijk dissoneerende grammofoonmuziek van Chineesche platen naar
buiten door. Een opgemaakte, dikke vrouw knikt hem
noodigend toe.
Een dronken neger, aan zijn arm een jong meisje, kind
nog bijna, meeslingerend met zijn onzekere gang, botst
bijna tegen hem op.
Dominee Pronk heeft geen haast.
Hij ziet er tegenop naar huis te gaan.
Zijn vrouw zal vriendelijk vragen, hoe 't gegaan is en
weer zal hij moeten verte ll en, hoe nutteloos zijn avond
was, hoe vruchteloos zijn werk schijnt.
Op de hoek van de Hilledijk staat, ineen gedoken, een
Chinees die niet opziet, als hij passeert.
Een vluchtig geluid dwingt dominee tot omzien.
De Chinees loopt nu dezelfde richting uit, slenterend,
schijnbaar zonder doel.
Bij de Maashaven kijkt dominee weer om: nog diezelfde
Chinees, die nu geinteresseerd blijft staan kijken naar een
sleepboot onder stoom.
17
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Even komt de gedachte bij dominee op dat hij gevolgd
wordt door die man.
„Och wat!" zet hij 't zich dan uit 't hoofd „onzin, man
je bent nerveus."
En hij doet zich geweld aan, om niet meer om te kijken.
Maar eenmaal binnen, in de hall, draait hij 't licht direct
weer uit, om voorzichtig door 't kleine raampje van de
voordeur uit te kijken.
En langzaam aanslenterend komt dezelfde Chinees
voorbij.
Even blijft zijn blik op de deur gericht, waardoor hij
de „Holland-man" zag binnengaan.
In zijn gedachten noteert hij 't huisnummer. Dan loopt
hij schijnbaar doe ll oos verder langs een omweg terug naar
Katendrecht!
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II.

A

LS een grillig stuk beeldhouwwerk met de marmeren zuil van 't groote modehuis vergroeid, staat Bo
Teng Soi te droomen. Maartsche buien hebben de straten
schoongeveegd.
Een wilde wolkenlucht laat af en toe een snijdende
hagelbui los, die ongenadig neerklettert op 't plaveisel.
Bo Teng Soi staat nog bijna droog, al stijgt de natte
koude op door de gapende zolen van zijn te groote, versleten schoenen, maar de onbarmhartige windvlagen snijden door zijn rafelige colbertje heen, en doen zijn schijnbaar leege broekspijpen wapperen als waschgoed aan
de lijn.
Droomverloren, onbewegelijk, staat Bo Teng Soi, de
roode pindatrommel geblutst en afgebladderd vóór zich
op zijn buik.
Er waagt zich bijna niemand op straat, en wie er wezen
moet loopt haastig, weggedoken in beschermende jaskraag voorbij zonder oog te hebben voor die onopvallende
gestalte die daar bewegeloos te schuilen staat onder het
hardsteenen afdak van de ingang.
Als iemand in het modehuis zijn moet en langs hem
gaat, licht Bo Teng Soi automatisch even de deksel van
zijn trommel op, om een blik te lokken naar zijn pindakoekjes en rolletjes pepermunt. Maar de groote draaideur
heeft zoevend de haastige dame al naar binnen gezogen,
voor hij een zachte aanbeveling heeft kunnen uiten.
Tegenover hem in 't deftige restaurant, veilig achter de
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breede ruiten, beslagen van binnenwarmte, zitten heeren
te borrelen in de intieme lichtkrans van al vroeg ontstoken schemerlampjes. Dames genieten langzaam van
haar thé complet en gedienstige kellners loopen af en aan
met glazen en dorstverwekkende bittertafel-schaaltjes.
Maar Bo Teng Soi, al schijnen zijn oogen star op die
groote ramen gericht ziet verder, door de gevel heen, over
zee en land, naar 't kleine dorpje in de bergen waar zijn
moeder en zijn zusters wonen.
Hij weet zijn oude moeder daar in 't kleine huisje op de
leemen vloer gehurkt om 't rookerige vuur van gedroogd
gras aan te blazen, dat haar oogen ziek gemaakt en rood
ontstoken heeft.
En zijn zusters zijn nu druk in 't veld met de oogst,
waar de mannenhand gemist wordt. Want ook haar mannen zijn weg, ver weg, als hij.
Zijn moeder heeft hem laten schrijven bij de wijze man
in de stad, die op de markt zijn plaats heeft om brieven
te teekenen en voor te lezen.
Moeder heeft bij de landheer het hem toekomende deel
van de oogst afgeleverd en van 't weinige dat ze overhield nog geld afgenomen, om hem een brief te laten
schrijven.
Nu weet hij weer alles.
Dat ze bijna blind is nu, en dat ze laatst, op de tast de
vijver zoekend om water te scheppen, voorovergevallen is
en bijna verdronken.
Dat zijn jongste zusje zoo mooi wordt, dat de landheer
nu vaak zelf langs komt rijden in plaats van de rent20

meester te sturen.
En dat zijn moeder zoo bang is, dat hij haar op een keer
meenemen zal, voor goed, naar de groote stad, waar hij
woont.
Dat alles weet hij nu weer.
En hij draagt de brief altijd bij zich in zijn borstzak om
hem telkens weer te herlezen.
Die brief heeft zijn heimwee versterkt.
Hij moet eigenlijk naar huis, ze hebben hem daar noodig om de landheer te woord te staan, die lacht om het
klagen der vrouwen en de pacht maar steeds verhoogt.
Hij moet zijn zusje beschermen, en zijn oude moeder rust
geven. Hij is al veertig en heeft nog geen zoon; zijn voorouders zullen vertoornd worden, dat hij zoo de band met
hen breekt, en in strijd met Hau 1 ) handelt.
Maar hij kan dit alles niet verhelpen.
Hij heeft geen geld.
Geen geld om geschenken te koopen voor de moeder
van een blank meisje, dat hem tot vrouw zou kunnen zijn,
en hem een zoon schenken. Geen geld om terug te keeren
naar zijn geboortedorp, al zou Tsjai Yen Feng, de goede
boardingmaster hem misschien eindelijk willen aanmonsteren voor een enkele reis naar China. Wat helpt hem
1 ) Het Chineesche woord HAU is een van de meest bekende
begrippen in de chineesche samenleving. Het beteekent piëteit
en liefde ten opzichte van ouders en voorgeslacht, de grondslag
van het chineesche familieleven. Hun religie is eigenlijk vereering van de voorouders, die voorschrijft dat in elk chineesch
gezin een zoon geboren moet worden, daar anders de lijn, de
band met de voorouders, verbroken wordt.
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dat? Van zijn gage zou hij geen cent in handen krijgen.
Aanmonsteringssom voor Tsjai Yen Feng, en de rest, aan
boord, zou de number-one ook wel in ontvangst nemen,
om door te geven aan Feng.
Dan zou hij aankomen in zijn dorpje, en al de buren en
bloedverwanten zouden zijn schande weten: dat Bo Teng
Soi als een berooide zwerver teruggekomen is uit het
verre land, zonder geschenken voor zijn oude moeder,
zonder mooie kleederen en sieraden voor zijn zusje, en
zonder geld; om door zijn oude moeder en zijn zwakke
zusters als een armlastige onderhouden te moeten
worden! Wat zouden ze hem uitlachen; welk een schande
zou aan hun familienaam worden toegebracht door de
mislukte zoon!
En hij zou voor altijd „zijn gezicht verliezen" 1 ) .
Het ergste is, dat hij zelfs nog niet terugschrijven kan
naar zijn moeder, want hij heeft geen geld overgehouden
om in te sluiten.
En die schande kan hij zijn oude moeder niet aandoen;
Zij zelf zou wel blij zijn met de brief alleen, maar hij
weet hoe het gaat. Hij ziet het voor zich.
Alle verwanten en buren komen toeloopen, en zeggen:
„Oude moeder, wij zagen de man uit de stad die brieven
brengt—, en die ze voorleest. Is er bericht van uw zoon,
die een groot heer is in een ver land?"
Zij zullen luisteren, allen, als moeder vertelt wat er in1) De vrees van iedere chinees. Kan 't best vertaald worden
door: Zijn prestige, zijn aanzien verliezen.
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staat, maar hun wachten zal zijn op de toevoeging: en
dit vele vreemde geld, waarvoor de wisselaar in de stad
mij heel veel bieden zal, sloot hij in als geschenk voor
zijn oude moeder.
Dan zullen al die vrouwen haar prijzen, en zeggen:
„welk een geluk, oude moeder, dat uw zoon zoo'n groot
heer is, en aan u denkt."
Hij kan het moeder niet aandoen, te schrijven zonder
geld in te sluiten! Voor al die babbelende vrouwen zal zij
haar gezicht verliezen als ze niets te toonen heeft.
Ze zullen lachen, en zeggen: „wat een schande, dat uw
zoon, die een groot heer is, zijn oude moeder vergeet, en
haar niet helpt in haar ouden dag. Of misschien is hij wel
geen groot heer daar ginds in dat verre land, maar een
gewone bedelaar geworden; misschien hebt ge ons altijd
wel voorgelogen met uw verhalen over zijn aanzien en
zijn rijkdom."
Nee, zelfs geen brief kan Bo Teng Soi naar huis sturen.
Geen terugkeer naar China, geen zoon, geen brief, niets.
En dat alles door het geld.
Lederen dag ontvangt hij minder.
Het was eerst zoo goed gegaan, toen hij zich van zijn
boardingmaster vrijgemaakt en met acht vrienden zelf
een zoldertje gehuurd had in de Delistraat, om met de
pindahandel te beginnen.
Veel geld had hij toen verdiend, die eerste tijd, toen het
nog een nieuwtje was, en de menschen uit medelijden met
hen, veel gaven. Soms had hij dertig gulden per week
ontvangen, maar geleidelijk werd het minder.
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Er kwamen meer co llega's, zelfs van de zeeliedenreserve, die toch door hun maatschappij onderhouden
werden, en geleidelijk werd de opbrengst minder.
De menschen raakten aan hen gewoon, en hun milddadigheid verminderde.
Nu worden ze bijna niet meer opgemerkt, men loopt
hen voorbij, en 's avonds is de oogst steeds kleiner.
Nu verdient hij niet meer dan drie gulden per week.
Daar moet zijn deel van de huur af, en daarvan moet hij
zijn rijst en zijn vischjes betalen.
Vaak gaat hij nu met honger naar bed, en alleen als hij
een snippertje opium krijgt om zich in slaap te rooken, is
het niet zoo erg en vergeet hij door mooie droomen voor
een poosje zijn leed en zijn zorgen.
Bo Teng Soi ziet geen uitweg meer.
Hij staat diep in de schuld bij Liang Hol, die de pindakoekjes fabriceert.
Die heeft hem al gedreigd, hem niets meer te leveren,
als hij zijn oude schuld niet betaalt, maar dat kan hij niet.
Hij moet toch eten. Die vreemde snuiter, die steeds maar
bij hen komt binnenloopen om hen te spreken over de
goede Heer hierboven, die voor hen zorgt, heeft makkelijk
praten.
Die zal geen gebrek kennen, maar meer rijst kunnen
koopen, dan hij op kan.
Die goede Heer zorgt misschien voor de Europeanen,
maar de arme Chineezen merken niets van zijn bestaan.
Wat die man bezielt om daar maar rond te loopen door
Katendrecht, en met iedereen te praten?
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Hij heeft zeker niets anders te doen, of misschien
wordt hij wel gestuurd door de politie om op hen te letten!
Daar zal hij wel geld voor krijgen, veel geld.
Alles draait om geld.
Toen hij zooveel verdiende den eersten tijd van zijn
eigen handeltje had hij grootsche droomen van rijkdom
en weelde.
Van terugkeer naar zijn dorpje in de bergen, waar hij
geacht en geëerd als een groot heer, die veel geld verdiend
heeft in verre landen, in hoog aanzien zou komen bij
de menschen.
Hij zou zich wreken op de landheer, het stuk land van
hem koopen, en de rentmeester in zijn gezicht uitlachen,
omdat hij dan bij hen geen pacht meer te eischen zou
hebben en geen extra omkoopsom meer te verlangen om
de landheer gunstig te stemmen.
Het beste van de oogst zouden ze voor zichzelf kunnen
verkoopen.
En de kippen zouden als ze gemest waren, door hen
zelf opgegeten kunnen worden en niet meer gedwongen
aangeboden bij het jaarlijksche gastmaal met de rentmeester, om hem in een goede bui te brengen. Het zou
alles zooveel beter worden.
Zijn moeder zou rijststroo mogen stoken, en geen
rookerig gras meer gebruiken, waardoor haar oude oogen
bijna verblind zijn, en zijn jongste zusje zou de mooiste
zijden kleeren kunnen dragen, als de meisjes in de stad,
de dochters van groote heeren.
Hij zou een rijke vrouw kunnen nemen, haar ouders
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groote geschenken geven, en veel zonen bij haar krijgen.
Zijn voorouders zouden trotsch op hem kunnen zijn.
Zoo had hij het toen gedroomd.
Maar al die droomen zijn vervlogen.
Misschien zal hij nooit zijn dorpje meer zien, hier
moeten sterven, en in vreemde aarde begraven worden,
zooals oude Shao Kwan, in een versleten doodskleed.
Hij heeft zelfs geen geld meer om zijn geluk met . het
fan-tan spel of met de loterij te beproeven.
Zijn geluk heeft hem sinds lang verlaten.
Zoo staat Bo Teng Soi daar te droomen bij de ingang
van het modehuis, en de enkeling die, passeerend, zich
verwonderd afvraagt wat er toch wel achter die starre,
niets ziende oogen omgaan mag van die tengere Chinees,
die daar maar bewegeloos, doornat, tegen die pilaar blijft
staan, zonder iets te vragen en zonder iets te verkoopen,
heeft geen vermoeden van de koortsachtige haast waarmee de gedachten zich verdringen in dat Chineezenbrein,
gedachten en plannen, voor een uitweg uit de zorgen en
moeilijkheden die van dag tot dag op hem aanstormen,
maar die men niet vermoedt achter het flegmatieke, onbewogen masker van zijn uitdrukkingslooze gelaat.
Een groepje kantoormeisjes heeft de dagtaak volbracht.
Hun hooggehakte schoentjes tikkelen op het asfalt bij de
kittige passen waarmee ze zich, door een flatteuze tompouce beschermd tegen de neerkletterende regen, naar
huis reppen.
„Och, kijk die stumper eens, wat is-ie nat," zegt er een
met een meelijdend hart.
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Ze zoekt in haar taschje en drukt Bo Teng Soi een dubbeltje in zijn koude, saamgevouwen handen, die op de
trommel rusten.
„Tank you, tank you", zingt hij dankbaar.
„De stakker, waar leven die zielige kereltjes van, zou
je zeggen ?"
„Kind, wat heb jij een bewogen gemoed vandaag! Ben
je weer verliefd?" spot een vriendinnetje.
„'k Vind het echte engerds, die Chineezen!"
Het modehuis gaat sluiten. Het ijzeren hek daalt kletterend neer voor de ingang.
Bo Teng Soi moet wat naar voren, en merkt voor 't
eerst bewust hoe nat en koud hij is.
Er valt nu hier niets meer voor hem te verdienen, weet
hij. De menschen gaan nu onbezorgd eten in hun warme
huizen. Hun dagtaak is achter den rug.
Het wordt stil op straat.
Een haastige taxi stuift voorbij, met zoevend zuiggeluid
van de banden over het natte asfalt.
Verder ligt de straat weer verlaten.
Hij kan nu ook wel naar huis gaan.
Zonder haast, de trommel bungelend op zijn buik, zoekt
ook Bo Teng Soi zijn huis op, het achtste partje van een
koude zolder!
De oude Tsji Jang Li, die voor 't koken zorgt, zal wel
weinig rijst hebben vandaag, want er was geen geld
meer vanmorgen. Zijn vingers tasten in de eenige
zijzak die heel is. Zijn slanke vingers bevoelen de muntstukjes.
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Op de tast telt hij zijn dagverdienste; zes en veertig
cent.
Nee, hij zal nooit een zoon hebben; nooit zijn dorpje
terug kunnen zien.
Geld!
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H

ET plan is geleidelijk gerijpt.

Ze zullen trachten zekerheid te krijgen.
Naarmate hij langer op Katendrecht loopt zonder dat
ze hinder van hem ondervinden, is hun eerste heftige
wantrouwen minder geworden.
Maar ze kunnen hem nog steeds niet „thuis brengen".
Hij heeft niets te verkoopen. Geen oude kleeren, geen
kippen, geen rijst.
Geen loterijbriefjes en ook geen opium.
Hij schijnt ook niets van hen te willen koopen. Want
zelfs al zou hij, uit verstandige voorzichtigheid, eerst de
kat eens uit de boom hebben willen kijken, dan was hij
nu toch al lang voor den dag gekomen met een voorstel,
als het hem om opium begonnen was.
Trouwens daarvoor hoefde je toch niet dag aan dag
door hun wijken te zwerven en hen in hun kamers en
boardinghouses op te zoeken, om daar mooie plaatjes en
evangelies uit te deelen.
En zeker geen lokaaltje te openen, waar je je gratis mag
komen warmen en thee drinken.
Nee, de meesten zijn er zeker van, dat daar iets achter
moet zitten.
Een stille politiespion, die de tijd heeft, en eerst handig
hun vertrouwen wil winnen om hen dan te verraden bij
de opium-recherche. Juist het feit, dat hij daarnaar nooit
vraagt is dubbel verdacht en stempelt hem tot een zeer geslepen heer, tegen wiep extra voorzichtigheid geboden is.
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Sommigen houden hem voor onschuldig.
Een man die het goed met de Chinezen voor heeft, en
die het er alleen maar om te doen is hen over „the Lord
above" 1 ) te spreken.
De meesten lachen om die veronderstelling.
Zoo gek zijn de Europeanen toch niet.
Als die vriendelijk zijn, is het omdat ze wat van je willen, wat aan je verdienen.
Stel je voor: een westerling die zich belangeloos met je
bezig houdt, en daarmee al zijn tijd verdoet!
Die willen alleen geld verdienen; kleeren willen ze je
verkoopen, brandy, rijst, brandstoffen, spek.
Eén is er die hardnekkig volhoudt, dat er toch heusch
zoo'n slag westerlingen bestaat, dat alleen maar geven wil,
evangelieboekjes, en daar over praten zonder iets terug
te verlangen. Hij weet dat ze ook in China zijn, zulke
„Yesu-sinsang", 2 ) beste menschen, die niemand kwaad
doen.
Maar allen zijn ze het er over eens, dat er zekerheid
verschaft moet worden.
Ze zullen hem op de proef stellen.
Blijkt hij inderdaad te vertrouwen, dan zullen ze hem
in vrede zijn gang laten gaan.
En ontpopt hij zich als een „stille", dan moeten ze hun
maatregelen treffen. Met een Europeaan is 't altijd gevaarlijker, dan met een Chinees, omdat de politie het hen
dubbel lastig zal maken, maar er zal toch wel een middel
1) „De Heer hierboven".
2) Jezus-zendelingen.
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te vinden zijn, hem onschadelijk te maken.
Hij is al een paar maal geschaduwd.
Ze weten waar hij woont. Pronk heet hij. Ah Feng
heeft het opgeschreven, van 't naambordje op de deur.
Hij weet het zeker, dat hij dat is.
V. D. M. stond er onder in geheimzinnige initialen die
ze niet ontcijferen kunnen, en waarvoor Tos Si Mok, de
tolk, zelfs geen verklaring weet.
Hun plan-de-campagne wordt opgemaakt.
Ze zullen voorzichtig te werk moeten gaan, want ze
hebben met een geslepen man te doen.
Een Chinees van hier kan de boodschap niet doen.
't Gevaar zou te groot zijn, dat die later herkend zou
worden.
Er moet een bericht naar Amsterdam.
Liem Chi is de aangewezen man, die spreekt goed
Engelsch, en zelfs een beetje Hollandsch: die zal zich als
een diplomaat van zijn taak kwijten, en direct daarna
weer naar Amsterdam vertrekken naar de Binnen-Bantammerstraat.
En dan zullen ze rustig het resultaat afwachten!
Ds Pronk heeft geen flauw vermoeden, hoe vaak hij
de laatste dagen onderwerp van gesprek geweest is.
Hij heeft het moeilijk met zichzelf.
De deputaten hebben hem gevraagd eens verslag uit
te brengen van zijn werkzaamheden op Katendrecht en
de stand van zijn zendingswerk te bespreken.
Hij zal met leege handen voor hen moeten verschijnen.
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Alleen maar kunnen spreken over de bijzondere moeilijkheden van dit werk, over zijn vele mislukte pogingen tot
contact.
En hij zal misschien twijfel zien rijzen in de oogen dier
broeders, en de vraag erin lezen, of ze zich niet in de keuze
van de persoon vergist hebben.
Of hij wel geschikt is.
Een bescheiden belletje wekt hem uit zijn gepieker.
Wie kan dat zoo laat op den avond nog zijn?
Hij verwacht niemand meer.
Mevrouw komt opgewonden binnen.
„Zeg, daar staat een Chinees aan de deur. Ik geloof dat
hij jou wil spreken, zoover als ik hem begrijp!"
Het onverwachte!
„Een Chinees?" herhaalt hij dom-verbaasd.
Hij kan het haast niet gelooven.
Daar zit hij te piekeren, denkend dat het hem nooit zal
lukken toenadering tot stand te brengen en daar staat tot
zijn beschaming een Chinees uit eigen beweging aan zijn
deur!
Zou God zóó ongedacht zijn vele verzuchte gebeden willen verhooren?
Als hij het zich ten volle realiseert, springt hij jongensachtig opgewonden de kamer rond, en omhelst zijn vrouw
zoo heftig, dat ze hem met een: „Doe niet zoo mal, ga
liever naar je Chineesje" tot de orde roept.
„Wie zal het zijn?" vraagt dominee zich af als hij naar
de gang gaat.
't Is even een teleurstelling als hij in zijn late gast niet
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een der Chineezen, die hij zich als mogelijke bezoekers
voor den geest haalde, herkent.
Op de mat, beleefd grijnzend, staat er een die hij zich
niet herinneren kan ooit eerder gezien te hebben.
„Hello! How do you do? Come in!" 1 ) noodt dominee met
een hartelijke handdruk, zich er van bewust, dat hij een
voortreffelijk en hoffelijk gastheer zijn moet, om niet
onder te doen voor de Chineesche beleefdheid, die hem
meermalen betoond is.
Met een hoofsch gebaar dat Bo Teng Soi jaloersch gemaakt zou hebben, denkt hij, wijst hij zijn nog steeds
vriendelijk lachende gast de makkelijkste stoel, die deze
pas bezet als dominee ook gezeten is.
„Have a sigar, cigarette?" 2)
„Sigar no good, cigarette please!" 3 )
Het wordt een tasten en verkennen van weerszijden
voorloopig, deels in het Katendrechtsche „steenkolenEngelsch", deels in gebroken moeilijk verstaanbaar Hollandsch.
Dominee Pronk weet dat er geduld van hem verwacht wordt, dat hij zijn nieuwsgierigheid bedwingen
moet en als volmaakt gastheer, die de Chineesche etikette kent, niet te gauw zijn bezoeker uit de tent mag
lokken.
Maar eindelijk kan hij zijn ongeduld niet langer bedwingen:
1) Hallo, hoe maakt u 't, kom binnen.
2) Rookt u? Een sigaar, of een sigaret?
3) Sigaar niet lekker, sigaret alstublieft.

33
Peelen

3

„What can I do for you?” 1)
De Chinees kijkt hem wat goedig verwijtend aan.
Die Westerlingen! Dat worden nooit gentlemen.
Hij gaat eerst nog eens wat makkelijker zitten. Tipt zijn
asch met gracieus gebaar van zijn sigaret, doet een lange
haal, en inhaleert langzaam.
„Mijnheer een goed man! Groote vriend van Chineezen!
Altijd bij ons, altijd vriendelijk, altijd hartelijke woorden!
Chinamen zeer dankbaar.
Mijnheer onze beste vriend in Ho ll and!"
Hij kijkt dominee eens voorzichtig vorschend aan, om
te zien hoe zijn inleiding opgenomen wordt.
„Yes, yes, indeed!" 2 ) haast dominee zich zijn instemming te betuigen.
Wie had dat achter die koele tronies kunnen verwachten? Hebben ze 't toch veel meer gewaardeerd, dan hij
zelfs durfde hopen.
Liem Chi doet een nieuwe trek aan zijn sigaret. Drukt
dan omslachtig het peukje plat in de aschbak.
Dominee popelt, maar zwijgt wijselijk. Knikt alleen
zijn gast nog eens extra vriendelijk en uitnoodigend toe.
„Wij niet ondankbaar. U altijd voor ons bezig zien,
heel veel tijd kosten. Nu wij u een dienst bewijzen. Honderd gulden verdienen, geen werk daarvoor, niets doen,
all een maar geld tellen!"
Verrukt over zijn aanbod, kijkt hij de dominee aan.
Deze is verbaasd. Begrijpt niet waar de ander heen wil.
1) Wat kan ik voor u doen?
2) Zeker, zeker ...
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Honderd gulden willen ze hem geven, zoo maar!
Gespannen luistert hij toe, terwijl een pijndoend gevoel
van teleurstelling bij hem opkomt, dat sterker wordt, naarmate hij begrijpt, wat het voorstel van den Chinees eigenlijk inhoudt; het komt na veel omwegen hierop neer: Er
is, al eenigen tijd geleden, een groote partij opium meegekomen naar Katendrecht. Die moet weg, gedistribueerd
worden. Maar de laatste maand is de politie erg waakzaam. Blijkbaar heeft men er de lucht van gekregen, dat
er een groote slag geslagen zou worden.
Nu durven de Chineezen die partij, die nu nog veilig
verborgen is, niet goed vervoeren, uit vrees dat ze gepakt
zullen worden. Maar mijnheer is een blanke. Een heer.
Een goed mensch, die zal de politie niet verdenken. Die
loopt altijd op Katendrecht, dus zijn verschijning wekt
geen argwaan meer.
Als die nu morgenmiddag om half drie in 't eethuis van
Yuan Wak wil komen, en daar in het achtergedeelte kalm
een kop thee drinken, dan is alles O.K.
Hij hoeft slechts om precies drie uur naar 't toilet te
gaan. Daar zal iemand zijn die hem de opium in kleine
pakjes overhandigt.
Dan moet hij nog even aan zijn tafeltje gaan zitten, en
dan rustig naar huis wandelen.
Verder niets. Geen gevaar, niets, en honderd gulden
voor mijnheer, uit dankbaarheid voor zijn vriendelijkheid.
De opium is dan veilig buiten Katendrecht, buiten de
gevaarlijke zone, en 's avonds komt iemand het dan wel
bij mijnheer afhalen.
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„No danger, no work, nothing — „much money, very
much money —” 1).
Ds Pronk heeft een desi llusie meer.
Dankbaar, hoopvol zag hij deze Chinees komen, als een
bewijs van betere dagen, van kentering.
Hij was een oogenblik zoo idealistisch te denken, dat
deze man zou komen praten over moeilijkheden die hij
had met 't begrijpen van 't Chineesch evangelietje, dat
hij overal uitgereikt heeft.
Dat hier misschien een van de vele zaadjes een toebereide akker getroffen had.
En nu komt die man probeeren hem in, een opiumsmokkelavontuur te betrekken. Niets hebben ze dus begrepen van de bedoeling van zijn werk; voor een avonturier hebben ze hem aangezien, die wat aan hen verdienen
wil.

En nu moet hij een antwoord geven op het voorstel.
De hevige teleurstelling, voelbaar als een lichamelijke
pijn, moet vergeten worden.
Hij moet tact toonen nu, want hij is in een moeilijke
situatie geraakt, voelt hij intuïtief.
Als goed staatsburger zou hij nu de politie moeten
waarschuwen, dat er morgen in de W.C. van het eethuis
van Yuan Wak een groote partij opium te pakken valt.
Maar doet hij dat, dan kan hij wel ophouden met zijn werk
hier. Dan is hij voor goed het vertrouwen kwijt, om het
nooit meer terug te winnen; afgezien nog van het gevaar
1) Geen gevaar, geen werk, niets. Veel geld, héél veel geld !
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dat hij loopt van wraakneming, daar men natuurlijk direct
begrijpen zal, dat de politie door hem ingelicht is.
Bliksemsnel schiet dit alles hem door zijn gedachten.
Liem Chi zit rustig te wachten. Hij heeft zijn woord
gedaan.
Mijnheer heeft nu te antwoorden.
En niets aan hem verraadt, met hoeveel spanning hij dit
antwoord tegemoet ziet.
Dominee zoekt naar de juiste woorden.
Tracht zijn weigering zoo hoffelijk mogelijk in te kleeden, en toch volkomen duidelijk zijn meening uiteen te
zetten.
Het is goed gezien. Hij is inderdaad een vriend der Chineezen. Hij heeft niets dan goeds met hen voor, en zal
altijd voor hen klaar staan. Maar daarvoor hoeft hij geen
belooning te hebben. Dan zou dat werk geen waarde meer
hebben. Dat mag alleen uit liefde gebeuren.
En wat die kleine dienst betreft, van die opium ... Hij
is Nederlander, en de Nederlandsche wet verbiedt opiumsmokkel.
En als Nederlander moet hij die wet gehoorzamen.
Maar dat geldt ook voor de Chineezen, die hier in dit
land blijven mogen, maar zich ook aan de wet, die in dit
land heerscht, onderwerpen moeten.
Het is bovendien gevaarlijk voor hen, want er staan
strenge straffen op. En het geeft de Chineezen een
slechte naam, wat jammer zou zijn voor zoo'n edel
volk .. .
Zelf kan hij hun dus niet die kleine dienst bewijzen,
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maar hij zou hen ook w illen afraden, als goed vriend, om
zich met dat gesmokkel in te laten.
De gast heeft beleefd dit met vele „you understand's"
gelardeerde betoog aangehoord, zonder te interrumpeeren.
Hij vindt het erg jammer voor mijnheer. Chinamen hadden zoo graag hun dankbaarheid betoond. 't Is veel geld,
en zoo makkelijk, geen gevaar. Als de politie niets merkt,
hindert het ook niets.
Vele Nederlanders doen graag mee. Opium niet slecht.
Goede droomen, veel visioenen. Omdat de politie het niet
kent, nooit geproefd heeft, zij moeilijk zijn voor Chinamen. Chinamen heel veel eerbied voor de „law" 1 ) ; Holland heel goed land. En mijnheer een goed man. Erg jammer voor mijnheer. Very much money 2).
Maar dominee onderstreept nog eens nadrukkelijk dat
hij hun edelmoedig aanbod toch niet accepteeren mag.
Met veel spijtbetuigingen staat Liem Chi op.
„Very sorry" 3 ) verzekert hij nog eens.
Met dezelfde vriendelijke grijns, waarmee hij kwam
vertrekt hij weer.
Een paar huizenblokken verder staat een andere
Chinees geinteresseerd naar een etalage van damesjaponnen te kijken. Hij doet verrast als hij zijn landgenoot ziet,
met wien hij kwasi argeloos een eindje oploopt.
In het zangerige Kantonneesch volgt haastig het verslag
van het bezoek aan de vreemde snuiter.
1) wet.
2) heel veel geld!
3) heel jammer.
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Dan rept Liem Chi zich naar het D. P. station, om zoo
gauw mogelijk weer veilig en wel in Amsterdam te zijn,
en zijn kwartieren in de Binnen-Bantammerstraat weer te
betrekken.
En dominee Pronk laat moedeloos het hoofd tusschen
zijn handen zakken; zoo, voorover aan zijn bureau, vindt
zijn vrouw hem.
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H

ET is de volgende middag tegen half drie in het eet-

huis van Yuan Wak een volte van belang.
Men weet dat het aanbod om honderd gulden te verdienen afgeslagen is.
Om winst of opiumhandel ging het dien man dus niet.
Blijven twee mogelijkheden.
Of hij is, waarvoor hij zich uitgeeft, en zijn belangstelling voor de Chineezen is dan dus echt en onbaatzuchtig,
óf hij is een politiespion, en in dat geval zullen ze straks
een overval te verwachten hebben van de opiumrecherche!
Beide mogelijkheden vinden hun verdedigers.
Daar zijn Bo Teng Soi, de pindaman, die hem wel mag,
evenals de oude Tsji Jang Li, daar zijn ook verschillende
bewoners van de boardinghouses van Tho Shi Ling, die
zich met opiumsmokkel bezig houden en zeer belangstellend zijn, hoe die Hollander uit de proef te voorschijn zal
komen.
Zij vertrouwen hem over 't algemeen niet, maar al zal
straks dit huis door politiemannen overzwermd worden,
hun aanwezigheid hier kan in dit geval geen kwaad. Ze
hebben niets te vreezen.
Want ze hebben hun steekproef, die voor Ds Pronk valstrik kan worden, zeer goed overdacht en juist het eethuis
van Yuan Wak uitgezocht, omdat die zich altijd vrij van
de opiumhandel gehouden heeft, die zijn goed bezochte
zaak in discrediet zou brengen. Er is dan ook niets dat
op opium lijkt in het heele gebouw aanwezig, en de be40

zoekers hebben wel gezorgd voor deze gelegenheid ook
niets bij zich te hebben, wat in die richting zou kunnen
wijzen.
Ze kunnen rustig de komende gebeurtenissen afwachten.
Er is spanning. Het zou Ds Pronk goed doen, als hij
zien kon hoe zijn aanwezigheid op Katendrecht toch meer
belangstelling gewekt heeft, dan ze hem getoond hebben.
De twee partijen beginnen weddenschappen: wel of
niet politiespion. En 't is een druk stemmengeroes, overstemd door de scherpe, eigenaardige Chineesche gramofoonmuziek.
Tos Si Mok, de tolk, die van alles op de hoogte is en
schijnbaar toevallig ook juist bij Yuan Wak is komen
binnenvall en, doet zich tegoed aan een loembia. 1 ) .
Degenen die zich ook een vertering kunnen veroorloven
genieten hun thee „als thuis".
Een tweetal komt binnen en beantwoordt de vragende
blikken met een ontkennende hoofdbeweging.
Zij hebben de wijk verkend, maar niets bijzonders gemerkt.
Niets dat erop wijst, dat er al hier en daar door
rechercheurs in burger gepost wordt, geen enkele voorbode van een op handen zijnde overval.
Bo Teng Soi knikt triomfantelijk.
Hij wist het wel dat die man o.k. was. Zegt niets, beweert een ander. Een gladde vogel. De overval zal wel
1)

een soort

croquet.
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zeer zorgvuldig voorbereid worden, en niets mag die van
tevoren doen vermoeden.
Gelaten zitten ze weer neer.
Een opgemaakte vrouw, die hier 's middags nog wel eens
een klant oppikt, kijkt verbaasd in 't rond. In die volte
is voor haar niets te verdienen. En ze kent de Chineezen
te goed om niet te weten dat ze, als ze met zooveel tegelijk aanwezig zijn, daarmee een bepaalde bedoeling hebben, en dat het dan voor een Europeaan maar wenschelijker is zich daarbuiten te houden.
Met een hoofdknik naar Yuan Wak, gaat ze stilletjes
weer weg, de zwaar gelooperde trap weer af.
Een Noord-Chinees uit Shan-toeng heeft een oogenblikje zijn dassen en kleedjesnegotie in de steek gelaten
om zijn gebruikelijke middagthee bij Yuan Wak te pakken. Ook hij kijkt verbaasd als hij zooveel Zuider-landgenooten bijeen ziet op dit uur van de dag.
Hij weet van niets. In hun animositeit tegen de beter
gesitueerde Noord-Chineesche handelaren, hebben ze
deze er natuurlijk weer geheel buiten gelaten.
De Shan-toeng man vraagt niets. Hij houdt zich, als
eenig aanwezige Noord-Chinees, maar wijselijk wat afzijdig. De overmacht is te groot.
Als hij er zich mee bemoeit, krijgt hij straks weer de
gewone hatelijkheden te hooren, over die lafaards van
Noord-Chineezen, die niet eens de Japanneezen buiten
hun land weten te houden.
Hij wordt nogal met rust gelaten.
De anderen zijn nu teveel vervuld van de dingen die
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komen gaan.
't Loopt tegen drieën nu.
Als ze komen, moeten de rechercheurs nu wel gauw
verschijnen, of anders komt misschien de bewuste „sti lle"
zelf eerst eens het terrein verkennen.
Een tweetal gaat ongemerkt weer naar buiten, de straat
op. Een paar anderen hebben voor de ramen post gevat,
om uit te kijken.
Maar er valt niets verdachts te bespeuren.
Het belletje van de kruidenier aan de overkant rinkelt.
Daar wordt weer wat rijst verkocht.
De man van de waterstokerij staat in gesprek met de
Europeesche vrouw van Tsjai Yen Feng.
Maar verder schijnt de Delistraat uitgestorven.
Tsji Jang Li, het oude mannetje met de vriendelijke
oogen in zijn ingevallen rimpelgezichtje kijkt voldaan.
Bij hem is er geen spanning.
Hij wist het wel.
Er zal niets gebeuren vanmiddag.
Hij heeft het altijd wel gevoeld: dat is een goed man.
Die meent het echt met de Chineezen.
Verscheidenen beginnen nu ook naar de meening van
Tsji Jang Li over te hellen.
Degene die in China Jesu-sinsang 1 ) meegemaakt heeft,
ziet nu ook zijn eerder geuite meening bevestigd, dat het
een echte Yesu-pak 2 ), een evangelieman is.
1) zendelingen.
2) letterlijk Jezus-oompje, een eervol bedoelde titel (denk
aan eerbied voor manne lijke bloedverwanten!).
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Het wordt vier uur.
En nog steeds niets.
Bij de meesten heeft Ds Pronk het pleit gewonnen.
Enkele hardnekkig van zijn onbetrouwbaarheid overtuigden, laten hun vooropgezette meening nog niet varen.
De dag is nog niet om.
Als er nu een inval gekomen was, zou iedereen direct
verband gezocht hebben tusschen hem en de recherche,
en dan zou hij hier nooit meer hebben kunnen verschijnen. Zoo slim is hij wel.
Ze houden natuurlijk de uitgangen van Katendrecht bezet, om iedere Chinees te fouilleeren, en zoo zekerheid te
hebben dat de vermeende opiumpartij niet weggevoerd
wordt.
En dan, als ze weten dat de buit er nog is, kunnen ze
rustig vanavond of morgen zoo kwasie toevallig een inval
doen! Wacht maar eens af.
Wie weet wat er vanavond nog gebeurt!
Maar allen gaan opbreken nu.
Tsji Jang Li schuifelt voldaan weg; hij moet nog wat
rijst en vischjes koopen, en dan voor 't koken gaan zorgen.
Bo Teng Soi loopt met hem mee, om de pindatrommel
thuis te halen en nog een poosje zijn geluk te beproeven
op straat. Pas afgemonsterde stokers, die nog wat los geld
hebben, trachten een blanke schoone aan te monsteren,
om gezamenlijk nog een bioscoopje te pikken.
Minder gelukkige collega's, die allang niet meer gevaren hebben, slenteren terug naar hun boardinghouses
om daar de tijd met een mah-yong spelletje te dooden.
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Allen gaan huns weegs.
Alleen de Shan-toeng man blijft nog wat zitten, en probeert door een extra vertering Yuan Wak vriendelijk te
stemmen, om van hem te weten te komen wat die bijeenkomst toch te beteekenen had.
's Avonds komen de notabelen der Chineesche kolonie
meestal bij Yuan Wak samen, waar het door een zwaar
gordijn van het overige restaurant gescheiden achterzaaltje voor hen gereserveerd is. Vanavond zijn ze wel
bijzonder trouw opgekomen; ook zij hebben gehoord van
de proef waaraan die vriendelijke Hollandsche heer onderworpen werd, en van het aanvankelijk resultaat. Ze weten
ook dat sommige pessimisten vanavond nog een inval verwachten, maar volgens Yuan Wak is dat onwaarschijnlijk.
Zij hebben hem ook regelmatig op Katendrecht gezien,
en zich afgevraagd wat die man eigenlijk wil.
Zij, als zelfstandige zakenmenschen, hadden het vanmiddag te druk, maar nu willen ze 't geval toch ook wel
eens bepraten, en er het hunne van trachten te krijgen.
Daar is allereerst Liang Hol, de pionier van de pindakoekjesfabricage.
Hij was het die in 1931 met het vervaardigen van deze
in Holland nog onbekende lekkernij begon, en daarmee
uitredding verschafte uit de groote nood waarin de Chineesche zeelui door de crisis geraakt waren.
Voor velen was van aanmonstering geen sprake meer,
de boardinghouses waren overbevolkt, hun rekeningen bij
de boardingmaster liepen steeds hooger op, en 't voedsel
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werd steeds meer onvoldoende. Sommige boardingmasters
konden en wilden niet langer crediet verleenen en de
hongerdood stond voor de deur. Dat deed hen heenstappen over de tegenzin die ze tegen een negotie hadden, —
die hen naar ze vreesden het gezicht zou doen verliezen, — en de sindsdien ingeburgerde blikken trommels
opnemen, om daarmee hun geluk te beproeven.
Evenals zijn venters heeft Liang Hol goed geld verdiend, maar die tijd duurde voor hem nog korter dan voor
de pindamannen zelf. Want al gauw hadden ze hem de
kunst afgekeken, en in groepjes cooperatief zelf de bereiding ter hand genomen.
Nu is voor hem de room er heelemaal af, al belast hij
zich ook met de levering van de noodige grondstoffen aan
zijn eigen concurrenten.
Daar is verder Yuan King, de drukker van de lootjes
voor de dagelijksche loterijen, en van de menu's voor de
restaurants. Groot is zijn bedrijf niet. Een eenvoudig
handpersje dat hij zelf bedient. Maar voor concurrentie
van de Hollanders, al zijn ze ook beter geoutilleerd, hoeft
hij niet te vreezen. Daar zorgen de dikke zesduizend
Chineesche letter- en leesteekens wel voor! Hij heeft die
ook niet in zijn letterkasten, maar hij maakt ze zelf.
Krijgt hij een menukaart te drukken, dan teekent hij
de fijne sierlijke letters en stuurt het heele gevalletje kant
en klaar naar de clichémaker!
Hij heeft eenige jaren geleden grootsche plannen gekoesterd. Hij zou de Katendrechtsche Chineezen hun
eigen nieuwsblad bezorgen! Tos Si Mok, de tolk, stelde
46

voor hem uit de Nederlandsche couranten een uittreksel
op van de belangrijkste gebeurtenissen der wereld. Yuan
King penseelde zoo naarstig zijn bescheiden bulletin
samen, dat hij een paar dagen later van het cliché drukte
en verspreidde.
Gloednieuw was zijn nieuws dan niet meer, maar dat
hinderde niet. Zijn landgenoten konden hem toch niet
controleeren, en hij had altijd nog wel een paar weken
voorsprong op de uit het moederland gearriveerde bladen.
Het zaakje ging goed. Er was belangstelling genoeg bij
degenen die lezen konden, maar het is van korten duur
geweest.
Op een dag vermeldde zijn bulletin een grootsche overwinning der Japanners in Noord-China.
Het bericht werd druk besproken. Men wond zich op
over het geval. Die laffe, lamme Noord-Chineezen! Ongelukkigerwijze mengden zich een paar Noord-Chineezen
uit Shan-Toeng in de discussie. Verwijten keilden over en
weer. De gemoederen werden steeds meer verhit, tot het
eindelijk tot een compleet handgemeen kwam tusschen
de Zuid-Chineesche zeelui, „de rij stkauwers", en de toch
altijd al met een scheef oog aangeziene, beter gesitueerde
Noord-Chineesche handelaars, „de broodeters".
De grootste schande van het geval was, dat de Nederlandsche politie er aan te pas moest komen.
Men gaf Yuan King de wenk, die uitgave van bulletins,
terwille van de vrede, maar te staken.
En zoo zag hij zijn trotsche luchtkasteel van groot
courantenmagnaat te worden, in rook vervliegen.
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Hij bepaalt zich maar weer bij zijn loterijbriefjes en
menu's.
Verder zijn er Tsjai Yen Feng en Tho Shi Ling, een
tweetal boardingmasters dat ook van de slechte tijden te
vertellen weet. Zij hebben ook de vette jaren meegemaakt,
waarin ze vier huizen beheerden, bewoond door vaak
honderd steeds wisselende kostgangers, Chineesche zeelui
tusschen af- en aanmonstering.
Die betaalden gedwee voor hun armelijke brits, twee
rijen boven elkaar en 't sober maal van rijst en vischafval,
dertig gulden per maand aan hun kostbaas, van wie ze
afhankelijk waren omdat hij, als werver, voor een nieuwe
aanmonstering zorgde, waarbij hij zijn provisie van de
maatschappij incasseerde èn zijn rekening afhield van de
hun bij voorschot verstrekte gage!
Trouwens ze moesten wel accepteeren, want geld hadden ze bij de afmonstering meestal niet meer, zoodat ze bij
niemand anders terecht konden, dan bij de boardingmaster die hen, in afwachting van een nieuwe gage,
crediet verleende.
In de jaren dat de zeevaart nog geen crisis kende, verdienden die boardingmasters schatten. Maar mèt de crisis
kwam voor hen ook de terugslag.
Volgens de ongeschreven wet der Chineezen kwamen
de afgemonsterden weer bij hen in de kost, ook als er geen
kijk op was, wanneer een nieuwe aanmonstering zou kunnen volgen.
Zoo moesten ze maand na maand in hun overvolle
huizen hun kostgangers te eten geven, zonder kans daar48

voor ooit geld te ontvangen.
En ze teerden in wat ze eerst bijeen gebracht hadden!
Sommigen moesten zelfs hun huizen sluiten, omdat
iedere dag hen geld kostte, anderen zagen hun pensiongasten uit eigen beweging vertrekken om zich op de
pindaventerij te werpen en zelf in groepjes woningen te
huren, waar ze voor hun eigen, kost zorgden.
En de rekeningen konden als onbetaalbaar afgeboekt
worden!
Ja, ook Tsjai Yen Feng en Tho Shi Ling weten van
zorgen mee te praten!
Ieder hebben ze nog één boardinghouse overgehouden,
waarmee ze 't hoofd boven water kunnen houden!
Natuurlijk zit ook Tos Si Mok aan het stamtafeltje. De
tolk, de meest geëuropeaniseerde van allen.
Wanneer de Chineezen met de politie in aanraking
komen wegens opium of wapensmokkel, of soms nog
erger vergrijp, treedt Tos Si Mok bij het verhoor als
tolk op.
Hij is meer gevreesd dan bemind.
Want het is bekend, dat hij het met de waarheid van
zijn vertalingen niet al te nauw neemt, en de vertolking
der antwoorden zijner landgenooten meer of minder gunstig kleurt, naarmate ze hem hoogere omkoopsom aanbieden. Feitelijke controle is van weerszijden uitgesloten,
zoodat hij hierin een onbeperkte macht heeft, die hen
dwingt hem te vrind te houden.
Zijn levendige oogjes zijn geen moment in rust, maar
grazen voortdurend het kringetje rond.
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En dan is er ook de apotheker, de man die eigenlijk het
beste zaakje heeft.
Want al gaan de Chineezen noodgedwongen naar de
polikliniek als ze doktersbehandeling behoeven, ze zijn
het er allen over eens, dat die Hollandsche dokters „no
good" 1 ) zijn. En de meegekregen drankjes en pillen
worden in den regel verdonkeremaand vóór ze thuis zijn.
Ze hebben meer vertrouwen in hun landsman Yip Chak,
de oude Chinees met de groote uilenbril, die als een toovenaar in zijn kelderapotheek temidden van allerlei lugubere, gedroogde en op sterk water geprepareerde dieren
zijn tooverstokje zwaait en hen de kleurige plant- en dieraftreksels verschaft, met imponeerende, geheimzinnige
gebruiksaanwijzingen, zooals ze dat in hun moederland
van de wijze dokters op de markten in de stad gewend zijn.
Drankjes die wonderen doen, en de booze kwalen verdrijven, waarmee ze hier in dit vreemde land behept
raken.
Vanavond staat Ds Pronk in het middelpunt van hun
belangstelling. Ze bespreken uitvoerig het voor en tegen
der verschi llende vermoedens, en roemen de geslepenheid
van de proef die ze voor hem uitgedacht hebben. Er gebeurt ook nu niets.
Yuan Wak heeft wel gelijk gehad. Het blijft de heele
avond rustig, en de algemeene opinie is wel, naar mate
het later wordt, dat die Yesoe-pak de proef gunstig doorstaan heeft.
1 ) Niet goed.
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De naam is daarmee meteen geaccepteerd en ingeburgerd, temeer daar Tos Si Mok, met zijn gewone zelfverzekerdheid en overwicht vertelt, dat hij meent in een
Hollandsche courant gelezen te hebben, dat er inderdaad
hier iemand als zendeling werkt.
Ze hebben hem natuurlijk allerminst noodig, maar in
ieder geval blijkt daaruit dat zijn bedoelingen eerlijk en
zonder bijoogmerken zijn.
Ze hoeven natuurlijk niet naar hem te luisteren, maar
ze kunnen hem nu rustig hier in vrede laten begaan, zonder genoodzaakt te zijn zich voor hem in acht te nemen.
En zoo gebeurt het dat Ds Pronk op het oogenblik van
zijn diepste depressie sterk, onder den indruk van zijn
desillusie van den vorigen avond, twijfelend aan de mogelijkheid van verderwerken aan de hem opgelegde taak,
zonder dat hij het weet of durft vermoeden officieel door
de Chineezen als Yesoe-pak erkenning vindt en hun vertrouwen gewonnen heeft, juist als hij er grondig aan
twijfelt of hem dat wel ooit gelukken zal!
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V.

T

SJAI YEN FENG komt alleen uit het restaurant

van Yuan Wak terug.
Tho Shi Ling wilde zoover met hem meeloopen, maar
hij heeft een uitvlucht bedacht om nog even te blijven.
Hij houdt niet van Tho Shi Ling.
Die vraagt hem altijd met zooveel vriendelijkheid, te
veel vriendelijkheid, hoe het gaat. Hoeveel menschen hij
nog in zijn boardinghouse heeft en hoeveel hij er de laatste
maand heeft kunnen aanmonsteren.
Om dan, als hij het bedroevend aantal gehoord heeft,
meewarig en verbaasd te zeggen, dat hij 't niet begrijpt.
Iemand als Tsjai Yen Feng, die zulke goede relaties
heeft bij de Maatschappijen! Hij, Tho Shi Ling, hoewel
een beginneling en een onbekwaam mensch, o ja, — dat
moet Tsjai Yen Feng uit beleefdheid niet tegenspreken,
welnee — heeft er meer, veel meer kunnen plaatsen.
Tsjai Yen Feng heeft dan altijd de neiging die huichelaar, met zijn kwasi meelijdende belangstelling en beleefde deemoed in zijn kraag te pakken, en tegen de straat
te meppen.
Want hij weet dat Tho Shi Ling, nu het hem weer vrij
goed gaat, vol leedvermaak is over 't ongeluk van Tsjai
Yen Feng. Omdat hij nu 't geluk heeft voor een Hollandsche maatschappij te werven!
Tho Shi Ling heeft het nooit goed kunnen zetten, dat
de vette jaren voor Tsjai Yen Feng zooveel beter waren
dan voor hem.
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Toen was het een geluk voor Feng, dat hij voor
Engelsche maatschappijen aanmonsterde; wat nu zijn
ongeluk is.
En Tho Shi Ling laat geen gelegenheid voorbij gaan
hem bedekt, en o zoo beleefd, zijn tegenwoordige betrekkelijke welvaart als een zoete wraak te demonstreeren.
Nee, Tsjai Yen Feng is maar blij, dat hij rustig alleen
naar huis kan wandelen, en een gesprek met Tho Shi Ling
ontloopen heeft. Want de ander zou maar plezier hebben
in zijn toenemende zorgen.
Langzaam, wat gebogen, loopt hij de Delistraat uit, door
de Sumatraweg naar de Atjehstraat. Een nette verschijning, wat beter gevuld in zijn gezicht dan de meeste zijner
landgenooten, goed gekleed.
Hij ziet niet op, maar gaat, geheel in gedachten verzonken, den weg naar zijn huis, dat tevens aan twintig kostgangers onderdak verschaft.
Die zien ook niet op, als hun huisbaas binnenkomt door
de straatdeur die direct toegang geeft tot de „gezelschapszaal". Ze zijn teveel verdiept in hun mah-yong spel, waarvan het steengekletter op de houten tafel hem buiten al
tegenkwam.
De wit ivoren steenen die aan een dominospel, met voorstellingen aan 't kaartspel ontleend, doen denken, staan opgesteld op hun kant, in den vorm van de Chineesche muur.
Ieder neemt, combineert, en zet aan. Wint of verliest de
dunne, eveneens ivoren fiches.
Slanke gele vingers, als klauwen, graaien en grijpen.
Verlies of winst is niet van hun uitdrukkingsloos ge53

zicht te lezen, alleen de oogen branden en verraden de
hartstocht waarmee dit spel gespeeld en doorleefd wordt.
Tsjai Yen Feng kijkt er nauwelijks naar, als hij het
zaaltje doorkruist in de richting van de trap.
Hoe lang is dit nu al zoo, dag in dag uit, altijd maar
weer een vol zaaltje, volle britsen, en bijna nooit een
gaping!
Onwillekeurig blijft zijn blik even rusten op het officieele document aan de muur, van de havenpolitie. Tweetalig, in Chineesch en Nederlandsch, staat daarin vermeld
dat hij, Tsjai Yen Feng, in dit boardinghouse ten hoogste
twee en twintig zeelieden mag huisvesten.
Twee en twintig! Meestal is hij vol!
En die menschen eten maar.
Iedere dag hun rijst en visch, iedere dag evenveel eetlust.
Hij moet hen dat verschaffen, en de rekeningen van
ieder hunner groeit .. .
En slechts zelden kan hij er een aanmonsteren, en zoo
een streep door zoo'n rekening halen!
Hij draait een lampje dat gemist kan worden uit. Er is
alleen boven de tafel maar licht noodig.
Dan gaat hij zuchtend de trap op, naar zijn privévertrekken.
Zijn vrouw ziet even van haar breiwerk op als hij
binnenkomt.
Ze weet het al, als ze zijn opgetrokken wenkbrauwen
en die diepe rimpels in zijn voorhoofd ziet.
Feng piekert weer. Hij zit weer vol met zijn oude
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zorgen. Dat komt natuurlijk weer door die brief van Tsjai
uit Leuven! Zwijgend schenkt ze hem een kopje thee, die
ze voor hem warm gehouden heeft.
Even streelen haar vingers door zijn grijzend haar, als
ze 't voor hem neerzet.
„Worried?" 1 ) vraagt ze enkel.
„Me worry so much! Too much! Always worried!" 2 )
zucht hij.
Terwille van zijn vrouw, die een Engelsche is, heeft hij
zich zoo langzamerhand aangewend in huis slechts
Engelsch te spreken. Hij roert in gedachten verzonken in
zijn thee, die hij ook op Europeesche wijze heeft leeren
drinken met suiker en melk, al geeft hij nog steeds de
voorkeur aan de „echte", zooals Yuan Wak ze hem geeft!
Mevrouw Feng is weer aan haar breiwerk begonnen.
Beiden zwijgen.
Het vertrek ziet er, op Hollandsche, burgerlijke wijze
ingericht, „keurig netjes" uit.
Buffet met weidsche spiegelopstand, tafel met rood
peluchen kleed, vier stoelen, twee crapauds .. .
Alleen de groote Lips brandkast in de hoek, en de grillig
geborduurde gouden draak op blauw zijden achtergrond
tegen de muur, vallen uit de „fatsoenlijke" toon.
Feng, die zijn natte schoenen met muiltjes verwisseld
heeft, vindt niet lang rust.
In zijn zak grabbelt hij naar de sleutel, om de brandkast
te openen.
1) zorgen?
2) Ik zooveel piekeren, te veel, altijd piekeren.
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Hij haalt er het debiteurenboek uit, een zwaar folioformaat, dat hij zuchtend doorbladert.
Zijn vrouw doet net, of ze er geen erg in heeft, en probeert haar aandacht bij 't breiwerk te bepalen.
Aan 't hoofd van iedere bladzijde, die een rekening
opent, is het portret geplakt van de als twee druppels
water op de voorgaande lijkende debiteur.
Maar velen hebben aan één folio niet meer genoeg.
De bladzijden staan val, van zorgvuldig neergepenseelde, verticale rijen van grillige teekens: de omschrijvingen en bedragen.
Bedragen van een allang imaginair geworden schuld,
die voor sommigen de tweeduizend gulden al overschrijdt!
„And never see money!" 1 ) verzucht Feng. Tho Shi Ling
heeft makkelijk praten. Die heeft het, nu de scheepvaart
weer wat opleeft, niet zoo slecht met zijn Hollandsche
maatschappij. Die ziet vrij regelmatig zijn kostgangers
vertrekken, en zijn rekeningen voldaan.
Maar hij, met zijn Engelsche maatschappij!
Ja, aanvragen heeft hij genoeg.
Dat is juist het wanhopige.
Hij scharrelt in de buffetla, en haalt een stapeltje
brieven te voorschijn, van Engelsche reederijen, die hem
20, 30 man tegelijk vragen!
Ja, vraag genoeg, maar onder één voorwaarde, en die
wordt zijn ondergang!
Engeland is bang voor een groot aantal werklooze Chi1) En ik nooit geld zien zal.
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neezen, en geeft alleen toestemming tot aanmonstering
van in het buitenland in de boardinghouses wachtende
Chineezen, als ze na afmonstering weer naar Holland
terug kunnen.
En daar bedankt de Nederlandsche regeering voor, met
als gevolg dat Tsjai Yen Feng voor zijn menschen geen
afzetgebied meer heeft.
Alleen voor Nederlandsche maatschappijen aangemonsterde Chineezen mogen na afloop van hun reis weer
naar Rotterdam terug.
Dat is de vicieuze cirkel waarop Tsjai Yen Feng zich
telkens maar weer blind staart.
„You must write to the Queen!" 1 ) zegt hij, als resultaat
van zijn overpeinzingen tot zijn vrouw.
Maar mevrouw Feng glimlacht verdrietig en tracht hem
duidelijk te maken, dat de Koningin daar ook niets aan
veranderen kan.
Zij zorgt voor zijn correspondentie, en Feng ziet daarom hoog tegen haar op, omdat hij alleen maar Chineesch
schrijven kan.
Als zijn vrouw denkt dat dat zelfs niet helpen zal, dan
zal het wel zoo zijn.
Maar hoe moet het dan in de toekomst? Hij is rijk geweest. Veel heeft hij verdiend, maar nu teert hij week na
week in, en aan zijn reserve komt een eind.
Tsjai heeft vanmorgen weer geschreven uit Leuven, en
in verband met zijn practisch werk, een extra studie1 ) Je moet naar de Koningin schrijven.
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toelage gevraagd. Hij zal dat geld op den duur niet meer
kunnen missen.
Voor de zooveelste maal vandaag, neemt hij weer de
brief van zijn zoon, hun zoon, die zoo geleerd is, en in
Leuven studeert voor ingenieur.
De groote gele enveloppe staat op 't buffet tegen een
blauw porseleinen melkmeisje, naast zijn portret; de
groote foto, kabinets-formaat, van een knappe, jonge
halfbloed, Tsjai Liang Feng, zijn stamhouder, die de
familieband met het voorgeslacht bestendigt!
Hij kan niet in de buurt van het buffet komen, of zijn
oogen zwerven naar dat portret. Ze lichten er even van
op, en hij vergeet een oogenblik zijn zorgen.
Ja, dat is zijn zoon, die in België studeert, de zoon
waarop hij trotsch kan zijn, en die hem vreugde zal geven
in zijn ouderdom.
Hij is er drie jaar.
Nu heeft hij een jaar practisch werk in een groote
fabriek, waarvan hij een afbeelding ingesloten heeft, en
een prospectus.
Tsjai Yen Feng kan nauwelijks de technische onderschriften lezen.
De machines en interieurs zeggen hem niets, maar kinderlijk trotsch, wijzen zijn slanke gele vingers de groote
fabrieksgebouwen aan, waarin zijn zoon nu dagelijks verkeert.
Over een jaar zal hij klaar zijn.
En dan, ... dan gaan ze samen, met moeder, de goede
vrouw die hem zijn zoon schonk, naar China terug .. .
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Dan kan hij dit boardinghouse overdoen, en alle zorgen
vergeten.
In China zullen ze zijn zoon noodig hebben, de knappe
man, die in het Westen geleerd heeft, en alle kunsten der
Europeanen kent. Hij zal er bruggen bouwen, en groote
machines, hij zal een machtig heer worden, in groot aanzien, en iets van die eer zal op hem, zijn vader, die hem
dat alles liet leeren, afstralen.
„He will make much money there" ... 1 ) verwoordt
hij zijn gedachten.
Zijn vrouw, begrijpend waar die gedachten nu vertoeven, komt stilletjes bij hem staan, en leest over zijn
schouder mee, in de brief van hun zoon.
Een starende blik, vol heimwee komt in de oude oogen
van Feng.
Terug naar China .. .
„Its long, ... long years ... fourty two ..." 2 ) mompelt hij.
Maar dan breken de geldzorgen zijn mooie droom
weer af.
En weer bestormt hem de benauwende twijfel of hij
't zoolang nog wel volhouden kan, tot zijn zoon afgestudeerd is.
Hij is zoo bang dat hij binnenkort niet meer de maandelijksche toelage naar Leuven zal kunnen sturen.
Zijn kapitaal slinkt langzaam maar zeker weg.
Als het zoo door blijft gaan, zal hij in 't mooiste geval
1) Hij zal maken veel geld daar ...
2) 't Is al lang, veel jaren, twee en veertig.
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net geen cent meer hebben, als zijn zoon klaar is.
„Me always worried!" zucht hij.
Dan is 't weer stil in 't vertrek.
Van beneden dringt het nijdig gekletter door van de
mah-yong steenen op de houten tafel.
Daar zitten de menschen die zijn kapitaal opeten .. .
Zoo zijn er drie menschen deze avond van zorgen vervuld.
De boardingmaster Tsjai Yen Feng, de pindaman Bo
Teng Soi en de Chineezen-zendeling Dominee Pronk.
En alleen de laatste kent de vluchtheuvel waarheen hij
met zijn zorgen komen kan.
Hij vouwt zijn handen, en 't hoofd gebogen boven zijn
bureau, smeekt hij om uitkomst.
De boardingmaster Tsjai Yen Feng, zit lang nadat zijn
vrouw naar bed gegaan is, en zijn kostgangers hun britsen
opgezocht hebben, nog te rekenen. Zijn oogen glijden over
de lange getallenreeksen in zijn debiteurenboek. Hij
maakt optelsommen, die een uitkomst geven zoo angstig
groot, dat ze hem benauwen.
Hij noemt het bedrag op, de klank van al dat geld streelt
hem even.
Maar op 't zelfde oogenblik weet hij, dat hij dat bedrag
nooit gerealiseerd zal zien.
„Me never see money!" — — —
Bo Teng Soi, de pindaman heeft een pakje van twee
gram opium gekocht, voor een kwartje.
Hij heeft de stellage beklommen, waarop zijn deken en
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't hoofdblokje ligt.
Op 't uitschuif plankj e er naast staat het olielampje; de
lange pijp ligt gereed.
Hij rolt zich in zijn deken — strijkt de kleverige opium
uit het perkament papiertje rondom de opening aan het
middenstuk van de lange zware pijp. De hitte van het olielampje doet de opium smelten.
Langzaam, als een kind dat zoo lang mogelijk met een
zuurtje doen wil, zuigt hij aan 't mondstuk, en inhaleert
de droomverwekkende dampen.
Zijn oogen, wijdopen, op de pannen gericht, waartusschendoor de vergeelde stroonokken zichtbaar zijn, die
hem steeds grooter en dreigender lijken, treedt langzaam
de versuffing in, voorbode van vergetelheid brengende
visioenen, die hem voor een poosje doen vertoeven in zijn
vaderland, waar zijn oude moeder en zijn mooie zusje
hem noodig hebben.
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OMINEE PRONK heeft zich, na 't eigenaardige

onderhoud met Liem Chi, voorgenomen de eerste
dagen maar niet naar Katendrecht te gaan, om niet de
schijn te wekken, dat hij toch wel interesse voor dat
opiumzaakje had. Hij is weer over zijn eerste ontmoediging heen en als reactie daarop besloten tot verdubbelde
energie.
Toevallig krijgt hij een der volgende dagen onverwachts
bezoek van de commissaris van politie, die speciaal met
Katendrecht belast is.
Hij heeft reeds allerlei faciliteiten van de zijde der
vreemdelingenpolitie genoten, die hem en zijn werk zeer
welgezind is.
Maar nu heeft men op het bureau de indruk gekregen
dat hij met zijn zaaltje in de Atjehstraat in strijd komt
met de verlof-B-wet, omdat een agent gerapporteerd heeft
dat er thee en limonade gedronken werd.
Dominee kan de commissaris, die de vriendelijkheid
gehad heeft, er zelf over te komen spreken, spoedig uit
de droom helpen, door te vertellen dat dit niet tegen betaling geschiedt, zoodat het een gewoon vereenigingslokaal is, dat niets met verlof -B te maken heeft.
Commissaris Lohman, die zooiets al verwachtte, is meer
uit belangste lling gekomen, om eens de meening van
dominee te hooren over de Chineezen. Zelf heeft hij nogal
eens met hen te maken door allerlei ernstige en minder
ernstige overtredingen, maar hij begrijpt niet veel van
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dat wonderlijke volkje.
Dominee daarentegen spreekt hun taal, kent hun gebruiken en gedachtenleven, en hij wil daar graag eens
over praten.
Het gesprek wordt al gauw zoo geanimeerd, dat ze de
tijd vergeten, tot commissaris Lohman met schrik op zijn
horloge ziet, dat hij noodig weg moet.
Al staande om weg te gaan, vraagt hij : „A propos,
dominee, bent u al eens bij moeder Kuipers geweest?"
Op dominee's vragende blik: „Kent u juffrouw Kuipers
niet, de Chineezenmoeder van Katendrecht? 0, maar die
moet u zeker leeren kennen, daar zult u zelfs nut van
kunnen hebben bij uw werk. Een interessante figuur, met
veel invloed op de Chineezen. Het is een eenvoudige
vrouw. Niet van uw kerk, ze is Roomsch, maar een braaf
mensch, dat ontzaglijk veel goed doet. Haar man was
bootwerker; zoo verzeilde ze op Katendrecht, waar ze
ook na zijn dood bleef wonen, op de Sumatraweg. Ze
wascht voor de Chineezen, breit vesten en herstelt tegen
een kleine vergoeding hun plunje. Haar huis staat altijd
voor de geeltjes open die ze moederlijk bedilt en zoo
noodig bestraft. Een ruwe bolster maar een gouden kern.
Een ongeslepen diamant! 't Is niet te zeggen hoeveel goeds
die vrouw, volkomen onbaatzuchtig al gedaan heeft en
nog doet. En voor hoeveel ellende ze, door haar bazigruwe bemoederen, menige Chinees bewaard heeft! Ze
kennen haar allemaal en beschouwen haar als hun moeder, bij wie ze altijd mogen aankomen. Ik moet u eerlijk
bekennen: ze weet meer van al de intriges en geheimen
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van dit ondoorgrondelijk volkje dan wij! Ze weet ook
waar 't meest armoe geleden wordt en waar ze kan, helpt
ze van haar schamele inkomen. Ze sticht vrede als ze
onderlinge grieven hebben over speelschulden en spreekt
hen van haar geloof dat ze in alle eenvoud belijdt en in
practijk brengt. Nee, heusch, daar zult u een sympathieke
medestandster in vinden. En als u haar gewonnen hebt,
hebt u ook haar mannetjes."
„Nou, ik moet u zeggen, ik heb nooit van haar gehoord.
Maar ik zal zeer zeker probeeren eens met haar kennis
te maken, en ik dank u voor uw tip", zegt dominee dankbaar.
En hij wacht niet te lang, aan zijn voornemen uitvoering te geven.
Die commissaris bedoelt het natuurlijk goed, maar heeft
geen begrip van kerkelijke verhoudingen. Doch al zal ze
dan geen medewerkster kunnen worden, haar ervaring en
kennis van de Chineezen, zal hem toch van nut kunnen
zijn.
En in ieder geval is hij benieuwd met zoo'n uitzonderlijke figuur in kennis te komen al zou hij er verder ook
niets aan hebben. Hij stapt er de eerste de beste avond op
af. Voor een haveloos en vervallen huis, zooals ze alle zijn
in dit langzaam stervend stadsdeel, blijft hij staan.
Een koperen plaatje met door een spijker ingeklonken
letters, zegt dat hier de Wed. Kuipers—Balk woont. Een
venijnig rinkelbelletje roept een vrouwenhoofd onder een
knarsend opgeschoven bovenraam te voorschijn.
„Ja?"
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„Bent u juffrouw Kuipers?”
„Ja, wat zou dat?"
„Ik ben Dominee Pronk van de Chineezenzending. Hebt
u misschien een oogenblikje voor me?"
„0, dominee, verekskuseer, ik wist niet dat u dat was.
Komp u maar boven. De deur staat aan."
Dominee Pronk is er allang aan gewend geraakt zijn
weg in smalle trapportalen te vinden. Hij is al halverwege
de uitgesleten treden, als juffrouw Kuipers boven een
lichtje maakt.
„'k Zal u es bijlichten! 'k Docht al, zeker weer zoo'n
handelsreiziger met een breimachine of een stofzuiger.
'k Had al veel van u gehoord, maar ik kon u niet, ziet u!"
Dominee krijgt geen kans het doel van zijn komst te
vertellen.
De vrouw ratelt aan een stuk door, en duwt hem bijna
naar binnen.
In de eenige zitkamer, die keuken tegelijk is, hangt een
benauwende warmte van 't knappend brandende fornuis.
Juffrouw Kuipers, een zware matrone met een bijdehand maar niet onvriendelijk gezicht staat bij de tafel en
noodt bedrijvig met een niet te stelpen woordenvloed tot
zitten gaan.
Een langere, tengere Chinees is bij 't binnenkomen
vriendelijk grijnzend uit een breede rieten armstoel opgestaan.
„Low Sing kwam es kijken of z'n vest al klaar was,"
verklaart juffrouw Kuipers, met een verduidelijkend
handgebaar naar een dik breiwerk van genuanceerde wol,
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op het gebloemde peluchen tafelkleed.
Low Sing lacht kinderlijk en schijnt te begrijpen waarover het gaat.
„Nice coat that!" 1 ) zegt hij apprecieerend in het gebroken Engelsch, dat de meeste varensgezellen min of
meer machtig zijn.
Uit een nevenvertrekje, blijkbaar een bijkeukentje,
waar dominee al gestommel gehoord had, komt, eerst
schuw om het hoekje kijkend, nog een Chinees te voorschijn, in zijn overhemd, de mouwen hoog omgeslagen,
zoodat de grillig getatoueerde armen zichtbaar zijn.
„Ah, dat is Ah See," stelt ze voor, „die is hier als kind in
huis en helpt me een handje met de wasch.
This is ... Mr Pronk."
„I know, Yesoe-pak!" 2 ) zegt Ah See glimlachend.
Het is de eerste keer dat Dominee zelf de nieuwe naam
die men hem toegedacht heeft, hoort.
Hij wil er op in gaan.
Maar Ah See komt verder, en steekt hem zijn nog natte
hand toe, begeleid door een welwillende glimlach.
Hij heeft een groote pleister van onderlip tot kin.
„what is the matter with you?" 3 )
„0 dominee," antwoordt juffrouw Kuipers haastig, nog
voor Ah See een mond open doen kan, „ik heb me toch
een stel met dat jong beleefd. Gistermiddag komt ie hier
met z(5ó'n gezicht. Heelemaal dik. Ik denk een beet van
1) Mooi jassie dat!
2) Weet ik! Jesoe-pak!
3) Wat is er met jou aan de hand?
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een wandluis of zoo. Ik zeg: „Ah See, je mot d'r niet mee
blijven loope. You mus go to a doctor 1 ) . Naar de kliniek
an de Leuvehaven. Ja zeg u nou zellef es. Daar kan toch
van alles van komme. Maar dach-u nou dat ie wou? Niks
hoor! Met geen geweld kon ik hem er heen krijge. „Me
donne go to doctor", 2 ) zei die maar. Nou, ik maakte me
kwaad, ik zeg, jou lillijke aap mot ik soms met je mee!
Ze zijn zoo bang voor de Hollandsche dokters, die jonges.
Nou, ik denk: la 'k maar mee gaan, anders blijft ie d'r mee
heenloope. Ik me mantel aangeschoten en: come on, Ah
See! Maar bang! bang! Onderweg liep hij maar te mompelen: „Me will not go!" en aan 't eind van de Veerlaan
keert-ie ineens om, om terug te gaan. Ik trek 'em an ze
jasje, en zeg: Lillijke jong, mot je nou een oud mensch
voor schandaal zette? En zoo heb ik 'em in de kliniek gekregen. We mosten wachte, d'r keek es een dokter om de
hoek van de wachtkamer en toen had Ah See 't al gezien:
„This doctor no good! Doesn't like Chinaman, this doctor," 3 ) beweerden-ie hardop. 'k Zeg: „Wil je je wel es stilhouden! schaam je je niet? Dat verstaat die dokter!" Maar
hij is er maar mooi mee afgeholpen, niet, Ah See? A
good doctor that, hè?" 4)
Ah See lacht eens flauwtjes.
„Very much blood!" 5 ) mompelt hij dan.
„Wat bedoelt hij daarmee?" vraagt dominee.
1)
2)
3)
4)
5)

Je mot naar een dokter.
Ikke ga niet naar dokter.
Deze dokter niet deugen — Houdt niet van Chinezen.
'n Goeie dokter, die hè?
Heel veel bloed.
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„0, ze hebben hem de thermometer aangelegd, en nou
meent ie maar, dat ze hem daarmee bloed hebben afgetapt, en hij gelooft me niet, als ik zeg dat 't niet zoo is.
Een beste jongen anders, dominee, die Ah See. Die denkt
er over na, wat u zegt. Hij heb al twee avonden in 't evangelie van Sint Markus zitten lezen dat hij van u heeft. En
dan legt hij die plaatjes van de gelijkenis ernaast. Sinds
ze ontdekt hebben, dat u zonder bijbedoelingen hier loopt
en 't goede met hen voor hebt, bekijken ze 't allemaal
anders, wat de Yesoe-pak zegt!”
Dominee kijkt verbaasd.
Weer dat Yesoepak!
„Daar had ik straks al naar willen vragen? Ik begrijp
niet goed ..."
En voor 't eerst krijgt dominee nu het breedsprakig
relaas van de poets die Liem-Chi, zijn late bezoeker, hem
gebakken heeft.
Hij luistert met groeiende verbazing en dankbaarheid
toe, en begrijpt nu plotseling allerlei kleine voorvalletjes
der laatste dagen, die hem toen verwonderden.
Meer respect, minder schuwheid meende hij te bemerken.
En hij heeft het zich dus niet verbeeld.
Hij is even afwezig, maar de ratelstem van juffrouw
Kuipers dringt weer tot hem door.
„Nou ik ben d'r blij om voor u hoor. Ik ben wel niet
van dezelfde kerk, zooas dominee wel zal weten, maar ik
weet dat u 't goeie met ze voor hebt. En ik zeg maar zoo:
onze Lieve Heer zal later ook niet vragen bij welke kerk
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je geweest bent. Die kijkt wel over die muurtjes heen, wat
u nou! Ik vind het mooi wat u hier doet, en ik heb in 't
begin, als ik erover hoorde, wel es met u te doen gehad, al
kon ik u nog niet! Want 't valt niet mee, voor je ze te pakken
hebt en ze je vertrouwen, daar weet ik van mee te praten!"
Ze zit daar breed uit in haar rieten stoel als een kapitein
die middagrapport houdt.
Een papegaai, in een hooge koperen kooi is wakker geworden en begint te brouwen: „Lorre zoet, Lorre zoet.
Low Sing stout. Kopje krrrauw!"
Low Sing lacht vergenoegd en plaagt het beest een
beetje, dat steeds heftiger en verontwaardigder uitvalt:
„Low Sing stout! Verrèk!"
Het incidentje heeft even de woordenvloed van juffrouw Kuipers geremd.
Dominee Pronk maakt van de gelegenheid er voor 't
eerst eens een woord tusschen te krijgen, gebruik om haar
te vragen, hoe ze eigenlijk zoo met de Chineezen in aanraking is gekomen.
„Och dominee, dat ging eigenlijk heel toevallig. Ik liep
voor een twintig jaar terug eens door de Delistraat en
daar komt zoo'n kereltje — och, ik vond het eigenlijk
altijd al zulke aardige ventjes — met een pakje vuil goed
onder z'n arm, me tegen. Die hield me aan en koeterwaalde zoo'n beetje, maar ik snapte d'r niks van, wat
ie wou. Toen maakte die waschgebaren en hij wees op zijn
goed. Ik zeg, nou da's goed, kom maar mee, dan zal 'k
dat es voor je opknappe. Nou toen heb ik het voor hem
gewasschen. En hij heeft het zeker aan anderen verteld.
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En toen kwamen d'r al maar meer. En dat is zoo gebleven.
As d'r sokke te stoppen ware, of een winkelhaak te naaie,
kwamen ze ook. En zoo geleidelijk kon ik dat Engelsch
van ze verstaan, en nog een mondje Chineesch ook. En 'k
kan me d'r nou zelf ook zoo'n beetje mee behelpe. Nou
'k mot zeggen, 'k heb er nooit geen spijt van gehad. 'k Kan
't best met ze vinden."
„En merkt u wel eens, dat ze 't waardeeren dat u dat
all emaal voor hen doet?"
„Waardeere, dominee, waardeere? 't Zijn zulke dankbare kereltjes! Ze zegge niks, en ze kunne hier maar tijje
zoo stil voor zich uit zitte stare ... maar in d'r hart!
As ze weggaan komme ze altijd afscheid neme. En as
ze voor goed naar China gaan, krijg ik d'r portretje. Daar
heb u ze allemaal!" — Ze beurt de lampekap wat op; en
wijst naar een groote breede lijst aan de wand, waarbinnen
tientallen pasfoto's gestoken zijn, allemaal eendere moeilijk te onderscheiden Chineezen-gezichten.
Ze komt naast hem staan, wijst er eentje aan: „Kijk,
deze, dominee, u kent hem misschien wel, die is vorige
week terug gegaan. Die kende ik al haast tien jaar. Telkens as ie afgemonsterd was, dook ie weer op. En die
bracht een groot boeket tulpe mee. En toen die wegging,
'k kon er niks aan doen, toe begon ik te huilen, en as je 'm
toen gezien had, dominee. 'k Zal 't nooit vergeten. Da's
de eerste keer da 'k een Chinees heb zien huilen. Want
toen begon hij ook. En hij zei maar: „Misses not cry!" 1)
1) Mevrouw niet huilen!
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Och, as je d'r zoo jaren mee optrekt, krijg je hart voor
ze -- zoo as deze ook. Die had met 't majongen zijn pak
verspeeld. En toen moest ie terug naar China, en hij had
geen goed pak.
En ze zijn ijdel, die bootslui, dat weet u. As ze een pak
koope, mot 't goed wijd flodderen op de schoen, goeie
wijje pijpe volgens de mode, en anders deugt het niet!
Nou toen heb 'k es met de hand over 't hart gestreke, en
van me spaarcentjes een tweedehandschpak voor hem gekocht. En blij dat ie was! Hij draaide maar in 't rond om
zich te bekijke.
't Was ook mooi. „Was a nice coatie that of Chang Su,
wasn't it, Low Sing!" 1)
„Yes, yes, very nice coat!" 2 ) betuigt ook Low Sing, blij
dat hij ook in 't gesprek betrokken wordt.
„Ik hoorde dat u dat meer gedaan hebt, en ook wel hun
kleeren uit de lommerd lost, als ze weg moeten.
Krijgt u dat nou werkelijk terug?"
„Mijnheer, ze benne zoo eerlijk as goud.
Al gaan ze naar China terug, moeder Kuipers vergeten
ze niet.
't Geld komt, hoe dan ook.
Soms duurt het jaren, en dan komt er ineens een
vreemde, die je nog nooit gezien hebt, en die brengt 't geld
mee, van iemand waar je de naam niet eens meer van
wist."

1) Dat was een mooi pakkie van Chang Su, niet Low Sing?
2) Zeker, zeker, heel mooi pakkie!
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Maar ja, ... dat is natuurlijk allemaal uit de goeje tijd,
waarover ik 't nou heb.
Nou gaan er haast geen meer naar 't land terug, en
zeker niet met geld.
En een pak koopen, nieuw ... dat heugt de meesten
niet meer. Op zijn mooist een tweedehandsch, van een
riks!
't Is nou overal armoe troef. En honger.
Ziet u, zou u daar nou niet iets an kunne doen?
As u mijn vraagt, rooit u het zoo nooit. 'k Ben maar
een dom mensch, en ik kan dat allemaal niet zoo mooi
zeggen, maar ik bedoel dit:
Met een hongerige maag luistert het niet makkelijk.
Ze denken: dat kan hij allemaal best vertellen zoo, maar
wat helpt het ons? Rijst kenne we d'r niet voor koopen!
As u nou es wat op touw zette, een stelletje lui met
cente, en op de armste plaatsen es wat hielp met rijst en
spek, zie, dan konden ze zien, dat 't niet alleen woorden
zijn, maar dat de christenen het ook méénen!
Ik weet wel: u kunt dat niet zelf betalen alleen. U zult
ook wel geen millionnair zijn, maar zoo'n commissie, zoo
gezeid."
Gaandeweg, onder het gesprek, stijgt dominees respect
voor moeder Kuipers. Ze heeft gelijk, voelt hij. Er moet
meer gebeuren. Ook stoffelijke hulp. Ook hem heeft vaak
de armoe benauwd, die hij te zien kreeg, al moest hij vaak
ook maar raden, hoé erg het wel was.
Hij denkt aan 't uitgeteerde gezicht van 't oude mannetje bij Bo Teng Soi op de vliering, en zooveel anderen,
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die te trotsch waren er over te spreken tegenover een
vreemdeling.
Er moet iets gebeuren. 't Is wel heel mooi dat hij het
zaaltje heeft, maar wat kan het evangelie voor invloed
hebben op hoorders met een hongerige maag?
Deputaten?
Maar die staan toch al zoo sceptisch tegenover zijn werk
de laatste tijd en die laten al telkens lichtelijk voelen,
dat dit werk teveel kost, een niet te verantwoorden bedrag jaarlijks, dat beter besteed kon worden op ander
terrein.
Broeder Kampers zal wel weer! „practisch" voor den
dag komen, met een opmerking als: „Tja, als we ze ook
in de kost nemen, wellicht dat we dan meer bekeerlingen
krijgen, dan ons lief is!" of iets van dien aard.
Nee, hij moet bij particulieren zijn.
Een paar vooraanstaande, goed gesitueerde menschen
trachten in een comité te vereenigen.
„Ik geloof dat u gelijk hebt, juffrouw Kuipers. Ik zal
mijn best doen. En ik ben heel blij, dat ik met u gepraat
heb," brengt hij zijn gedachtenstroom onder woorden,
„maar nu moet ik noodig weg — 'k hoop gauw eens terug
te komen!"
„Doet u dat. U bent altijd welkom!" noodt ze gul.
Low Sing laat hem, met diepe buigingen uit. Van boven
roept hij dominee Pronk nog na: „Mang mang han," de
Chineesche beleefdheidszin bij het afscheid, die zooveel
zeggen wil als: „Loopt u toch langzaam. Verlaat ons niet
te snel!"
73

Dominee staat weer in de koude nachtmist op straat.
Uit het „Antwerpens Patates-frites-paleis" waait hem
een vettige olielucht tegen. Een paar Grieken en een
Senegal-neger doen er zich te goed.
Een enkele Chinees schiet hem als een schim voorbij.
Maar dominee Pronk merkt het niet. In gedachten houdt
hij een overredende toespraak bij enkele welgestelden, en
hij ziet niets dan rekensommetjes voor zich. Geldbedragen
die ponden rijst en spek vertegenwoordigen .. .
Deze avond bij moeder Kuipers is de kiem voor de
„rijst- en spekbrigade".

74

VII

T

SJAI YEN FENG heeft nog drie duizend gulden.
Op 't laatste moment is een aanmonstering van
twaalf man nog afgesprongen, waarop hij al zijn hoop
gevestigd had.
Twaalf man minder te eten te geven, en van twaalf man
zijn shippingmasterssom, om hun pensionrekening mee
te crediteeren, behalve nog 't bedrag dat hij van den number one zou incasseeren!
Dan had hij er weer even tegen gekund. Nu heeft hij
niets, en 't ziet er niet naar uit dat hij voorloopig weer
zoo'n kans krijgt.
Onderwijl moet hij met leede oogen aanzien, dat Tho
Shi Ling vrij regelmatig zijn mannetjes geplaatst krijgt,
nu er weer een kleine opleving in de scheepvaart komt.
't Lijkt wel of Tho Shi Ling hem speciaal opzoekt, om
hem met zijn vriendelijkste lach te vragen hoe het gaat
met de business 1).
Waar hij ook komt, overal schijnt hij Tho Shi Ling
tegen 't lijf te moeten loopen.
En dan wat die man er nog bij verdient met zijn opiumsmokkel!
Tsjai Yen Feng heeft zich voorgenomen zich nooit daarmee in te laten. Hij blijft liever goede vrienden met de
politie. Vroeger had hij dat geld ook niet noodig, maar nu
met zijn laatste drieduizend gulden, nu ziet het er anders
1)

Zaken.
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uit. Zijn vrouw en zijn zoon hebben altijd hun invloed
gebruikt, om zich bij zijn boardinghouse en zijn shippingmasterschap te bepalen.
En hij voelt er ook wel wat voor.
Zijn zoon daarginds onder allerlei rijke menschen, moet
zich niet hoeven te schamen over zijn vader.
De naam Tsjai Yen Feng moet zoo blijven, dat zijn zoon
er niet zijn gezicht door verliest bij de andere studenten.
Hèm zou het niet hinderen hier op Katendrecht als
hij eens andere bronnen aanboorde. Al wil die Hollandsche politie het niet hebben, dat is Westersche dommigheid; maar kwaad steekt er niet in, — als je maar oppast
dat ze je niet betrappen.
Hij zal het niet doen, om zijn zoon.
Maar wat dan?
Er zal toch iets moeten gebeuren. Anders zit hij binnenkort aan de grond, en verliest hij zelf zijn gezicht.
Zijn zoon zal niet verder kunnen studeeren, en terugkeer naar China zal een onmogelijkheid worden.
Als hij nu zijn boardinghouse sluit, verliest hij de
laatste kans, van deze menschen nog het pensiongeld
binnen te krijgen, als hij ze eens zou kunnen aanmonsteren. Aanhouden kost nu veel meer geld, dan zijn
eigen gezin alleen, maar opdoeken ... dat zou de schepen
achter zich verbranden zijn .. .
Er is nog één mogelijkheid. Het speelhuis van Chen
Shao Kwan!
Daar kan hij zijn geluk beproeven. Met de loterij, en
misschien met fan-tan.
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Hij kan veel verliezen, maar er zijn toch ook velen die
geluk gehad hebben.
Hij is niet door één verlies geruïneerd, hij kan het een
tijdje probeeren, telkens weer, en éénmaal zal dan toch
zeker het geluk hem gunstig zijn, en dan zal hij héél veel
terugwinnen.
Hoe meer hij erover denkt, hoe meer de gedachte hem
lokt.
Niet alles zal hij op 't spel zetten.
Duizend gulden zal hij vasthouden, in zijn brandkast.
Met twee duizend zal hij 't wagen. Telkens niet meer
dan honderd gulden, en een paar lootjes per dag.
Verliest hij bij de trekking van drie uur, dan probeert
hij 't de volgende dag bij die van acht uur, en gaat ook
dat mis, dan de daaropvolgende om tien uur. Iedere keer
tien lootjes, dat is dertig in drie dagen. Eén keer daarvan
zal hij toch wel geluk hebben! En het kan hem hoogstens
drie rijksdaalders kosten.
Bij 't fan-tan zal 't risico grooter zijn, maar Ms het hem
meeloopt, is de winst ook des te meer!
Zijn vrouw moet hier niets van weten.
Vrouwen begrijpen dat niet, en die blanke vrouwen
zeker niet.
Zóó zal Tsjai Yen Feng het doen!
Hij zorgt beneden te zijn, als Chin, de loterij-agent van
Chen Shao Kwan binnen komt, om te trachten enkele
lootjes te verkoopen aan diegenen van zijn gasten, die
nog wat te riskeeren hebben.
Chin is zeer verbaasd als de boardingmaster zelf ook
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koopt. Dat is nog niet gebeurd zoolang hij voor Chen Shao
Kwan loopt. En nog wel tien tegelijk, en met de mededeeling dat hij morgen terug moet komen voor de tweede
trekking.
Chin is in zijn nopjes. Als die boardingmasters eenmaal
goed aan 't gokken slaan, worden het beste klanten, want
zij kunnen 't nog wel een tijdje uitzingen, ook al verliezen ze.
Daar heeft hij meer aan, dan het enkele lootje hier en
daar onder de armen.
Hij haalt dan ook met eenige reverentie de tien loten
voor den dag, die door Yuen King keurig met letterteekens
bedrukt zijn, en geduldig, zonder haast, wacht hij af tot
Tsjai Yen Feng op ieder de tien letters waarop hij recht
heeft, aangestreept heeft.
Gewichtig noteert hij die op zijn lijst, en ten overvloede
laat hij Feng nog even controleeren, of hij ze juist overgenomen heeft.
Tsjai Yen Feng laat aan niets merken, dat hij met
eenige spanning het uur van de trekking tegemoet ziet.
Hij maakt zijn gewone wandeling langs de haven, en ontmoet natuurlijk toevallig weer . net Tho Shi Ling.
Hij wil niet eerst naar huis, voor drieën. Zijn vrouw
zou eens kunnen vragen, waar hij heen moet, voor de
tweede keer op één middag.
Liever neemt hij bij Yuan Wak een kopje thee, om daar
rustig
g af te wachten tot het drie uur is.
Wie loten gekocht hebben, verzamelen zich dan in de
woning van Chen Shao Kwan. Het is de eerste van de
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drie trekkingen; de pindamannen en de kleine zakenmenschen kunnen daaraan niet deelnemen, omdat ze dan
nog hun werk hebben. 't Zijn alleen deboardingmasters en
hun werklooze gasten die voor de drie-uurs trekking interesse hebben.
's Avonds is het altijd voller, hoewel er dan vaak minder deelgenomen is, omdat de pindamannen zich niet meer
dan één lootje veroorloven kunnen.
Vanmiddag is de deelname goed geweest.
De hoofdprijs zal twaalfhonderd gulden bedragen deelt
Chin hem mee, als hij binnenkomt.
Een extra beleefdheid, als service aan een nieuwe
klant!
Het is bijna tijd.
Chen Shao Kwan, de loterijbaas en eigenaar van het
achter deze voorkamer liggende speelvertrek, heeft zich
al in zijn hokje opgesloten met de kijkgaten, waardoor de
lotenkoopers gluren, om hem te controleeren, terwijl hij
in een groote bak vóór hem grabbelt waarin zich tallooze
letterteekens bevinden. Dit gaat met eenige plechtigheid
gepaard.
Chen Shao Kwan voelt zich.
Hij weet dat zijn greep in de letterteekens telkens over
't geluk of 't ongeluk van de kijkers beslist.
Telkens wanneer hij het vereischte aantal letters gepakt
heeft, plakt hij die aan de binnenzijde van zijn heiligdomhokje. Nu is er zonder pardon en zonder mogelijkheid tot
veranderen beslist!
Wie op zijn lootjes de meeste letterteekens aangestreept
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heeft, gelijk aan die, welke Chen Shao Kwan zoo juist
opplakte, krijgt de hoofdprijs uitgekeerd.
De kleinere bij-prijzen zijn voor hen, die de winnaar
't dichtst op den voet volgden.
Gelaten wordt er vergeleken.
Gelaten incasseert de gelukkige zijn winst, en van zijn
gezicht is niets meer te lezen dan bij hen, die ongelukkig
waren.
't Heeft zoo moeten zijn.
Morgen zal 't misschien hun kans zijn!
Zoo denkt ook Tsjai Yen Feng.
Hij heeft de handelingen van Chen Shao Kwan door de
kijkgaatjes gadegeslagen met de gedachte: 't zou te gek
zijn, als ik direct de eerste keer al de hoofdprijs zou
winnen!
Kalm schuifelt hij achter de anderen aan naar buiten.
Geen luidruchtige nabeschouwingen. Geen uitingen van
spijt of blijdschap. Het lot heeft beslist.
Chen Shao Kwan was slechts het werktuig.
Er valt niets aan te veranderen.
Morgen zal het lot hem gunstig zijn.
Doch Tsjai Yen Feng ondervindt dit ook de tweede dag
niet, al is de loterij-agent Chin hem nog zoo hoopvol en
vriendelijk tegemoetgekomen met de tien briefjes, voor de
eerste avondtrekking van acht uur. En ook de derde keer
is het mis. Maar Tsjai Yen Feng verliest er niet de moed
door.
Nu hij tegen de avond hier is, omdat hij de derde trekking van tien uur gekozen heeft, vindt hij dat hij meteen
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wel doorloopen kan naar achteren, om te zien of hij bij
't fan-tan spel meer geluk heeft.
Evenals bij de andere speelhuishouders wordt dit beruchte spel bij Chen Shao Kwan ook in de achterkamer
beoefend.
De bedienden van het loterijbedrijf hebben dan gelegenheid de binnenkomende bezoekers even op te nemen, alvorens zij in de achterste kamer worden toegelaten waar
de speelbank gevestigd is.
Ze kennen Tsjai Yen Feng, al is het voor het eerst dat
hij naar achteren gaat.
Ze laten hem zonder bezwaar toe, al zijn ze verwonderd.
Zou Tsjai Yen Feng in moeilijkheden zitten? Want
iemand, die niet het ware spelersbloed en al die jaren het
fan-tan vermeden heeft, komt er alleen, om uit zijn finantiëele moeilijkheden te geraken.
Wat onwennig begeeft Tsjai Yen Feng zich temidden
der anderen, die rondom de groote vierkante tafel, door
een sterke electrische lamp beschenen, in dichte rijen aandachtig staan toe te kijken.
Op de tafel liggen in ordelooze hoopen koperen munten
die als hulpmiddel bij het spel dienst doen.
De bankhouder plaatst telkens een metalen kop over
een hoopje munten, waarvan hij met een stokje allen wegstrijkt die niet volkomen door de kop bedekt worden,
maar er nog voor een gedeelte onderuit komen. De spelers
moeten dan raden hoeveel munten boven een veelvoud
van vier, onder de kop liggen. Deze wordt dan weggenomen en de spanning begint merkbaar te worden als
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de bankhouder telkens bij vier stuks tegelijk de munten
wegneemt.
Naarmate het hoopje slinkt stijgt de opwinding, tot het
laatste viertal weggenomen is en het restant, voor ieder
zichtbaar, overblijft.
Met breede grijns incasseeren degenen die het juiste
overschot geraden hebben hun winst.
En broederlijk beginnen de verliezers met hen opnieuw
de volgende ronde!
Tsjai Yen Feng is gauw door de algemeene opwinding
en spanning meegesleept. Het spel heeft hem te pakken
eer hij het weet. De loterij kostte weinig, maar gaf ook
kleine kansen.
Het fan-tan spel kost hem de eerste avond het tienvoudige, maar de winst had ook des te grooter kunnen
zijn, als hij geluk gehad had.
Vanavond was het er niet.
Morgen misschien!
Tsjai Yen Feng wordt een stamgast bij Chen Shao
Kwan.
Het wordt iedere nacht later, en iedere nacht nadert
meer het einde van zijn twee duizend gulden.
Het verbittert en verwondert hem.
Anderen zijn toch ook gelukkig van tijd tot tijd en gaan
met een flinke winst strijken. De verstandige voorzichtigheid die hem steeds de veiligste weg deed kiezen waarschuwt hem af en toe, als hij 's morgens zijn kapitaaltje
inspecteert, er mee op te houden.
Maar de spelersnatuur in hem is ontwaakt. Ophouden?
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Dan is hij twaalfhonderd gulden kwijt.
Het kan hem toch niet blijven tegenloopen. Wellicht
dat juist vanavond de kansen keeren.
En dan kan hij in één slag misschien alles weer goed
maken.
Blijft het lot hem gunstig, en houdt het geluk aan, dan
kan hij zijn kapitaal verdubbelen.
En dan is het altijd nog vroeg genoeg er mee op te
houden.
Zijn zoon in Leuven zal dan zeker zijn van zijn toekomst; de maandelijksche geldzendingen kunnen dan onbekommerd weggezonden worden.
Een paar aanmonsteringen, en hij is er weer bovenop.
Nee, hij moet doorzetten nu.
Zijn vrouw ziet met vage ongerustheid haar man veranderen.
Hij was altijd huiselijk. Een goede man, die in haar de
moeder van zijn zoon eerde. Nu zit ze avond aan avond
alleen, vol bange voorgevoelens en ongerustheid, vaak
tot diep in de nacht op hem te wachten. En als ze hem
vraagt wat er is, waar hij toch heengaat iedere avond,
komt zijn antwoord ongewoon kort en bits: „Business!
Nothing for women!" 1)
Dan komt iets van de ware Chineezenaard boven, die in
de vrouw slechts het middel ziet om door een nakomelingschap de voorouders tevreden te stemmen.
Daarvoor hebben haar ouders haar gewaarschuwd, toen
1 ) Zaken. Niets voor vrouwen.
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ze Feng leerde kennen.
Hij is altijd een goede man voor haar geweest, die zijn
best deed, zich aan de westersche begrippen aan te
passen.
De trots op zijn zoon heeft gemaakt, dat ze 't best samen
konden vinden.
Maar nu komen voor 't eerst weer de langvergeten gewaande waarschuwingen van haar ouders boven.
Nu kan ze soms, na al die jaren dat ze er niet meer aan
dacht, plotseling zich naast een vreemde voelen, één van
een ander ras, wiens leven toevallig aan het hare gekoppeld is, maar met wien ze niets gemeen heeft.
Bijna was ze vergeten dat hij anders, een Chinees, is.
De laatste avonden wordt ze er telkens weer aan herinnerd, als hij daar na zijn late thuiskomst nog een uur
onbewegelijk aan tafel blijft zitten, zonder iets te zeggen,
zijn slanke gele vingers klauwend door het grijzende haar,
of geruischloos, bijna sluipend, de kamer op en neer loopt.
Een vreemde is hij dan plotseling voor haar.
Er is iets tusschen hen ingekomen de laatste week, dat
ze niet kent, geen naam kan geven, maar als een vage
dreiging aanvoelt.
Dat het finantieele moeilijkheden zijn begrijpt ze wel,
omdat ze zijn gepieker en zorgen der laatste jaren kent,
maar wat er nu ineens als verergering van de toestand
gekomen is weet ze niet, omdat Feng haar er buiten houdt.
Ze haalt zich van alles in 't hoofd, en als Tsjai Yen Feng
de volgende nacht weer laat thuis komt, zenuwachtig
en prikkelbaar, barst ze in een huilbui uit.
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„Doe geen verkeerde dingen; denk aan onze zoon!”
snikt ze.
Eerst heeft hij geërgerd en misprijzend op haar neergezien -- maar haar woorden haken zich even in zijn
gedachten vast.
Ja, zijn zoon! Hoe moet dat?
Hij heeft weer verloren. Al maar verlies ... maar nu
ophouden ... dan zal zijn zoon zeker zijn gezicht verliezen, want dan zal hij door zijn vader terug geroepen
moeten worden!
Zoo speelt Tsjai Yen Feng voort.
En de volgende avond heeft hij voor 't eerst geluk.
De eerste keer raadde hij : drie, en 't was mis.
Hardnekkig hield hij het bij drie.
Anderen kozen een ander getal.
Hij alleen bleef drie aanhouden.
De bankhouder nam de viertallen weg, twee munten
bleven over.
„Three no good!" 1 ) zei de winnaar grijnzend tot Tsjai
Yen Feng en de anderen, die het nog eens met drie gewaagd hadden, ze veranderen allen van getal.
Alleen Tsjai houdt vol.
Koppig, zonder te weten waarom.
Misschien omdat hij voelt dat het vanavond er om
gaan zal: erop of eronder.
Tergend langzaam strijkt het houtje de munten rondom
de kop weg.
1) Drie is niet goed.
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De hand van de bankhouder neemt onverstoorbaar
kalm de viertallen op.
Tsjai Yen Feng voelt het aankomen, nog vóór het juiste
aantal vast te stellen valt: dit keer zal het lot hem gunstig
zijn. De hand graait ze weg: vier, en nog eens vier.
Glimmend onder de fe lle electrische lamp liggen daar
de drie overschietende munten.
Drie.
En Tsjai alleen heeft drie geraden.
De winst is onverdeeld voor hem.
Ophouden nu, raadt een stem in hem.
Doorzetten nu, lokt een andere.
Tsjai Yen Feng gaat naar huis.
Doorspelen heeft geen zin meer nu.
Maar hoe dichter hij zijn huis nadert, hoe grooter de onvoldaanheid wordt. Nu was het geluk hem welgezind. Dom
om nu op te houden.
Hij heeft de hartstochtelijke vreugde van de winst ge
smaakt, voor het eerst. En als een lafaard is hij haastig
weggegaan. Het spel is machtiger geworden dan hij. En
den volgenden avond gaat hij toch weer naar het huis
van Chen Shao Kwan, die hem met een glimlach begroet.
Hij had het niet anders verwacht.
„Drie," raadt Tsjai Yen Feng weer. Het geluksgetal van
de vorige avond. „Drie", keer op keer. En iedere keer is
het mis.
Tsjai speelt door, zonder ophouden. Verbetener en
hardnekkiger dan ooit. Maar het geluk laat zich niet opnieuw verschalken.
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Het ontwijkt hem.
En nu voor goed.
Op een avond legt Tsjai Yen Feng zijn laatste guldens
neer.
En een ander strijkt ze op.
Het dringt niet direct tot hem door.
Verwezen blijft hij om de tafel staan, gespannen de
kop bestarend die de muntenhoop afdekt.
Dan komt langzaam het weten, dat hij niet meer te
raden heeft.
Het gaat hem niet meer aan.
Zijn gelaat blijft onbewogen.
Een goed Chinees is een goed verliezer. Maar koud
angstzweet parelt op zijn voorhoofd en hij moet steun
zoeken aan de tafelrand.
„Tsjai Yen Feng draagt als een edel man zijn verlies.
Wil Tsjai Yen Feng mij de eer aandoen nog een kopje
thee met mij te drinken? 't Is al laat. En 't fan-tan spel
verliest op den duur toch zijn bekoring," fluistert iemand
hem onverwachts toe.
Tsjai Yen Feng kijkt verwonderd op. Naast hem staat
Chan Yuit Chin, de rijke man, die zoo af en toe maar eens
in Katendrecht opduikt, maar in Amsterdam heet te
wonen. De laatste avonden is hij hier regelmatig geweest.
Tsjai Yen Feng is eigenlijk te veel verdiept geweest
in het spel om erop te letten, maar nu dringt het eensklaps tot hem door, dat Chan Yuit Chin eigenlijk steeds
in zijn omgeving geweest is, die avonden. En 't is op
Katendrecht bekend, dat er steeds iets bijzonders op til
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is, als Chan Yuit Chin zich in 't openbaar vertoont.
Tsjai Yen Feng vergeet even zijn verliezen. Nieuwsgierigheid komt ervoor in de plaats. Wat kan Chan Yuit
Chin van hem willen?
„'t Zal mij een groote eer zijn thee te drinken met mijn
rijke broeder!" aanvaardt hij even hoffelijk de uitnoodiging.
Het spel gaat door.
Gespannen gezichten volgen de hand van de bankhouder als Tsjai Yen Feng onopgemerkt achter Chan Yuit
Chin de achterkamer verlaat, en door de loterijzaal, naast
zijn gastheer het huis van Chen Shao Kwan de rug toekeert.
Door de koude nachtlucht loopen de twee mannen.
Zwijgend.
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VIII.

B

O TENG SOI heeft geprobeerd eerlijk te blijven. En

het heeft hem nauwelijks voldoende opgeleverd om
van te eten.
Zóó komt hij nooit in China terug.
Zóó kan hij zelfs geen geruststellende brief naar huis
sturen, omdat hij niets overgespaard heeft om in te
sluiten.
Hij wil het nu eens anders probeeren.
Eerlijk duurt het langst om rijk te worden, heeft hij
geleerd.
Het was eigenlijk een gemeene streek, maar Yuan
Wunsz Tieh zal het verlies wel te boven komen,
dacht hij.
Die had op een avond bij Chen Shao Kwan de hoofdprijs van de derde loterij gewonnen, en het geld veilig opgeborgen onder zijn beddematje.
Bo Teng Soi, die op de vliering tegenover hem woont,
had het blijde nieuws al gehoord, en zag Yuan Wunsz Tieh
juist weer de trap afgaan, toen hij thuis kwam van een
vergeefsche poging om bij Liang Hol zijn trommel weer
met nieuwe voorraad te vullen.
Liang Hol wilde niet langer crediet geven en hij zat volkomen aan de grond.
Toen werd de verleiding hem te machtig. De vliering
van Yuan Wunsz Tieh en de zijnen was verlaten, en daar
lag het geld verborgen, dat hij zoo goed gebruiken kon.
Voorzichtig ging hij er binnen.
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Zijn handen graaiden in de kleeren, in 't kastje met de
weinige bezittingen van de gelukkige speler.
Hij vond slechts een lommerdbriefje van een zondagsch
pak, dat hij achteloos weer teruglegde waar hij het gevonden had.
Haastig zocht hij verder, schichtig en gejaagd, bang dat
een der anderen zou binnen komen. En eindelijk, onder
het matje, daar lag de verleidelijke buit.
Alles durfde Bo Teng Soi niet te nemen, bang voor de
wraak van Wunsz Tieh.
Maar een handvol zou deze misschien niet eens missen.
Al weer bij de deur, schoot het lommerdbriefje in het
kastje hem te binnen.
Wunsz Tieh had nog een mooi pak. Dat kon hij inlossen,
met het geld dat hij nu op zak heeft.
En een goed pak zou hem te pas komen, als hij hier
vandaan ging.
Zoo is het gegaan.
Niemand heeft hem gezien, denkt Bo Teng Soi, als hij
weer op straat loopt, met zijn leege pindatrommel.
Nu kan hij bij Liang Hol weer voorraad krijgen.
Maar als hij zelf gaat, zal men hem zijn oude schuld
eerst afhouden, en veel zal er dan niet overblijven.
Een ander zal voor hem moeten gaan, maar wie?
Iemand die niet in 't zelfde huis woont, en weet hoe arm
hij 't heeft, want anders zal zijn geld argwaan wekken.
Misschien dat hij bij moeder Kuipers iemand treft, die
veilig voor hem naar Liang Hol kan gaan.
Hij vindt er alleen Ah See, die belangstellend toeluistert,
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als hij zijn lang gekoesterde, en nu mogelijk geworden
plan ontvouwt.
Hier ver vandaan, in een stad, waar een groot heer lampen maakt, is veel te verdienen voor een pindaman.
Daar zijn er nog niet veel en de menschen verdienen
veel geld a an die lampen.
Eind-ho-ven daar wil hij heengaan.
Een goede vriend heeft het hem aangeraden. Die is er
zelf nu ook.
Maar nu heeft Bo Teng Soi het nog erg druk. Hij moet
nog verschillende dingen doen, een pak uit de lommerd
halen, en wat rijst en visch koopen voor de oude Tsji Jang
Li, die bij hem woont, dat die niet verhongert.
Of Ah See nu naar Liang Hol wil voor hem, om zijn
trommel te vullen; en ook wat dassen, en ivoren aapjes
moet hij hebben.
Maar Ah See, moet niet tegen Liang Hol zeggen dat hij
voor Bo Teng Soi komt, want Liang Hol is geen, vriend
van hem, en zal dan misschien meer geld vragen. En Bo
Teng Soi heeft dit moeilijk overgespaard, en met een
beetje geluk in de loterij bij elkaar gekregen.
Als Ah See hoort, dat hij een pakje sigaretten voor zijn
moeite krijgt, stemt hij toe.
Weer op straat is Bo Teng Soi er niet heelemaal gerust
op, of Ah See wel eerlijk met het geld zal omspringen.
Maar Ah See is een vriend van moeder Kuipers en
van den Yesoe-pak. En dat zijn eerlijke menschen.
Dat stelt hem gerust.
En als hij met het in de lommerd ingeloste pak van
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Yuan Wunsz Tieh in een krant onder zijn arm terugkomt,
vindt hij bij moeder Kuipers een trommel zoo welgevuld,
als hij die in tijden niet gekend heeft. Dit zal het begin
van zijn voorspoed zijn. In zijn broekzak heeft hij nog een
paar guldens, voor de reis naar de plaats waar de groote
heer zijn lichtstad gebouwd heeft en waar hij ook veel
verdienen zal. Tevreden komt hij thuis.
De oude Tsji Jang Li slaapt al, kleumerig in zijn dunne
deken gerold, en de andere kamerbewoners zijn gelukkig
nog niet thuis. Zonder licht te maken verstopt hij het
mooie pak onder zijn slaapmat; de oude plunje legt hij
achteloos over de trommel, in een hoekje bij 't hoofdeind, en hij houdt zich slapend als hij de anderen hoort
komen.
Maar zijn hoofd zit vol plannen, voor de dagen die
komen; in zijn gedachten groeit de winst, en zooveel geld
ziet hij voor zich, dat hij in zijn goeie pak naar China
terug zal kunnen keeren, en de verwachtingen die zijn
familie daar van hem heeft, niet zal hoeven teleurstellen.
Telkens komt even de ongerustheid als een spelbreker
zijn mooie fantasieën verstoren; als Yuan Wunsz Tieh
maar niet te gauw de diefstal ontdekt.
En hem maar niet verdenkt.
Hij houdt zijn adem in, als hij de treden van de oude
trap hoort kraken.
Zijn overburen die thuis komen!
Hij hoort de stem van Yuan Wunsz Tieh, en drie
anderen.
De overige twee liggen dus blijkbaar ook al op bed.
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De stem van Yuan Wunsz Tieh is schor en hij doet ongewoon luidruchtig.
Hij zal bij Yuan Wak gedronken en de anderen getracteerd hebben.
Dan heeft hij dus ook een gedeelte van de winst op
zak gehouden.
En Bo Teng Soi die de invloed van alcohol kent, uit
zijn goede dagen, dat hij nog op de groote vaart was, berekent slim zijn kansen, dat het niet tot een ontdekking
zal komen vanavond, omdat Yuan Wunsz Tieh, dank zij
het brandende water der blanken, dat de geest vertroebelt,
de tel wat kwijt zal zijn.
Morgen moet hij vroeg op stap, neemt Bo Teng Soi
zich voor, eer de anderen wakker zijn.
Hij kan naar het groote station gaan, en daar een trein
afwachten.
Met een tevreden glimlach over zijn magere gelaat
slaapt hij in, gerust erop, dat hij veilig en wel buiten bereik zal zijn eer Yuan Wunsz Tieh zijn „handigheid" bemerkt.
Bo Teng Soi loopt met zijn volle trommel in Eindhoven.
Een oude vriend heeft hem aangeraden in zoo'n kleine
stad niet op één punt te blijven staan, maar de randgemeenten in te trekken en langs de deuren te venten.
Hij kent niet veel Nederlandsche woorden, maar twee
zijn er, die hij heel gauw geleerd heeft.
„Niet noodig!" gevolgd door een nijdige slag van een
voor zijn neus dichtgeworpen deur.
93

„Niet noodig! Nee!” bitse woorden, die stuk slaan op
zijn onveranderlijke philosophische glimlach waarmee hij
verder gaat, niet ontmoedigd.
't Is niet veel wat hij verkoopt, maar toch meer dan hij
in Rotterdam gewoon was.
Tegen speelkwartier bij een schoolplein waar de kinderen spottend en lachend „pinda lekker!" schreeuwend, om
hem heen drommen.
Brutaaltjes trekken hem van achteren aan zijn jasje, of
gooien een vriendje tegen zijn trommel aan.
Hij aanvaardt het met zijn goedmoedige glimlach en
herhaalt tot vermaak der jongens: „Ja, lekka, ja," en een
enkeling, trotsch op zijn zakcenten, koopt.
In de arbeiderswijken is er soms een vrouw die haar
man met een nieuwe das verrassen wil.
Critisch en vrijmoedig laat ze ze allen tusschen haar
tastende en taxeerende vingers glijden. Bedeesd, met opgestoken vingers zijn gebrekkige kennis der Nederlandsche muntwaarde aanvullend, noemt hij zijn bescheiden
..
pri^s.

De vrouw biedt de helft.
Aarzelend lachend, niet goed begrijpend, herhaalt hij
zijn prijs: „viertie sente", met verduidelijkende vingers
omhoog.
De vrouw schreeuwt harder, denkend dat hij haar dan
beter begrijpen zal: „Twintig!"
„No, no, viertie sente! Maui, kau-pè?"
„Nou, geef hier, een kwartje!"
Schouderophalend en berustend verwisselt de das voor
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een kwartje van eigenaar. Het is geld van Wunsz Tieh.
De das heeft hem niets gekost.
Tegen den avond in de stad ziet hij een collega.
Die neemt hem mee. In zijn logementskamer zijn ze met
hun drietjes, en er is plaats voor vier.
Deze nieuwe zal helpen de kosten te verlagen.
Bo Teng Soi is tevreden over de oogst van den eersten
dag: bijna een gulden!
Twee en dertig Chineezen zijn hier in Eindhoven, vertellen ze hem, verdeeld over 7 logementjes. De anderen
zullen niet blij zijn met zijn aankomst, want er zijn er hier
al teveel! Bo Teng Soi begrijpt dat niet, gezien zijn goede
verdienste vandaag.
Maar wat hij dan hoort, doet hem schrikken.
De logementhouders willen wat aan de Oostersche gasten verdienen! En het is hier heel wat duurder dan Bo
Teng Soi gewend is, in zijn in coöperatie gehuurde vliering
te Rotterdam, waar ze samen voor de huur en de voeding
zorgden!
En de komende dagen zullen hem het verschil nog
duidelijker maken.
Dag in, dag uit gaat hij op stap, en als eindelijk zijn
voorraad angstig gaat slinken, begrijpt hij tot zijn schrik,
dat de opbrengst grootendeels in het logement zal blijven,
en dat hij niet genoeg overhouden zal om de inhoud aan te
vullen!
Hij gaat verder van huis, de kleine Brabantsche dorpjes in.
Bij wantrouwen en, zeldzamer, vriendelijkheid blijft
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zijn onverstoorbare glimlach, maar in zijn hart is er onrust
en angst. Zijn mooie droom is al vervlogen. Hij zou al
tevreden zijn, als hij hier maar voldoende verdienen kon
om verder te leven. Maar die kans schijnt zelfs uitgesloten.
De band met zijn landgenooten, is hier minder hecht
dan in Rotterdam, ze kennen hem niet zoo, en ze vinden
eigenlijk dat hij hun spoeling hier dunner komt maken.
Als hij niet genoeg meer heeft, om zijn deel te betalen,
helpen zijn kamergenooten.
Hij mag mee-eten, maar niet lang, brengen ze hem aan
't verstand.
Veertien dagen weet hij 't zoo te rekken, mede ten koste
van 't mooie pak van Wunsz Tieh dat hij achter moet
laten.
Zijn oude plunje sloebert weer om hem heen als tevoren.
Als de angst voor Wunsz Tieh er niet was, zou hij allang
teruggegaan zijn.
Maar die weerhoudt hem nog.
Doch als zijn slaapjes hem aan 't verstand brengen, dat
ze niet langer van plan zijn hem te onderhouden, omdat
niemand hem uit Rotterdam geroepen heeft, en als hij dan
bovendien van een, die naar Rotterdam geweest is, toevallig verneemt dat Yesoe Pak, die kent hij toch wel, die
man van die evangelietjes en de vriendelijke woorden, nu
ook rijst en spek geeft aan arme Chineezen, staat zijn besluit vast.
Yesoe-Pak, die kent hij. Als 't waar is dat hij anderen
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helpt, zal hij het ook Bo Teng Soi willen doen, met wien
hij zoo vaak gepraat heeft.
Dat doet hem het risico dat hij met Yuan Wunsz Tieh
loopt, zelfs aanvaarden.
Geld voor de trein heeft hij niet meer. Hij is aan loopera
gewoon. Zijn taaie lichaam heeft erger dingen doorstaan
dan een flinke dagmarsch, en het woord Rotterdam op de
handwijzers kan hij lezen!
Telkens als hij een vrachtauto achter zich bemerkt
maakt hij het noodigend handgebaar, maar de zware
traitors denderen hem voorbij, zonder notitie van hem te
nemen.
Hij laat zich niet ontmoedigen.
Loopt verder en wenkt.
Tot eindelijk een goedmoedige boerenchauffeur van een
Ford medelijden met hem heeft.
Stilletjes genietend zit Bo Teng Soi met placide lach in
de rammelende, kreunende cabine, telkens vriendelijk
knikkend, als de chauffeur naar zijn medereiziger kijkt.
Bij de Maasbrug moet hij eruit, en hij is niet tevreden
voor de eerst weigerende chauffeur als dank zijn eenige
piraat en zijn twee laatste pindakoekjes aanvaard heeft.
„Here, ja! Tank you, tank you!"
Langzaam slentert Bo Teng Soi door de bekende
straten, met het gevoel dat hij nooit weg geweest is.
Haveloos en berooid als de avond vóór zijn groote avontuur, beklimt hij de wankele trap naar zijn vliering, waar
oude Tsji Jang Li hem met een kinderlijke lach begroet.
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IX,
EET u waar u morgen noodig eens mot gaan
kijke, dominee?" vraagt juffrouw Kuipers. „Bij
die zeven ouwe kereltjes om de hoek op 36. Die hebben
het zoo bitter arm, daar wordt nou beslist honger gelejen.
En dat oudste ventje, Yan Wong, u weet wel, die van 72
is ziek. 'k Heb d'r al een paar maal een bordje eten heengebracht en een mandje eierkolen. Want ze hebben geen
brand meer om de rijst te koken! Morgen komt mijnheer
Brandsma zeker met rijstbonnen? Daar mot u es met hem
heengaan!"
Dominee Pronk neemt graag haar adviezen aan. Ze
weet precies wat er aan de hand is in al die besloten maatschappijtjes in 't klein, van boardinghouses en onderlinge
„pensions". En met volle gerustheid laat de heer Brandsma na zijn wekelijksche rondgang, bij haar nog een bon
voor honderd pond rijst achter, wetend dat het eerlijk
terecht zal komen daar, waar de nood het grootst is.
„Weet u al, dat Chong zijn huis gesloten heeft? Daar
zijn er twalef door zonder eten. Ze zijn samen op 96 gekropen, twee hoog-achter-links. Daar mag ook wel wat
eten heen. En dan Tsji Jang Li, dat oude kereltje is heelemaal verzwakt, en ligt meestentijds op bed. U weet wel,
op de vliering waar ook Bo Teng Soi huist. Die is op avontuur geweest naar Eindhoven, hoor ik, en zonder een cent
teruggekomen. Ja, d'r is wat narigheid en armoe! Maar de
Heer zal het je vergelden, doomnee, voor alles wat u voor
ze doet. Dat geloof van u is 't mijne niet, maar slecht kan
11
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het niet zijn, as het de mensche zoo maakt, as u en meneer
Brandsma benne. De hemel zel je verdiene an die arme
kereltjes!"
Dominee Pronk begeeft zich maar niet weer in een dispuut daarover met haar, doch glimlacht enkel, terwijl hij
dankbaar de genoemde adressen noteert, en van haar kennis van de wijk profiteert.
Morgen zullen haar gegevens weer waardevol blijken
als hij met Brandsma op stap gaat.
Dominee Pronk is weer heelemaal de inzinking te
boven, die hij na de teleurstellende eerste periode had.
Zijn oude idealisme is er weer, dat hem in staat stelt
voorloopig nog maar te zaaien, dag in dag uit, zonder nog
aan oogst toe te zijn.
Maar geloovig wacht hij tot het Gods tijd is om wasdom
te geven.
Zijn eerste bezoek aan moeder Kuipers heeft vruchtbare gevolgen gehad.
De deputaten die eerst allerlei practische bezwaren hadden, toen hij met zijn aan haar woorden ontleende voorstel kwam, om zijn geestelijk werk te onderstreepen door
stoffelijke hulp daár, waar de nood het grootst was, gaven
zich eindelijk gewonnen toen hij zijn plannen nader uiteenzette en betoogde dat het buiten bezwaar hunner
schatkist zou gaan, daar hij een comité wilde installeeren
om voor de financiering zorg te dragen.
Hij had zich groot gehouden op die vergadering maar
in zijn hart was er de twijfel, of het hem lukken zou, de
noodige belangste ll ing te wekken bij anderen en of de
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gelden dan inderdaad beschikbaar zouden blijken, in een
tijd, waarin reeds zooveel voor allerlei doel gevraagd
werd.
Doch God heeft al zijn vrees beschaamd.
De heer Brandsma, een rustend, bemiddeld notaris en
kinderlijk geloovig man, was terstond warm voor het
plan en met bijzondere voortvarendheid heeft hij de leiding van het spoedig gevormde comité op zich genomen.
En nu loopt het!
Wekelijks gaat Brandsma met hem de wijk in en 't is
een genot te zien, hoe ook deze vitale grijsaard door zijn
liefde tot Christus gedrongen wordt te spreken over de
Verlosser, als hij de vale armoegezichten doet opklaren
door zijn rijst- en spekbonnen.
En dominee Pronk laat hem maar begaan, ook al zou
hij het zelf soms Anders gezegd hebben.
Eerst de opiumproef en nu de stoffelijke hulp, hebben
zijn toegang tot de menschen vergemakkelijkt en het aarzelend gegeven vertrouwen versterkt.
Meneer Brandsma is er de volgende morgen al vroeg
om hem af te halen.
„Zoo mevrouwtje, dominee, daar ben ik weer met mijn
zakken vol rijst en spek! Ga je mee dominee?"
„Drinkt u eerst niet 'n kopje koffie, meneer Brandsma?" noodt Mevrouw Pronk. „U hebt nog zooveel klimpartijen voor de boeg!"
„Nou graag, als we niet te lang blijven plakken tenminste, want uw man zal al wel weer een heel verlanglijstje samengesteld hebben!"
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„Hij is tenminste gisteravond weer uren bij moeder
Kuipers geweest!” zegt mevrouw schertsend, met een blik
van verstandhouding tot Brandsma.
Deze gunt zich haast niet den tijd, rustig zijn koffie uit
te drinken. „Een oud cavaleriepaard dat de muziek
hoort!" verontschuldigt hij.
Vrijmoedig, als vertrouwd huisvriend, haalt hij 't
sigarenkistje van dominee's rooktafel naar zich toe.
„Zoo, eerst maar eens zoo'n lange havanna van u opsteken, als u 't goed vindt. Die gaat lang mee. Ik kan geen
sigaretten hebben, en weigeren kun je ook niet, als je tenminste niet het excuus hebt, dat je nog rookt."
„0, mijn man, is al heelemaal aan die sigaretten van
hen gewend. Je ruikt het als hij thuiskomt. En ik kan zijn
pakken maar luchten, om die vieze rook eruit te laten
waaien!"
„Ga je mee, meneer Brandsma? Als mijn vrouw over
me begint te klagen, over mijn uithuizigheid, mijn bezoeken aan moeder Kuipers en de slechte Engelsche sigaretten zijn we vooreerst nog niet van haar af."
„Nou vooruit dan maar! Tot straks mevrouwtje! En
maar geen croquetjes maken zooals de vorige week, die
drogen toch maar in, bij 't wachten op onze thuiskomst!"
„We zijn mooi vroeg. We treffen de meesten nog thuis,
en vermoedelijk nog op bed!" zegt dominee, als ze de
Veerlaan ingaan. „Eerst naar no. 72, naar Yan Wong, die
is ziek!"
Vier vervelooze uitgesleten trappen.
Een benauwde lucht van slaapvertrekken vermengd met
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na-hangende vage etens-geuren. Op het overloopje over
een rek hangen de pindatrommels, ten teeken dat de
heeren nog thuis zijn.
Dominee Pronk gaat voor, stoot het zolderkamerdeurtje
open.
Een paar oude kereltjes kijken benieuwd op, en glimlachen als ze 't tweetal blanken zien. De oudste maakt het
eervolle begroetingsgebaar: de twee aaneengesloten voorwaarts gestrekte handen, begeleid door een diepe buiging.
Dan veegt hij zonder een woord te zeggen met een doek
het niet aanwezige stof van een paar wankele stoelen,
weer begeleid door het tot zitten noodigend manuaal.
Tegen de wand, twee rijen boven elkaar, zijn de plankieren waarop geslapen wordt, een houten blokje en een
opgerold kleedingstuk als hoofdkussen.
De ruimte tusschen vloer en plankier is bestemd voor
de berging van de bagage, rieten koffertjes met hun
schamele bezit.
Tusschen de palen der stelling hangt aan lijnen het
waschgoed te drogen.
Er heerscht een benauwde lucht in de kleine ruimte.
De tegen de blikken van nieuwsgierigen zorgvuldig gewitte ramen zijn steeds angstvallig gesloten, om hen tegen
het gure Westersche klimaat te beschermen.
Eén slaapgelegenheid is bezet.
„Is dat Yan Wong?" vraagt dominee.
„Yes, ill, he ill!" 1 ) verklaart de gastheer, terwijl hij

1)
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Ja, hij is ziek.

onder zijn eigen slaapdeken vandaan een pakje piraten
grabbelt, en er dominee een presenteert.
Meneer Brandsma trekt demonstratief nieuw vuur uit
zijn sigaar, en vraagt: „How many people are here?" 1),
terwijl hij zijn, met een lichtglans in de spleetoogjes der
oude ventjes begroete, bonboekje uit zijn colbertzak opdiept.
Zij hebben al van die wondere briefjes gehoord, waarmee je eten koopen kunt. Geld geeft die man, die met
Yesoe-pak meekomt, nooit. Maar die briefjes zijn net zoo
goed. Alleen je kunt er geen opium of kleeren mee koopen.
Enkel maar rijst en spek.
Tweemaal acht vingers van de oudjes gaan gelijk omhoog als antwoord, en de zieke Yan Wong, die van zijn
brits al hun bewegingen gevolgd heeft, toont zijn medeleven, door nog eens te verduidelijken: „ait men", met zijn
vingers het aantal hoofdblokjes en dekens voortellend:
one, two, three .. .
De oudste die als gastheer optreedt, klapt in zijn
handen.
En verlegen glimlachend komen de overige vijf uit een
nevenhokje te voorschijn, waar ze zich aan 't wasschen
waren, en zich tot nu geruischloos schuil hielden.
Een, de handdoek luchtig over zijn bloote bovenlijf geslagen, een ander in een lichte, door 't vele wasschen versleten pyamabroek, allen de zindelijke bloote voeten in
sandaaltjes.
1 ) Hoeveel man woont hier?
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Zij stellen zich om de tafel op, als soldaten op 't appèl,
en terwijl Brandsma zijn vulpen neemt, en bons invult,
gluren ze kinderlijk opgetogen, gespannen meeleven in
hun pientere oogen, over zijn schouder, vol verbazing
telkens weer over dien blanken toovenaar, die hen daar
rijst en spek bezorgt; met pen en papier, zonder geld en
't wonderlijkst van alles, zonder dat hij er iets voor terugverlangt.
„Zóó!" zegt hij voldaan, in 't Engelsch, dat hem goed
afgaat, „hier is een bon voor veertig pond rijst, en hier
een voor acht pond spek.
Hier, jij bent de oudste. Eerlijk verdeelen, en die zieke
niet vergeten.
Je weet waar je 't halen kunt? Hier vlak om de hoek
bij de kruidenier."
De aangesprokene buigt, en knikt begrijpend en opgetogen.
„Tank you, tank you miste!"
Een ander, met een guitig oud schrompel-gezichtje, wat
vrijmoediger, houdt zijn handen demonstratief tegen de
koude potkachel. Hij is blijkbaar de „huishoudster".
„Ah, no coal, no cook can! no coal, no cook rice," 1)
mompelt hij.
Brandsma kijkt dominee Pronk eens glimlachendvragend aan.
„Och, 't zijn ook zulke arme stumpers!"
Zijn pen gaat weer naar 't papier.
1 ) Ach, geen kolen, ik niet koken kan. Geen kolen, geen rijst
koken.
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„Geven is toch zaliger dan ontvangen!”
Een nieuwe bon.
„Hier, een zakje kolen ook nog, dan kun je koken. Begrepen? Bij Verbiest. Ver-bie-st, in de Deli-straat. You
understand?"
Dan gaat zijn hand opnieuw in de colbertzak. Chineesche evangeliën van Markus en Johannes, hem door
dominee verschaft, om hem het genoegen te gunnen, 66k
eens over geestelijke dingen met zijn klanten te spreken.
„Wie van jullie kan lezen?
Jij ? Hier! Dan moet je dit lezen."
Dan legt hij een drietal kleurige scheurkalenderplaatjes
op tafel. De geschiedenis van den verloren zoon: zijn vertrek; zijn wanhoop en inkeer; en zijn terugkomst bij zijn
vader.
„Look here, I'll tell you something." 1)
Hij hoeft het geen twee keer te zeggen, want de gekleurde platen trekken en de Chineezen gluren met kinderlijke belangstelling naar de voorstelling, waaraan de
heer Brandsma zijn eenvoudig, op hun primitief denken
in geestelijke dingen ingesteld, toepasselijk woordje verbindt: „Dit is de vader, dit de zoon. Hij gaat weg, ver weg;
naar andere landen, net als jullie. En hier, kijk: hij is
alleen. Geen rijst, geen spek, geen geld, geen geluk, geen
vrienden. Dat zijn ju llie, dat ben ik, wij allemaal, allen
arme menschen."
Ze leven zichtbaar mee. Dit spreekt tot hen.
1 ) Kijk, ik zal je wat vertellen.
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Geen rijst, geen spek, geen geld, geen geluk, alleen in
een ver land, dat kennen ze.
Als Brandsma ook op dominee en zichzelf wijst, als „all
poor men", lachen ze flauwtjes, wat ongeloovig.
Het is hen moeilijk armoe geestelijk te begrijpen. En
dat die twee blanken zonder rijst en spek zouden zijn,
nee ... dat gelooven ze niet.
„Dan zegt hij: Ik ga terug tot mijn vader.
En hier komt hij terug. Dit, de vader, is „the Lord
above" die jullie dit geeft, rijst, spek en kolen."
Ze hebben dat van Yesoe-pak al meer gehoord, en
toonera dat ze begrijpen waar Brandsma het over heeft,
door de handen in bidgebaar te vouwen, de oogen opwaarts te heffen, en dan blij te lachen, voldaan dat ze dat
al weten, van „that father above!"
Maar het tweetal moet verder.
Er zijn er nog zooveel meer, die gebrek lijden.
Acht blije gezichten doen hen uitgeleide naar de trap
en bijna welgemeend klinkt hun stereotiepe afscheidsgroet: „Mang mang han! Mang mang han!"
„Waar nu heen, dominee?"
„Naar 96, daar zit een twaalftal twee hoog achter, dat
pas voor zichzelf begonnen is.
Chong heeft zijn boardinghouse gesloten, vertelde
moeder Kuipers.
Een paar sympathieke kerels, maar de „leider" vertrouw ik niet.
Niet te royaal, en ieder individueel een bon."
„Accoord!"
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Weer eendere smalle trappen, andere en toch dezelfde
armoegezichten. Een groepje van zes zit aan de maaltijd.
Groote witte kommen met rijst voor zich, en midden op
tafel een bord met kleine stukjes gebakken spek.
Vlug en sierlijk knijpen ze een beetje rijst tusschen
hun lange, blanke stokjes, pikken er een stukje spek van
't gemeenschappelijk bord bij, en roeren het geheel nog
wat door 't vet, om 't dan zeker, en zonder morsen, naar
hun mond te hevelen.
Ze staan direct op, bieden een stoel aan.
„Zoo, zoo," constateert Brandsma, „nog eten genoeg?"
„Not enough", 1 ) zucht een loodgrauw mannetje, met
diep liggende oogen en holle wangen, hèt type van de
opiumschuiver, en zijn blik gaat droefgeestig naar zijn
bijna leege kom.
Brandsma grijpt weer naar zijn bonboekje.
En plotseling komt er boven hen ook leven. Op een
vrij wrakke stellage, tegen een zijwand, zijn weer bovenbritsen gebouwd, en daar van één hoog kijken zes paar
slimme oogen, rechtop zittend in hun „bed", op hen
neer.
Brandsma heeft de wenk van dominee ter harte genomen, en schrijft voor ieder afzonderlijk een bon.
De langslapers die waarschijnlijk den nacht weer doorgebracht hebben met mah-yong, bij gebrek aan geld desnoods zonder inzet, begrijpen het ook, en rap als apen
glijden ze, klaar wakker nu, langs de zwieperende touw1 ) Niet genoeg.
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ladder omlaag, om ook hun bon met een „tank you" in
ontvangst te nemen.
En 66k zij staan weer in volle oplettendheid voor het
verhaal van den verloren zoon -- een beetje het stokpaardje van zijn vriend Brandsma, denkt Yesoe-pak —
de bonte platen worden dankbaar geaccepteerd en direct
met een punaise in waaiervorm tegen de schuine dakwand
geprikt.
Weer gaat het verder.
Het gerucht van de rijst-en-spek-ronde van Yesoe-pak
en zijn vriend is intusschen al door Katendrecht gegaan.
Soms op een hoek staat een Chinees op den uitkijk, of
ze ook bij hem, of in zijn richting komen.
Een vervallen, hongerig type heeft op een briefje al
zijn huisnummer geschreven, en tracht hun aandacht te
trekken.
„Ze weten 't al weer dat Yesoe-pak met zijn rijstman
vanmorgen op stap is, dominee!" constateert ook
Brandsma, onder 't beklimmen van een volgende trap.
Dit „gezin" is stugger. Dominee krijgt sterk het gevoel,
dat ze hier slechts geaccepteerd worden terwille van het
eten, maar dat ze verder niets van hen hebben moeten.
Ze komen even bij de tafel, om hun bon aan te pakken,
en verdwijnen dan weer.
Eén, een brutaal type, dat behoorlijk Duitsch spreekt,
en vertelt dat hij vijf en twintig jaar in Hamburg gewoond
heeft, waar hij met een Duitsche vrouw getrouwd is,
vraagt 66k om tabak!
En als de heer Brandsma een evangelie uit zijn zak
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haalt, smoort hij iedere poging tot verdere toenadering
in kiem, door een afwerend handgebaar en een kort „Niks
wert!"
„Ik weet het soms toch niet zoo zeker ...", zucht dominee
aarzelend als ze weer buiten staan, „of de deputaten misschien toch niet een beetje gelijk hadden met hun bezwaren.
Ik vraag me wel eens af.,... deze kerels toonden ten
minste eerlijk dat 't hen om 't eten te doen was, en dat
we met de rest dóór konden gaan ... maar al die nederige,
vriendelijke andere huizen ... of die ook niet „ons vere", de plaatjes en 't evangelie op de koop toe nemen,
haaltje",
omdat het nu eenmaal bij de rijst- en spek-bonnen
hoort."
„Misschien wel, misschien ook niet. Maar daarom
mogen we 't niet laten. En u mag zich niet door 't weinig
tastbare resultaat laten ontmoedigen.
Al kwam er maar één zaadje tot ontkiemen en wasdom!
En wat mij betreft ... 't is toch ook zoo heerlijk ... al
was 't alleen maar om de vreugde die je met deze levensmiddelen brengt."
Dominee trekt zich vaak op aan de rustige zekerheid
van deze bejaarde man, die zoo onvermoeid, en zonder
zich door desillusies te laten ontmoedigen, voort gaat,
steeds even opgewekt.
Als zijn pen weer ponden rijst invult op de bonnen,
staat zijn gezicht haast even gelukkig als dat van de zonen
van „'t hemelsche rijk", verloren zonen, in een ver,
vreemd land, wier heimwee uitgaat naar hun geboorte109

grond, een heimwee belichaamd in de kleurige, groote
platen, met de grillige roode onderschriften, die aan de
meest havelooze wand nog prijken.
„U hebt gelijk!" stemt dominee toe.
„We gaan verder. Voor vandaag de laatste ronde.
Naar Tsji Jang Li, het oude kereltje, waar ik een bijzonder zwak voor heb.
En dan niet te vergeten, mijn beleefde vriend Bo Teng
Soi, ... al geloof ik dat je hem in de gaten moet houden."
De meeste pindamannen zijn intusschen op pad gegaan
met hun trommel.
„We zullen alleen Li nog aantreffen", veronderstelt
dominee, als ze, beiden vermoeid, de zooveelste trap beklimmen.
Maar ook Bo Teng Soi is er nog.
Neerslachtig zit hij op zijn bed, naast het oude mannetje
en er kan maar een schaduw van een glimlach op overschieten als begroeting.
„Maar Bo Teng Soi, wat heb jij ? Heb je een ongeluk
gehad?" vraagt dominee, verbaasd over dit treurige gezicht, en het dikke, blauw gezwollen oog.
„Bo Teng Soi ongelukkig, ja. Heel ongelukkig en ziek,"
klaagt hij.
„Maar dat oog?"
„Een misverstand, slechts een meeningsverschil met
mijn vriend Yuan Wunsz Tieh; hij heeft zich vergist, maar
veel pijn!"
Meer wil hij er niet over uitlaten.
Oude Jang Li luistert niet.
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Hij kijkt alleen maar met een kinderlijke glimlach het
tweetal aan.
Die zullen straks papiertjes achterlaten voor eten.
„Je bent op reis geweest, heb je geen geluk gehad?"
polst dominee benieuwd verder. Bo Teng Soi schudt
treurig zijn hoofd. „Geen geluk. Heel arm. Geen geld meer
om te koopen bij Liang Hol." En slim voegt hij eraan toe:
„Heel erg voor arme Tsji Jang Li. Nu geen hulp van
mij. Bo Teng Soi geen geld, Tsji Jang Li ook geen eten."
„'k Hoor het al!" glimlacht Brandsma, terwijl hij zijn
bonboekje voor den dag haalt.
Het oudje is er bij gaan staan, van blijde spanning.
Schriel teekent het magere lichaampje zich af, in 't versleten ondergoed.
Hij stoot Bo Teng Soi aan; — ziet die het wel? — en
klapt in zijn handen, als de pen over 't papier glijdt.
Hij neemt het bonnetje aan, en snijdt Brandsma meteen
de pas af, voor zijn toelichting, door de oogen te sluiten,
en zijn magere handjes, — de vingers als klauwen om de
kostbare bon — in bidgebaar omhoog te heffen.
„Yes, Yes, ... hij weet het wel."
„Zoo, we moeten noodig opstappen, dominee, is 't niet?"
„Ja, ik ga mee", dan zich richtend tot Bo Teng Soi,
„kom je nou gauw eens een kopje thee drinken, in de
„Foek Yam Tong"? Je hebt het al zoo vaak beloofd, en
ik heb je er nog nooit gezien! Je kunt er prachtig Nederlandsch leeren!"
„Yes, Yes."
Hij heeft geestdriftig geknikt.
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Hij zal nu stellig eens gauw komen.
En hij meent het.
Want hij ziet Yesoe-pak nu met andere oogen.
Hij is niet alleen lastig meer nu, door zijn preeken.
Hij brengt ook die andere man mee, en die heeft veel
weg te geven.
Bo Teng Soi zal nu goede vrienden gaan worden met
Yesoepak.
Dat beteekent rijst en spek!
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X.

r SJAI YEN FENG heeft thee gedronken met Chan
Yuit Chin.
Lang hebben ze tegenover elkaar gezeten, over en weer
vriendelijke beleefdheden wisselend. Geen van beiden ook
maar door een spiertrekking hun spanning verradend.
Geleidelijk begint Chan Yuit Chin het terrein te verkennen.
Hij vraagt welwillend hoe het Tsjai Yen Feng in de
zaken gaat.
Deze zegt dat hij het een groote eer vindt, dat zijn rijke
waardige vriend zooveel belangstelling toont in het schamele stukje brood dat Tsjai Yen Feng met moeite weet te
verdienen. Hij is maar een arme drommel, en schaamt
zich haast over 't meeleven van Chan Yuit Chin, die toch
machtig is en rijk.
Chin is het daar heelemaal niet mee eens. Het geluk valt
altijd op de verkeerde plaats. Een eerzaam en wijs man
als Feng, zou het meer verdienen dan hij.
Tja, maar tegen de goden kan de mensch niet op.
Met het fan-tan was vanavond het geluk ook al niet op
de hand van Feng, vorscht zijn overbuurman kwasi onwetend.
Feng zucht.
En Chan Yuit Chin schudt zijn hoofd, meewarig, verwonderd niet-begrijpen veinzend.
Dan stokt weer het gesprek.
Beiden drinken weer zwijgend hun thee.
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„Maar de collega, Tho Shi Ling, schijnt toch welvarend,
hoewel hij toch lang niet zoo bekwaam is als Tsjai Yen
Feng.”
Tsjai Yen Feng geeft geen antwoord.
Hij weet, dat dat ook niet verwacht wordt. 't Is maar
een balletje dat Chan Yuit Chin voorzichtig opwerpt, zooals een schaakmeester nadenkend een zet doet op zijn
bord.
„Men zegt dat hij door de opium rijk geworden is,"
doet Chin de volgende stap naar zijn doel.
Ja, die opium, daar kan een verstandig man rijk mee
worden.
Maar hij moet wijs zijn en voorzichtig. Want de blanken, in hun onverstand, gunnen de Chineezen die eerlijke
handel niet; ze werken tegen en moeten om de tuin geleid
worden.
Nee, de opiumhandel is niet ieders werk. Tsjai Yen
Feng zou er schrander genoeg voor zijn.
Veel beter dan Tho Shi Ling. Die is er wel rijk mee geworden, maar toch ..., hij heeft de recherche, die lastige
snuffelaars, niet uit de buurt weten te houden.
Telkens razzia's, bij nacht en ontij huiszoekingen, en al
veel te veel boodschappers zijn aangehouden en voor kapitalen „poeder" in beslag genomen.
Nee, met Tho Shi Ling gaat het niet langer.
Tsjai Yen Feng luistert scherper, nu komt Chan Yuit
Chin ter zake.
Als Chan Yuit Chin eenige invloed had in de opiumhandel, dan zou er geen poeder meer , naar Ling gaan.
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Dan zou hij direct een betere persoon opzoeken. Of opzoeken hoeft hij hem eigenlijk niet eens meer. Want wie
zou geschikter zijn dan Feng, een wijs man, en bovendien
iemand die absoluut onverdacht is, die zich nooit met
opium ingelaten heeft, en goede vrienden is met de
„stillen".
Wéér houdt Chan Yuit Chin op, om al zijn aandacht
schijnbaar aan zijn thee te wijden, die hij met kleine,
zorgvuldig geproefde slokjes drinkt.
Maar onderwijl gluren zijn scherpe spleetoogen gespannen over zijn kopje naar Tsjai Yen Feng, tegenover hem.
Feng zijn gedachten werken op hoogspanning. Straks
zal Chan Yuit Chin met het aanbod voor den dag komen,
waarvoor hij diplomatiek volgens alle regelen der conversatiekunst de weg geleidelijk gebaand heeft.
En dan zal hij moeten antwoorden.
Wat?
't Is in zijn hoofd een heksenketel.
Eén ding weet hij.
Hij zit aan den grond.
Hopeloos.
't Fan-tan heeft hem teleurgesteld en zijn laatste hoop
vernietigd.
Hij is practisch geruineerd.
En nu biedt Chan Yuit Chin hem een stroohalm.
De eenige uitweg, die hij zien kan.
En geen slechte, maar een veelbelovende.
Dan zal zijn zoon .. .
Zijn zoon en zijn vrouw.
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't Is voor hen dat hij 't doet, als hij 't doet.
Maar hoe zullen die 't vinden.
Zijn vrouw is een blanke.
Met Westersche ideeën.
En zijn zoon heeft een Westersche opvoeding gehad. Die
heeft geleerd te denken en te spreken als de blanken.
Zal die hem erom verachten?
Zal hij, Tsjai Yen Feng, op zijn oude dag, na een leven
van aanzien, zijn gezicht verliezen bij zijn zoon, en bij
de moeder van zijn zoon?
Maar dat zal hij ook, als hij neen zegt, en bekennen
moet dat hij bankroet is.
Zoo vecht Tsjai Yen Feng het met zichzelf uit, terwijl
hij, ook glimlachend, schijnbaar onbewogen zijn thee
drinkt, langzaam en bedacht.
Chan Yuit Chin heeft geen haast.
Als hij niet zooveel geduld had, zou hij nooit de groote
opiumheer geworden zijn, die hij is.
Tsjai Yen Feng moet met zichzelf in 't reine komen.
Hij ziet eensklaps de oplossing.
Hij moet het doen.
Terwille van zijn zoon.
Maar die hoeft het niet te weten, evenmin als zijn
vrouw.
Het is makkelijker ook, als de laatste het niet weet.
Zoo worden Chan Yuit Chin en Tsjai Yen Feng het
samen eens.
Twee dagen later krijgt Feng bezoek van een vreemdeling, een Griek, die zich voorstelt als Dametrios en de
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groeten komt overbrengen van Chan Yuit Chin.
Mevrouw Feng is verbaasd over dit bezoek, en over de
eerbied waarmee haar man hem ontvangt.
Zij kan zich niet herinneren dat haar man zoo dik bevriend is met die Chan Yuit Chin, wiens naam zij zich niet
herinnert ooit gehoord te hebben.
Feng voelt zich zeer beschaamd als hij tot de ontdekking komt, dat hij geen sigaret in huis heeft voor zijn gast.
Hulpeloos kijkt hij zijn vrouw aan, die de wenk begrijpt, en zich haast een pakje te koopen.
Als zij weg is, glimlacht Tsjai Yen Feng.
„Zij weet van niets, mijn vrouw."
„Heel wijs, mijn vriend, heel wijs!" prijst Dametrios.
„Vrouwen-wetenschap is een groot gevaar, zooals een
der groote dichters van mijn land gezegd heeft.
Houd haar er buiten zoo lang ge kunt."
„Wanneer zij terug is, zullen wij gaan wandelen en op
straat verder spreken," stelt Feng voor.
Als mevrouw Feng de sigaretten gebracht heeft, ebt
het gesprek nog eenigen tijd voort.
Beleefdheden over en weer.
Dametrios vertelt, dat hij morgen weer naar Marsei lle
gaat. Hij heeft daar zaken maar hij reist veel op en neer
naar Rotterdam. Misschien is hij volgende week al weer
hier terug.
En mogelijk dat hij dan nog eens in de gastvrije woning
van Feng mag terugkomen.
Hij is blij, dat hun wederzijdsche vriend Chan Yuit
Chin hen door zijn groeten met elkaar in aanraking ge117

bracht heeft. Als vreemdeling is het prettig zulke aangename vrienden te verwerven.
Feng haast zich te verzekeren, dat het hem en zijn
vrouw steeds een groote eer zal zijn, de vriend van de
goede Yuit Chin in zijn huis te mogen zien.
En mevrouw Feng bevestigt met een vriendelijke hoofdknik de woorden van haar man. Maar 't wordt nu toch
hoog tijd dat Dametrios opstapt. Hij heeft nog verschillende zakenrelaties te bezoeken. Misschien mag hij zijn
koffertje hier laten. Als hij tijd heeft, haalt hij 't morgen
nog even af, en anders volgende week. Hij heeft het niet
direct noodig.
„Natuurlijk," stemt Feng toe. Hij zal het in zijn brandkast opbergen.
„Maar vriend," protesteert Dametrios, „er zitten geen
kostbaarheden in, dat is heelemaal niet noodig!"
Maar Feng stoort zich niet aan het protest van zijn
nieuwe vriend. Het zou zijn eer te na zijn, als het zoek
raakte, of wanneer er zelfs maar een vlekje op kwam.
En het koffertje gaat veilig achter slot en grendel.
Dametrios staat op, om afscheid te nemen.
Feng betreurt het zeer, dat hij al zoo gauw weer vertrekken moet, maar als zaken hem nopen, mag hij zich
daartegen niet verzetten. Maar misschien mag Feng hem
een eindweegs begeleiden.
Dat zal Dametrios een groot genoegen zijn.
Mevrouw Feng ziet hen lichtelijk verbaasd samen vertrekken.
Ze begrijpt het niet goed. Die Chan Yuit Chin moet
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wel een heel goede vriend van Feng zijn, gezien de ontvangst van de vreemdeling.
Een Griek nog wel. Niet eens een landgenoot!
En zooveel kent ze Feng wel, dat ze begreep dat het
niet alleen chineesche beleefdheidsvormen waren; maar
ook werkelijk respect had uit Fengs woorden tot den
vreemdeling geklonken.
En Feng die altijd zoo gereserveerd is!
Feng loopt intusschen druk in gesprek met Dametrios
de Delistraat uit, langs de hooge muren van de loodsen
der Holland-Amerika-lijn.
Het is er rustig op dit uur van den dag, en ze kunnen
vrijuit praten hier.
Chan Yuit Chin was niet in bijzonderheden getreden,
die had als tusschenpersoon van de groote, machtige
kongsi slechts het terrein verkend.
Dametrios gaat verder.
Hij vertelt van het groote opperhoofd, „de kapitein",
een machtig heer uit Turkije, die de kongsi van opium
voorziet.
's Nachts wordt ze in prauwen naar de in de Bosporus
liggende zeeschepen gebracht, waar zijn Chineesche leden
de buit onder de kolen in de bunkers verbergen, om ze
in Marseille, Rotterdam, Antwerpen of Hamburg weer te
voorschijn te halen en aan land te smokkelen.
Dametrios heeft de leiding in Marseille, Rotterdam
komt nu voor rekening van Feng, al zal hij ook vaak
overkomen.
Want zijn kongsi is machtig, en vervoert zoowel over
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land als over zee, vanuit Marseille naar de verschillende
havens.
Zeven en tachtig pakjes bereide opium zijn nu al in
het bezit van Feng.
„Het koffertje!" glimlacht Feng begrijpend.
„Ja, in de hoek van de bodem zijn onder de bekleeding
twee knopjes verborgen."
Als Feng daarop drukt, springt een geheim vakje, onder
de valsche bodem, open.
Feng moet zich nu maar eens bezinnen op een goede
organisatie in Rotterdam, heelemaal opnieuw opgebouwd,
met nieuwe helpers, want het systeem van Tho Shi Ling
heeft geen zin meer. Daar is de politie volledig achter nu.
Chan Yuit Chin heeft zeker het voorschot overhandigd?
Ja? Dan heeft Dametrios alleen nog maar het lijstje te
geven, met de verschillende bestemmingen voor de pakjes
uit de koffer.
Volgende week, op dezelfde tijd, zal Dametrios weer
komen.
„Zorg dan dat je vrouw een uurtje weg is. Dan kunnen
we rustig praten, en ik zal je plannen en voorstellen overwegen," besluit Dametrios.
Geheel in gedachten loopt Tsjai Yen Feng terug naar
huis, al vol plannen. Hij is over zijn eerste aarzeling en
onzekerheid heen, en voornemens zich op het ongeluk
der laatste jaren terdege te wreken.
„Wie is die Chan Yuit Chin?" vraagt zijn vrouw direct.
„Ik heb je nooit eerder over hem gehoord!"
„0, een heel goede vriend, die mijn leven gered heeft,
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lang geleden, heel lang. Toen ik nog voer, en een ketel
ontplofte ... ik werd bewusteloos geslagen door een wegvliegend stuk ijzer, maar Chan sleepte mij aan dek.
Ja. Chan is een heel goed vriend maar ik heb lang niets
van hem gehoord. Daarom was Dametrios mij welkom.
De vriend van mijn vriend, is ook mijn vriend. Daarom
zullen wij hem gastvrij ontvangen, telkens als hij komt,
opdat Chan wete, dat ik zijn goede daad niet vergeten ben!
Misschien komt hij zelf nog wel eens in Holland. Dat zal
een mooie dag voor ons zijn."
Zoo vlot is Feng het leugenverhaal afgegaan, dat zijn
vrouw volkomen tevreden gesteld is.
Dametrios zal nu in de toekomst zooveel kunnen
komen, als hij wil, zonder dat het haar argwaan wekt.
Als ze naar de keuken gaat, om voor het eten te zorgen,
komt even het verlangen bij Feng op, de koffer uit de
brandkast te halen, en het geheime vakje te onderzoeken.
Maar hij beheerscht zich. Zij zal ieder oogenblik kunnen
binnenkomen, en zij moet hier buiten blijven. Hij zal gelegenheid genoeg hebben, als ze de deur uit of vanavond
al naar bed is.
Beter kan hij zijn plannen nader uitwerken voor de
distributie van de „poeder", en voor de middelen om ze
in huis te krijgen.
Het goedkoopste zou zijn, om zijn eigen menschen uit
zijn boardinghouse te gebruiken. Die heeft hij in zijn
macht, en het loon houdt hij in zijn zak, om daarmee een
gedeelte van hun rekening af te schrijven.
Zoo deed Tho Shi Ling het ook.
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Maar 't is gebleken ook de gevaarlijkste manier te zijn.
Want wordt er van tijd tot tijd iemand door de recherche
gesnapt, wat haast niet uitblijven kan, en is het steeds
iemand uit zijn boardinghouse, dan zullen de stillen gauw
doorhebben, dat hij aan het hoofd staat.
En dan is het met hem uit, zooals het nu met Tho Shi
Ling afgeloopen is.
Niet dat hij zelf gevaar loopt voor straf. Want een van
zijn menschen kan zichzelf aangeven; die krijgt de boete
wel van de kongsi terug.
Zoo is dit steeds gegaan. En de boardingmaster kon
volhouden van niets te weten.
Maar dat verraadt toch op de duur het distributiesysteem.
Hij moet het eens probeeren met pindamannen, die
buiten een boardinghouse, op eigen gelegenheid wonen.
Wordt er een gesnapt, dan zegt dat de recherche niets,
en het zal lastige huiszoekingen voorkomen.
Hoe meer hij er over denkt, hoe beter zijn plan hem
lijkt.
Nu komt het er op aan, zoo gauw mogelijk de juiste
mannetjes te kiezen.
Tsjai Yen Feng heeft weer hoop.
Hij ziet de toekomst niet meer zoo donker in.
Hij zal weer geld verdienen.
Make much money.
Tot zijn zoon afgestudeerd is.
En dan is het genoeg.
Dan wenkt zijn vaderland!
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D

OMINEE PRONK is op weg naar zijn „blijde bood-

schapszaal", voor zijn avondles in het Nederlandsch.
Hij is gevorderd, de laatste tijd, beseft hij dankbaar.
Dat heeft meer werk meegebracht, maar ook meer mogelijkheden tot contact met jong en oud. Het leegstaande
café in de Atjehstraat dat hij een half jaar geleden gehuurd heeft, met vreeze en beving in zijn hart, wordt al
meer gebruikt dan hij ooit had durven hopen.
Hij ziet met vreugde dat er al een groepje te wachten
staat voor zijn zaaltje, met de groote spiegelruit, waarop
het vroegere café-biljard opschrift plaats heeft moeten
maken voor „Foek Yam Tong".
In een eenvoudig lijstje hangt voor het raam de zorgvuldig neergepenseelde Chineesche vertaling van Joh.
3 : 16: „Want alzoo lief heeft God de wereld gehad!" .. .
't Zijn weer zijn vaste klantjes vanavond. Een paar
kellners van het Chong Kok Low restaurant, waar veel
Europeanen komen om zich het exotisch genoegen te verschaffen, in een Oostersch milieu, vreemde Oostersche
gerechten te probeeren.
Zij willen wel graag wat Hollandsch leeren, en nemen
de rest wel op de koop toe, evenals de venters. Een paar
oude kereltjes, die geen geld hebben voor mah-yong of
fan-tan, nog minder voor een vertering bij Yuan Wak en
die hier gratis thee en warmte krijgen.
En een paar boardinghouse-klanten, waarvan dominee
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in een klein hoekje van zijn hart de hoop koestert dat
er belangstelling voor de blijde boodschap aanwezig is.
Zij volgen hem gedwee als hij de deur opent en de
lichten opsteekt.
Geruischloos zoeken zij hun plaatsje op aan de lange
tafel.
De caféruimte is in een gezellig interieur herschapen, de
wanden kleurig en frisch, tusschen de Chineesche wandteksten door behangen met de vaak smaakvolle tropheeën
van zijn zegenrijkst werk: de slojdcursus der kleintjes.
Het eenige wat nog aan de vroegere bestemming herinnert is het buffet, met de drooggelegde bierkraan en
de spiegelkast op den achtergrond, naast de twee glazen
deuren, met de bordjes „dames" en „heeren".
Op 't laatste moment komt, wat verlegen en onwennig,
ook Bo Teng Soi binnen, tot dominee's blijde verbazing.
Hij heeft het al zoo vaak beloofd, doch is er nog nooit
geweest.
„Welcome" zegt dominee hartelijk, terwijl hij hem de
hand toesteekt.
Bo Teng Soi gaat tevreden lachend zitten, en steekt zijn
onafscheidelijke piraatje aan.
De anderen hebben hun blauwe schoolschrift al klaar
gelegd, waarin ze aanteekeningen maken van de les, voor
zoover ze de edele schrijfkunst op Europeesche wijze met
pen of potlood, meester zijn.
Dominee zal vanavond vertellen, hoe ze zich bij een
treinreis behelpen kunnen.
Met een krijtje gewapend, staat hij voor 't schoolbord,
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aan het hoofd van de tafel.
Hij schrijft het eerste zinnetje op, duidelijk, met groote,
open letters:
„Kunt u mij ook de weg zeggen naar 't station."
Zijn leerlingen teekenen bedachtzaam de letters na, en
lezen zangerig, aarzelend, de een na den ander, gecorrigeerd door dominee de zin op.
Dan volgt de vertaling in het Chineesch, of als even
dominee's kennis te kort schiet in het Engelsch, met de
vraag: „How do you say that?" 1)
Zoo leeren ze elkaar over en weer.
„We komen aan 't loket."
Evenmin als op het Chineesche aequivalent, kan dominee op dit moment op het Engelsche woord daarvoor
komen.
Even stokt het.
Hij probeert te omschrijven: „That little window where
a man gives you your ticket ..." 2)
„Ah, ah,

yes!"

Kon Moek Wong heeft het gesnapt en met kinderlijke
blijheid in zijn oogen stapt hij trotsch naar het bord,
neemt het krijtje over van dominee, en teekent een vierkantje, een mannenhoofd erin, en een hand die naar buiten steekt met een kaartje.
LOKET schrijft dominee erboven en allen hebben het
nu begrepen.
1) Hoe zeggen jullie dat?
2) Dat kleine raampje, waardoor een m an je het kaartje geeft.
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116-ket, 16-ket! Yes!
En door elkaar, als een klas schoolkinderen, die tegelijk
het goede antwoord wil geven op meesters vraag, zingen
ze door elkaar het Chineesche woord, dat dominee Pronk,
tastend naar de juiste toonhoogte een paar maal voor zichzelf herhaalt, en in zijn geheugen tracht te gr iffen.
Goedkeurend klapt er een in zijn handen.
En beide partijen lachen voldaan, dat 't goed is en begrepen.
Zoo maken ze samen een spoorreisje.
Practische taalwenken waar ze wat aan hebben.
Dan onverwachts springt dominee op een ander onderwerp over.
„Gelooft U in God?" komt op het bord.
Het woord God kennen ze al goed van vorige lessen.
Voldaan dat ze 't zoo goed onthouden hebben, vouwen ze
weer even de handen tot bidgebaar, ten teeken dat ze
weten waarover het gaat.
Onverwachts wordt de les onderbroken.
Er wordt geklopt, en op hetzelfde moment komt Tsjai
Yen Feng, hoffelijk naar dominee buigend, binnen.
Er is verbazing bij dominee en leerlingen.
Een boardingmaster die op de les komt!
Dat is nog nooit gebeurd.
In 't Engelsch verontschuldigt hij zich over 't late
komen. Hij kon niet eerder weg. Kreeg onverwachts bezoek van een oude vriend.
Zijn vrouw wilde zoo graag, dat hij van de groote wijsheid van den geleerden Yesoe-pak profiteerde.
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Dominee, even hoffelijk, haast zich zijn vreugde uit te
spreken over dit bezoek, en de hoop, dat hij nog heel vaak
terug zal komen.
Beleefdheidshalve herhaalt hij nog even de beteekenis
van de vorige zin, voor de laatkomer.
„Gelooft U in God?"
Tsjai Yen Feng knikt begrijpend.
Yes, yes, hij kent dat. His wife does 1 ) .
De volgende zinnen van dominee wekken een ondeugend begrijpend lachje op.
„Nee! Ik kan hem niet zien.
Hij is zoover hier vandaan, en Hij helpt nooit!"
Dat meent Yesoe-pak niet.
Hij neemt hen er tusschen, want dat is altijd hun antwoord, dat dominee Pronk al zoo vaak te hooren gekregen
heeft, als hij voorzichtig tastend naar de juiste woorden en
klanken, met hen over God gesproken heeft!
„God is zoo ver, zoo hoog, zoo machtig, moet je voorzichtig mee zijn, je niet mee inlaten. Je zou je vingers
branden!"
Daarom lachen ze even.
Ze herkennen hun eigen antwoord, maar begrijpen ook
even gauw Yesoe-pak's bestrijding van dat antwoord.
„Dat is niet waar!"
„Nie waa, nie waa — wèl waa, wèl waa", herhalen ze,
altijd de laatste letter onuitgesproken latend als in hun
eigen taal. En door de toegevoegde tegenstelling „wèl waa"
1 ) Zijn vrouw gelooft daaraan.
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bewijzen ze, dat ze de beteekenis van „niet waar" al aanvoelen, en op straat geleerd hebben.
„God is dicht bij ons gekomen.
God is mensch geworden", schrijft Yesoe-pak verder.
Nu komen pas recht de groote moeilijkheden. Taalkundig en dogmatisch.
Want de geletterde Chinees moge een geboren filosoof
zijn, die de drie in China beleden tot filosofie geworden
leeringen en gedachtewerelden van Confucius, Lao Tsze
en de boeddha Sha Kya Moeni beheerscht, de eenvoudige
man uit het volk, — en dat zijn ze hier allemaal — heeft
alle aanraking met den godsdienst verloren, en leeft in
absolute onwetendheid of heeft nog een klein residu
van vroeger dof bijgeloof.
Telkens weer ervaart dominee Pronk hoe moeilijk het
is, ook de meest elementaire godsdienstige begrippen, die
den geloovigen Hollander, omdat ze hem van der jeugd
af bijgebracht zijn, zoo vanzelfsprekend lijken, aan anderen, die van den grond af aan beginnen moeten, bij te
brengen, vooral als de voertaal onvoldoende beheerscht
wordt.
Het begrip „geworden" is al moeilijk aan zijn leerlingen
over te brengen, laat staan 't mensch-worden van God in
Christus. Maar dominee Pronk heeft ook geleerd, door de
ervaring, dat hij zooveel mogelijk hun gedachtengang over
moet nemen, aansluitend op hen bekende begrippen.
Hij veegt het woordje „mensch" weer uit, kiest een
andere uitdrukking: „onze broeder".
„God is onze broeder geworden."
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„Ye-soe is God en mensch.
Ye-Soe vergeeft onze schulden.”
De Chineezen schrijven het gedwee over, maar hun gezichten staan uitdrukkingsloos en vlak.
Daar begrijpen ze niets van!
Dominee begint het uit te leggen.
Kiest een beeld dat hen pakt, want „schulden vergeven,
kwijtschelden", lijkt al vreeselijk gek.
Hij vertelt van een boardingmaster.
„De groote boardingmaster God, bij wien wij allen
wonen, en diep in de schuld staan.
Wij allen hebben groote rekeningen bij hem, lange rijen
cijfers in zijn boek. Very much money — en wij kunnen
niet betalen!"
Tsjai Yen Feng schudt bedroefd zijn grijze hoofd. Hij
is er heelemaal in. Zoo'n boardingmaster is ook hij. Allemaal staan ze bij hem in 't boek, very, very much money,
en nooit ziet hij een cent!
Ze kunnen niet betalen.
Yesoe-pak is een zeer wijs man, dat hij dat zoo goed
vertellen kan.
Maar ook de anderen zijn gepakt door 't beeld, dat
voor hen leven gaat. Ze kennen het ook, hun schuld bij
de boardingmasters, zoo groot dat één aanmonstering, één
voorschot slechts een druppel is op de gloeiende plaat, en
nog geen tiental voorschotten toereikend om de schuld
te voldoen!
Dominee ziet het, hij heeft hun volle interesse nu.
„In het groote boek staan lange rijen geta llen, onder
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onze naam. Mijn naam, uw naam, want wij allen zijn van
hem afhankelijk.
Maar de groote boardingmaster hierboven is goed en
barmhartig.
Hij neemt een penseel, en haalt een breede, zwarte
streep door onze rekening.
Ja, hij scheurt zelfs de bladzijden van onze schuld heelemaal uit het rekeningboek, als we hem er om vragen, en
vertrouwen in hem hebben.
Zoo'n goede boardingmaster is Ye-soe.
Hij vergeeft onze schulden," onderstreept Dominee nog
eens de laatste zin.
De begrijpende glimlach komt weer.
Het moge dan onwerkelijke onzin zijn, een onbestaanbaar iets, een boardingmaster die vrijwillig de schuld
kwijtscheldt, ze begrijpen nu wat Yesoe-pak zeggen wil.
En zangerig, mompelen ze na: „vergeef (t) onz (e )
schuld (en) ."
Het zinnetje hebben ze overgenomen in hun schrift.
Maar sommigen glimlachen flauwtjes.
Ze willen beleefd blijven tegen Yesoe-pak, maar dat
kunnen ze moeilijk gelooven, dat zoo iemand bestaat.
Hij wil hun misschien een sprookje vertellen om hen
bezig te houden; kwaad bedoelt hij er niet mee.
En Tsjai Yen Feng is ontdaan.
Hij heeft Yesoe-pak steeds voor ongevaarlijk gehouden,
maar hij begint er aan te twijfelen nu.
Die man wekt gevaarlijke gedachten bij de menschen.
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Als alle boardingmasters hun schulden moesten kwijtschelden .. .
Dominee Pronk brengt nadenkend zijn hand naar 't
voorhoofd.
„Very difficult" I), zegt hij, hun gedachten radend.
„Lees het na, in de evangelietjes, die je van me gekregen hebt."
„Staat het daarin, in het boek?" vraagt Bo Teng Soi en
het bevestigend antwoord imponeert hen toch wel even.
Als het gedrukt staat, in een boek ..., een heilig boek
nog wel .. .
Dominee zet een streep onder de laatste zin. Voor vandaag is 't genoeg. Ze hebben nu wat, om over na te denken. Nu mogen ze zelf, zooals iedere les gewoonte is, nog
eenige vragen stellen, naar een Hollandsche uitdrukking,
of wat ze maar weten willen.
Een nieuweling wil weten hoe je in 't Hollandsch vraagt
aan een vrouw: „Ga je vanavond eens mee uit?"
't Is niet de eerste keer dat dominee deze ontnuchtering
krijgt. Hij is er al bijna aan gewend en kan haast het
komische van de situatie waardeeren: een predikant, die
Chineezen moet helpen de taalbezwaren, die den omgang
met blanke vrouwen bemoeilijken, te overwinnen.
De eerste keer dat hij zoo'n vraag te beantwoorden
kreeg, was de teleurstelling en de ontgoocheling haast te
groot geweest, om kalm te blijven.
Als je na moeizame pogingen hen de diepe geloofs1)

Héél moeilijk.
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waarheden bij te brengen, aan 't eind tot de ontdekking
komt, dat ze dit alles tenslotte beleefd over hun hoofd
hebben laten heengaan, omdat ze door deze gratis taalles
behalve 't gemak voor hun beroep als kellner, pindaventer
of dassenkoopman, bovendien misschien makkelijker eens
een avondje uit kunnen met een Hollandsche vrouw.
Maar dominee Pronk heeft al veel geleerd.
Ook geleerd geduldig te zijn, en niet toe te geven aan
eigen gevoeligheden. Misschien hebben die vragen ook
hun goede zijde, omdat ze hem ongemerkt gelegenheid
geven, ook in deze dingen leiding te geven, en voor gevaren te waarschuwen.
Rustig zegt hij : „You must not ask that 1 ) . These wives
are no good ... very dangerous."
En hij denkt aan de ontelbare Chineezen op Katendrecht die met geslachtsziekten behept zijn .. .
„Let us pray to the Lord" 2 ) , stelt hij voor.
En devoot buigen zij hun hoofd, vouwen hun handen,
terwijl, als bij ondeugende kinderen aan tafel, hun rustebooze spleetoogjes stilletjes rondzwerven, naar Yesoe-pak
en de figuren aan de wand.
Bij 't weggaan geven ze hem allen de hand. En voor
ieder heeft hij een vriendelijk woord. Deze keer speciaal
tot Bo Teng Soi, en Tsjai Yen Feng.
Of ze terug komen?
„Yes, they will come back! — Yes, sure."
1) Dat moet je (ze) niet vragen. Die vrouwen deugen niet .. .
heel gevaarlijk.
2) Laat ons bidden.
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Nadenkend dooft dominee Pronk de lichten. Voldaan
sluit hij de deur achter zich toe. Zou er een wolkje als
eens mans hand zichtbaar worden?
Die Bo Teng Soi is moeilijk te doorgronden, maar hij heeft
goed geluisterd vanavond. Als hij nu maar blijft komen.
En dan Tsjai Yen Feng. De eerste boardingmaster die
de moeite genomen heeft te komen. Zijn vrouw wou het,
zei hij, als verontschuldigend.
Dominee kent haar wel, die Engelsche vrouw van Feng.
Misschien heeft die vroeger een geloovige opvoeding gehad. Hij moet er eens heen. Ook eens met die vrouw
praten. Als die hem helpt, en haar invloed mee laat gelden
op Feng ... Misschien! .. .
Bo Teng Soi en Tsjai Yen Feng waren de laatsten. Ze
loopen samen op.
„Een goed man, Yesoe-pak!" zegt Bo Teng Soi. „Een
warm vriend van de Chinamen. Hij geeft eten, en vriendelijke woorden, en leert ons wat. En hij vraagt niets
terug. Hij is te goed!"
„Hij geeft eten, ja," zegt Tsjai Yen Feng, wat ironisch.
„Verhongeren zul je niet, als je hem te vriend houdt.
Maar rijk zal hij je nooit maken ..."
„Nee, rijk niet ..."
„Daarvoor moet je andere vrienden hebben, Bo Teng
Soi. Van mooie verhaaltjes wordt je niet rijk. En daarom
gaat het toch. Ik ken iemand, die vertelt geen verhaaltjes,
maar die geeft werk.
Maar werk voor wijze Chinamen, die beter hersens heb133

ben dan Hollandsche politiemannen. En dat werk wordt
betaald.
Geen fooitje, zooals Yesoe-pak geeft, maar veel geld.
Als je zou willen, zou ik je kunnen helpen om een rijk
man te worden."
Bo Teng Soi is verrast.
Zou Tsjai Yen Feng hem kunnen helpen? De weg willen
wijzen naar rijkdom, die hij zelf niet heeft kunnen vinden?
„Tsjai Yen Feng is zooveel wijzer dan ik. Bo Teng Soi
weet niets. Als Tsjai Yen Feng zijn jonge vriend zou willen leeren en ook wijs maken?"
„Kom mee, naar Yuan wak; dan zullen we eerst wat
gaan eten, dat je in tijden niet geproefd hebt."
Het lijkt Bo Teng Soi of hij droomt. Of hij op zijn krib
ligt, na de tweede pijp, als schoone visioenen langzaam
uit de witte mist opdoemen.
Hij is naar de Foek Yam Tong-zaal van Yesoe-pak gegaan, omdat het hem verstandig leek goede vrienden met
de blanke vriend der Chinamen te blijven.
De man die met zijn pen rijst en spek schrijven kan,
en heel wijs is.
Maar in zijn verhalen over de groote boardingmaster
in den Hemel, die alle menschen, ook de Chineezen, gelukkig wil maken, had hij weinig vertrouwen.
En nu de eerste avond de beste komt het geluk al tot
hem, zonder dat hij het zocht.
Yesoe-pak is een groot toovenaar!
Die heeft iets met het hart van Tsjai Yen Feng gedaan,
zoodat deze hem helpen wil.
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Hij zal geen avond meer in de Foek Yam Tong overslaan.
Nooit!
En hij moet alles toch eens nalezen in het evangelie dat
hij allang in zijn bezit heeft, doch nog nooit ingekeken.
Met nauwelijks verholen plezier zit hij tegenover Tsjai
Yen Feng aan een tafeltje, in een rustig hoekje van 't
eethuis van Yuan Wak.
In jaren heeft hij niets anders geproefd dan rijst en
stokvisch of spek. En nu is Feng de vriendelijke gastheer,
die hem een feestgerecht voorzet, een loembia eerst,
rijkelijk met haaienvin gevuld, met geurige Tjong Ko Tja
(Chineesche thee) zoo als hij zich niet herinnert ooit gedronken te hebben en dan Fan Kioe Joek Jun, die hem herinneringen opwekt aan vroeger, toen zijn vader nog leefde.
Eenmaal in 't jaar, als de landheer kwam om de pacht,
verscheen er Fan Kioe Kei (kip met tomaten) op tafel,
alleen voor vader en de hooge heer die zijn gast was.
Maar als deze vertrokken was, mochten de kinderen
zich te goed doen aan de rest, de vleugels en de nek, die
de groote heer op zijn bord achtergelaten had.
Hij ziet dat alles weer voor zich, en de rijstwijn doet de
herinnering zoeter schijnen, dan zij in werkelijkheid was.
Tsjai Yen Feng zit stil tegenover hem en ziet flegmatiek
toe, hoe zijn gast zich tegoed doet.
Maar 't geeft hem voldoening te merken dat Bo Teng
Soi zijn Chineesche opvoeding niet verloochent, doch hem
ook ten bewijze van voldaanheid, zijn volle maag laat
hóóren.
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Dan is het oogenblik gekomen van zijn voorstel.
En hij weet dat de ontvangst daarvan goed zal zijn.
Dat hij in 't vervolg op Bo Teng Soi zal kunnen rekenen.
Zoo gaan twee tevreden menschen een half uur later
huiswaarts.
Tsjai Yen Feng, die zijn laatste medewerker voor de
opiumdistributie gevonden heeft en Bo Teng Soi die verbaasd is over zijn eigen geluk:
Dat hij nu twee vrienden heeft op wie hij rekenen kan,
en die hem beiden voordeel brengen zullen: Yesoe-pak en
Tsjai Yen Feng.
Zijn jarenlange droom schijnt eindelijk de verwerkelijking te naderen.
En Yesoe-pak vertelt voor 't slapen gaan zijn vrouw
van zijn nieuwe hoop, gewekt door twee bezoekers, die
vanavond voor 't eerst in zijn zaaltje waren.
Bo Teng Soi, die hem tot nu toe steeds getracht heeft
te ontloopen en thans voor 't eerst vrijwillig kwam en met
groote belangstelling luisterde naar zijn woorden. En dan
Tsjai Yen Feng, een boardingmaster nog wel, en bovendien de sympathiekste en rechtschapenste figuur onder
zijn collega's, iemand die zich altijd streng legaal gedragen heeft en als groote uitzondering nooit iets met de
opiumsmokkel te maken heeft willen hebben.
Wie weet of niet zijn Engelsche vrouw mede het middel
mag zijn om hem tot de waarheid te brengen.
Zoo zoeken drie verschillende menschen, in drie zeer
verschillende mi ' eu's, tevreden de slaap.
136

11H.

D

E nieuwe zaak van Tsjai Yen Feng loopt.
Hij heeft een aantal onverdachte medewerkers
gekozen, die zonder veel moeilijkheden hun diensten verrichten.
En beide partijen zijn tevreden.
Op alle mogelijke manieren heeft Feng de distributie
ter hand genomen, om niet te lang de gevaarlijke hoeveelheden in huis te houden, al heeft hij het ook met groote
vindingrijkheid op de meeste onverwachte plaatsen bij
beetjes tegelijk verstopt.
Drie Chineezen, die fietsen kunnen, gaan telkens heen
en weer tusschen Rotterdam en Amsterdam.
Twee met een bonafide inhoud in hun pindatrommels,
één met een vernuftig uitgespaarde ruimte die veertig
poeders bereide opium bevatten kan.
Zij zijn niet ingewijd en hun uitdrukkingslooze oogen
verraden ook niet of ze begrepen hebben waarom Tsjai
Yen Feng hen tegen goede betaling zoo vaak naar Amsterdam laat fietsen, naar verschi ll ende adressen in de
Binnen Bantammerstraat, om de inhoud van hun trommel
te verruilen tegen een andere.
Zelf hebben ze niets kunnen vinden in de trommels,
die het eigendom zijn van Feng, dat hun argwaan wekte,
evenmin als de politieagenten, of strenge heeren in burger,
die hen van tijd tot tijd aanhielden, en die, ondanks hun
zwak protest, brutaal enkele pindakoekjes in stukken
braken om te zien of ze geen ongerechtigheid verborgen.
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Ze gaan onverstoorbaar hun gang, weten niets en
begrijpen niets, als hen wat gevraagd wordt.
Als op een avond één van hen terugkomt met een beschadigde, op vele plaatsen doorboorde trommel, zoodat
de bodem eruit ziet als een vergiet, glimlacht Tsjai Yen
Feng stilletjes voor zich heen, en prijst zich gelukkig dat
hij niet één maar drie fietsers in dienst genomen heeft,
met twee looze trommels.
Na die proef, die hen niets opleverde, zal de nieuwsgierigheid der heeren wel een poosje gestild zijn, zoodat
zijn eene mannetje met de gevaarlijke trommel ongemoeid
nog wat verder kan gaan met zijn transporten.
Bo Teng Soi is wèl ingewijd.
Hem is de eer te beurt gevallen een deel van de geheimen van zijn nieuwe meester te leeren kennen.
Hij heeft nog zijn oude trommel, maar met een inhoud,
zoo kleurig en gevarieerd als hij niet gedroomd heeft,
ooit te zullen bezitten.
De Noord-Chineezen zien hem met een scheef oog aan,
omdat hij zich niet bij zijn pinda's en hoogstens zijn
dassen houdt. Wel heeft hij die ook nog in zijn trommel
en die probeert hij zooals vroeger aan de man te brengen,
al zwervend door de stad.
Maar hij heeft ook een paar mooie beeldjes van de goede
godin Kwan Yin, en strengen groote, beschilderde kralen,
en een Chineesch landschapje in een breede, zwaar vergulde lijst.
Nieuwsgierige vrouwen, die naar de prijs van die artikelen vragen, schrikken als Bo Teng Soi hen die noemt,
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of ze lachen hem uit, om zoo'n schandalig overvragen. Bij
zijn dassen weet Bo Teng Soi nog wel voor pingelen te
zwichten. Maar bij zijn kralen en beeldjes is hij onvermurwbaar, en als een grage kooper volhoudt, glimlacht
hij vriendelijk en haalt zijn schouders op.
Sorry, hij kan 't niet minder doen!
Hij doet verder geen moeite, maar leidt de aandacht af
naar zijn dassen en kleedjes, die hij warm aanbeveelt:
„Kaupe? Kaupe? Mooi, heel mooi! Dasse kaupe?"
Dat lijkt heel dom van Bo Teng Soi, want zoo verkoopt
hij zijn mooiste artikelen maar niet, die onveranderlijk
overschieten van zijn voorraad!
Maar soms, als hij ongemerkt, al ventend, bij een bepaald adres gekomen is, dat Tsjai Yen Feng hem opgegeven heeft, is hij, als 't wachtwoord klopt, minder terughoudend met zijn beeldjes. Dan neemt hij met liefkoozend
gebaar zijn vriendelijk lachende, terrakleurige houtsnijgodin uit den trommel, en draait voorzichtig de kop los
van de romp, die bergplaats biedt aan vele poeders.
Hij krijgt dan meer geld voor de inhoud dan hij voor
't beeldje zelf vroeg, dat zijn eigendom blijft en teruggaat
in de trommel.
Zoo brengen ook de kralen dagelijks opnieuw hun geld
op, en vooral de breede vergulde lijst van zijn onschuldigzoete Chineesche landschapje!
Geleidelijk gaat hij ook verder dan Rotterdam. Vaak
met de trein, of met een bus, en dan komen de taallessen
van Yesoe-pak hem goed van pas!
Hij slaat dan ook geen avond meer over in de Foek Yam
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Tong, en heusch niet alleen om 't geen hij van de wijze
man kan leeren, maar ook uit stil respect, omdat hij door
de geheimzinnige macht van Yesoe-pak, die naar hij zegt
de goede hemelsche boardingmeester kent, zijn nieuwe
broodwinning bij de aardsche boardingmaster Tsjai Yen
Feng gekregen heeft.
Nee, 't zijn geen verhaaltjes die hij daar in het zaaltje
hoort.
't Bestáát!
Dat heeft hij ondervonden.
En Yesoe-pak houdt hij er bovendien mee te vriend,
want die schijnt blij te zijn, dat hij zoo trouw blijft komen,
en 't kan nooit kwaad zoo'n machtige man tot vriend te
hebben.
Tho Shi Ling heeft nog nooit zooveel overlast van de
rechercheurs gehad als nu, maar ze ook nooit met zooveel
rustige gelijkmoedigheid ontvangen.
Bij hem en zijn mannetjes is niets te halen. Hij ligt eruit bij Chan Yuit Chin, en wie de nieuwe gunsteling is,
weet hij niet, hoezeer zijn menschen ook op spionnagetocht geweest zijn om er achter te komen.
In gedachten is hij 't rijtje dergenen die er voor in aanmerking zouden kunnen komen, afgegaan, hij heeft zelfs
even aan Tsjai Yen Feng gedacht, ondanks 't feit, dat die
de naam heeft opium-vrij te zijn.
Maar niets wijst erop, dat zijn ongelukkige collega thans
andere zaken aan de hand heeft.
In zijn boardinghouse gaat alles zijn gewone gang, hebben zijn zegslieden hem verteld. Weinig of geen aanmon140

steringen, slecht eten en de menschen die hij in huis heeft
slenteren werkloos rond, of zitten heele middagen en
avonden te mahyongen in de voorkamer. Nee bij Tsjai
Yen Feng is ook niets aan de hand.
Precies als Tho Shi Ling, breekt de recherche zich 't
hoofd, over de nieuwe opium-haard. Dat Tho Shi Ling er
de laatste maanden buiten schijnt te staan, moeten ook zij
zoo langzamerhand wel aannemen. Ze hebben meer huiszoekingen en aanhoudingen gedaan dan anders in een heel
jaar, om er achter te komen, waarheen de centrale verplaatst is. Want ze kunnen zich moeilijk in slaap wiegen
met de gedachte, dat de handel thans stop staat. Hun geheime inlichtingen uit buitenlandsche en binnenlandsche
bronnen vertellen het wel anders. Het staat voor hen vast,
ineerdheid
dat er met ongekende handigheid en geraffineerdheid
grooter partijen dan ooit tevoren verhandeld worden,
zonder dat ze er achter kunnen komen door wie en
waar.
Het heeft hun argwaan opgewekt dat er plotseling vrij
regelmatig op en neer getrokken werd per fiets, langs verschillende wegen door twee of drie Chineezen, van en
naar Amsterdam.
Maar 't leek heel onschuldig.
Zij noch hun Amsterdamsche collega's hebben iets verkeerds kunnen constateeren al leek het transport van
pindakoekjes wat ongemotiveerd. Maar de koekjes waren
echt, en de mannetjes schenen niets kwaads op hun geweten te hebben.
Even hebben ze gedacht aan de dubbele bodem truc,
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toegepast op de trommel, maar steekproeven hebben niets
opgeleverd.
„Toch doorzetten!" beveelt de hoofdcommissaris, wat
uit zijn humeur.
't Kon een handigheid zijn, eerst een poosje volkomen
onschuldige transportjes te verrichten, om argwaan te
sussen en dan pas goed te beginnen.
„Geen steekproeven meer. Safety first! In 't vervolg
alle trommels van die fietsers doorboren en onderzoeken."
En zoo gebeurt het op een morgen, in de polders even
buiten Rotterdam, dat een niets kwaads vermoedende
Chinees, rustig voorttrappend op zijn fiets, trommel over
de schouder, door een barsche heer gedwongen wordt tot
afstappen, en in de val loopt. Hij ziet met ergernis hoe
zijn mooie, nog weinig geblutste trommel ongenadig mishandeld wordt en doorzeefd. En met ongeveinsde verbazing merkt hij, op 't zelfde moment als de tevreden met
zijn tong klakkende rechercheur, hoe uit de bodem eensklaps een straaltje poeder wegloopt op straat.
Hij verstaat nu geen Hollandsch meer, zelfs niet de
meest bekende woorden, lacht enkel vriendelijk als antwoord op elke vraag die hem gesteld wordt.
Zelfs het Engelsch, dat geprobeerd wordt, wekt geen
enkele reactie hij hem, zoodat hij berustend naast de
blanke machthebber meegaat naar het bureau, waar men
hem zonder zijn trommel opsluit, tot Tos Si Mok, de Chineesche tolk gearriveerd is.
Dan kan hij niet langer niet-verstaan veinzen.
Maar op de strenge vragen: in opdracht van wie hij de
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opium vervoerde, en waarheen hij er mee moest, geeft
hij slechts een zeer verbaasde blik als antwoord.
Een Chinees denkt er niet over een landgenoot te verraden aan de Westersche politie. Dat is iets wat hem alleen
aangaat. En die onbeleefde vragen die ze hem durven
doen, verdienen met een uitvlucht bejegend te worden!
Hij wist niet eens van de geheime bergplaats in zijn
trommel, al vermoedde hij allang wat Tsjai Yen Feng
in zijn schild voerde. Maar dat zal hij hier niet vertellen.
„Je opdrachtgever," herhaalt Tos Si Mok neutraal.
„Opdracht? Niemand. 't Is voor eigen gebruik. Van
een goede vriend gekocht, een zeeman, die vanmorgen
weer uitgevaren is."
Meer krijgen ze niet uit hem.
Hij weet het: hij zal boete krijgen. Veel geld, misschien
wel dertig gulden. Maar dat kan hem onbewogen laten.
Want volgens de ongeschreven wet onder de Chineezen,
zal Tsjai Yen Feng hem dat geld verschaffen, zonder zelf
voor den dag te komen.
En dat de opium in beslag genomen wordt, dat deert
hem evenmin. Die is toch niet van hem.
Tsjai Yen Feng verneemt na enkele uren al de lotgevallen van zijn fietsende handlanger.
Tja, de risico van het vak.
Zoo gunstig kon het niet blijven gaan; daarop heeft
Dametrios hem wel voorbereid als hij 't zelf nog niet
wist.
Enkele briefjes van tien gulden, voor de algemeene onkostenrekening, en een partijtje opium kwijt. Maar ze
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zullen de gepakte niet met hem in verband kunnen
brengen.
Geen enkele reden om aan te nemen dat het spoor naar
zijn boardinghouse zal wijzen.
Alleen, nu het spe lletje begrepen is door de recherche,
zal hij voor zijn fietsers een ander emplooi moeten zoeken,
en het slachtoffer moet de eerste maanden maar heelemaal niets doen.
Tsjai Yen Feng gaat berustend over tot de orde van
den dag.
Maar de recherche is allesbehalve tevreden, na dit
kleine succesje, dat hen slechts een troostprijsje lijkt.
Het heeft hen niet op 't spoor gebracht van de centrale.
Niets hebben ze uit de gearresteerde kunnen krijgen.
Zijn boete is betaald.
Ze hebben hem dag in dag uit geschaduwd, in de hoop
dat hij hen tot zijn opdrachtgevers leiden zou, maar de
man is naar zijn eigen vliering gegaan, heeft niemand bezocht en niemand bij zich ontvangen.
En ondertusschen gaat de handel onverminderd voort.
Telkens krijgen ze bericht over partijen die in Ho lland
moeten gearriveerd zijn. Ze weten a lleen maar niet hoe.
De douane bij Roosendaal is dubbel waakzaam, elk in
Rotterdam binnenkomend zeeschip wordt met argusoogen
doorzocht, en speciaal de gele stokers en tremmers genieten de eer van een bijzondere belangste lling bij hun
aan wal komen.
Evenals de smokkelaars zijn de opiumspeurders internationaal met elkaar in contact. Uit Ist anboel is een be144

richt binnengekomen dat er vermoedelijk vandaar met
een onbekend gebleven schip met bestemming naar een
West-Europeesche havenstad een zeer groote partij opium
verzonden is. Bijzonderheden zijn verder niet bekend. En
gelijktijdig is in Fransche, Belgische, Engelsche en Nederlandsche havens de opiumrecherche onvermoeid aanwezig, om geduldig ieder binnenkomend schip, vooral als
het Istanboel aangedaan heeft, in de gaten te houden.
Het hoofd der Rotterdamsche opiumrecherche is zenuwachtig.
Zijn dienst is ongelukkig de laatste maanden en dat
heeft de smokkelaars driester gemaakt, en het zwaartepunt van de opiumhandel naar Rotterdam doen verleggen.
De kans is niet denkbeeldig dat men trachten zal de
Turksche lading juist in Rotterdam te ontschepen.
Als dat zoo is, móét de recherche deze keer slagen.
Haar naam staat op het spel.
Verbeten stelt hij de consignes op voor zijn menschen.
Aan alle mogelijkheden denkt hij.
Deze keer zal hij 't net zoo strak om de gladde jongens
trekken, dat ze hem niet meer door de mazen ontsnappen
kunnen.
Over twee dagen moet de „Zeeland" de Nieuwe Waterweg binnenloopen.
Zorgvuldige berekeningen hebben op dit paard doen
wedden.
Dat schip moet juist tegen de tijd van, het Turksche
codebericht Istanboel aangedaan hebben.
Een heirleger van rechercheurs is op de been, de douane
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stoort zich niet aan 't gemopper van de reizigers, over
hun vertraging, ten gevolge van het ongewoon strenge
onderzoek der bagage.
Steekproeven zijn niet voldoende deze keer.
Men mag niets aan het toeval overlaten. Bij de passagiers heeft men geen succes. Des te zwaarder is het onderzoek voor de Chineesche bemanning, die streng gefouilleerd wordt, bij het van boord gaan.
Ieder hoekje van hun scheepslogies wordt doorzocht.
Dag en nacht blijft men waakzaam, of geen hunner heimelijk naar boord terug keert, of een roeiboot, onder bescherming van het nachtelijk duister probeert langszij te
komen.
Weer schijnt alle moeite tevergeefs te zijn.
Tot na een paar dagen de kapitein hen op iets attent
maakt.
Het heeft de aandacht getrokken dat twee groote hutkoffers, in Istanboel op naam van een zekere Dametrios
naar Rotterdam bevracht, zonder nader adres, nog steeds
niet afgehaald of opgeëischt zijn.
Daar hebben we het! denkt de hoofdcommissaris.
Onze waakzaamheid is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven, en men heeft het niet gewaagd voor den dag te
komen om de koffers!
Hij aarzelt niet lang.
Zelf gaat hij mee aan boord.
„Openbreken!" commandeert hij.
Vergissen ze zich, dan is er altijd wel een excuus te
vinden.
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Met spanning kijkt hij toe.
En hij is hevig teleurgesteld, als de inhoud voor den
dag komt.
Zouden ze zich inderdaad vergissen?
De eene koffer bevat behalve kleeren, een verzameling
Turksche kleedjes, de ander ondergoed en snuisterijen,
kralen, en andere exotische sieraden.
Alles doodonschuldig.
Tot op de bodem toe worden ze leeggehaald, en stuk
voor stuk onderzocht en betast, maar er is niets verdachts
te vinden.
Schouderophalend staan ze elkaar aan te kijken, teleurgesteld en wat verbouwereerd. De commissaris neemt
zelf een pak kleedjes op, om ze in de koffer terug te
kwakken.
Zijn ergernis zoekt een uitweg. Zijn handen moeten iets
omvatten, beknijpen, hij moet zijn verbeten teleurstelling
op iets koelen.
„Dat zaakje weegt ook niet veel," zegt hij gedachteloos.
Dan is er het idee!
Die koffers waren zwaar, de inhoud motiveert die
zwaarte niet.
Eén van zijn mannen denkt hetzelfde.
Tilt een leege koffer op.
„Dat ding is verdacht zwaar. Te zwaar!"
„Een bijl," beveelt de chef, plotseling weer een en al
actie.
Hij denkt niet meer aan moeilijkheden en last die hij
hiermee krijgen kan.
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Hij wil zekerheid hebben nu.
Zelf hakt hij er verwoed op los.
De wanden van de hutkoffer splijten vaneen, de bodem
wijkt.
En de ontdekking die volgt, doet hem en zijn mannen
woordeloos stilstaan, kijkend, niet geloovend.
Overal platte opiumkoeken, een partij zoo groot als ze
nooit bijeengezien hebben; zestig kilo, ter waarde van
duizenden en duizenden guldens!
De opium-recherche heeft eindelijk revanche genomen
op de succeslooze maanden die achter haar liggen.
Ze hebben niet gemerkt hoe een paar Chineezenoogen
door een patrijspoortje toegezien hebben, verbeten en gespannen.
De number-one die aan boord nog wat te regelen had.
Dienzelfden avond zit Tsjai Yen Feng een brief aan
Dametrios te schrijven.
De inhoud lijkt nogal vreemd:
Dat hij en vele van zijn menschen erg vermoeid zijn, en
weinig werklust hebben. Ze moeten zich wat in acht
nemen en voorzichtig zijn, want de griep heerscht zeer in
Rotterdam.
Dametrios mag blij zijn, dat hij in de zonnige Rivièra
verkeert, daar is het gezonder, en 't is veel beter voor zijn
gezondheid daar nog maar wat te blijven. De twee kistjes
sinaasappelen waarover hij schreef, zijn helaas niet aangekomen. Tot zijn spijt heeft Tsjai Yen Feng die niet
mogen ontvangen; hoezeer hij ook van die heerlijke vrucht
houdt, moet Dametrios toch maar geen andere zenden,
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want dat vervoer schijnt erg slordig te zijn, — en dan is
't zonde van 't geld. —
Zijn vrouw laat Dametrios hartelijk groeten.
Hopenlij k zullen ze elkaar binnen niet al te langen tijd
weer in gezondheid terugzien.
De brief moge wat eigenaardig schijnen, Dametrios zal
hem wel begrijpen, en er naar handelen.
Tsjai Yen Feng neemt het niet al te somber op.
De schade is voor de kongsi.
Hij loopt geen gevaar. Men heeft zijn spoor nog steeds
niet ontdekt en geen van zijn helpers is verder gepakt.
Een maandje rust.
Dan is alles weer in orde.
Bo Teng Soi gaat gewoon de straat op als altijd.
Alleen heeft hij geen Kwan-Yin beeldjes in zijn trommel, en ook het schilderijtje ontbreekt.
Kralen heeft hij nog wel, maar een kleiner formaat, en
geen houten, maar glazen.
Alles gaat zijn gewone gang op Katendrecht, en de
speurdersoogen merken niets bijzonders op.
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XIII.

T

SJAI YEN FENG is nu een half jaar in zijn nieuwe

„functie".
Gemeten volgens de maatstaven van Tho Shi Ling en
Chan Yuit Chin gaat het hem zeer goed.
Hij heeft veel, zeer veel verdiend, en is bijzonder gelukkig geweest door persoonlijk nog steeds den dans te
ontspringen, hoe vaak de recherche ook bijna op zijn
spoor was.
Maar 't gekke is, dat Feng zelf heelemaal niet tevreden is.
Een jaar geleden, toen hij de toekomst donker inzag, en
van dag tot dag piekerde over zijn interen, en de uitzichtsloosheid, was hij ontevreden over zijn lot.
En nu, nu hij meer geld verdient dan in zijn beste
jaren als shippingmaster, is hij het nog.
Eerst, bij zijn groeiend bezit, was er de voldoening.
Maar die is al lang weg.
Hoe meer hij wint, hoe meer zijn begeerte aangewakkerd wordt naar grooter winsten.
Meer geld wil hij zien, steeds meer.
Het is soms alsof hij door een demon bezeten is.
Hij, de eertijds conscientieuze, eerlijke boardingmaster,
de beste onder zijn co llega's, is steeds minder scrupuleus
geworden.
Hij is met tegenzin met de opium begonnen, maar de
toekomst van zijn zoon heeft hem ertoe gedreven.
Thans, nu die verzekerd is, nu hij weet dat straks, als
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de studie in België beëindigd is, de terugkeer naar China
ruimschoots mogelijk zal zijn, is het hem niet genoeg.
Meer geld wil hij.
Als een rijk man in hoog aanzien komen, en in zijn
geboorteland een rol spelen, terwi lle van zijn zoon, die
slagen moèt. En geld is macht.
Mevrouw Feng is ook niet tevreden.
Zij herkent haar man niet meer, de zachte, welwi llende
Feng van vroeger, die met haar zijn zorgen besprak.
Ze staat thans heelemaal buiten zijn leven.
Hij rekent niet meer met haar.
Iets van de Chineesche heerschappij van den man over
zijn slavin, de vrouw, komt telkens duidelijker naar boven.
Als ze hem eens iets vraagt, krijgt ze vaak het wrevelige
antwoord: „Vrouwen, no good. Don't understand". 1)
Toch is het haar niet ontgaan dat er een vreemde, geheimzinnige bedrijvigheid gekomen is bij Feng; hij is vaak
weg, soms dagen achtereen, zonder dat hij haar iets zegt.
Zij merkt ook dat er soms groote bedragen geld in huis
zijn en Feng heeft vaak urenlange besprekingen in de
huiskamer, met allerlei menschen die ze nooit eerder gezien heeft. Hij stuurt haar dan ruw naar de keuken, op
een toon, die haar het bloed naar de wangen jaagt.
En ze heeft gemerkt dat hij dan de deur afsluit.
Die geheimzinnigheid is eigenlijk begonnen, denkt ze,
al terugrekenend, met het bezoek van dien Griek, dien
Dametrios. Dat is het begin geweest of eigenlijk nog eer1) Vrouwen, niet goed. Begrijpen niet.
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der, een maand daarvoor, toen hij 's avonds altijd weg
was, al kwam er toen nog geen bezoek.
't Staat in geenerlei verband met zijn boardinghouse of
zijn shippingmasterschap; zooveel begrijpt ze er wel van,
dat dat even slecht gaat als tevoren.
Hij klaagt tegen haar even hard als vroeger, is even
zuinig en schriel, en toch heeft ze hem een paar maal overloopen voor zijn brandkast, met een portefeuille vol bankbiljetten.
Eerst heeft ze zich tevergeefs het hoofd gebroken over
de oorzaak van al die veranderingen.
Tot gaandeweg de vreeselijke vermoedens bij haar post
gevat hebben: dat Feng bij de opiumsmokkel betrokken
zou zijn. Ze heeft lang geaarzeld, of ze hem er over spreken zou, maar 't niet gedurfd, bang voor zijn vernederende, geringschattende antwoorden die ze voorvoelde.
Maar eens op een avond, dat hij rustig en tevreden, schijnbaar weer geheel de oude, bij haar zat, heeft ze 't gewaagd.
Toen ze hem zijn thee gaf, streek hij even verteederd
over haar onderarm. Nu denkt hij aan onze zoon! wist ze.
En alsof hij haar gedachten raadde, zei hij hartelijk:
„'t Komt dichterbij ... weldra zal onze zoon klaar zijn.
Dan gaan wij samen weg, met ons drieën en we zullen niet
meer uit elkaar gaan, maar samen gelukkig zijn, nietwaar,
moeder van mijn zoon."
Toen heeft ze zich niet meer kunnen beheerschen, bij
deze vriendelijke woorden, die ze zoo lang gemist heeft.
Al het verkropte leed en verdriet der laatste maanden
is bovengekomen, en ze is in tranen uitgebarsten.
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„0 Feng, ... waarom ben je zoo zelden meer zoo goed
en vriendelijk als vroeger. Ik ben soms zoo bang ... je
bent zoo anders geworden. Is er iets, zeg het me dan. Soms
denk ik wel eens, dat je verkeerde dingen doet, dat je
opium ... dat je gepakt zult kunnen worden ...”
Even is er een gevaarlijk licht door zijn oogen geschoten, heeft hij haar aangezien met een blik die haar deed
huiveren. Dan hebben zijn trekken zich weer verzacht.
Rustig, vriendelijk heeft hij gezegd: „Er zijn vele dingen
die een vrouw niet begrijpt. Die ze ook niet trachten moet
te begrijpen. Veel weten is gevaarlijk voor een vrouw, ook
voor een Westersche vrouw, al is die anders dan onze
zusters en moeders in 't Hemelsche Rijk. Veel vragen bedroeft een man, de wijze vrouw doet haar werk en vraagt
niet. En het geeft haar rust en vrede. Zoo zegt het onze
profeet."
Ze is blij geweest om dit oogenblik van terugkeer van
de oude Feng, die haar geprezen heeft om haar bekwaamheden en goede zorgen.
Maar 't heeft haar vrees verergerd, en juist door zijn
ontwijkende antwoord zijn de angstige vermoedens bijna
tot zekerheid gegroeid.
De zachte stemming van Feng heeft ook niet lang geduurd. Want Feng is zichzelf niet meer, het geld is hem
de baas geworden, en heeft bezit van hem genomen.
In het begin heeft hij zijn helpers goed betaald voor
hun riskante handlangerswerk. Geleidelijk is hij het meer
jammer gaan vinden, dat er zooveel af moet, aan die
menschen.
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Tho Shi Ling had dat niet. Die vereffende er de rekeningen mee, die zijn helpers in zijn boardinghouse hadden.
Die kreeg zijn pensiongeld met dikke rente uitbetaald op
die manier, en had gratis knechtjes. Geen wonder dat die
zoo gauw in goeden doen geraakt is.
Zoo is Tsjai Yen Feng begonnen hen steeds meer te beknibbelen, en het volle bedrag in te houden, als ze ongelukkig geweest waren en een voorraad in beslag genomen
zagen. Hoewel Feng zelf die schade ook niet hoeft te
dragen.
Er is verbittering aan 't groeien.
Zijn menschen mompelen, uiten hun ontevredenheid,
maar kunnen niet veel meer doen dan dat.
Ook Bo Teng Soi, hoewel min of meer bevoorrecht,
voelt zich benadeeld door Feng. Het is tot hevige botsingen tusschen hen gekomen, maar Tsjai Yen Feng heeft
hem enkel uitgelachen.
„Wat zou het de stillen waard zijn, als ze eindelijk het
opiumcentrum eens ontdekten?" heeft Bo Teng Soi in
zijn drift gevraagd.
Weer heeft Feng gelachen, maar met een dreigende
ondertoon ditmaal, die niet aan Bo Teng Soi ontging.
Hij weet dat Tsjai Yen Feng dit verholen dreigement
moeilijk serieus nemen kan. Een Chinees verraadt nu eenmaal geen landgenoot aan de Westersche politie. Ook niet
om zich te wreken. Het zou hem zijn leven kosten.
Feng heeft het geld, en dus de macht. Hij kan er niet
veel tegen doen. Maar het steekt hem meer dan de
anderen, omdat Bo Teng Soi nog zijn idealen heeft, en
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dezelfde hoop als Tsjai Yen Feng: terug te keeren naar
zijn geboorteland.
En de verwezenlijking is dichterbij gekomen. Hij heeft
mooi verdiend. Berekeningen gemaakt. En nu komt Tsjai
Yen Feng die verwezenlijking weer terugduwen. Zijn
droom verwazen. En als hij zoo doorgaat, misschien verstoren.
Die drang naar meer geld doet Bo Teng Soi en Tsjai
Yen Feng op dezelfde wijze reageeren. Beiden worden
driester. Wagen meer. Ook Bo Teng Soi is niet zóó omzichtig meer als eerst. Hij is altijd nog den dans ontsprongen. Hij kent de foefjes, om de rechercheurs op een
dwaalspoor te leiden. Ze zullen hem niet makkelijk vangen.
Dat wordt zijn val.
Op een avond als hij, onvoorzichtig, niet de moeite genomen heeft zijn beeldjes als bergplaats te gebruiken,
wordt hij gepakt, juist op weg naar zijn zolderwoning.
Hij is niet al te zeer ontdaan. Dat komt wel goed. Een
stevige boete, die Tsjai Yen Feng voor hem betalen zal.
En dubbele waakzaamheid in het vervolg, nu ze hem eenmaal gepakt hebben.
Maar het loopt anders dan hij gedacht heeft.
Tos Si Mok, de tolk, herhaalt in het Chineesch de Bo
Teng Soi door den politierechter gestelde vragen.
„Of beklaagde bekent aangehouden te zijn in het bezit
van vijf-en-zestig pakjes bereide en twee stukken ruw
opium?"
„Ja," antwoordt Bo Teng Soi, via Tos Si Mok. „Maar
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't was voor eigen gebruik bestemd."
„Zeg hem maar, dat de rechter dat dadelijk gelooft!"
kaatst deze langs denzelf den weg terug. „Het was natuurlijk niet om te verkoopen?"
„Neen!"
„Dus geen opdrachtgever ook?" sneert de rechter,
wetend toch een ontkennend antwoord te krijgen.
„Vijf en twintig gulden boete, subsidiair vijf en twintig
dagen hechtenis, eischt de officier van justitie, en Bo Teng
Soi en zijn tolk beschouwen de zaak hiermee reeds als
afgeloopen, als de verrassende ontnuchtering volgt door
de politierechter. Deze heeft bezoek gehad van het hoofd
van de opiumrecherche, die hem ingelicht heeft over de
omvang van het opium-kwaad, en van de doelloosheid
van geldboeten, die toch door de „clan" betaald worden,
vaak al in de gang van het gerechtsgebouw, om het maar
gauw naar de griffie te brengen, en van de zaak af te zijn.
„Vertel hem maar," draagt de politierechter bij zijn
uitspraak Tos Si Mok op, „dat we geen boete opleggen,
maar een maand gevangenisstraf." En meer in de richting
van tribune en persbanken vervolgt hij : „Wij hebben uit
betrouwbare bron vernomen dat deze opiumsmokkel
zulke groote vormen gaat aannemen in Rotterdam, dat
niet meer alleen de Chineezen, maar ook Nederlanders:
zeelieden, hun vrouwen en zelfs gewone burgers opium
gaan gebruiken en daarmee de handel gestimuleerd hebben. We zullen hen tegen verdere besmetting met dit oostersch kwaad, helpen beveiligen. Daarom zal in dergelijke
zaken voortaan als regel slechts gevangenisstraf worden
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opgelegd. Dat kunt u op Katendrecht vertellen!"
Tos Si Mok hoort er verschrikt van op. Dat ziet er
leelijk uit voor Katendrecht. Het heele systeem valt door
deze uitspraak in duigen, want de clan kan moeilijk voor
Bo Teng Soi gaan „zitten".
Hij vertaalt hem, wat de rechter gezegd heeft.
Bo Teng Soi is te beduusd het allemaal te verwerken.
Eén ding heeft hij begrepen: hij moet de gevangenis in.
Een maand.
En woede en haat vlammen in hem op tegen Tsjai Yen
Feng. Hij heeft niet naar de verklaring van Tos Si Mok
geluisterd. Voor hem staat vast, dat Tsjai Yen Feng zich
voor een poosje van hem ontdoen wil, om hem het verdiende loon, dat hij nog tegoed heeft, te onthouden.
Met moord in zijn oogen, laat hij zich wegleiden, en
slechts één gedachte bezielt hem, als de gevangenisdeuren
zich achter hem sluiten. Wraak aan Tsjai Yen Feng.
Yuen King heeft dien dag een extra opdracht aan zijn
clichémaker. Haastig heeft hij een bulletin neergepenseeld van de waarschuwing door de politierechter. Dat
drukt hij dien middag nog als extra actualiteit af onder
zijn loterijlijsten.
Men zij op zijn hoede!
Er dreigt gevaar.
En onder bescherming van de avondduisternis begeeft
Tsjai Yen Feng zich, overeenkomstig de schriftelijk ontvangen opdracht, dienzelfden avond nog naar de afgesproken plaats om Chan Yuit Chin te ontmoeten en krijgsraad te houden.
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XIV.

D

OMINEE PRONK is weer in gezelschap van meneer

Brandsma zijn „wijk" rond geweest, en alleen nog
even bij moeder Kuipers aangeloopen om bij haar een
restant bonnetjes achter te laten voor spoedgevallen, die
hem onbekend mochten blijven.
„Weet u iets van Bo Teng Soi af?" vraagt hij haar. „Ik
mis hem al eenigen tijd in m'n zaaltje, en hij behoorde
tot de vaste klanten den laatsten tijd. Ik heb Tsji Jang Li
wat eten gebracht, en die zei, dat Bo Teng Soi weer op
reis was, o ja, heel ver, maar hij deed zoo geheimzinnig."
Moeder Kuipers schatert van 't lachen en slaat dominee
vrijmoedig met haar breede handen op zijn knie.
„Die is goed, op reis! Ja, dat komt uit. Hebt u 't nog
niet gehoord? Hij is in een deftig Staatspension! Op kosten
van 't Rijk! In de bajes zit-ie. Een maand! Tja, die is geknipt!"
Dominee schrikt. „Wat zegt u, Bo Teng Soi in de gevangenis? En waarom?"
„Ja, wat zal 't zijn? Rij j en zonder licht soms? Geen rood
achterlichie? Opium natuurlijk."
Dan, ziende dominee's onthutst gezicht: „En u dacht
nogal een bekeerlingetje te zullen maken van hem? Daar
hoef je toch niet zoo ontdaan van te kijken. Dat sluit
elkaar toch niet uit? Ik wil 't niet goed praten, maar ze
weten toch niet beter die geeltjes. Voor hen is 't geen
kwaad. Ze vinden 't een eerlijke handel, precies als pindakoekjes, alleen gevaarlijker omdat die rare westersche
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politie d'r bezwaar tegen schijnt te hebben, en meent in
te moeten grijpen. Maar daarom hoeft-ie nog niet slecht
te zijn. 't Kan best zijn dat-ie heel ernstig over uw woorden nadenkt. Hij is pienter genoeg. Maar daarmee hebt
u nog maar niet zoo ineens een Westerling van hem gemaakt."
Dominee Pronk schudt zijn hoofd. Hij is opnieuw hevig
teleurgesteld, hij kan de nuchtere beschouwing van
moeder Kuipers niet zoomaar overnemen, en toch
moet hij toestemmen dat er een kern van waarheid
in schuilt.
Dit strafbare feit, volgens onze wetgeving en opvattingen, wordt door de Chineezen anders bezien. En Bo
Teng Soi hoeft hem daarom nog niet per sé voor de gek
gehouden te hebben met zijn geïnteresseerd toeluisteren,
en van nadenken getuigende vragen, aan 't eind van de
taalles.
Maar teleurstelling is er weer zooals zoo vaak te voren.
Brandsma heeft hem vanmorgen nog voorgehouden:
„Dominee, je bent te ongeduldig. Je hebt iets in je van
Jona. En er komt een zoeken van onszelf bij, als we steeds
maar tastbaar resultaat zien willen als gevolg van ons
ijveren. God zal de zaadjes, die u leggen moogt, doen ontkiemen op zijn tijd, niet op de uwe!"
Hij is die vaderlijke vermaning van een oudere al weer
vergeten op dit oogenblik.
Zou 't dan allemaal verloren moeite zijn?
Dat deze teleurstelling nu ook juist nu moet komen,
nu hij al andere zorgen genoeg heeft.
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Langen tijd is hij onbetwist als eenige blanke hier onder
de Chineezen als wijs raadsman erkend.
Hij heeft moeizaam invloed op hen verworven. En die
komt in gevaar. Want hij heeft concurrentie gekregen, van
geheel andere zijde.
De kleine, weinig invloedrijke communistische cel
heeft met leede oogen zijn werkzaamheid gezien. Vooral
na zijn sociale hulp door middel van zijn comité, en na zijn
cursussen. Dat heeft hen wakker geschud en tot nieuwe
activiteit gewekt. Want in het begin viel er weinig van
hun actie te bemerken.
Klassebewustzijn leeft eigenlijk niet onder de Hollandsche Chineezen, omdat de klassensplitsing zoo weinig geprononceerd is hier. Het leek er een tijdlang op, dat de
communisten dit ook ingezien en daarom hun activiteit
maar opgegeven hadden. Doch sinds kort is dat weer
anders geworden.
Het heeft lang geduurd voor Dominee Pronk er precies
achtergekomen is, omdat alles zoo onopvallend toeging.
Op een morgen, wandelend door de Delistraat zag hij
plotseling een nieuwe winkel geopend van kruidenierswaren en rookgerei, waarin met kennis van zaken vrijwel
alle levensbehoeften der Chineezen geëtaleerd waren.
„Chok Hop" stond op de ruit geschilderd in keurig regelmatige Chineesche karakters. Op zichzelf was 't feit dat
iemand in een nieuwe winkel zijn geluk zocht al iets verwonderlijks, in dit langzaam stervend stadsdeel, waar
meer winkels leeg komen en verlaten worden dan nieuwe
betrokken. Maar de eigenlijke verwondering kwam toch
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pas, toen dominee uit nieuwsgierigheid eens binnenliep
en een doosje sigaretten kocht. Een Chinees kwam uit een
opkamer achter de toonbank. Voor 't eerst dat een Chinees een dergelijke zaak op Katendrecht begon. Want tot
nu toe waren die steeds in handen van Rotterdammers.
Dominee kende de Chinees niet en maakte een praatje,
dat beleefd, maar terughoudend beantwoord werd.
„No, hij was nog niet lang in Holland, no".
„De zaak ging goed, yes."
„Nee, hij was geen Noord-Chinees."
Meer kon dominee niet te weten komen, zonder in de
oogen van den Chinees een ongemanierde vraagzieke
Westerling te schijnen.
De volgende week, bij Verbiest voor de afrekening van
op bonnen gehaald rijst en spek, bracht hij 't gesprek eens
op de Chineesche concurrent.
„Die Chok Hop? Ja, dominee, dat ziet er niet mooi uit.
'k Zie zoowat geen Chinees meer in mijn winkel. Alles
trekt daarheen. Waar die zoo gauw vandaan gekomen zijn,
weet ik niet. 'k Heb er m'n grossiers al naar gevraagd,
maar die begrijpen 't ook niet. Geeneen hier uit de stad
levert aan ze, maar ze hebben voorraad genoeg. Prijzen
staan er niet bij in de étalage, maar ik hoor van alle
kanten, dat ze veel goedkooper zijn. Nou dan zullen ze 't
niet lang uitzingen, w ant u weet zelf dat ik bi ll ijk ben, en
'k heb ze nooit 't vel over de neus gehaald. Als er hier
zoo'n stakker komt met vier centen in zijn hand om spekzwoerd, nou, al zeg ik het zelf, dan ben ik de kwaaiste niet.
Poffen, zooals de Hollanders, doen ze niet, dus risico heb
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je niet met ze. Als ze geen geld hebben, koopen ze niet.
Daarom heb ik altijd met weinig winst genoegen genomen.
Als zij 't nou nog goedkooper doen, tja, dan kan ik niet
rekenen, of zullie kunnen 't niet."
„Kent u de eigenaar?"
„Nee, d'r schijnen d'r een stuk of drie te zijn, die 't
samen doen, je ziet tenminste ieder keer weer een ander
gezicht. Maar ze zijn niet hier van Katendrecht. De een
die zeit, ze kommen uit Hamburg, een ander weet weer te
vertellen dat ze van Antwerpen vandaan zijn, maar
't rechte hoor je niet!"
't Is allemaal niets verwonderlijks.
Dat een handige Chinees een winkel begint en de dagelijksche levensbehoeften aan zijn landgenooten gaat verkoopen, niet.
Dat de Chineezen, die iedere cent moeten omkeeren eer
ze hem uitgeven, hem hun klandisie gunnen, als hij een
paar centen goedkooper is dan een ander, ook niet en toch
heeft die Chok Hop-zaak dominee's nieuwsgierigheid
wakker geroepen.
Op de les vraagt hij er ook naar, maar 't antwoord
maakt hem niet veel wijzer.
„Chok Hop? Yes, yes, good men, very good men. Much
rice, little money! Wise men, also!" 1)
Ja, veel rijst voor weinig geld, dat weet hij al van Verbiest.

1) Chok Hop? Ja zeker, goeie menschen, heele goeie. Veel
rijst, weinig geld. Wijze mannen ook.
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Dat gezegde over „wise men" brengt hem weer even
tot nadenken.
Waarin bestaat die wijsheid dan? Dat de Chok Hop
goedkoop is?
En na de les loopt hij er nog eens binnen, voor een
pakje cigaretten.
In het opkamertje is licht aan, dat echter door dikke
gordijnen vrijwel afgesloten wordt. Als de deur opengaat
en de winkelier, een andere dan de vorige maal, het trapje
afdaalt, ziet dominee even door de opening een aantal
Chineezen rond een tafel.
„'t Lijkt wel een vergadering," verraadt dominee zijn
gedachten.
„0, just a meeting of old friends" 1 ) .
Moeder Kuipers, de oogen en ooren van Katendrecht,
helpt hem heelemaal uit de droom.
„Low Sing was er vol van. Die is er geweest. Zulke
vriendelijke landgenooten. Ze noodigen de klanten binnen
in hun kamer achter de winkel en praten met ze. En ze
krijgen platen en boekjes mee. Ik kan 't niet lezen, maar
als u er een hebben wil, 'k heb er Low Sing een voor u
gevraagd."
Dominee bekijkt geinteresseerd het vlugschriftje dat in
't Cantonneesch geschreven is.
„Aha! nu wordt de zaak me duidelijk!"
„Concurrenten van u?" vraagt moeder Kuipers.
„Nou, dat is te zeggen: ze beloven meer dan ik kan.
1 ) 0, alleen een paar oude vrienden bij elkaar.
163

Een nieuwe maatschappij, rijst en geld en weelde voor
alle Chineezen. Geen rijke boardingmasters meer, die hen
uitzuigen. Zoo, zoo, dus de communisten werken weer!
En hoe! Die winkel is dus maar een aanloopje, een lokvink!"
In gedachten verzonken loopt Dominee Pronk naar
huis.
Het stond de heeren dus niet aan, zijn rijst en spekactie, zijn toenemende invloed. Op zichzelf een compliment.
Hij belt zijn vriend, de commissaris van politie eens op.
Die zal er misschien van ophooren.
„'k Weet er al alles van, dominee. De recherche heeft
het ontdekt. Dacht eerst aan een gecamoufleerde opiumkit. Een paar Chineesche intellectueelen uit Parijs zitten
er achter. Dat zou 't ergste niet zijn, want die zouden als
vreemdelingen die politieke actie voeren vandaag nog
over de grens gezet kunnen worden. Zal ook wel gauw
gebeuren. Maar ze schijnen er alleen te zijn om 't zaakje
op pooten te zetten voor de Hollandsche communisten die
geen kans zagen aan goed materiaal te komen en toegang
tot de geeltjes te krijgen. We houden 't gevalletje goed in
de gaten. Maar veel kunnen we er niet aan doen!"
Dominee zag het eerst nog niet zoo zwaar in, maar geleidelijk merkt hij dat zijn werk doelbewust ondermijnd
wordt. Verschillende vaste klantjes ziet hij niet terug op
zijn les. Chok Hop heeft voor hen blijkbaar meer aantrekkelijkheden dan Foek Yam Tong.
Zoo zijn er veel nieuwe zorgen en teleurstellingen.
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Over Tsjai Yen Feng heeft hij rare geruchten opgevangen. Het schijnt dat die heelemaal 't goede spoor
bijster is.
Bo Teng Soi in de gevangenis.
Tegenwerking van de Chok Hop.
De strijd zal misschien nog zwaarder worden. En wie
zal het bij de Chineezen winnen? Chok Hop of Foek Yam
Tong, de Komintern of Yesoe?
De groote Boardingmaster in den hemel weet het!
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Xv.
0 TENG SOI heeft zijn maand achter de rug. Als
een verbitterd mensch komt hij op Katendrecht
terug, bezield met haat en wraakzucht tegen Tsjai Yen
Feng. Want die heeft hem dit geleverd! Hij weet wat hem
wacht, na zijn gevangenisstraf. Uitwijzing, zoodra een
schip naar China vertrekt, waarop plaats voor hem is als
stoker.
Een geluk voor hem, dat de strijd woedt tusschen zijn
land en Japen.
Dat remt de scheepvaart.
Het kan een maand duren, twee maanden, misschien
een heel jaar. Maar hij wordt uitgewezen.
Hij heeft altijd naar China verlangd. En hij heeft alles
geprobeerd om de terugkeer te verhaasten, maar niet zóó!
Om berooid terug te komen, gedwongen. Zonder geld,
en 't gezicht te verliezen bij allen die hem kennen.
Hij heeft wat overgespaard, van de verdiensten van
Tsjai Yen Feng, maar dat zal wegsmelten in de tijd die
hem hier nog rest, zonder kans om wat bij te verdienen,
nu hij gesignaleerd staat.
De groote heeren hebben een foto van hem gemaakt.
Drie maal, met en zonder pet, op zij en van voren, en
zijn vingerafdrukken zijn er onder gezet. Ze kennen hem
nu, en hij moet oppassen.
Thuis vindt hij een brief van zijn moeder. Ze laat hem
schrijven, dat a lle mannen van het dorp opgeroepen zijn
naar 't noorden, om te strijden tegen de Japanneezen, die
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wreed zijn als beesten, en moorden en brandschatten
waar ze komen.
Er is honger in 't land. De rijst is bevroren op den
akker, omdat er geen handen waren om te oogsten. De
kinderen van Mah huilen van de honger, dag en
nacht.
Zij is oud. Zij heeft niet veel meer noodig, al zou ze
graag in leven blijven, tot haar wijze zoon Bo Teng Soi
terugkeert. Maar zij is blij, dat hij er nu nog niet is, want
dan zou hij misschien ook gedood worden in den strijd,
want ze vechten met vreeselijke wapens, die niemand
zien kan, maar die de longen wegvreten.
Bo Teng Soi lacht bitter.
Toen ze verlangde naar zijn terugkomst, was er geen
kans voor hem. En nu, nu ze die vreest, zal hij terugkomen, tegen zijn zin, om haar schande te brengen.
Tsjai Yen Feng!
Alles in hem roept om wraak.
Bo Teng Soi is niet de eenige die door Tsjai Yen Feng
kwalijk behandeld meent te zijn.
De andere helpers voelen zich te kort gedaan en bestolen. En 't gerucht gaat dat een number-one die weer
aanmonsteren moest, veel geld ontfutseld is door een
listig bedrog van Feng.
Maar 't ergste is, dat ook een groot heer als Chan Yuit
Chin zeer toornig is op hem. Tsjai Yen Feng heeft de verleiding niet kunnen weerstaan van al dat geld, dat door
zijn handen ging voor de opium kongsi. En hij vond het
gedeelte dat hem voor zijn bemoeiingen toekwam, zoo
167

gering, dat hij de heele som behouden heeft en niets afgedragen.
Dat heeft de doorslag gegeven.
De Sam-Bo-on Tin club komt bijeen, en spreekt recht
over Tsjai Yen Feng. Hij wordt ter dood veroordeeld.
Het lot zal aanwijzen wie het vonnis voltrekken moet,
en treft Bo Teng Soi, die toestemmend zijn hoofd neigt.
Een maand tijd wordt hem gegund, om zich voor te
bereiden. Dan moet Tsjai Yen Feng dood zijn, of het
vonnis zou over hem zelf voltrokken worden.
Bo Teng Soi is naar buiten gegaan, en heeft de eerste
de beste landgenoot die hij tegen kwam, toegefluisterd:
„Tsjai Yen Feng slechte man!"
De geheimzinnige zin is verder gefluisterd, over heel
Katendrecht gemompeld: „Tsjai Yen Feng slechte man!"
Binnen enkele dagen weten alle Chineezen wat er te
gebeuren staat en wachten af.
Tsjai Yen Feng slechte man.
Het blijft voor de blanken, de Grieken en de negers
verborgen. Die hebben er niets mee te maken. Dit is een
aangelegenheid die alleen de Chineesche kolonie aangaat.
En zij kent de sombere beteekenis van deze rondgefluisterde zin: Tsjai Yen Feng slechte man.
Tsjai Yen Feng heeft slecht gehandeld. Rechtvaardigheid eischt dat hij gestraft wordt. Hij is veroordeeld, en
zijn straf zal hij niet kunnen ontloopen. Zij hebben niets
met de westersche politie te maken. Ze zullen zelf richten
over hun landgenooten, die zich misdragen hebben.
De verdachte is niet verhoord. Heeft ook geen officieel
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bericht gehad van zijn veroordeeling. Zoo westersch
wreed zijn ze niet. Er ligt meer élégance in den indirecten
weg, en den verzachten vorm, waarin Tsjai Yen Feng
wel te weten zal komen, wat hem wacht.
Daarom gaat het onheilspellende zinnetje van mond tot
mond: „Tsjai Yen Feng slechte man", en zoo dringt het
ook door binnen de muren van Feng zijn boardinghouse.
Zijn pensiongasten zwijgen als hij de trap afkomt, maar
hij heeft het nog net gehoord, en hun plotselinge zwijgen
bewijst hem, dat hij niet misverstaan heeft.
Zijn hand grijpt even naar zijn hart, dat plotseling op
hol geslagen lijkt, zijn lippen knijpen strakker op elkaar,
maar verder verraadt niets aan Tsjai Yen Feng dat hij
juist zijn doodvonnis vernomen heeft.
Hij was van plan uit te gaan, maar blijft wat rondloopen door de gezelschapszaal, verschuift hier een tafel,
daar een stoel. Rommelt in een wandkast, en gaat dan
weer naar boven, naar zijn kamer, waar hij in zijn groote
leunstoel neerzinkt.
Tsjai Yen Feng weet wat hem wacht.
Niemand kan het uur van zijn dood ontloopen. Het is
zoo over hem beschikt.
Theng Shi is jaren geleden haastig naar Amsterdam
verhuisd. Maar het heeft hem niet gebaat. Ook daar heeft t
de dood hem na twee dagen achterhaald.
Hij heeft nog veel te regelen. De eerste dagen zal hij
dus binnen blijven, en zich voorbereiden op de groote
reis. Al kan het zijn, dat ook binnenshuis de straf vol169

trokken wordt. Niemand weet wie 't lot daarvoor aangewezen heeft. 't Kan één van zijn pensiongasten zijn. De
dood ontloopt men niet .. .
Zes dagen blijft hij binnen, soms schrijvend, wanneer
zijn vrouw niet aanwezig is, maar meestentijds zwijgzaam,
't hoofd, met de gesloten oogen, achterover tegen de stoelleuning.
Er komt geen bezoek meer voor hem, en hij hoeft niet
meer uit.
Zijn vrouw begrijpt het niet. Ze kan geen wijs meer
worden uit Feng. De laatste maanden zijn vaak een hel
voor haar geweest. De oude Feng was niet meer te herkennen.
Ruw en vernederend heeft hij haar behandeld. En altijd
die geheimzinnige drukte, die ze steeds zekerder met
opium in verband ging brengen.
Maanden van angst ook, dat hij betrapt zou worden.
Maar alles is gelukkig goed gegaan.
En nu is hij de laatste dagen weer zoo anders. Hij is
goed en geduldig tegen haar. Soms ongekend teer.
Maar dan weer uren zoo stilletjes, zoo ver weg met zijn
gedachten en zwijgzaam, dat ze ongerust wordt. Hij blijft
maar binnen — niemand vraagt naar hem .. .
„Je voelt je toch wel goed, Feng, je bent zoo stil?"
vraagt ze bezorgd.
„Ja, alles is best met mij. Er zijn tijden dat de mensch
zich niet voor zijn gedachten verschuilen moet, heeft een
wijs man uit China gezegd. Feng moet nadenken. Heel
veel. Maak je maar geen zorgen om mij."
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Dan laat hij zich weer gaan, op de stroom van zijn gedachten.
Hij ziet zijn verre vaderland in de geest weer terug.
Zijn geboorteplaats. Hij zal er niet meer terugkomen, zooals hij gedroomd heeft. De goden hebben het niet gewild.
Maar zijn zoon zal er heen gaan, met zijn moeder. Hun
toekomst is verzorgd.
Hij heeft alles goed beschreven, en het geld veilig vast
gezet. Voor hen heeft hij geen zorg te koesteren. Nog een
brief aan zijn zoon, dan is hij klaar voor de reis.
„'k Heb een lange brief te schrijven," zegt hij zijn
vrouw. „Je moet me alleen laten, en me niet storen."
Ze gaat gehoorzaam. Het klinkt vriendelijk nu,
en niet vernederend zooals zoo vaak, wanneer hij
hetzelfde verzoek deed, op de toon van een bevel tot een
slavin.
Als hij de brief klaar heeft, en opgeborgen, kijkt hij
uit 't raam. Het is een donkere Decemberavond. Er valt
natte sneeuw, die even vochtig neerplekt op de grauwe
daken in 't rond.
De blanken zullen spoedig kerstfeest vieren bedenkt
hij. Het jaar zal weldra om zijn.
Hij trekt zijn jas aan, slaat de kraag hoog op.
Dan loopt hij 't keukentje binnen, waar zijn vrouw zit.
Behoedzaam omvat hij haar hoofd. Zijn oogen rusten
in de hare.
„Ik moet nog even uit," zegt hij dan rustig.
Hij kust haar op de wang; kijkt haar weer aan, met een
lange, warme blik.
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„Moeder van mijn zoon!” zegt hij dan, en keert zich
haastig om.
Zijn vrouw is verrast, en ongerust. Zoo kent ze Feng
haast niet meer. Dat is jaren geleden, toen hun jongen
nog een baby was.
Angstige voorgevoelens bekruipen haar.
„Feng, Feng!" roept ze hem nog na. Maar hij is de trap
al afgegaan.
Beneden kletteren de Mah-yong steenen op de tafel.
Maar 't wordt stil als Feng passeert en naar buiten gaat.
Vochtige sneeuw valt op zijn jas .. .
Dit is de brief van Tsjai Yen Feng aan zijn zoon.
Mijn zoon,
Dit zijn de laatste woorden van een man, die in 't leven
faalde, en nu de gevolgen daarvan te dragen heeft.
Mijn tijd is gekomen.
Ik voel de vinger van de dood al op mij gericht, en ik
wil zijn aanraking niet ontloopen, al zou ik het kunnen.
Omdat mijn betere ik vermoord werd, sterf ik een gewelddadige dood.
En dat is rechtvaardig en verdiend, mijn zoon. Ik buig
mijn hoofd, en onderwerp mij aan mijn rechtvaardige
straf.
Door deze boetvaardige houding zal ik misschien een
weinig rust mogen ontvangen, in een volgend leven, als
zooiets bestaat.
Er is hier een goed man, die het zegt, en die ook beweert de Heer van dat leven te kennen. Ik heb weinig naar
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zijn lessen geluisterd, omdat het kwade mij toen al te
pakken had.
Hak ik maar naar hem gehoord, dan zou alles misschien
anders geloopen zijn.
Ik heb vele dagen nagedacht over alles, zooals een ten
doode opgeschreven man dat doet, en ik heb te laat begrepen, dat de lessen van onze groote Chineesche leermeester onfeilbaar zijn:
Eerlijkheid, eenvoud, en barmhartigheid.
En ik geloof dat Yesoe-pak, de wijze man hier, dat ook
leert.
Daar ik in deze drie gronddeugden gefaald heb, wacht
mij nu de straf, dat wij elkaar niet meer in deze wereld
ontmoeten zullen.
Houd je voorouders in eere, mijn zoon, zooals de gewoonte is bij ons volk, en neem alleen het goede over van
je Westersche leermeesters. En hoed je voor de fouten
waardoor je vader onderging.
Dat het zoo met mij ging, was om jou. Misschien dat dat
je zachter stemt. Jouw toekomst wilde ik verzekeren,
maar ik koos verkeerde middelen.
Door te trachten een goed vader te zijn, ben ik een
slecht man geworden.
Ik ben thans bereid voor wat komen zal.
Leef je leven goed en wees tevreden met eenvoud.
Wees barmhartig en rechtvaardig en behandel je
moeder met de eerbied, die haar toekomt.
Je vader,
TSJAI YEN FENG.
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XVI.

B

O TENG SOI wacht rustig zijn gelegenheid af. Het

heeft geen haast, er moet een goede kans komen en
die zal zich de eerste dagen nog wel niet voordoen.
Hij blijft maar rustig binnen en luistert geduldig naar
de lange verhalen die Tsji Jang Li hem doet, terwijl deze
met kleine schuif elpasj es als van een oud vrouwtje, het
schamele vlieringboeltje opreddert en de rijst kookt op
het kacheltje met de gebarsten pot.
De vuurspleet die eraan ontsnapt, verlicht flauwtjes de
omgeving die in de vroeg aansluipende schemering van
de donkere dagen vóór Kerstmis bevangen ligt.
Hij wordt gestoord door de komst van Yesoe-pak, die
even zijn moeizame voorbereiding van de Kersttoespraak
onderbroken heeft voor een bezoek aan Bo Teng Soi.
Hij treft het, dat alleen het bekende tweetal thuis is.
Hij moet eens rustig met Bo Teng Soi spreken.
„Blij dat ik je weer in vrijheid ontmoet," zegt dominee
met een hartelijke handdruk.
Bo Teng Soi doet deemoedig, berouwvol. Hij is very
sorry 1 ), dat hij Yesoe-pak's vertrouwen zoo beschaamd
heeft, zegt hij. Hij is nu zijn gezicht kwijt bij Yesoe-pak,
want die blanken schijnen dat erg te vinden, als je in
opium handelt, in plaats van in pindakoekjes.
Maar Yesoe-pak schijnt niet boos te zijn, hij blijft heel
vriendelijk.
1)
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Het spijt

hem erg.

Bo Teng Soi kan niet weten, dat dominee aan de woorden van moeder Kuipers denken moet, dat de Oostersche
moraal anders is dan de Westersche. En dat hij zich voorgenomen heeft Bo Teng Soi niet door hardheid af te
schrikken, maar door vriendelijk begrijpen welwillend
tegemoet te treden.
„Very Sorry", herhaalt Bo Teng Soi met gebogen hoofd.
„Tsjai Yen Feng slechte man!"
Dit is een handige zet van Bo Teng Soi. Hij weet dat
dominee niet de sombere achtergrond dezer woorden kent,
en hij heeft zoo gelegenheid ook dominee onwelwillend te
stemmen jegens zijn toekomstig slachtoffer.
„Tsjai Yen Feng slechte man!"
„Hoe zoo?" vraagt dominee verwonderd, het verband
niet begrijpend.
En Bo Teng Soi vertelt hoe Feng hem verleid heeft met
mooie voorspiegelingen van veel geld.
Begrijpend knikt Yesoe-pak.
Er schijnt dus toch wel iets waar te zijn van die vage
geruchten die er loopen over Feng. Van andere boardingmasters heeft hij 't meer gehoord.
Maar Tsjai Yen Feng werd vroeger nooit met opium in
verband gebracht.
Bo Teng Soi ziet tevreden, dat zijn woorden hun uitwerking niet missen.
Kwaad kan hij niet met dit verraad, dat in alle gevallen
levensgevaarlijk geweest zou zijn, maar nu niet, gezien de
ontknooping die op handen is.
Yesoe-pak wekt Bo Teng Soi op, toch vooral weer trouw
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in de Foek Yam Tong te komen. En hij neemt zich voor
eens een heele avond aan de opium te wijden om er zijn
menschen op te wijzen, hoe dat eigenlijk zit. Ze missen
op dat punt wel heel sterk het onderscheidingsvermogen
tusschen goed en kwaad.
Bo Teng Soi zet een bedenkelijk gezicht. Hij is zoo
beschaamd, om Yesoe-pak. Hij hoort daar niet meer. Hij
heeft het niet verdiend .. .
„Onzin," beslist Yesoe-pak, „je komt."
En Bo Teng Soi belooft en houdt ook woord.
Maar na afloop gaat hij voorzichtig een paar maal langs
het boardinghouse van Tsjai Yen Feng.
Een der volgende dagen duwt een onbekende, die
haastig langs hem gaat en direct weer door de duisternis
aan 't gezicht onttrokken is, hem een briefje in de hand.
Bo Teng Soi stopt het voorzichtig weg, in zijn eenig dichte
colbertzak, en wacht met lezen tot hij veilig en onbespied
thuis is.
Een korte mededeeling.
Over drie dagen als de zon een uur 6p is, moet hij aan
boord gaan van de onder stoom liggende vrachtboot. Er is
voor zijn aanmonstering gezorgd.
De tijd begint dus te dringen.
Dat zal ze geld gekost hebben, denkt Bo Teng Soi, om
Tho Shi Ling zoover te krijgen, dat hij tot aanmonstering
overgaat van iemand, die geen schuld in zijn boardinghouse heeft!
's Avonds voor 't slapen gaan, vindt hij onder zijn
matje een geladen revolver, die hij voorzichtig in zijn
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colbertzak laat glijden.
Van nu af zal hij het huis van Tsjai Yen Feng onafgebroken in het oog houden.
Zijn wachten wordt beloond.
Het is een donkere, trieste avond.
Natte sneeuw valt neer, maar blijft tot geruststelling
van Bo Teng Soi niet liggen. Dat zou maar onnoodig
sporen en voetstappen geven.
De deur van Tsjai Yen Feng's boardinghouse gaat
open.
In de lichtkring wordt de eigenaar even zichtbaar.
Behoedzaam trekt Bo Teng Soi zich terug in de beschermende donkerte van het portiek.
Langzaam en voorzichtig volgt hij zijn slachtoffer, geruischloos, iedere spier gespannen, als een kat.
Donker doemen de loodsgevaarten van de scheepvaartmaatschappij op tegen de achtergrond.
De straat is stil en verlaten.
Niemand is op straat dan de gebogen, langzaam voortloopende man en zijn onzichtbare schaduw.
Dan, scherp, dicht op elkaar, fel weerkaatst door de
loodsenrij en, twee schoten, die de stilte verscheuren.
Snel en lenig schiet Bo Teng Soi een hoek om.
In de Maashaven plompt dof een revolver neer.
Een kleine oorreling in het water.
Bo Teng Soi begeeft zich alvast naar de boot, waar men
een plaats voor hem open heeft, onder, in de hel van de
laaiende vuren.
Een surveilleerende agent in de Delistraat is op het ge177
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luid van de schoten toegesneld. Zijn zaklantaarn zoekt de
straat af. In de lichtkring van zijn lamp ligt Tsjai Yen
Feng.
Eén oogopslag is voldoende.
Scherp schrilt het geluid van zijn alarmfluitje op.
Meer politiemannen naderen.
Een ruitje van een alarmhokje wordt ingeslagen.
Een geagiteerde stem spreekt met een bureau.
Een ambulance-auto raast aan, motorpolitie.
Meer menschen komen naderbij.
Geen Chineezen.
Het is verstandiger na de schoten die geklonken hebben
over Katendrecht, binnen te blijven.
Ze hebben eenige dagen op dit geluid gewacht.
Tsjai Yen Feng was een slecht man.
Thans heeft hij zijn straf ondergaan.
Het heele politieapparaat komt in werking. Rechercheurs sluipen door Katendrecht. De eerste de beste
Chinees die zich vertoont wordt gepakt om het lijk te
identificeeren.
„Dat is Tsjai Yen Feng, de boardingmaster."
Meer weet hij niet.
Hij heeft niets gezien, niets gehoord.
Weet niet of de vermoorde vijanden had.
„Niks gezien, niks gehoord," is het onveranderlijke antwoord dat Tos Si Mok over te brengen heeft, bij het verhoor van alle Chineezen, die slecht aangeschreven staan
bij de recherche.
Reporters hebben de lucht gekregen van het drama.
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Ongewoon laat snorren taxi's aan.
Zij krijgen hetzelfde, iets minder beleefde antwoord:
Don't know — saw nothing, heard nothing 1 ) .
Waar maken al die menschen zoo'n drukte over, die
krantenmenschen met hun onbeleefde vragen en die speurende politiemannen?
Wat gaat het hun aan?
Wat hebben ze ermee te maken?
Dit is iets wat alleen de Chineezen raakt. Zij bemoeien
er zich ook niet mee, als de rechter een Westerling veroordeelt of als twee Europeanen elkaar doodslaan?
Een Chinees, die slecht gehandeld heeft, is gevonnist,
rechtvaardig.
Wat beteekent dat?
In China sterven dagelijks duizenden onschuldig.
Mevrouw Feng, voorzichtig door een rechercheur op de
hoogte gebracht, gaat mee naar het posthuis en bevestigt
dat het haar man is.
Voordat de heer, die zoo laat binnenkwam, zoo plechtig
beleefd, nog gesproken had, wist ze .. .
Haar angstige voorgevoelens zijn bevestigd. Ze heeft dit
gevreesd, voelen aankomen, zonder dat ze het waarom beredeneeren kan, sinds Feng zoo nadrukkelijk afscheid
kwam nemen in de keuken.
Zij kan de politie ook niet verder helpen.
Ze weet niet of haar man vijanden had. Hij was zoo gesloten, vertelde haar zoo weinig.
1 ) Weet ik niet, niets gezien, niets gehoord.
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De inspecteur in het posthuis heeft naar huis getelefoneerd, dat hij vannacht niet meer thuis komt. Zijn vrouw
moet maar niet op hem wachten. Een Chineezenmoord ja.
„Hondenbaantje om uit die sluwe gelen wijs te worden.
Ja, ga maar rustig slapen."
Verwoed hervat hij het verhoor van de arrestanten.
Maar hij schiet niet op.
Tos Si Mok tracht zoowel de politieman tevreden te
stellen als zijn landgenooten te sparen.
En dit remt een vlot verloop van het verhoor. Als de
morgen aanbreekt is hij niets verder gekomen en hij moet
zijn arrestanten wel laten gaan.
Hij belt de havenmeester op.
Of er vannacht of vanmorgen booten vertrokken zijn
met een Chineesche bemanning.
„Ja, een uur geleden een vrachtboot met bestemming
Buenos Aires."
De havenpolitie wordt de nieuwe waterweg opgestuurd
met de snelste politieboot.
Het schip wordt gepraaid.
Neen, alle Chineezen normaal dagen geleden aangemonsterd. Geen overcompleet, of zonder papieren aan
boord gekomen. Alles volkomen in orde.
Vele paren spleetoogen begluren de politiemannen,
maar zeggen niets. Hun blik verraadt geen enkele emotie
of angst.
Men kan toch moeilijk het schip de heele stokersbemanning ontnemen. Er is niets verdachts.
Het schip vaart langzaam verder, het zeegat uit.
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Boven de ochtendbladen, een geurig kopje thee voor
zich, griezelen de stadgenooten.
Groote koppen, vet gedrukt.

NACHTELIJK CHINEEZENDRAlVIA
OP KATENDRECHT 1
MOORD OP EEN BOARDINGIASTER.
DE POLITIE TAST VOLKOMEN IN HET DUISTER.
HAD TSJAI YEN FENG VIJANDEN I

Op Katendrecht gaat het leven rustig zijn gewone gang,
onder de argwanende blikken van een legertje rechercheurs.
Pindaventers trekken er met hun trommels op uit.
In de Chok Hop winkel richt men een nieuwe etalage in.
Chen Shao Kwan maakt aanstalten voor de eerste
middag-loterij.
Yip Chak, de apotheker, trekt in een reageerbuisje
boven een gasvlam donkere kruiden af.
Bij Yuan Wak schrobt een Chineesche kellner de vloer.
Er is niets bijzonders gebeurd op Katendrecht.
Over Tsjai Yen Feng wordt niet gesproken.
„Spreek, zie, hoor geen kwaad", zijn de onderschriften
van drie ivoren aapjes in de etalage van het Shan-toeng
magazijn.
Alleen in het keukentje van een boardinghouse zit een
bedroefde vrouw, eenzaam, wachtend op de komst van
haar getelegrafeerden zoon.
Drie dagen later begraven de Chineezen hun doode met
al de statie, die het voorvaderlijk ritueel verlangt.
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Ook Yesoe-pak is genodigd, om meer luister aan het
laatste eerbetoon bij te zetten. Veertien rijtuigen volgen de
koets. Ook hij ontvangt bij het binnengaan van het rijtuig
het zijden doekje, voor de rouwtranen die straks geplengd
zullen moeten worden.
En Yesoe-pak houdt op verzoek van de weduwe zijn
toespraak, in het Cantonneesch, behoedzaam, voorzichtig
tastend naar de juiste klankhoogte, over het leven 'la dit
leven.
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XVII.

D

OMINEE PRONK zit alleen in zijn studeerkamer.

De schemering is ingeslopen, maar hij heeft de
donkerte niet bemerkt en zijn lamp niet aangestoken.
Stil staart hij voor zich uit.
Hij voelt zich als Elia in de woestijn.
Angstige vragen besluipen hem.
Twijfel.
Alles ziet er zoo hopeloos donker uit en hij voelt zich
eensklaps moe en oud.
Alles wat hij hoopvol opgebouwd heeft, breekt hem
voor zijn voeten af.
Al zijn teleurstellingen van den laatsten tijd komen
weer boven.
De Chok Hop affaire, die hem steeds meer menschen
afneemt.
De moord op Tsjai Yen Feng en dan 't vreeselijke vermoeden, dat hij maar niet van zich afzetten kan:
Dat Bo Teng Soi, de berouwvolle, boetvaardige discipel
van zijn laatste lessen, de dader is. Een vermoeden dat hij
niet bewijzen kan, maar dat bevestigd wordt, door de onverwachte, onwaarschijnlijke aanmonstering en verdwijning van Bo Teng Soi.
Hij moet zich de laatste dagen geweld aandoen om door
te gaan met zijn werk. Wantrouwend tracht hij de gezichten te lezen van zijn hoorders.
Zijn het allemaal huichelaars, bedriegers, die hem volgen om den broode?
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De enkeling, die werkelijk voor het evangelie scheen
open te staan, oprecht, is maanden geleden vertrokken.
Aangemonsterd naar Curacao.
Misschien het oude mannetje Tsji Jang Li. Maar die is
zoo goedmoedig dom, bijna kindsch, dat het hem haast
een beleediging lijkt, als die nu juist de eenige betrouwbare volgeling zou moeten blijken te zijn.
God weet dat hij niet eigen eer gezocht heeft.
Slechts op Gods eer bedacht was.
En God onthoudt Zijn zegen, aan zijn werk.
Zou hij zich zijn roeping ingebeeld hebben?
„God, geef antwoord, geef mij een teeken!" bidt hij
wanhopig. „Anders mis ik de kracht, om verder te gaan.
Ik kan niet meer zoo, 'k heb er de moed niet meer toe.
Laat mij zien mogen, dat mijn werk in Uw wijngaard niet
tevergeefs geweest is."
Zijn sigaar is allang uitgegaan.
Asch is op zijn bureau gevallen.
Dominee Pronk merkt het niet.
Star zwerven zijn branderige oogen weg, door de donkerte van het studeervertrek.
Hij ziet zich in het vergaderlokaal straks, in de stad.
De deputaten rond de tafel met het groene kleed.
Hij als beklaagde aan het ondereinde tegenover de
praeses, de nuchtere, zakelijke. Portretten van vroegere
predikanten staren hem beschuldigend aan, vanuit de
breede vergulde lijsten.
De Chineezenzendeling zal zijn jaarverslag uitbrengen
over zijn arbeid.
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En met leege handen moeten komen.
Als eerlijk man moeten bekennen, dat zijn werk vruchteloos geweest is.
Dat de wind het zaad dat hij strooide weggeblazen heeft.
Dat de moed en de kracht hem ontbreken het voort te
zetten.
Hij kan opbellen.
Zich ziek melden.
't Zal uitstel van executie zijn.
Zijn handen vouwen zich tot een nieuw gebed.
Overgegeven, als een kind, spreekt hij tot zijn Hemelsche Vader.
Al zijn nooden zegt hij uit, en 't doet hem goed ze onder
woorden te brengen, tot Hem die ze alle kent.
Hij voelt zich wonderlijk gesterkt.
Zijn twijfel is zonde, weet hij.
Hij moet verder gaan, juist terwille van 's Heeren zaak,
die hij zelf door zijn moedeloosheid zou afbreken.
De spanning is gebroken.
Hij knipt de lamp aan.
Een lichtkring valt op de wand, omgeeft een kleurig
schilderijtje in een eigengemaakt houtsnijwerklijstje.
Werk van kleine Jan Sing.
Zijn kinderen van de slojdcursus en van de Zondagsschool!
Hoe kon hij die vergeten.
De kleine Jan Sing met zijn knappe halfbloedsnuitje,
die hem vorige week toevertrouwde na de les, dat zijn
moeder zoo ernstig ziek geweest was, „en toen heb ik haar
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van de hemel verteld, en dat u gezegd heb, dat alle menschen daarheen gaan, die den Heere Jezus liefhebben. En
ze heeft zelf in 't bijbeltje gelezen, dat ik op 't Kerstfeest
gekregen heb van u. Maar moeder begrijpt dat allemaal
niet, zegt ze. Nou toen heb ik gezegd: dan zal meester
Pronk het u wel beter uitleggen! Komt u eens bij moeder
kijken?"
De kinderen!
Bijna beschaamd gaat Dominee Pronk naar beneden.
Opgewekt kust hij zijn vrouw als hij naar de vergadering gaat.
Onderweg formuleert hij zijn gedachten.
Hij weet wat hij straks zeggen zal.
Het is behagelijk warm in het zaaltje.
De broeders, die hij zoo pas nog in gedachten voor zich
zag, met lange inquisiteursgezichten, begroeten hem
hartelijk en joviaal en rooken met tevreden gezichten
hun sigaren, die de kleine ruimte in blauwe nevel zetten.
Dominee Fronk zegt niet veel.
Hij hoort ook niet veel van wat er gezegd wordt.
Hij is met zijn gedachten bij 't jaarverslag dat hij zoo
meteen zal uitbrengen.
Hij schrikt op, als 't onverwacht al zoover is.
„Het woord is aan college Pronk," zegt de praeses.
Dominee Pronk gaat staan. De blaadjes papier ritselen
tusschen zijn vingers.
Rustig zet hij de stand van zaken uiteen, hij verbergt
niet de teleurstellingen, de tegenslag en de moeilijkheden,
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grooter dan op eenig ander zendingsterrein.
Maar hij vertelt ook van zijn hoop.
Van de kinderen, die soms ongedacht de ingezonken
moed weer versterken, door een ontroerende mededeeling.
Door de kinderen zal hij misschien meer en meer de
ouders mogen bereiken.
„En al was het, broeders, dat alle spoor van vrucht zou
ontbreken," besluit hij, met toenemende gloed en warmte,
„dat het hopeloos, onbegonnen werk zou schijnen, ook na
jaren van vruchtelooze inspanning, dan nog zullen wij dit
werk biddend moeten voortzetten.
Ik heb ook uren gekend van vragen en twijfel, dat ik
't liefst tot u gekomen zou zijn, met het verzoek mij van
mijn taak te ontheffen, omdat ik geen licht meer zag in
de toekomst.
Maar God heeft mij het antwoord gegeven op mijn
vragen.
Al zou het zijn, dat ieder uwer zou zeggen, het geld
hieraan besteed is verloren en zou beter op ander terrein
gebruikt kunnen worden, dan nog zou ik u toeroepen:
neen, broeders! neen, we moeten doorgaan!
Niet alleen de bekeering van de Chineezen hier, is voor
ons van belang.
Er is meer!
In China zijn vele Christenarbeiders werkzaam, vaak
met gevaar van hun leven, om de Chineezen de blijde
boodschap te brengen van Christus, die voor zondaren in
de wereld gekomen is.
Stel u eens voor, broeders, een Chinees, die in zijn land
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iets gezien heeft van het zendingswerk, iets van de zoekende liefde in de medische en sociale diensten, iets van
de voortstuwende drang van het evangelie, en nu komt
hij als schepeling of handelaar naar het Christelijke
Westen, vanwaar de zendelingen uitgezonden worden;
waar het godsdienstige centrum gevestigd moet zijn van
dat omvangrijke werk in hun vaderland.
Maar in de Westersche havenplaatsen treffen ze van
alles aan: prostitutie, alcohol, zeemansklinieken, communistische cellen, revolutionaire propaganda, maar van de
Kerk van Christus hebben ze geen levensteeken ontdekt
en ze komen weer thuis, dikwijls lichamelijk en geestelijk
geinfecteerd door de zegeningen van onze Westersche
cultuur.
Veel verhalen over de wonderen van onze techniek,
over het Westersche communisme, dat solidair met hen de
gehate Europeesche machten ondergraaft ... maar van
Christus, wiens volgelingen in het Westen zoo talrijk
moeten zijn, hebben ze niets gezien en niets gehoord.
Zouden wij onze dappere, overgegeven broeders die in
China werken, zoo in den rug aanvallen en hen in hun
werk bemoeilijken? Misschien oorzaak worden van hun
mislukken?
Broeders, dat mag nóóit gebeuren!
Ons werk móét doorgaan, al was het alleen om de zending in China te steunen, door aan de Chineesche immigranten met hun talrijke relaties in het verre Oosten te
toonen, dat het Christendom ook in het Westen leeft.
En onze God geve ons kracht en wijsheid en helpe ons,
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opdat het in zwakheid verrichte werk, vrucht dragen
moge!"
Vermoeid gaat Dominee Pronk zitten.
Zijn collega's hebben gespannen geluisterd, wat verwonderd, om het ongekende vuur, waarmee hij zijn peroratie uitsprak, vrij van zijn blaadje papier. Want een
groot redenaar is Dominee Pronk anders niet. En ze vermoeden iets van de strijd die hij te strijden heeft gehad
met zichzelf, voor hij hier naar toe kwam.
Sober is het slotwoord van de praeses.
„Broeders, ik heb niet veel toe te voegen aan het woord
van collega Pronk. En wie onzer nog aarzelen mocht, zal
zich na zijn gloedvol betoog gewonnen moeten geven.
Laten wij onze broeder in zijn moeilijk werk ook in
onze gebeden gedenken."
Als Dominee Pronk thuis komt, vindt hij een brief van
een collega-predikant uit Curacao. Hij kent hem alleen
van naam, en is wat verwonderd een schrijven van hem
te ontvangen.
De inhoud brengt hem een blos op de wangen, van
vreugde.
„Moeder, luister es," zegt hij opgewonden blij, en leest
zijn vrouw voor, wat zijn verre collega bericht:
Dat hij zich wat beschaamd voelt eerst thans tot schrijven te komen. Dat drukte hem verhinderde dit eerder te
doen. Voor een paar maanden is een Chinees bij hem gekomen, om een Chineesch evangelietje. Het bleek een
leerling van dominee Pronk te zijn, die vol lof over zijn
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Yesoe-pak sprak en die er ook aan boord, onder zijn landgenooten, niet over zweeg.
Hij had herhaaldelijk wat uit het Johannes-evangelie
voorgelezen en nu was er een medestoker, die er ook zoo
graag een zou willen hebben, en die meer over Yesoe wou
weten, dan de eenvoudige leerling van Dominee Pronk
hem uitleggen kon.
Op zijn verzoek is toen de Curacaosche collega eens
meegegaan; hij heeft verschillende keeren met de Chineezen gesproken en de stellige indruk gekregen, dat God
hun hart geopend heeft voor zijn woord.
„Doel van mijn schrijven is tweeërlei," besluit de brief,
„le. weet ik bij ervaring hoe vruchteloos vaak ons werk
schijnt en hoe weinig God ons zegen daarop doet aanschouwen. Dat kan onze kracht verlammen. Daarom ben
ik blij voor u, deze goede boodschap over te kunnen
brengen. 2e. Uitteraard heb ik mijn handen vol aan mijn
eigenlijke werk, doch ik zal trachten ook contact met uw
Chineezen te houden, en zoo voort te bouwen, op het door
u gelegde fundament. Kunt u mij wat Chineesche geschriften en een paar evangelietjes toezenden, om aan
belangste ll enden uit te reiken?"
Dominee Pronk kijkt even op.
„Is het niet heerlijk?" vraagt hij met stralende blik.
„Jongen, wat ben ik blij voor je, wat ben ik blij!"
God heeft zijn gebed verhoord, boven alle verwachting.
Nu voelt hij zich weer sterk, en krachtig.
Er is weer hoop voor de toekomst.
„theere, vergeef mij mijn kleingeloof en twijfel!" vraagt
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hij schuldbewust, „en help Gij mij."
Ye-Soe-Pak is weer strijdvaardig.
Ye-Soe-Pak zal opnieuw uitgaan en zaaien, en de Heer
des oogstes zal op Zijn tijd het zaad wortel doen schieten,
op plaatsen waar we 't niet verwachten.
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