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VOORBERICHT
De beste manier, om een land en zijn bewoners
to leren kennen, is het lezen van een boeiend verhaal, dat in dat land „speelt ".
Daarom ondernamen wij, aansluitend op het
zevende deeltj e van deze serie leesboeken, in dit
deeltj e een poging om de kinderen een zuivere
indruk to geven van het leven in het schone eilandenrijk, dat door een historie van meer dan drie
eeuwen met ons land verbonden is geweest . Door
de deskundige medewerking van de heer A . C .
Laf eber, die vele jaren op verschillende plaatsen
in de archipel heeft gewoond, bleek dat mogelijk
to zijn .
Aan het werk der zending kon op natuurlijke
wijze een ruime plaats worden gegeven .
Wij hopen zeer, dat in de toekomst moge blijken,
dat de lezing van dit boek voor vele kinderen nuttig
1s geweest.
Anne de Vries.

Een morgen in Bandoeng .
Een geeuw en een zucht en een heerlijke lange
rek met uitgespreide armen en Gerdientj e was
wakker . Toen ze de ogen opsloeg, keek ze recht in
de gouden heerlijkheid van de zon, die al vrolijk
in haar kamer scheen . Zij kneep ze gauw weer
dicht en lag nog even to doezelen . De laatste
beelden uit haar Broom kwamen weer voor haar

geest zweven. Ze was 1net Opa aarl hot stoeien erl
greep hem bij zijn grijze baard en Oma zat lachelld
in haar stool, - dat was wat ze zich no .g herinnereil
kon.
Altijd in haar dromen was ze weer terug in hot
oude boswachtershuis . Goon wonder ook : ze had
er zulke heerlijke jaren doorgebracht en ze was
nog maar zo kort hier . Hot was eon hole overgang geweest van hot rustige heidedorpje in
Nederland naar de grote stall Bandoeng op Java .
Maar ze was al aardig gewend en de dingen waar
ze eerst vreemd tegenop gezien had, vond ze nu
al gewoon .
Wat had ze daar flu in haar hand 2 Een stuk
baard van Opa 2 Neen, de klamboe, hot gordijn van
tube, dat om en over haar bed gespannen stood
om de muskieten to weren . Ze lachte en kook op
hot klokje, dat naast haar bed stood. Over zessen
ab ? Mensen, dan moest zij er gauw nit ! Ho-or, in
de andere kamer was Moeder al in de weer en van
de zijgalerij kwam hot goluid van voetstappen :
Vader kwam zeker al uit de badkamer terug !
Nu bleef ze ook goon seconde banger liggen .
Met eon ruk veerde ze overeind, trok de klamboe
open en hot volgend ogenblik stood zo in haar
kleurige muiltjes, die ze pas met Moeder in do
toko 1) had gekocht . Nu eerst Vader on Moeder
goeiemorgell zeggen . Ze danste in haar pyarna de
kamer uit naar de voorgalerij, waar Moeder i n haar
1) WinkeL
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kimono en Vader in pyama zaten to wachten, tot
Sapoeri hun een kop koffie zou komen brengen .
,,Qa jij maar eerst mandien, Qer, " zei Moeder .
,,Ik kan straks nog wel ."
Maar Gerdientje moest eerst gauw haar vreemde Broom vertellen en Vader en Moeder laehten
er hartelijk om . Toen huppelde ze, met zeep en
handdoek gewapend, op haar kiepperende muiltjes
naar de badkamer .
Het was een hele wandeling, want de badkamer
beyond zich bijna aan het eiiad van de bijgebouwen . Maar het was een heerlijke wandeling .
Ze liep door de overdekte zijgalerij, die het hele
hoof dgebouw omringde en bleef hier en daar even
staan om van de tuin en de koesterende zon to
genieten . De tropische bloemen, de Canna's en
de Kembang Sepatoe stonden to pralen in wee1de
rige kleurenpracht en tegen de bamboesehutting
om de put rankte de weiriekende kamperfie
omhoog. In de bomen op het erf kwinkeleerclen
de vogels niet minder welluidend en uitbundig
dan in het bos bij Opa Eggink en een paar wonderlijk mooi gekleurde vlinders dartelden boven het
grasveld . Het hanengekraai van de naburige erven
kionk in het Maleis niet antlers dan Bat in het
Nederlands bij Opa in het kippenhok . Dieren
hielden er over de hele wergild zeker dezelfde taal
op na . Waarom de meisen eigenlijk ook niet,
dacht Gerdientje . Als Bat eens zo was! Dan zon zij
7

iiet zo 'n moeite hebben, oar sommige menseii to
verstaan .
Nu kwam ze op de stoep, die voor de bijge
bouwen langs liep . Ook bier had ze eeri dak boveri
haar hoofd . Zelfs al zou bet pijpestelen regenen,
w.
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Plattegrond van bet huffs van Gerdientje .
dan behoefde ze riog geen regenjas aan to trekken
om langs de hele tuin to kunnen lopen!
Ze kwam langs de dapoer 1) en zag Sapoeri
bezig bij een knetterend houtvuurtje, om een ketel
1) keuken.
S

water aan de kook to krijgen . Hij wilt al lang, dat
blanke mensen in Indonesia gewoon zijn, op hun
nuchtere maag een kop sterke kof f ie to drinken .
Hij lachte Gerdientje vriendelij~k toe, maar had
flu geen tjjd voor een praatje . En Gerdientje bedacht opeens, dat ze over een uur al op wag naar
school moest zijn . Een beetje gehaast liep zij door
naar de mandiekamer.
Dat mandien was ook jets, waar ze even aan
had moeten wennen . Bij Grootmoe in Nederland
was ze gewoon om zich, meestal slechts eenmaal
per week, in een grote tail met lauw water schoon
9

te poedelen. Een badkamer was daar een luxe, die
op het platteland bijna niemand zich veroorloofde.
Maar in Indonesie nam ieder dagelijks minstens
twee maal een bad: 's ochtends na het opstaan en
's middags omstreeks vijf uur. En iedere dag trok
men schoon goed aan, alles vanwege de warmte
natuurlijk. En al was het in Bandoeng, dat ruim
zeshonderd meter boven de zeespiegel is gelegen,
lang zo heet niet als in Djakarta of Soerabaja, het
dagelijks bad zou men ook daar niet graag willen
mIss en.
Gerdientje stapte de badkamer binnen. Er
stond een grote cement en bak met water en de
eerste keer had ze gedacht, dat ze daar in moest
gaan zitten. Maar nu wist ze weI beter. Ze zette
haar badmuts op en trok haar pyama uit. Met
een klein emmertje - timba heette zo'n ding in
het Maleis - schepte ze water uit de bak en goot
dat over haar body uit.
Ru, die eerste plens bezorgde haar nog altijd
een krampgriezel! Ret water was hier in Bandoeng 's morgens ook zo koud! Maar ze zette
door. Ze zeepte zich lekker in en nam de timba
weer ter hand, tot ze stond te bibberen als een
schoothondje. Wat een heerlijkheid, om je daarna
met de ruwe badhanddoek lekker droog te wrijven.
En wat voelde ze zich heerltjk opgefrist, toen ze
na het bad naar haar kamer terugholde om zich
aan te kleden. Ze haastie zich, want ze hoorde
Vader en Moeder al door de gang lopeno
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„Gerdientj e, waar blijf je ! " riep Moeder even
later nit de achtergalerij .
„Ja Moe, ik kom!"
Nog gauw even een vluchtige bilk in de spiegel
-- daar was ze nu eenmaal een meisj e voor -en toen was ze in een paar sprongen in de achtergalerij, waar Vader en Moeder aan de gedekte
taf el op haar zaten to wachten, longer had ze
als een paard . Pat kwam vast van het mandien .
Zodra Vader gebeden had, tastte ze gretig toe .
Een vijftal boterhammen met koek en jam, een
bordj e havermout met suiker en toen nog een
grote banaan, het verdween allemaal in haar
grage maag.
Vader gaf Moeder een knipoogje .
„Als onze Gerdientj e op school even hard leert
als ze thuis eet, wordt ze een knappe bol ! " zei hij
gekseherend . Maar hij vond het f ijn, evenals
Moeder, dat zijn dochter zo_ goed eten kon . Ze
moest er nog van groeien en het was een bewijs,
dat ze goed tegen het tropische klimaat bestand
was.
Moeder deed nog twee boterhammen en een
banaan in een papieren zakje en reikte dat Gerdientj e toe .
„Voor in de pauze," zei ze .
„Ha, lekker, Moeder ! "
'roerl was het ook hoog tljd oni 'ail tafel op to
staan, want de klok wees over zevenen . Gerdientje
11

had nog net een ogenblikj e our wimmie gedag
to zeggen . Hij lag nog prinsheerlijk achter de
klamboe ; voor hem begon de dag pas our half
negen en ze mocht hem natuurlijk niet wakker
makers.
„hag schattevent," zei ze zachtjes . „Ik ga naar
school, boor! Tot vanmiddag!"
Sapoeri had inmiddels hair f iets al naar de
voortuin gebracht . Vader en Moeder kregen nog
een stevige pakkerd en then reed ze weg, de brede
boulevard op .
,,coed links houden !" riep Vader haar nog na .
(erdientj e zwaaide ten antwoord vrolijk met
haar hand. Het was overgrote bezorgdheid van
Vader our haar daar nu nog aan to herinneren,
ze was er al aan gewend . Maar in 't begin, then ze
pas uit Holland kwam, had ze er wel moeite mee
gehad.
wat was het nog steeds heerlijk koel buiten !
Ze reed lekker in de schaduw en haar f ietsbanden ruisten over bet asphalt . Tientallen auto's
snelden haar in suizende vaart voorbij en eer~
stroom f ietsers bewoog zich langs beide kanten
van de weg. En toch, hoe druk bet ook was, bet
verkeer was bier lang niet zo rumoerig als sours
in een Hollandse stall . Alles grog bier veel rus
tiger toe . Er was bijna geen chauffeur, die zijn
claxon, geen fietser, die zijn bel gebruikte .
Kalm en statig gingen mast bet drukke verkeer
Indonesische vrouwen in de richting van bet
12

eentrnm . Sommige droegen een bakoel 1) met
vruehten op het hoof d, zonder die met de handers
aan to raken . Andere hadden haar baby in do
slendang, de brede kleurige draagdoek, die als een
s j erp van de schouder tot op de heup hing . En
onder een hoge merawanboom aan de kant van de
weg was een Soendanese kapper rustig bezig om
zich to installeren . Hij had een stoel dicht bij de
stain gezet, maakte nu bedaard zijn kof f ertj e open,
haalde een sehaar, een tondeuse en een kam te'voorsehijn en stalde dat gereedschap netjes op een
doek op de grond nit . Vervolgens hlirkte hij daar
bjj neer, stak een eigaretje op en wachtte af, of er
klanten kwamen opdagen .
Gerdientj e verveelde zich nooit op weg naar
school. Er was altijd wat to zien. Nu nac'erde ze
een warong, een stalletj e, waarbij enkele 1 inderen
gehurkt op de grond zaten . Ze hadden aa.len voor
een paar centers wat lekkers gekocht . De een een
hap smakelijke kleefrijst, netjes in een gronn blad
verpakt, de antler een glaasje limon of een portie
kwee-kwee . Dat was lekker zoet en op zoetigheid,
dat wist Gerdientje al, warm de meeste Indonesisehe kinderen nog meer verzot dan de Hollandse.
Ze moest rechts-af en had even al haar aandacht bij het verkeer, om veilig de brede weg over
to steken ; toen f ietste ze een stillere laan in . Hoor,
daar had je dat eigenaardige geluid, waarmee
1) mand .

13

een Clinees straatkoopman zijn komst aankondigde!
„Felon-tong . . . . klon-tong
" klonk het, en
ja hoor, daar kwam hij juist nit een zijstraat aanstappen . In twee grote manden, die aan een zwiepende bamboelat over zijn schouder hingen,
sjouwde hij een halve , winkelvoorraad met zich
mee en in zijn rechterhand had hij een voorwerp
als een houten hamer, waarnit dat leuke gelnid
kwam. Het dwarse stuk bestond nit een hol kokertje, waarover aan weerszijden een reepje slangenvel was gespannen . In het kokertj e zaten een paar
stukj es lood aan een tonwtj e, had Vader verteld .
Door telkens de hand om en om to draaien tikten
deze voorwerpen tegen de gespannen huid en daardoor ontstond dat merkwaardige klokkende geluld .
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„Klon-tang . . . . Kelon-tong . . . . " En toen zeulde
hij juist zijn manden het erf op, waar Gerdientje
ook moest wezen, het erf van de f amilie Van der
Ham, waar Willy Verschuren in huffs was. Willy
zat bij Gerdientj e in de klas en ze stond al met
haar fiets to wachten . Maar nu bleven de meisjes
natuurlijk nog even staan, om to zien wat de koopman aan to bieden had . Hij behoef de niet aan to
bellen en dat zou ook niet kunnen, want Indische
huizen hebben geen bel . Maar zijn „klon-tongkelon-tong" was al tot in de kamer doorgedrongen
en Mevrouw verscheen in de voorgalerij . Ze kocht
wel graag bij de Chinees, het spaarde haar een
gang naar de toko uit. Lappen goed, sj aaltj es, tandpasta, scheermes jes, zeep, van alles en nog wat
kwam nit de manden to voorschijn . De man overvroeg vreselijk, maar dat was ml eenmal
zijn gewoonte . Voor een rolletj e lint van drie
kwartjes vroeg hij met een stalen gezicht „satoe
ringgit ", een rijksdaalder.
„Boleh tawar, nj onj a!" 1) liet hij er echter met
een aanmoedigend op volgen .
Nu, Mevrouw aarzelde geen ogenblik om daarmee to beginners . En zo kwam na veel lovers en
bieden het begeerde artikel toch voor een schappelijke prijs in haar bezit.
„Fijn voor een haarstrik, Tante," zei Willy .
„Kom Ger, we moeten nodig weg !"
De beide meisjes haastten zich het erf of en
1.) „U mag of dingen, Mevrouw !"
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zetten er een flinke vaart in . Maar de tijd viel
mee . Om vijf minuten voor half acht reden ze
het schoolplein op . A Seng, een Chinees vriendinnetje, stapte ook joist van de bets . Even later
kwam Arsih, een Soendanees meisje, met een bezorgd gezicht aanwandelen .
„Zeg, hebben jullie je huiswerk of 2" vroeg ze .
„Ik heb maar drie van de vijf sommen gemaakt .
Van die twee percentsommen snap ik geen biet ! "
A Seng wilde ze haar nog gauw even uitleggen
„De winst is immers 12 1 2 procent, dat is dus 3,'
van e in oop . . . .
Maar op dat ogenblik luidde de sehoolbel en
verseheen meneer Zwart in de deuropening . De
drukte op het plein verstilde tot een zaeht geroezemoes van stemmen. Meneer Zwart liet lachend
zijn blik over de kinderen dwalen, terwijl ze twee
aan twee met een vrolijke groet langs hem voorbij
liepen. Even bleef zijn oog rusten op A Seng en
Arsih, die druk f luisterend nader kwamen . En
het leek wel, of hij haar gedachten kon raden,
toen hij zei : ,,Stil maar, A Seng, die sommen zal
ik straks wel uitleggen, hoor . . . . ! "
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2. Vreemde gewoonten .
De ramen van de school stonden wijd open en
toch begon het een beet] e drukkend to worden in
bet lokaal . Maar al viel er bier en daar wel eens
een druppeltj e zweet op een bank, bet werk moest
doorgaan. Trouwens, aan een beetje warmte warm
de kinderen hens wel gewend .
Het was een heel andere kias dan in Holland .
De kinderen warm niet alleen verschillend van
huidskleur, ook bun aanleg liep meer niteen .
Arsih kreeg een extra-beurt bij de behandeling van de procent-sommen en toen snapte ze
er nog niet veel van, terwijl A Seng er niet de
minste moeite mee had . Zij was als alle Chinese
kinderen een geboren rekenaarster, maar Nederlandse taal was voor haar bet moeilijke yak . Waarom bet ene deelwoord op een t en bet andere op
een d moest eindigen, was voor haar een onbegrijpelijk raadsel .
Om half elf was er een half uur gauze en om
een uur grog de school nit. Toen warm ze vrij
voor de hele dag, maar ze kregen huiswerk mee .
Op bet plein kiampte A Seng Gerdientj e aan .
„Rij d je een eindj e met me mee ?" vroeg ze. ,,Ik
Jaap en Gerd . IX,2e dr . -- 2
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moet even naar de pasar 1), om een kendi y) to
kopen."
Gerdientj e wilde wel.
„Als ik maar tegen half twee thuis kan zijn
voor de rijsttafel," zei ze.
De grootste drukte bleek al voorbij to zijn, toen
ze op de pasar kwamen . De vrouwen, die voor
dag en dauw met haar koopwaar nit de naburige
dessa's naar Bandoeng waren gekomen, hadden
haar kippers en groenten, haar vrnchten en rijst,
haar gevlochten mandj es en dergelijke artikelen
reeds aan de bewoners van de stall verkocht en
voor het ontvangen geld haar inkopen gedaan
olie, tout of vis, een baadje 3 ) of een ijzeren kookpan. Nu waren de meeste van die vrouwen al weer
op weg naar uls .
Maar Chinese kooplui waren er nog wel en A
Seng richtte zich tot een van hen, die bij een
kraamp j e met aardewerk zat. Het gesprek werd
in het Chiness gevoerd en Gerdientje verstond er
dan ook geen woord van . Zij keek naar de koopman, die met druk gebarende handers zijn waar
stood aan to prijzen en plotseling zag ze met
verbazing, dat de nagel van 's mans rechterpink
wel zes centimeter lang was!
„Zou hij dat mooi vinden 2 " dacht ze . ,,Of zou
het misschien bijgelovigheid zijn `~ . . . . "
Toen A Seng had of gerekend en een mooie roodaarden karaf in haar f ietstas pakte, kon Ger1) Markt. 2) rood-aarden kruik . 3) buffs of jak .
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dientj e niet laten, naar die nagel to inf ormeren .
Haar vriendin lachte er een beet] e om . Volgens
haar was het alleen maar een onschuldige opschepperij van de man . Die lange nagel was het
zichtbare bewijs, dat hij geen handenarbeid behoef de to verrichten en dus een man van aanzien
was.
„En jouw vader dan 2 " vroeg Gerdientj e .
Want ze wist, dat A Sengs vader eigenaar van
een grote rijstpellerij was en dus nog heel wat
meer in de melk to brokken had dan een gewone
marktkoopman.
„Die kan dus wel aan al zijn vingers zo'n schop
laten groeien !" zei ze.
A Seng schaterde het nit .
19

„Die is goed, Ger ! Ik zal het tegen Vader
zeggen ! wat een leuk geklepper zal dat worden,
als hij dan zijn brieven op de schrijfmachine tikt !"
Lachend namen de meisj es of scheid en Gerdientje zette er meteen een funk gangetje in . Ze
reed nu langs de kali 1) en zag, hoe Soendanese
vrouwen de was behandelden . Erg zachtzinnig
ging dat niet . Ze stonden een paar meter van de
karat tot haar knieen in het drabbig-bruine water,
maakten het goed pat, smeerden er wat zeep op
en sloegen het dan met kracht tegen een grote
steep . Een borstel hielden ze er niet op na .
„Wat zou Grootmoe wel zeggen," dacht Gerdientj e, „als ze deze manier van wassen zag ! . . . .
En wat zou ze opkijken, als ze merkte, dat het
goed na deze behandeling toch schoon geworden
was ! "
Een eindje verder waren een paar vrouwen in
dezelfde kali aan het baden . Een paar meisjes
van een jaar of zes ploeterden wat langs de karat
en een paar ventjes van misschien vijf renden
poedelnaakt over de straat . Dat vond men in Indonesia iets heel gewoons . Hat was geen taken van
armoede ; in dit warme klimaat kon men hat nu
eenmaal met heel weinig kleren stellen . Hat enige
wat die jongetjes droegen, was een koordj e om de
teals, waaraan een vreemdsoortig dingetj e bungelde : bij de een een stukje lood of een steentje,
bij de antler een klein kokertj e van bamboe, en
1) rivier .
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Gerdientje wist wel, dat daar meestal een beschreven stukj e papier binnenin zat. Pat warm
de djimats 1} die de kinderen tegen bone geesten
moesten besehermen .
Een voortdurende angst voor geheimzinnige
maehten beheerste her dikwijls het leven der
mensen .
1) talismans .
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3.

Thuis.

Toen Gerdientje bij bet hek van de ouderlijke
woning van de f iets stapte, stond kleine wim
al op haar to wachten .
„Nou ikke f ietsen, nou ikke f ietsen ! " riep hij
en natuurlijk kreeg de kleine rakker zijn zin. Met
een hand hield Gerdientje bet stuur vast en met
de andere tilde ze broer op het zadel . Het kostte
wel enige moeite om zijn spartelende beentj es op
de goede plaats to krijgen, maar bet lukte toch .
wim kon nog lang niet bij de trappers, maar dat
hinderde niet.
„O'ei, wat r j ikke hard!" riep hij, in bewondering voor zijn eigen durf . En in vliegende vaart
dat vond hij tenminste -- grog bet op de voorgalerij af, waa.r Vader en Moeder lachend stondeil
to kijken .
„Een glas air dj eroek 1 ), Gerdientje 2" riep
Moeder .
„Dolgraag, Moe ! " riep Gerdientj e terug en
meteen nam ze de bocht om bet huffs been en kwam
bijna met wim in bet bloemperk terecht . Sapoeri
snelde to hulp, reed de f iets tot aan de goedang 2)
en tilde wim toen met een hoge zwaai van bet
1) kwast .
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2) bergkamer.

zadel . Gerdientj e zette de f iets weg en haastte
zich naar de voorgalerij, waar een glas ijskoude
dj eroek al op haar waehtte . Ha, dat smaakte na die
rit door de warmte ! En het was f ijn om hier
nog even nit to kunnen blazen, terwijl Sapoeri in
de achtergalerij alles klaar zette voor het middagmaal.
Sapoeri was een handige knaap . Reeds als veer
tienj arige jongen was hij bij Gerdient j es ouders
in huffs gekomen, toen ze nog op Nieuw-Guinea
woonden, en char hielp hij Vader veel bij het verplegen van de zieke .n in het zendingshospitaal .
Eigenlijk was dat zijn lief ste werk, maar nu men
23

hem char niet voor nodig had, maakte hij zich wel
op een andere manier nuttig . Nu hielp hij Njonja in
de huishouding en hij zou het Nijven doen, zolang
d e f amilie op Java woonde . Langer dan aeht maanden zou dat niet zijn, had de toewan hem verteld,
en waar hij dan heen zou worden gestuurd, moist
hij nog niet . Maar welke de toekomstige standplaats van de zendeling ook mocht zijn, Sapoeri
ging mee, al was het ook tot aan het uiterste eind
van de archip el .
Nu had hij de rijsttafel klaargemaakt en de
njonja had hem heel niet behoeven to helpen. En
bij zo'n rijsttafel kwam nogal moat kijken ! Een
pond rijst gaar laten stomen, dat zou Gerdientje
desnoods ook nog wel kunnen . Maar bij een echte
rijsttafel hoorde ook : gebraden kip, sajoer
(groente), gezouten ei, mata sapi ( gebakken ei),
kroepoek, gebakken zoute vis, gebakken pisang,
zoute pindanootjes, en dan nog verschillende sambalans, allerlei gepeperde hapjes .
Gerdientje had in Holland meestal niet antlers
gegeten dan aardappelen met jus en pap toe en
ze keek wel erg vreemd op, toen ze voor het eerst
zo'n uitgebreide rijsttafel voorgezet kreeg . Maar
omdat ze als altijd een gezonde honger had, tastte
ze Plink toe en spoedig zat ze heerlijk to smullen
van al die voedzame en smakelijke hapjes .
Maar met die sambal had ze eens een bittere,
of beter gezegd, een branderige ervaring opgedaan! Wanneer ze char later aan terugdaeht,
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vergeleek ze zich zelf altijd weer met Puk,
de hoed van Jaap, toen die door Gijs, de
olide knecht, van het eier-snoepen werd genezen .
Teen liet Gijs de hond een ei ophappen, dat
hij gevuld had met mosterd en peper en Gerdientj e begreep pas aan deze rijsttaf el, hoe benauwd de kleine hond het toen moest hebben gehad.
Sapoeri had een schoteltj e met rood spul mast
haar bord genet . wat dat voor goedje was, wilt
ze niet. Het leek wel aalbessenj am, vond ze ; het
nag er in ieder geval erg aantrekkelijk nit .
Vader nam er een f linke schep van op zijn bord.
Gerdientje deed het hem na, legde een flinke
portie op een lepel rijst en voor haar ouders haar
konden waarschuwen, had ze de hap al hinnen . vat
kreeg ze het toen to kwaad ! Het leek wel, of haar
keel in brand stond en de vlammen nit haar mood
sloegen ! Vlug nam ze een slok water, maar dat
hielp geen zier. De tranen liepen haar over de
wangen en het duurde wel vijf minuten, eer ze
verder kon gaan met eten . En zelf s vandaag nog
keek ze met afgrijzen naar alle schoteltjes waar
wat roods op lag . Maar zoute vis bij de rijst vond
ze wel lekker . Een gebakken pisang en een spiegelei
versmaadde ze ook niet . Voor dessert mocht ze
toen nog kiezen tussen een sawoe manilla 1) en
een mangga 1 ) en ze koos het laatste, maar toen
kon er ook niet veel meer bij .
Na het eten grog Vader weer de stall in. Moeder
1) Indonesische vruchten.
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en Wim verdwenen voor een uurtje achter de
klamboe en Gerdientje begon gauw aan haar
huiswerk . Veal was hat niet : een taaloefeningetj e
maken, twee bladzijden nit hat aardrijkskundeboek goed overlezen en een kaartje van Celebes
tekenen. In ruim een uur was ze er mee klaar .
Ze ging nog gauw een praatje maken bij A Seng,
haar baste vriendin, daarna speelde ze nog een
half uurtje met Wim in de achtergalerij en toen,
om een uur of vijf, kwam hat gezelligste uurtje
van de dag.
Nadat ieder wear was wezen mandien en
schoon goed had aan,getrokken, verzamelde de
hole f amilie zich in de voorgalerjj . Moeder sehonk
een kopje thee en Gerdientje mocht er een biscuitje bij presenteren . De zonnesehermen ware n
opgetrokken
hat was buit.en merkbaar frisser
geworden .
Toen kwam de post, waarnaar iedere dag reikhalzend ward uitgezien. Hij bracht een hale stapes :
kranten en een brief van hat zendingsbureau voor
Vader, een tijdschrift voor Moeder en toen nog
een brief. Gerdientje kon wel dansen van vreugde . .
toen die van Jaap bleak to zijn en natuurlijk aan
haar geadresseerd . Ze speed hem dadelijk open
met vaders zakmes . Het was een brief van vier
kantjes bloc-note en zo spannend van inhoud,
dat zij er haar thee koud voor liet worden .
„Ze rijden in Holland al op schaatsen !" riep ze
en las wear verder.
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,,En Opa heeft achter een strOper aangezeten !"
kwam er even later . ,,Hij heeft nachten lang in
het bos op de loer gelegen ."
,,Maar nii heeft hij hem gepakt," deelde ze na
een poosje mee . ,,En Jaap is er bij geweest,
V~der! En Nimrod heeft zich zo prachtig gehouden . Ha, die brave Nirnrod! 0, wat zon 1k ze
graag weer eels allernaai zien, die lieve mensen,
en die oude Nimrod ook!"
,,Lees nu maar gauw de hele brief voor," zei
Moeder . ,,Merk j e niet, dat wij aflernaal branden
van verlangen om alles to weten wat er gebeurd
is? "

•
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Dat deed Gerdientje en then kwam het hele
stropersverhaal . Ze zagen er nog over na to praten,
then de schemering al was ingevallen. Die duurde
maar kort . Sapoeri bracht de lamp en then werd
het nog veel gezelliger . Een koele avondwind
streek langs het huffs, de bomen op het erf ruisten
zacht. Ergens ver weg in het donkey speelde iemand
op een fluit ; een vreemd lied was het, zacht en
weemoedig, en diehtbij, op het erf, klonk het eentonig gesjierp van honderden krekels .
Ze zwegen en staarden in het donkey, terwijl
een grote naehtvlinder om de lamp f ladderde en
grillige schaduwen langs de wand begonnen to
dansen. Maar hun gedaehten warm niet hier, in de
tropennacht . Ze zagen Grootmoe in haar kamertje,
ze zagen Opa door het bos gaan met de zwarte hond
op zijn hielen en then Gerdientje naar bed moest,
maakte ze lange slepende passen, alsof ze op
schaatsen reed. Hoe goed ze het ook hadden in di±
heerlijke land, hun hart bleef toch in Nederland .
f
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4.

Een brief aan jaap .

Het regende . . . . seen, gees pijpestelen, maar
minsteiis even dikke waterstralen ! Het was een
zware tropische bui . Gerdientje, die in de galerij
stond, keek door eei gordijn van water de tuin in .
,,Wie daar door moet, " dacht ze, ,,is binnen
enkele ogenblikken tot op de huid toe sat !
"
Sap'e;ri moest or door . Hij was door de bui
overvalien, toes hij in de toko op de hoek
was . om eeia pakje strootjes 1 ) to hales en hij
kon het erode niet of wachten, omdat hij nog
veel in de keuken to doen had . Wat moest hij
m 6? Als alle Indonesiers had hij een gewel
dige hekel aan natregenen . Maar de slinnnerd
moist raad . Naast de toko groeide een pisangboom .
Daar rukte hij een blad of en hield dat boven
zijn hoof d. Het blad was minstens anderhalve
meter lang en een halve meter breed en kon dus
uitstekend dienst doen als paraplu . Met grote
sprongen rende hij op huffs aan en ondanks zijn
haast zorgde hij er angstvallig voor, niet in een
van de vele plassen to trappen.
1) Indonesische cigarettes .
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„Wah, hoed] an besar ! " 1 ) riep hij grijnzend
tegen Gerdientj e, zodra hij onder het veilige dak
van de overloop was gekomen en hij smeet zijn
regenseherm op het grindpad in de tuin .
,,Wah, jij bang voor een regenbuitje 2 riep
ze plagend terug .
Maarr dat slikte Sapoeri zo maar niet .
„Buitje 2" zei hij verontwaardigd . „Dit wel lijkt
waterval van Schaf f hausen ! "
Ja, een waterval, dat was het . Een wolkbreuk
leek het wel . Op het zinken dak van de overloop
kletterden de regenstralen, alsof het knikkers
warm . Alle planters in de tuin lagers platgeslagen
ter aarde. Een vreemde muf fe lueht steeg van c ,
lm
odem op .
1) Hu, wat regent het hard!
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„~l'och wel leak wear," daeht Gerdientje, „Om
gezellig naar to kijken, als j e droog binnen zit
Kom, ze zou maar eens aan hat werk gaan .
A Seng had zullen komen om samen met haar
hat huiswerk to makers, maar die zou nog wel ears
uurtje wegblijven, nu hat zulk wear was . Ze kon
.dus mooi aan een brief voor Jaap beginners . Even
later zat ze in haar kamer met een grout sehrijfbloc voor zich en schreef bovenaan hat blaadj e
Bandoeng, 19 December .
En toen rustte haar pen en moest zij zich even
bezinnen, of zij zich hens niet vergist had : December . . . , en dan dit zwoele drukkende wear!
Het boswachtershuis zou flu misschien in de
sneeuw liggen en alle bomen warm kaal en Grootmoe liep met een dikke wollen doek om haar
hoof d, als ze even naar hat schuurtje of naar hat
kippenhok moest . . . .
Zij zuchtte en las de brief van Jaap nog eens
over. Eerst alles van die stroper en toen van Rie
en Toos, haar vroegere vriendinnen, die haar de
goeten deden, en van Gijs, die malle, goeie, ollde
Gijs, die voorgesteld had om een grout pakket
met worst en spek naar Indonesia to sturen, omdat hij van mening was, dat een mans van rijst
toch niet levers kon . En toen nog over hat schaatsenrijden en dan dat merkwaardige slot
211

Van ons alien nogmaals de hartelijke groeten,
ook voor je ouders, als steeds,
Hoogachtend
je toegenegen vriend
Jaap .
„Zou Gijs dat make slot sours gef
hebben?" vroeg Gerdientje zich af.
Maar kom, nu was bet haar beurt .
ze schrijven2 Voornit, ze zou maar
alsof ze met hem zat to praten . En hem
funk wat van Indonesia vertellen .

abriceerd
Wat moest
net doen,
maar wear

Baste Jaap,
Het giet op hat ogenblik . Maar ik zit lekker
droog en knus in mijn kamer . Moeder slaapt en
Wimpie ook. Vader is niet thuis en Sapoeri is in
de keuken bezig .
We leven nu in de Westmoesson . Zo noemen
ze hier de regentijd . Die duurt op Java van October tot April, heb ik mij laten vertellen . Het
regent dan niet iedere dag, boor, en meestal breekt
de bui pas na de middag los . Maar als bet regent,
erg je dan maar ! . . . .
Vader beef t me verteld, dat er in die maanden
wel vier of vijf maal zoveel regen vast als in Holland in een heel jaar . Onweren kan bet hier ook
geducht . Maar regen of geen regen, bet bevalt
mij hier best . Ik heb sours net bet gevoel, of ik
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al jaren in dit land van zon en palmen heb gewoond .
Van de warmte heb ik heel geen last . Moeder
zegt, dat ik wel anders zou praten, als wij in
Djakarta of Soerabaja woonden . In the kustplaatsen is hat veal hater dan hier . Ik heb dat trouwens
zelf ook wel gemerkt, toen wij ears dag in Djakarta
waren, maar ik vond, dat hat daar toch ook best
uit to houden was . Dat komt misschien ook wel,
doordat de huizen hier heel anders ingericht zijn
dan in Holland .
De kamers zijn veal groter en alle vloeren zijn
varl steep . Er ligt geen vloerkleed op de grond,
maar een dune mat . Behangselpapier schijnt in
Indonesia onbekend to zijn. De wanders van de
kamers zijn in een lichte kleur gekalkt, net zoals
bij jullie de muren in de school . Deuren en ramen
staan overdag allemaal wagenwijd open .
Ik dank, dat jij hat hier ook best naar je zip
zou hebben, ~Jaap . Kun je in de Kerstva.cantie
niet komen 2 Met een vliegtuig duurt de refs
maar een paar dagen ! Rijsttaf el zou je vast wel
graag lusten . Maar we eten ook wel lets anders
dan rijst, hoor, vertel dat maar eens aan Gijs . De
bakker verkoopt hier net zulk lekker brood als
in Holland en kaas, koek, jam en worst kun je
hier ook kopen.
Van mieren in de soap, zoals meneer Van Debben
vertelde, heb ik nog nooit lets gemerkt . In de tuin
krioelt hat sours van mieren en die strekken burs
rooftochten wel eens uit tot onder de taf el in de
Jaap en Gerd . IX, 2e dr . - 3
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aehtergalerij, als char jets van bun gading to
halen valt, een korreltj e suiker of een kruimeltj e
brood . En als ze de leans kregen, zouden ze wel
op de taf el willen komen, om van de soap mee to
eten, maar dat kunnen ze niet, want de taf elpoten stain alle vier in een blikj e met water .
Tjitjaks zijn bier ook genoeg. Als ik nu even
opkijk, zie ik er vier tegen de wand zitten en twee
dribbelen Tangs bet plafond . Laatst vial er een
naar beneden en kwam midden op de taf el terecht .
Daar bleef bet diertje angstig naar mij zitten
kijken . Ik heb bet voorzichtig op de grond genet
en toen kroop bet wear gauw tegen de muur op .
Het zijn hens aardige beestjes en nuttig zijn ze
ook, want ze verdelgen een heleboel muskieten .
Die zijn net zo lastig als in Holland de muggen,
maar sommige soorten zijn veal gevaarlijker . Die
brengen de malariaziekte over, waar in Indonesia
ieder jaar duizenden mensen aan sterven .
Laatst kroop er een grote slang in de taro . Hij
stale zijn kop omhoog en siste tegen nlij . Ik
glng natuurlijk hard op de loop, maar Vader
kwam er bij en zei, dat bet een ongevaarlijk
snort was . Nu zie ik hem nog wel eens . Hij zit
vaak in de kamperf oelie bij de put, maar ik ban
er nlet bang maar voor.
Van antler wild gedierte mark je bier in Bandoeng niets . Maar in de bossen van Zuid-Pasoendan moat volgens Arsih heel veal wild zijn
tijgers, rhinocerossen, buff els en wilde zwijnen .
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Haar vader gaat er wel eeris op j acht . Arsih is een
van mijn vriendirnieri. Ze woont in Soreang, zowat
twintig kilometer ten zuiden van Bandoeng .
1k heb flu drie leuke vriendinnen op school :
Arsih, A Seng en Willy Versehuren . Willy's
vader heeft een koffieplantage in de buurt van
Madjalengka . Er is daar geen Hollandse school,
daarom woont ze nu in Bandoeng bij haar oom
en tame Van der Ham . Met Kerstmis en Pasen
gaat ze natuurlijk naar huffs . Ze heeft al gevraagd,
of ik niet een paar dagen bij haar wil komen
logeren.
Nu, ik zou best willen, maar gisteren kreeg ik
een brief van Hanneke Laurens nit Soekaboemi,
weet j e wel, die met n4j op de boot was. Die rekent
er beslist op, dat ik met Kerstmis bij haar kom .
1k hoop plus eerst op ,,theevisite" to gaan, want
char hebben ze een theeplantage . 1k krijg het nog
druk, merk je wel
Nu heb ik flog nets van die lange brief gezegd, die
ik een paar dagen geleden van j on heb ontvangen .
Fijn j o, wat heb j e me veel verteld! 1k heb er de
hele nacht van gedroomd, hoe jij met Opa achter
die stroper aanzat! Wat heb je Opa Plink geholpen! En wat leak, dat j e nog een cadeautj e
van de notaris tegoed hebt! Wat kies j e Heb j e
al een fiets, of zon dat teveel worden 1k heb -er
een gekregen, een prachtig groen karretje met
terugtraprem.
Er hondt net een sado sail voor het huffs . Dat is
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een tweewielig rijtuigje met een klein paardje er
voor. Zou dat A Seng zijn? Het regent lang zo
hard niet meer als daar straks .
Ja boor, ze is bet ! Nu moet ik eindigen. Opa en
Grootmoe krijgen morgen een brief van me en
Gijs de volgencle week . Hartelijke groeten voor
allemaal en natuurlijk ook voor j ou van
Gerdientj e.
Daag!
II

933/
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5.

In de theetuin,

En nu was ze dan op Boenga Wangi ! ') Zo heette
de theeplantage van de heer Laurens, die op de
zuidelijke helling van de Ge .de lag, een hoge berg
in West-Pasoendan .
Hanneke was nog dezelfde vrolijke vlotte meid
van drie maanden geleden . En ze hadden elkaar
zoveel to vertellen, dat ze niet uitgepraat raakten .
Nadat Gerdientj e zich wat opgef rist had en een
glas limonade had gedronken, liepen ze samen de
tuin in en haalden oude herinneringen op . Hanneke vertelde van Joop, van wie ze pas een brief
gekregen had uit Makassar en Gerdientj e van
lange Jan, die al een paar keer bij haar geweest
was in Bandoeng en die haar een prachtig nieuw
Bijbels vertelboek gebracht had, omdat het oude
er zo gebruikt uit was gaan zien, dat hij dat niet
meer terug durf de geven.
„'t Is toch wel een leuke vent," zei ze . „Hij is
veel aardiger geworden, vied ik . Hij is lang zo'n
opschepper niet meer . 0 zeg, en hij bracht me clog
een mooi meisjesboek extra ! Omdat hij mijn kindeibijbel zo lang gehouden had, zei hij . Een leak
boek, meid ! Moet je horen . . . . "
1) De naam betekent : welriekende bloem .
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„Ik zal je wat antlers vertellen," lachte Hanneke .
,,Hij komt vanmiddag bier ! "
„wie 2 Lange Jan 2"
„Ja, met zijn ouders . Vader beef t ze uitgelzodigd om de Kerstdagen bij ons door to komen
brengen . Ik heb bij mijn vijand van de boot nog
wat goed to maken, zei Vader . Je herinnert je
toch nog wel, dat bij Jan z'n Vader bij bet watergeveeht verslagen beef t 2"
„Schei uit !" lachte Gerdientje . „Ik zie dat lange
eind mens nog van de balk aftuimelen en kopjeonder gaan !"
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„Nu moesten jouw wader en moeder er eigenlijk
ook bij zijn," zei Hanneke spijtig .
Ja, daar was Gerdientje bet mee eens, maar dat
kon niet . Vader moest morgen, eerste Kerstdag,
op drie plaatsen preken en tweede Kerstdag ook
nog veer. Zij zouden later wel eens komen .
„En dan kom ik natuurlijk ook weer mee," zei
Gerdientje . „Voor mij betekent bet winst . Maar
non moet je me eens wat van de thee vertell en .
Want als de school weer begint, moeten we een
opstel waken over lets, dat we in de vacantie
beleefd hebben en ik wil bet over jullie theeplantage hebben. Dus, vertel maar op. Ik weet alleen
van thee, dat je bet drinkt uit een kopje, en dat
is niet genoeg voor een opstel . Maar jij bent de
dochter van een theeplanter, dus kom maar op
met je wijsheid . Zeg, is 't hier altijd zo fris2 Ik
heb hier nog geen zweetdroppeltj e laten vallen ! "
„Geen wonder, je bent hier op twaalf honderd
meter hoogte," zei Hanneke . „Verleden week
beef t het op een nacht zelf s een beet] e gevroren ! "
„Lekker ! " zei Gerdientje . „Aj o, ga verder ! Nou
over de thee ! "
„Makkelijk gezegd!" pruttelde de aader . „Ik
woon hier pas drie maanden ! Vader beef t mij
ook alles moeten uitleggen . Maar vooruit, ik zal
het proberen . Zie j e al dat groen tegen de
berghelling op 2 Dat is allemaal thee . Vijf jaar
geleden was hier nog een groot bos . Vader beef t
dat laten kappen en toen deze theetuin aangelegd .
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Op kweekbedden heef t hij thee gezaaid en toen de
plant] es groot genoeg warm, zijn ze uitgezet . Nu
staan er duizenden theestruiken . Als zo'n struih
drie jaar oud is, kunnen de blaadj es voor het eerst
geplukt worden ."
„Jullie plukken dus geen bloemetjes, maar
blaadj es, " zei Gerdientj e.
„Ja," antwoordde Hanneke. „Heb jij wel eens
een bloemetj e in j e thee' zien drijven 2 Nee he
Maar een blaadj e wel ! Maar kijk, daar staan een
paar struiken in bloei . Die moeten nieuw zaad
leveren voor de kweekbedden, want volgend jaar
wil vader riog een paar duizend ' planten uitzetten . "
Zo'n bloeiende theestruik wilde Gerdientj e wel
eens van nabij bekijken. Hanneke plukte een trosje
bloemen voor haar of en hield haar die onder de
news .
„Heerlijk ! " riep Gerdientj e . „Die ruiken naar
thee !"
„Stet je voor ! " lachte Hanneke . ,,Had je
sours gedacht, dat ze
naar viooltj es zouden
ruiken 2"
Ze plukte flu ook
een takj e met alleen
maar blaadj es of.
„Het lijken net wilgeblaadjes," zei ze.
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,,Kijk maar, alleen is de rand inlet glad, maar
gezaagd ."
„En wat gebeurt er nil met die blaadj es, als
ze geplukt zijn2"
„Nou, daar weet ik ook maar weinig van," zei
Hanneke. „Eerst gaan ze naar de verf lenszolders,
dan in de rolmachine, dan worden ze gef ermen ,
teerd en daarna worden ze in de droogmachine,
foil, gedroogd natuurlijk . En dan wordt de thee
gebroken en gezeef d en eindelijk komt er bij het
inpakken fog een heleboel kijken . Daar mogen
alleen kisten voor gebruikt worden, die van binnen
met theelood zijn beslagen . Bovenop de thee wordt
een vel zilverpapier gelegd en dan gaat de kist
dicht . Dat is allemaal om niets van de geur verloren to laten gaan . vooral de beste snort, de
Peeco, dat is de thee van de fijne topblaadjes . . . .
Waarom lack je zo ? Zei ik sours iets geks 2"
„Nee, nee," verzekerde Gerdientj e . „Maar als
jij fog eens zegt, dat je van thee niets weet, laat
ik je honderd straf regels schrijven ; 1k mag mijn
beste vriendin fief voor het lapje houden . Begrepen ?"
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6 . Verdwaald in hey oerwoud .

De volgende morgen wend Gerdientje wakker,
doordat iemand haar aan haar arm heen en weer
schudde en ze hoorde Hanneke 's stem f luisteren
„Gerdien, he, word eens wakker ! Zachtj es hoor,
niet hardop praten ! Zeg, hoor es, ik heb een plannetje. Doe je mee 2 "
,,He . . . . watt Ja, ja,.natn urlijk ! ' ' f hlisterde
Gerdientje. „wat is er dan2"
Ze kwam snel overeind en bops ! stootte ze
met haar hoof d tegen dat van Hanneke . Daar
moesten ze zo om lachen, dat ze haast niet meer
op konden houden. Hanneke ging op de rand van
het bed zitten en beiden wreven ze de pijnlijke
plek.
Het was nog sehemerdonker . Een sehuehter
blauw lieht kwam door de ramen en alles was nog
nachtelijk stil .
„wat wil je toch zo vroeg?" zei Gerdientje.
„Ssst, meid, sail ! Ik heb een plannetje . Het is
Kerstf eest nu, of liever straks, he? Zullen we
1~aar buiten gaan en een hele bende bloemen plukken, om daarmee de kamer to versieren2 Ik weet
er genoeg en hele mooie . Jag"
„Natuurlijk, leuk zeg, ik doe niee !" fluisterde
42

Gerdientje . Ze sprong uit bed en begon zich
haastig aan to kleden. Wassen deden ze gees
van tweeen. Dat zou teveel lawaai makes .
Een paar minutes later slopes ze de gang op,
maar nauwelijks hadden ze een paar stappen gedaan, of ze stonden verschrikt stil . Want een
dear ging open en een stem vroeg : „Hei, moeten
we al opstaan2 Wat willen jullie zo vroeg2"
Het was Jan, die zijn slaapkamer mast die van
de meis jes had en door hun gestommel gewekt
was. Ze maakten hem f luisterend deelgenoot van
het plan en hij was vol geestdrif t om mee to gaan .
De anderen wachtten in de voortuin op hem .
Het was koud buiten, maar toch heerlijk . De
bomen stonden als donkere silhouettes in het
prille licht van de morgen . Een koele wind kwam
van de bergen en ruiste in de maehtige kroon
van een rasamala-boom . De eerste vogels begonnen to zingers . En de hemel in het Oosten kleurde zich met een f el rood, waar rozerode wolkj es
hovers dreven.
Daar was Jan al . Ze names hem gauw mee,
een eind van huffs af, want hij had zo'n harde
stem . Pas hij de schuren durfden ze hardop prates .
„Wacht even," zei Jan . „Ik wil me toch eerst
een beetle wassen . '
Hij streek met beide handers door het natty
gras en waste met de dauw zijn gezicht .
„Lekker, zeg ! " proestte hij . ,,Moet je ouk
doers! Waar gaan we paar toe, Han °?"
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„Naar het bos," zei Hanneke . „Daar groeien
huge slingers met heel mooie, witte bloemen . Ik
ben er een keer met Vader geweest en toen hebben
we er een heleboel geplukt . En prachtige rode
staan er ook . Stel je voor zeg, als we daar de
kamer mee versieren! De rode op de tafel en een
witte slinger om de leuning van iedere stoel ."
„En een om de lamp," zei Gerdientje . „En een
over de taf el, tussen de bordj es door ! Prachtig
zal dat staan !"
Ze moesten ver lopen om bij het bos to komen,
de hele theetuin door . Ze gingen de beek over, die
dwars door de tuin stroomde, en tegen de leuning
van de brug bleven ze staan . Want de hemel,
die al telkens hun blik getrokken had, was
nu zo prachtig, dat ze er stil van werden . De hele
lucht was vol met kleuren en stond als een bijna
doorzichtige koepel boven de wachtende aarde .
Fel rood was de kim, daarboven stond een kring
van oranje, dan van geel, van lichtgroen, van
violet, van lila en al die kleuren vloeiden zacht in
elkaar over.
Ineens was de zon er . Hij stale zijn gouden rand
boven de horizon en klom snel hoger .
„Prachtig, he 2 " zei Hanneke zacht . Gerdientj e
gaf geen antwoord, ze hoorde het niet eens . Maar
lange Jan zuchtte een keer en riep toen : „Ik
heb honger, lui, kom, laten we opschieten!"
,,He, daar moet je nou een jongen voor wezen!"
zei Hanneke geergerd .
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,,WaarvoorV' vroeg Jam
,,Om dat to kunnen zeggen !"
,,Wat, dat 1k honger heb ' ' vroeg Jan verwoiicierd . ,,Kun jij dat dan niet zeggen? I-Jet is zo ! 1k
ranimel van de honger !"
,,Wie zegt dat non op zo 'n moment ! " zei Hanneke . Ze stak haar arm door die van G-erdientje
en liep verder. Jan sunge1de aehteraan.
Aan het eind van de tuin leidde een smal paadje
het bos in . Het was er tamelijk duister, de zon
kon oumogelijk door het dichte gebladerte dringen .
bog boven hen, in de toppers van de bomen,
kwinkeleerden de vogels . Sours vloog een duff
op van een lage tak en dan daalde een regen van
glinsterende druppels neer . Alles was hier voehtig
van de dauw en de j urken van de meisjes vertoonden spoedig donkere natte plekken .
Hanneke liep voorop . Het pad steeg voortdurend en plotseling splitste het zich in tweeen .
Hanneke aarzelde een ogenblik, daarna koos ze
het linkerpad . Pat volgden ze een pons . Het weed
hoe langer hoe smaller en boven burs hoof den
groeiden de takken steeds meer samen . Het was
alsof ze een hol ingingen, dat gevormd werd door
het groen. Slingers hingen van de takken neer
en versperden sours bijna de weg . Wat een heerljjk geheimzinnig loos was dit!
Opeens stonden ze versehrikt stil, want vlak
naast hen in de diehte struiken hoorden ze bet
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gekraak en gesnuif van een groot flier, flat zich
ijlings uit de voeten maakte,
„Wat is flat 2" riep Gerdientj e, met bonzend
hart. „Toch geen tijger, hoop 1k?"
Hanneke lachte haar uit .
„Wel neen, meld, tijgers zijn bier niet, zo dicht
in de buurt ! Een moesang 1) was bet zeker, of even
varken, woes maar niet bang, boor! Er kan je
mots overkomen. "
Maar haar stem klonk zo raar! Net, alsof ze
zelf toch ook niet helemaal gerust was .
„Ben jij ook bang, Jan?" vroeg Gerdientje
achterom.
1) wilde kat.
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„Niks hoor," lachte Jan.
„Voor een tijger ook nieti"
,,Ha-ha !" lachte Jan. „Wat zou me zo'n tijgertje 2 Ik grijp hem bij zijn kop en trek hem middendoor, net as . . . . "
„Simson !" hielp Gerdientje .
„Precies . Maa.r ik laat hens niet liggen, hour!
Ik ga hem braden en eet hem helemaal op . Want
ik vlieg haast in brand van de honger ! "
Het pad werd ruimer en ineens splitste het
zich weer . Hanneke stond stil .
„Ja," zei ze peinzend, „nu weet ik het niet
meer, hoor ! her ben ik, geloof ik, niet geweest
met Vader . En die bloemen zie ik nergens . . . . "
„Laten we elk een kant opgaan," stelde Jan
voor . „Dan vinden we ze eerder. Wie ze ziet, moet
de anderen roepen. "
„Neen hoor, " zei Hanneke, „dat doen we niet !
Je kan best verdwalen in dit bos ! Vader heef t
ook gezegd, dat ik er alleen niet in mocht .
Nog een eindje dat pad op en dan gaan we
terug."
„Zouden we maar niet dadelijk terug gaan2"
vroeg Gerdientje een beet] e angstig . „Weet je de
weg nog well"
„Natuurlijk, meid," lachte Hanneke . ,,We zijn
eerst linksaf geslagen en nu gaan we rechts . Pat
kunnen we toch onthouden2"
Maar ze had geen rekening gehouden met de
zijpaadjes, die op het pad uitkwamen en toen ze
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a een vergeefse speurtocht de terugwe ;g aaivaardden, stonden ze spoedig bij een v-vormige
splitsing to aarzelen.
,,IRechts, '' zei Jan.
„Links," zei Gerdientje .
Hanneke koos het rechterpad . Dat slingerde
zich met veel boehten verder, bong orn eeii
grote steep . . . . en toen begrepen ze opeens, dat
ze verkeerd waren . Ze gingen terug en namen het
andere pad . Dat werd hoe langer hoe smaller
en kwam plotseling uit op een open plek in het
bos. Daar was een grote dole boom, een echte
woudreus, omgevallen, alles verpletterend onder
zijn enorm gewicht . De zonnestralen hadden her
vrij spel en sierlijk gekleurde vogeltjes hipten
tjilpend door de struiken .
,,Hier zijn we ook niet geweest, '' zei Gerdientje
ongerust. ,,We zijn weer verkeerd ! "
„ Maar daar zijn de bloemen ! '' riep Hanneke .
Ja, daar hingen ze, smetteloos wit, in lange
slingers peer van de dole takken van de gevallen
boom en ze plukten zoveel ze dragen konden
en hingen die over hun schouder. Wat was het
riu gemakkelijk, dat ze lange Jan bij zich hadden!
Die kiom op de takken en gooide de meisjes
slingers toe van meters lang . IPrachtige, zuiver
witte kelken waren het en ze verspreidden zo 'ii
zoete geur, dat het hele huffs er naar ruiken zou!
En nu terug! Ze zochten naar het punt, waar
ze reehtsaf waren gegaan, maar het was zo gek,
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ze konden het niet vinden . Ze liepen paadje in,
paadje uit, het was precies een doolhof, en ze zagen
geen enkel punt dat ze herkenden . Toen moest
Hanneke wel erkennen, dat ze hopeloos verdwaald
waren . Ze werd plotseling zo moe, dat ze haast
niet verder kon . Ze zette zich peer op een steep,
zuchtte diep en twee dikke tranen kwamen over
haar wangen rollers .
„0, o," zei ze, ,,we komen hier nooit meer uit !
Nooit meer !"
De schrik sloeg Gerdientje om het hart . Ze had
het tot nu toe allemaal zo erg niet gevonden, ze
had op Hanneke vertrouwd . Nu die geen raad
meer wist, zakte haar de cooed in de schoenen
Jaap en Gerd . IX, 2e dr. - 4
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en het huilen stood ook haar nader dan het lachen .
Maar lange Jan riep onbezorgd : „Zeg, ben jullie
non mall2 Wat zou me dat stukje rimboe hier~
We zijn er ingekomen, dan kunnen we er toch
zeker ook weer uit 2 Laat mij maar eens voorop lopen, dan zullen julie zien, dat ik niet
voor niks bij de padvinderij geweest, hen ! Voornit Hanneke, sta op en kom mee . Het is nog maar
half negen, we hebben de hele dag nog voor ons ! "
„Half negen alt " sehrok Hanneke . „Dan zijn we
al urea van huffs ! "
„Zeur niet," zei Jan . Hij stale zijn news in de
lucht en snuf f elde naar all e kanten.
„Ja," zei hij toen, heel beslist . „Die leant op
ruik ik wat ! Wat ruik ik . . . . Boterhammen met
kaas en jam, ontbijtkoek en thee ! Kom mee, lui ! "
Hij beende met grote stappen voor hen uit en
ze volgden in wat betere stemming . Ze dwaalden
achter hem road tussen muren van groen, die zo
dieht warm, dat ze er bijna nergens verder dan
een meter in konden kijken . Ze raakten hoe langer
hoe meer uitgeput en konden de bedwelmende
geur van de bloemen bijna niet meer verdragen .
„Weet je wat 2" bedaeht Jan, toen de meisj es
de hoop weer begonnen op to geven . „Ik zal eens
in die boom klimmen, dan kijk ik overal overheen ! Deed Klein-Duimpje dat ook niet 2 "
Ja, dat was een goed idee, vonden de meisj es .
Dan konden zij zo lang rusten. Maar een plekj e
om to gaan zitten was er niet . Allerlei inseeten
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kropen over de grond en dus bleven ze maar stainn
en zagen bet aan, hoe Jan de ruwe stain van een
kaarsrechte soerian-boom met armen en benen
omknelde en zich met kleine rukj es omhoog trok .
Non, hij kon bet, boor ! Halverwege rustte hij
even en riep naar beneden : „Lekker werk op je
loge maag ! " Daarna werkte hij zich weer vender
omhoog, tot hij boven in de scam was gekomen .
Ten zat hij stil, tuli rde naar alle kanten en
sehreeuwde : „Ja boor, daar zie ik een huffs ! Die
karat op, daar woont de reus, jongens! Nee, bet
zijn schuren, bet zijn julie schuren, Hanneke,
maar ver, heel ver die karat op ! Mensen, wat zijn
we of gedwaald ! "
Hij liet zich vlug weer zakken en toen hij beneden met een pijnlijk gezieht zijn Mote knieen
stood to wrijven, die hij lelijk gesehramd had aan
de ruwe sehors, vroeg hij : „Welke karat weer ik
non 2"
De meisjes hadden bet onthouden . Ze wezen
dwars bet bos in .
„Dan moeten we maar dwars door de wildernis," zei Jan . „Kom mee, reisgenoten, dish±
achter elkaar ! "
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7.

Een vreselijke tocht .

Jan kroop door een gaatje in het groen . De
meisjes volgden . En toen begon een tocht, die ze
hue levee lang niet vergeten zouden . Nooit
hadden ze kunnen deriken, dat een bos zo verschrikkelijk dicht kon zijn . Aan alle kanten
sloot het groen hen telkens weer in . Als ze een
paar meter van elkaar of stonden, konden ze
e&aar niet meer zien . Allerlei bomen en struiken
groeiden wild door elkaar, lange lianen slingerden zich daar tussen door en sours stonden ze eeri
p005 bij elkaar to hijgen en wisten niet, hoe ze
verder zouden komen . Hadderi ze maar een houwer
bij zich gehad, our een paadje to kappen ! Jan
wierp zich sours met heel zijn gewicht in de
struiken, our een opening to makers . Zijn bloes
scheurde stuk, zijn handers bloedden, maar hij gaf
er niet our, ze moesten verder . Hanneke kreeg
een terugzwiepende tak in haar gezicht en een
rode striem tekende zich of op haar voorhoofd
en haar wang . Gerdientje gleed uit op 'de glibberige grond, wilde zich aan een tak vasthouderi
en greep in een dikke harige rugs, die ze verpletterde tussen haar vingers, terwijl de stijve
Karen in haar hand drongeii. Ze veegde liniverend
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haar hand of aan een tak en worstelde weer achter
de anderen aan .
wat was het hier akelig ! En muf f e gear van
rottende plantenresten hing om hen heen. Een
zwerm mllskieten volgd .e hen waar ze gingen en
deed telkens een aanval op hun blote armen en
henen.
In welke richting ze gingen, moisten ze al spoedig
niet meer . Ze worstelden maar verder, op goed
geluk . De jurken van de meisjes, vuil en gescheurd door de dorms, die zich telkens er aan
vastgrepen, plakten aan hun lijf van het zweet .
Gerdientjes keel brandde van dorst. Zij werd hoe
langer hoe angstiger en liep zaeht to bidden, of
God hen wilde helpen, om uit dit verschrikkelijke
oerwoud to komen . Hanneke stelde voor, dat ze
zouden roepen, heel hard roepen, want missehien
was er wel iemand in de buurt om hen to zoeken .
En ze deden het, ze gilden, alle drie tegelijk met
hun droge kelen, zo hard ze konden . Maar de
vogels zongen er even lustig om door, geen menselijke stem antwoordde en ze hadden het gevoel,
dat het geluid van hun stemmen door die muur
van groen die hen omringde, niet heen kon
rlngen .
Hanneke huilde een deuntj e ; Gerdientj e had
veel zin om haar voorbeeld to volgen, maar Jan
behield zijn goede humeur .
„Kindertjes, kindertjes," zei hij, „als Vader
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toch niet bij jullie was ! . . . . Dicht bij elkaar
blijven, boor ! Pas op, char ga ik weer !"
Hij wierp zich in de struiken en worstelde
verder, met zijn armen besehermend voor zijn gezicht . Toen stortte bij opeens met een schreeuw
voorover!
„Ja.n, Jan, wat is er 2 " riep Gerdientj e verschrikt. Ze vocht tegen de takken om bij hem to
komen, en voelde plotseling de grond onder zich
wegzakken . Maar Jan ving haar lachend op . Ze
stonden in bet water van een ondiepe beek, die
door bet bos stroomde . Daar was Hanneke ook.
Die zag bet gevaar en trok eerst haar schoenen
ult, voor ze in bet water stapte .
„Heerlijk zeg!" riep Jan . „Ik viel er voorover
in. Moet je kijken, ik hen drijf ! Ha kinderen, nu
kunnen we drinkers !"
„Zou je 't wel doers 2 ' aarzelde Gerdientj e,
maar ook zij kon de verleiding om haar dorst to
lessen niet weerstaan . Het water was heerlijk
koel en helder als kristal . Het stroomde in snelle
vaart langs bun voeten en langs tientallen stenen,
die in de bedding lagers . Geen tiers meter van hen
af, stroomopwaarts, was een watervalletj e van
een paar meter hoogte, dat een olijk
vrk klaterend
geluid maakte. Ze gingen er been, wasters zich
in het neerstortende water en gingen toen elk
op een steep zitten uitrusten . Hanneke was haar
angst helemaal kwijt .
„Zal ik je eens wat zeggen, jongens2" vroeg
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ze vrolijk . „Dit is vast de beek, die door onze
tuixi stroomt ! Als we die volgen, komen we vanzelf bij de brag . Hoe loot is het, Jan?"
Jan had zijn polshorloge in zijn broekzak gestoken. Nu gespte hij het weer op zijn pols .
„Tien uur.," zei hij . „Een minuet of vijf er over .
0, o, ik gaf een golden voor een boterham!"
„Kom dan maar gauw," zei Hanneke .
Gerdientje was de enige die nog iets van de
bloemen had . Het warm zielig verlepte strengetjes geworden . Zij gooide ze weg . Een stuk
dreef een eind met hen mee, voor het beef
steken achter een dude tak, then ze door de beek
hen weg zochten, springend van de ene steep op
de andere of domweg voortplonsend door het
water. Aan beide zijden stond het oerwoud tot
vlak aan de never. Het ging niet vlug en de tocht
duurde veel longer dan ze verwacht hidden .
Telkens als ze een bocht naderden, hoopten ze
het eind van het bos to bereiken, maar telkens
weer werd hen verwachting beschaamd. Eindelijk,
joist toen Hanneke er over begon to praten, dot
ze missehien toch nog verkeerd liepen, schreeuwde
Jan, die een eind voor de anderen hit liep : „Kong
maar, nor i
e zijn er ! "
Hij stond bij een bocht met zijn lange armen
to zwaaien . Even dachten ze nog, dot hij een flauw
grapje maakte, maar toen ze bij hem stonden,
zagen ze de eerste theestruiken. Ze warm achter
in de thin, de brug lag nog een heel eind verder .
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Maar hier vandaan konden ze een pad volgen
in de richting van het huffs . Dankbaar stapten ze
uit het water . Hanneke wilde haar schoenen aantrekken, maar zag er geen kans toe : haar voeten
waren to veel gezwollen . Jan keek op zijn horloge .
„Hoe laat is het nut" vroeg Gerdientje .
„Vijf minuten over tiers," zei Jan. ,,He, wat ?
Dat was het voor een pons ook alt . . . . Mijn horloge is stil blijven staan ! Ja, dan weet ik het ook
niet meer, hoor ! "
De zon stond bijna recht boven hen . Het kon
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dus niet ver van de middag zijn . Ze haastten zich
voort en toen ze het hoof dpad bereikten, werden
ze door blij geroep begroet . Een paar Indonesische mannen grepen hen bij de hand en trokken
hen mee .
„Hei!" riep Jan, „ik kan zelf wel lopen! waarom doe je dat 2"
Maar den mannen deden alsof ze hem niet begrepen en voerden de kinderen mee naar bet
plantershuis, waar de moeders van Hanneke en
Jan kwamen aansnellen, om bun kinderen vuil en
wel in de armen to sluiten .
„Njonja . ik heb ze gevonden," zei een van de
mannen.
„Ik was er ook bij ! " riep een tweede .
„Ja, en ik zag ze bet eerst!" verzekerde een
derde .
„Jullie krijgt alle drie een beloning, boor !"
beloof de Mevrouw Laurens . „Ga nu maar tegen
de anderen zeggen, dat alles in orde is . Begrepen2"
„0, kinderen, kinderen, wat zien jullie er nit!"
riep de moeder van Jan . ,,Net een stet schooiers !
Hoe komt dat toch 2 wat is er gebeurd ? waar ben
je zo lang geweest 2"
„Ja moeder," zei Jan, „dat kan Hanneke zo
goed vertellen . Ik kan niet meer praten van de
honger . Mijn maag knerpt er van . Haal me tocb
een boterham ! "
Maar Hanneke hing aan de arm van haarr
moeder to huilen van uitputting en van blijdschap .
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Gerdientj e vertelde, dat ze bloemen hadden
willen halen voor de Kersttafel en verdwaald
warm in de rimboe .
Toen haastte zij zich naar de badkamer . Jan
liep al met een groot stuk droog brood, dat hlj
in de keuken had veroverd . Toen ze gebaad hadden
en schone kleren aangetrokken, stond op de voorgalerij een late ontbijttaf el voor hen aangericht .
0, wat een heerlijkheid, dat kopje thee en al die
smakelijke boterhammen ! In gees tijden hadden
ze zG lekker gegeten!
Net toen ze klaar warm, reed een auto het erf
op met de beide vaders er in, die reeds in al de
dessa'5 van de omgeving navraag naar de vermisten hadden gedaan, wat warm ze blij, toen
ze de kinderen zagen . Alles moest in geuren en
kleuren worden verteld en die tack nam Jan
voor zijn rekening . Maar de meisjes vielen hem
telkens in de rede.
„wij warm allebei vreselijk bang," zei Hanneke. „Maar Jan geen ogenblik . Die maakte al
maar grappen en dat bracht bij ons de cooed er
weer in ."
„Moet je niet zeggen," zei Jan . „Ik zat sours
ook f link in angst . Maar dan dacht ik er aan,
dat eh . . . ."
Hij zweeg een beet] e verlegen.
„Nou, waar dacht je dan aan 2" vroeg zijn
vader nieuwsgierig .
„Nou," zei Jan, „dan d ,cht ik er aan, dat God
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ons wel zag en dat we vandaag de geboorte van
de Here Jezus vieren . Ik dacht : Die zal me toch
zeker op Zijn verj aardag niet laten verongelukken ! Nou; en dan was 't wel weer goed, he?
As ik maar niet zo'n verschrikkelijke honger
had gehad ! Oei, mijn buik deed er pijn van !"
„Hoe is 't flu dan2" vroeg de moeder van Hanneke.
„Nu heb ik weer een beetje pijn," lachte Jan .
„Maar dat komt doordat ik een beetje teveel gegreten heb, geloof ik ."
Meneer Laurens vertelde nog iets van de gevaren van het bos, maar Gerdientje hoorde niet
alles . Ze keek naar Jan en dacht : „Wat is hij
veranderd ! Hij zegt het nag een beetje roar, maar
hij meent het goed . Wat hen ik blij, dat ik hem
die kinderbijbel heb gegeven !"
Ze grog nog wat bloemen met hem plukken in
de tuin. Hanneke, die door haar gezwollen voeten
maar moeilijk lopen kon, bleef in de galerij en
rangschikte ze in een paar vazen .
,,Nu nog wat rozen," bedacht Gerdientje. „Dat
zal wel mogen. Help eens, Jan, je kunt er beter
hij da .n ik . Ja, die ! Pas op voor . . . . "
Toen klonken plotseling jubelende orgeltonen
door de zonnige tuin en een vrouwenstem zong
het „Ere zij God" . Jan en Gerdientje keken
elkaar even aan, toen maakten ze gauw het bouquet
vol en haastten zich naar huffs .
Het werd een heerlijk half uurtj e bij het orgel .
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Een uur later, aari tafel, las Hannekes vader bet
aloude Kerstevangelie uit Lukas 2 : ,,En bet gesehiedde in diezelfde dagen, dat er een gebod uitging van de keizer Augustus . . . . "
Toen hij de bijbel had dichtgeslagen, zei hij :
,,Zoals jullie vanmorgen door de rimboe dwaalden, kinderen, zo dwaalt de mensheid en ziet
geen uitweg meer. Wij dwaalden alien als
schapen . . . . En wie niet weet, dat Jezus in de
wergild gekomen is om onze Gids to zijn en voor
ons de weg to barren, door alle gevaren heen,
die is vol angst en wanhoop . Maar wie dat gelooft,
die behoeft geen angst to hebben . Hij neemt orize
hand en wil ons leiden . Hij iaat ons niet verongeiukken, in heel ons leven niet . Wel, Jan "
,,Neen meneer," zei Jan .
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8.

Naar de vulkaan .

Toen Gerdientje na vier heerlijke dagen op
Boenga Wangi 's Woensdag in Bandoeng terugkwam, wachtte haar een verrassing . 's Avonds bij
de lamp in de voorgalerij had ze haar avonturen
verteld en uitvoerig stilgestaan bij de vreselijke
dwaaltocht in de rimboe op Kerstmorgen . Toen
zei Vader : „En zou je nu ook nog wel eens een
dagj e met mij nit willen 2 Naar een even gevaarlijk terrein als een oerwoud 2 " •
„Graag ! " riep Gerdientje.
„Durf je hens wel 2" vroeg Moeder.
„Natuurlijk!" zei Gerdientje . „Met Vader durf
ik overal naar toe!"
„Dan moet je morgen vroeg nit de veren," zei
Vader . „Dokter Van Elgen moet met de zuster
naar Lembang en neemt ons tot zover mee . En
dan . . . . Neen, verder verklap ik j e niets . "
Het schemerde nog, toen Moeder haar de
volgende morgen kwam wekken en de zon was
nog maar jnist op, toen ze klaar waren met hel
ontbijt . Gerdientje zette grote ogee op, toen ze
merkte, dat Moeder haar Hollandse wintermantel nit de koff er had gehaald .
„Moet ik die aan 2" vroeg ze verbaasd . „Vader
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wil me toch niet naar de Noordpool brengen,
hoop 1k V'
Moeder lachte en wierp Vader een knipoogje
toe.
„Neem maar mee," zei ze . ,, e zult er straks
geen spijt van hebben ."
Gerdientje begreep er niets van, maar ze had
geen tijd om nog meer to vragen . De auto van de
dokter reed luid toeterend het erf op. Ze stapten
in en reden weg . Vader en Gerdientje zaten
achterin . De zuster presenteerde een pepermuntj e
en vroeg : „Kom je ons helpers vandaag, jonge
dame?"
„Met pepermuntjes eten graag," zei Gerdientje .
„ Maar verder liever niet, geloof 1k ."
Want ze had de „gereedschapstas" van de dokter
zien staan en begreep, dat zijn werk en dat van
de zuster op het geven van inj ecties en het verbinden van wonders neer zou komen.
„Wil je geen verpleegster worden 2" vroeg de
zuster.
„Neem" zei Gerdientje, „ik word onderwijzeres . "
Daar kon ze nu al naar verlangen, om een klas
vol van die lieve kleine ukkies voor zich to hebben
en die lezen en schrijven to leren en verhaaltj es
to vertellen . En daar droomde ze over door, terwijl de auto in snelle vaart larigs de prachtige
weg snelde, de stall uit en dan het wijde Javaarase
landschap in .
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„Geef je ogen nu maar eens goed de kost,"
zei Vader . „Vind je bet land bier niet prachtig 2
Kijk eens, hoe kunstig die sawah's op de berghellingen zijn aangelegd! Daar is wat werk voor
verzet, dat verzeker ik j e!"
„Het lijkt wel, alsof ze er een grote watertrap
van hebben gemaakt," merkte Gerdientje op.
„Waarom hebben ze dat eigenlijk gedaan2"
„Wel, daar zat niet antlers op," antwoordde
Vader . „Als de tarsi, de Indonesische boer, zijn
rijst zo maar op de , schuine helling zou uitplanten, zou er niets van terecht komen . De neergutsende regens zouden in minder dan geen tijd
de jonge plant] es uit de grond spoelen en meevoeren. Daarom beef t men de helling terrasvor-

63

mig afgegraven en er als het ware een reuzentrap
met vlakke treden van gemaakt. De bovenste zijn
nog geen meter breed, hoe meer naar onderen hoe
breder de akkers worden . Maar zelf s op die trap
kan de tarsi zo maar niet gaan planters . Rijst
vraagt een zeer vochtige grond om goed to gedijen .
De regenval alleen is niet voldoende . Daarom
legt men vanuit een riviertje hoog in de bergen
een waterloop aan naar de bovenste sawah . Met
een sluisje regelt men de toevoer van het water .
Alle akkers, ook de laagste, moeten royaal onder
komen to staan . Zie je wel, dat er een smal dijkj e
om iedere akker ligt 2 Dat dijkje houdt het water
tegen tot een bepaalde hoogte . Maar het laat ook
het water door naar de volgende sawah. Hoe dat
kan 2 Wel, in ieder dijkje zitten een paar bamboekokers, waar het overtollige water door
stroomt, om de lagere akkers to bevloeien. Knap
uitgevonden, he 2 . . . . "
„Nou," zei Gerdientje . „Die Indonesiers kunnen
wel wat ! Blijft het water er nu nog lang op
staan 2 "
„Nog een paar weken," dacht Vader. „Zie je
daar die groene plekken 2 Dat zijn de kweekbedden. De jonge plantjes zijn nu een week of
zes oud, eerstdaags moeten ze op de sawah 's nitgezet worden . Tegen die tijd laat de tarsi het meeste
water van de akkers afvloeien . Toch hebben ze
nog veel weg van modderpoelen, als de vrouwen
en meisjes de zaailingen gaan overplanten. Dat is
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een aardig gezicht . Je ziet de vrouwen tot haar
knieen in de molder rondbaggeren . Al plantende
lopen ze achteruit ; een zacht duwtj e met de vinger
is al voldoende om zo'n halmpje in de weke grond
vast to zetten. Tegen die tijd moeten we nog
maar eens mee, dokter !"
„Best boor," zei dokter Van Elgen . „Jullie
geef t maar een seintj e, als bet zo ver is . Maar
nu zijn we er haast . Kijk, mijn „klanten" wachten
al.
De auto stopte bij bet polikliniekgebouwtje,
waar enige tientallen mensen gehurkt op bet
voorerf zaten . Er waren een paar bij, die de
dokter zichtbaar nodig hadden, want bun armen
en benen zaten vol grote zweren.
„Hu, wat erg ! " zei Gerdientj e zacht .
„o, daar heb ik een prachtmiddeltj e voor ! "
stelde de dokter gerust . „Een injectie met salvarsan maakt ze weer helemaal beter . Nou, veel genoegen jullie, boor! Haast je maar niet, ik heb
bier werk in overvloed . En doe de zee de
groeten van me!"
Daar snapte Gerdientj e nets van . Maar Vader
wandelde met haar de weg op en wees paar bet
Noorden, waar een geweldige steenklomp hoog
boven de omgeving uitstak .
„Dat is de Tangkoeban Prahoe," zei bij . „Wat
zou je er van zeggen, als wij daar eens een
kijkj e gingen nemen 2"
Jaap en Gerd . IX, 2e dr . - 5
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„ Maar dat is toch een vulkaan 2 " riep Gerdientje. ,,Is dat niet gevaarlijk2"
„Tabeh Toean! Tabeh Nonnie!" hoorde ze opeens een vreemde stem aehter zich zeggen .
,,Tabeh Jakoeb," groette Vader . „Zullen we dan
meteen maar gaan2"
Aehter Jakoeb stond een Soendanese jongen,
die twee gezadelde paarden bij de teugels vasthield. Hij lachte Gerdientje vriendelijk toe en
reikte haar de teugels van een der dieren over . Het
andere was voor Vader bestemd .
„Moet ik char op 2" verbaasde Gerdientje zich .
„Op een koeda 2"
„Ja, " zei Vader. „Je kan er toch wel op komen
Je hebt toch gymnastiek gehad 2"
0, as Vader char aan twijfelde, dan zou ze
hem dat wel eens laten zien ! Als the knot nu
maar niet op hol ging ! . . . . Haar hart klopte wel
een beetje sneller dan antlers, maar dat liet ze
natuurlijk niet merken . Kordaat pakte ze het
zadel beet en zette haar voet in de stijgbeugel .
Hup, char zat ze al en het kleine paardj e stond
as een paal . Idris -- zo heette de jongen
knikte
haar goedkeurend toe .
„Vort peerd !" commandeerde Gerdientje, net
zoals ze dat vroeger oude Gijs had horen zeggen .
Volkomen overbodig natuurlijk, want het dies
begreep zo ook wel, wat er van hem verlangd
werd. Hij stapte met knikkende kop de weg op .
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Vader kwam naast haar rijden, Jakoeb liep voor
hen uit en Idris kwam achteraan .
Wat een f ijne rit weird dat ! En wat was Gerdientj e blij, dat Moeder om die wintermantel gedacht had, want het was hier, op meer dan
twaalf honderd meter hoogte, geducht koud . Ze
reden door een aanplant van kinabomen en vader
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vertelde, dat uit de bast van die bomen de kinine
bereid wordt, let bekende geneesmiddel tegen
malaria . De weg steeg voortdurend en wend eindelijk zo steil, dat ze of moesten stijgen . Then nog
cen kwartiertje klauteren en ze warm op de top
an de berg .
Maar die top was een heel merkwaardige top .
Hij was hol . Er was een kuil in van wel een paar
honderd meter diep en meer dan duizend meter
breed. Langs een steil hobbelig pad daalden ze
daarin of met Jakoeb als girls voorop en toen ze
op een enigszins vlak gedeelte gekomen warm,
vroeg Vader : „Weet je, waar je flu bent, Ger 2
In de krater van een vulkaan ! "
Gerdientj e kreeg er kippenvel van en ze pakte
stiff Vaders hand . Jakoeb laehte een beetje .
„Niet gevaarrrlijk," zei hij . ,,Maar niet dieperr
gaan. Daarr de grrond beet!"
„Ja," zei Vader, „als we nog een twintig meter
verder zouden gaan, zou je de warmte voelen
door je sehoenen been . Ruik je nets 2"
,,Het stinkt bier," zei Gerdientje .
„Dat zijn zwaveldampen," legde Vader nit .
„Kijk, ginds uit die spleten zie je ze opstijgen .
Daar kan je aan zien, dat deze berg een werkende
vulkaan is . Dat meertj e in de diepte is er ook
een bewijs van. Kijk bet eens borrelen, de kokende
molder spat er uit op ."
„Kunnen we er niet wat dichter bij komen ?."
vroeg Gerdientj e .
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„Neen, nee," antwoordde Vader verschrikt .
„Dat is niet mogelijk . Er zijn daar gevaarlijke
plekken, waar je in de grond kunt wegzakken .
Kom, we gaan terug . Ik heb genoeg van het
zwavelodeurtje ."
Op de rand van de krater teruggekomen, zetten ze
zich peer op een grote steep om to genieten van het
prachtig wijde thtzieht op de omgeving . Vlak om
lien heen was a11es floods en kaal, maar verder naar
het Zuiden strekte zich de vruchtbare hoogvlakte
van Bandoeng nit : een wijd gronn kleed met
bruine plekken er op geborduurd . - Die bruine
plekken warm de dessa's . Toen keek Gerdientj e
naar het Noorden en ze zag de blinkend gele
kustvlakte f el afsteken tegen het donkerblauw van
de Javazee .
Gerdientj e wuif de die kant op .
„De groeten van Dokter Van Elgen," zei ze .
Links en rechts van hen verhieven zich de
toppen van de machtige bergrug, die zich van
West naar Oost over heel Java nitstrekt . Vader
noemde er enkele . Het warm allemaal vnlkanen,
net als de Tangkoeban Prahoe, waar zij nn bovenop zaten.
Jakoeb zat op de grond gehnrkt en keek met
evenveel ontzag als Gerdientj e naar al die „vuurbergen ". Vader liet hem er wat van vertellen .
Hij de~elde nee, flat al die dole steenklompen
rustten op vloeibaar vuur en flat al flat vuur zich
eenmaal een uitweg zou gaan zoeken . Dan zouden
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de ontzaglijke krachten, die in de diepte van de
aarde huizen, losbreken .
„En dan," zei Jakoeb, „zal dit land geteisterd
worden door een vreselijke uitbarsting, zo geweldig
als men voordien nooit beleef d beef t . Java zal
dan in zeven kleine eilanden uiteenvallen . . . . "
Hij zweeg en staarde somber voor zicht lilt .
Vader vertelde dat dit een oud volksgeloof was,
dat van geslacht op geslacht werd overgeleverd .
„Hu ! " rude Gerdientj e . „Laten we nu maar
gauw weggaan, Vader ! "
En ze was pas gerust, toen ze weer op de rug
van haar paardj e tussen de kinabomen reed .
De dokter was juist klaar . Hij vertelde, dat hij
veertig „prikken" had gegeven en dat de zuster
twaalf verbanden had gelegd en dertig krasj es
had gegeven, dat warm inentingen tegen de
pokken .
Gerdientj e kreeg weer een pepermuntj e en
leunde behaaglijk tegen de kussens, terwijl de auto
terugsuisde naar Bandoeng . Daar warm de rijstvelden weer. Enkele kleine mensenf iguurtj es bewogen zich lan,gzaam over de dijkjes .
„Het zou wel leuk zijn, als je over een paar
maanden bier nog eens kwam kijken, Gerdientje,''
zei Vader . ,,s
is de padi geoogst wordt, bedoel ik .
Overal, waar je nu water ziet, golf t dan bet goudgele graan . Dan komen de vrouwen en meisjes de
padi snijden . Dat moet heel voorziehtig gebeuren,
balm voor balm, want er mag geen enkele aar op
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de grond vallen . Dat zou de toorn van Dewi Sri,
de godin van de rijst, opwekken . De vrouwen
doen dat werkj e graag . Met bloemen versierd,
sours zelf s met muziek voorop, trekken zij 's morgens in optocht naar de sawah's ."
„En wat gebeurt er dan verder met de rijst2"
vroeg Gerdientje .
„Die blijf t een paar dagen op het land staan our
to drogen," zei Vader . „Dan wordt ze in f eestelijke
optocht naar de rijstschuur van de tani gebracht,
de z.g. loemboeng. Maar voordat ze daar in opgetast mag worden, moet er eerst wierook gebrand
worden, our de bone geesten er nit to verdrlwen. "
„Zitten die er dan in 2" vroeg Gerdientje verwonderd .
De dokter gaf antwoord.
„Die zitten overal in, menen de mensen," zei
hij. „Al het' kwaad, dat de mensen overkomt,
wordt door bone geesten veroorzaakt . Wat een
angst de stakkers daardoor sours uitstaan, is niet
to beschrijven. En wie zal ze daar ooit nog eens
of helpen 2 "
„Er is maar Een, die het kan," zei Vader ernstig .
En Gerdientje begreep wel, wie hij bedoelde .
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9.

Twee kruisjes .

Niet lang daarna beleef de Gerdientj e lets
vreemds . Het gebeurde op een middag, toen ze
bij A Seng op bezoek was. Ze hadden samen burs
sommen gemaakt en daarna nam A Seng haar
vriendinnetj e mee de tuin in.
Het was een mooie tuin met wel twintig hoge
bomen : drie of vier klapperbomenl), twee geweldige mangga's, een paar sinaasappelbomen en nog
andere, waarvan Gerdientj e de naam niet moist .
„Heb je wel eens klapp erwater 2) gedronken 2"
vroeg A Seng . „Zal ik de kebon 3) een paar
klappers laten plukken~"
„Achmad !" riep ze meteen luidkeels . „Waar zit
jet?"
„Apa, Nonnie," 4) klonk bet ergens achter in de
tuim En char kwam Achmad op zijn dooie gemak aanslenteren, behaaglijk sabbelend op een
verse sirihpruim, waarvan bijna de helf t, een
f linke dot tabak, buiten zijn mood hing .
A Seng zei lets, dat Gerdientje niet verstond .
Toen plaatste Achmad bedaard zijn handers
achter de stain van een der kokospalmen, zette
1) kokospalmen . 2) bet vocht in de kokosnoot, 3) tuinjongen.
4) Wat is er, j uffrouw?
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de voeten tegen de ribbelige zijkant van de boom
en daar ging hJj Zulk klimmeri had Gerdientj e
nog nooit gezien ! De man liep als het ware - met
banden en voeten tegen de boom op, die wel
twintig meter hoog was . Bij de kruin gekomen,
sloeg hij met zijn parang 1) een paar jonge vruchten
bij de steel of. Met een dreunende smak kwamen
ze op de grond terecht .
Geen halve minuut later stood Achmad zelf ook
weer beneden. Weer trok hij zijn parang en daari

.

1) groot kapmes, houwer.
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mee hakte hij eerst een stuk van de vezelige bast
van een der noten en toen een klein stukje van de
houtige noot zelf . A Seng pakte die vrucht met
beide handers aan en deed Gerdientje voor, hoe je
er uit drinkers kon.
„Zie je 6? Je buigt je hoof d wat naar voren en
dan . . . ."
„Nou, daar is geen kunst aan," zei Gerdientje .
„Dacht je sours, dat je me nog drinkers moest
leren ~"
Ze pakte de andere klapper, die Achmad haar
grijnzend toereikte, bracht de opening voor haar
mond en goot pardoes een flinke straal klapperwater langs haar kin in haar junk . verbouwereerd
liet zij de klapper vallen .
A Seng proestte bet nit .
„Wou je je sours mandien met klapperwater,
Ger 2 Dan zal ik nog een paar laten plukken . Kijk
nu eens goed, hoe ik bet doe . Je moet wat voorover gaan staan en je mond onder de opening
houden . Juist, zo ! "
En ja boor, nu lukte bet en bet smaakte best,
vond Gerdientje . Dat haar jurk nat was geworden, was zo erg niet . Ze ging nn toch naar huffs
en kon hem dus dadelijk in de was geven .
Over de stoep langs de bijgebouwen liepen ze
naar de zijgalerij . Toen ze voorbij de bediendenkamer kwamen, zag Gerdientje, dat er op de
buitenkant van de dear, erg onbeholpen, een paar
kruisjes getekend warm.
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„Mack jij hier je sommen2" vroeg ze verwoYlderd . En terwijl ze 't zei, veegde ze reeds een van
de kruisj es weg. Maar voordat ze het tweede een
beurt kon geven, greep A Seng haar hand .
„Niet doen, zeg !' riep ze verschrikt . „Die
kruisjes heb ik daar niet gezet, maar de djongos ! 1)
0, o, als hij dat merkt ! "
Een snelle blik naar links en rechts gaf haar
de zekerheid, dat niemand de wandaad van Gerdientj e had gezien . Toen holde ze weg, kwam terug
met een krijtj e en tekende haastig een nieuw
kruisj e op de deur . En toen kreeg Gerdientj e een
vreemd verhaal to horen .
„Onze djongos is een tij dj e geleden erg ziek geweest," vertelde A Seng. „Vader zei, dat hij dysenteric z j had. En hij wilde de dokter laten komen,
maar Wongso, zo heet de djongos, wilde dat beslist niet hebben . Volgens hem was er een boze
geest in het spel . Hij wilt het heel zeker, zei hij,
want toen hij laatst een kip had geslacht, had hij
aan de bewegingen van het flier gemerkt, flat er
onheil op komst was . . . ."
„Dat was ook zo," zei Gerdientje. „Voor de kip
tenmlnste.
„Neen, voor hem zelf," glimlachte A Seng .
„Een boze geest had het op hem voorzien, meen&
hij . Wat hij die misdaan had, wist hij niet, maar
zo'n wezen schijn't zich erg gauw op zijn teentjes
getrapt to voelen. Je hoef t flit maar to vergeten
1) huisjongen .

2) gevaarlijke darmziekte .
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of dat verkeerd to doen, en je hebt het al verbruid .
Hoe dan ook, Achmad moest gauw een kip voor
wongso slachten, om door dat offer de toorn van
de geest weg to nemen, maar bet hielp niet . Toen
brandde wongso wierook in zijn kamer, om daardo.or de nijdas op de vl.ueht to jagen en dat mocht
ook niet baten, zijn ziekte bleef .
Eindelijk liet hij een toverdokter komen . Die
heeft eerst een poosje voor de dear hocus-pocus
staan prevelen en is toen naar binnen gegaan .
Achmad vertelde me, dat hij de zieke van boven
tot order bespuwd beef t . Dat deed hij om de geest
beschaamd to maken, snap je 2 Maar die ging er
nog niet vandoor.
Gelukkig is onze kokki l) een • Christenvrouw.
Die deed stilletjes • de geneesmiddelen, die Vader
gaf, in wongso's eten en verpleegde hem zo goed
mogelijk . Maar als zij over haar geloof wilde
spreken, stopte hij zijn oren dicht . Daar moest hij
niets van hebben ; hij was bang, de bozo geest nog
meer vertoornd to maken . Meer dan een maand is
hij ziek geweest . Toen hij weer beter was, beef t hij
een grote of f ermaaltijd laten aanriehten . Gele
rijst, kip, karbouwenvlees, wat daar niet allemaa!
aan to pas kwam! Al dat lekkers was voor de geest
bestemd . wat die er van opgehapt beef t, weet ik
niet . wel heb ik gezien, dat wongso's vrienden
en f amilieleden geducht hebben zitten schransenl . . . .
1) keukenmeid.
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Non, en djezelfde dag beef t hij die kruisjes op
zijn deur getekend . Als de bone geest nn toch nog
terng zou komen, zou hij bij bet zien van die
kruisjes de klnts helemaal kwijt raken, dacht
Wongso . Links of rechts, omhoog of omlaag, waar
was bet ook weer, zou hij zich moeten afvragem
En mogelijk vergat hij dan wel, dat hij achter de
deur moest zijn . Als jij dns die kruisjes nitgeveegd
had . . . ."
Ja, nn begreep Gerdientje bet . Dan zou zij de
bone geest een hand] e geholpen hebben. En als
Wongso dan weer eens ziek zou worden, zou bet
11aar schuld zijn !
Zij schudde haar hoof d . Hoe is bet mogelijk,
dacht ze, dat je zo jets geks kon geloven : dat je
lot zou of hangen van een paar krijtstreep j es, die
je met een veeg van je vinger kon doen verdwijnen !
Ze dacht er nog over na, toen ze thuis kwam,
een schone jnrk nit de kast haalde en daarmee
naar de badkamer liep .
Bij de kenken kwam ze Sapoeri tegen .
„Wah !" riep hij, verbaasd grijnzend . „Wat veel
sommen jij hebt gemaakt ! Je jnrk helemaal nat
van zweet! Jij net als ik. Ik ook altijd zweten op
the lastige sommen van perrcenten ! Ik altijd krreeg
cen dikke drrie voor rekenen ."
„Die zal je dan ook wel verdiend hebben,"
meende Gerdientje . ,,Of had je sours last van een
ooze rekengeest 2 Als dat nog eens nloeht ge77

heuren, Sapoeri, dan weet ik een goed af weermiddel. Kijk, dan doe ik zo, maar met een
krijtje . De djongos van A Seng denkt . . . ."
Maar toen ze Sapoeri aankeek, durf de ze niet
verder gaan . De bruine jongen keek zo ernstig.
„Ik heb niet nodig zulke kruisjes," zei hij .
,, errdientje moet djongos maarr verrtellen van
het kruis van Here Jezus, waar alle bone geesteil
voor op de vlucht gaan. Dan hij nooit bang meer,
maar even gelukkig als Sapoeri ."
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10 .

Josoea.

Josoea was een wonderlijk oud mannetje, dat
in Tjideres woon,de, met de
auto een goed uur rijderi
van Bandoeng . Hij was zo
mager als een brandhoutj e .
vel over been, en niemand
wist, hoe oud hij eigenlijk
was. De een daeht zestig, de antler sehatte hem
op zeventig, en Josoea zelf wist het ook niet
precies . Want niemand had de moeite genomen, om
zijn geboortedatum aan to tekenen, toen hij ergens
in een Soendanese dessa het levenslieht aanschouwde.
Het kon Josoea ook niet veel schelen, hoe oud
hij was.
„Wat geeft het 2" zei hij. „Ik leef toch eeuwig !
Waarom zal ik het onthouden 2 Wat zal dat een
getel worden over zoveel duizend jaar! Neen hoor,
ik begin er maar niet aan!"
En dan lachte hij vrolijk, met al zijn bruine
tanden bloot. En hij knikte nog eens, heel verzekerd, dat hij eeuwig leven zou . Daarom dachten
sommige bijgelovige mensen, dat Josoea niet
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zou sterven. 1Iaar dat bedoelde hij natullrlijk Diet .
Josoea was een Christen. En wat voor een!
Vroeger had hij een slecht levee geleid . Toen was
hij ziek geworden, maar een zendingsdokter had
hem genezen en hem meteen van de Heiland vertell. En om nu nog goed to waken wat mogelijk
was, wilde Josoea geen ogenblik van zijn levee en
geen enkele gelegenheid voorbij laten gaan, om
lets voor de Heiland to doen .
ITij werkte als verpleger in het zendingshospitaal to Tjideres . Van 's morgens acht tot 's avonds
zes was hij daar bezig ; maar wanneer het erg druk
was, bleef hij er ook 's naehts en seheen aan slaap
geen behoef to to hebben . De patienten werden
graag door hem geholpen, want zijn benige handen
konden zo zaeht en zorgzaam zijn als vrouwenhanden en zijn altijd goed humeur, zijn grapjes en
zijn goede woordeu toverden een glimlaeh op het
gelaat van de ernstigste zieken .
Toen er eens een heel gevaarlijke besmettelijke
ziekee was uitgebroken ergens in een dessa in het
bergland en een expeditie werd uitgerust, om die
to stuiten, aarzelde Josoea geen ogenblik om zijn
diensten aan to bieden. Hij was niet bang voor de
epidemie : hij zou immers toch eeuwig levee! Dag
en nacht was hij bezig tussen zieken en stervenden,
hij bong zich : over de lijders en ademde de gevaarlijke bacterien in, maar ze deden hem geen
kwaad. Zijn tijd was nog niet gekolnen .
Natilurlijk stond Josoea in hoog aanzien bjj
so

ieder die hem kende . Hij was ouderling van de
Christengemeente to Tjideres en die had noon
ijveriger opziener gehad . Josoea had ook alle tijd
our zich to geven aan bet werk in de gemeente,
want een gezin had hij niet. Hij woonde alleen in
zijn kkine huisje . IDaar verzorgde hij zeif zijn
maaltijd als hij thuis kwam van het hospitaal en
veel had hij niet nodig voor zijn etagere lichaam .
En dan trok hij er maar weer op uit. Hij had aliijd
wel een adres, waar hij been kon gaan our een
praatje to waken en overa was hij welkom.
Een stoel behoefde hem niet aangeboden to wor
den . Hij ging net als zijn gastheer in hurkende
houding op de vloer zitten en aanvaardde dankbaar de gui aangeboden sirihpruim . IDikwijls echter
bond hij zijn gastheer en ook zijn gastvrouw een
cigaret aan, die beiden graag accepteerden .
En als ze dan zo knus bij elkander zaten, informeerde hij belangstellend, of de padi bet tht jaar
goed deed en hij bewonderde de mooie sarong, die
de vrouw des huizes zeif geweven had . Hij vertelde, dat bun zoontje Doel, die met een gebroken
been in bet ziekenhuis lag, prachtig vooruitging .
En dan kwam hij echt op zijn stokpaardje, want
over bet ziekenhuis, waar hij iedere dag werkte,
raakte hij niet gauw uitgepraat .
Hij vertelde van de zieken, van de vreselijke
wonden en de ernstige kwalen, waaraan ze sours
leden en van de knappe dokters, die er dikwijls
toch nog raad op wisten . Maar sours schoot ook
Jaap en Gerd . IX, 2e dr . - - 6
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wijsheid to kort . En dan was er maar Een
meer, die toch nog geluk en vrede kon geven
Toehan Jesoes, die alien, die in Hem geloven, wil
binnen brengen in de zalige hemel, waar geen
lijden meer zal zijn en geen flood .
Dan luisterden de toehoorders aandachtig en
meenden, flat Josoea er nu wel over zou beginners,
flat zij ook Christen moesten worden . Maar flat
deed Josoea niet . Hij wilde niemand dwingen .
„Wanneer ze dorrst krijgen, komen ze vanzelf
om van het levende water to drinkers," zei hij. „Ik
kan ze alleen maar jets van de rijkdom van het
geloof in Christus laten zien . Hun hart bewerken
kan ik niet, flat kan ik gerust aan Toehan Jesoes
overlaten . Ik kan alleen maar bidden, of Hij flog
velen van mijn volksgenoten wil bekeren en het
grote geluk doers smaken, flat mijn deel geworden
is
En zijn gebed was niet vergeef s . Velen werden
tot de gemeente toegebracht door zijn ijverige
arbeid.
Vader had Gerdientj e al dikwijls van Josoea
verteld en toen hij er eens naar toe moest, ging
ze graag met hem mee . Ze vertrokken al bij zonsopgang om hem nog thuis to tref f en, en vonden
hem gehurkt in zijn voorgalerijtje .
„Ah, de pandita 1 ) !" riep hij blij, toen de wagers
voor zijn huisje stopte en hij sprong vlug over
eind, lenig als een jonge man . „Mooi, flat u er
hun

1) zendeling .
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bent ! En wie is die j oiigedame 2 Uw doehter Eel
hoe beet j e t Gerdientje 2 Wel Gerdientje, hen ~ e
ook al een schaapje van de goede Herder2"
Gerdientje werd, even een beet] e verlegen van
die vraag. Zij was niet gewoon, dat zo-iets zo maar
rondweg gezegd werd . Maar dat duurde slechts
kort . Toen zei ze f link ; „Ja meneer Josoea, gelukkig wel ! "
„Ha, dat is bet heerlijkste van alles ! " zei Josoea .
„Dan hen jij een gelukkig meisje, dan kan je niets
meer overkomen !"
Hij hood Vader een oude rieten stoel aan . Voor
Gerdientje was er geen stoel meer, maar dat
hinderde niet, zij hurkte wel op een matj e . Josoea
liep naar binnen en kwam terug met een hele
stapel plaatjes .
„flier," zei hij . „Je bent eigenlijk al to groot
voor een plaatj e, maar missehien wil j e , er toch
eentj e uitzoeken. "
En terwijl hij met Vader sprak, keek hij telkens
naar Gerdientje en knipoogde vrolijk tegen haar .
„U moet eens hij Ibrahim op bezoek gaan," zei
hij tegen Vader . „Hij beef t twee weken in bet
ziekenhuis gelegen en toen duidelijk laten merken,
dat zijn hart openstaat voor de Blijde Boodsehap .
Ik zal u even uitleggen, waar hij woont . Met de
auto bent u er in vijf minuten . Zelf kan ik niet
meegaan, want ik moet nu naar ~et ziekenhuis .
Wel Gerdientj e, heb j e wat gevonden ?"
Ja, Gerdientje had een plaat van de goede Herder
OJ

uitgezocht en die toonde ze Josoea . De goede
Herder liep voorop en de kudde volgde Hem.
,Josoea lachte, haalde een stompje potlood tevoorschijn en tekende een P . Op het lichaam van een
schaap, een J . op dat van een antler en een G . or
dat van een lam .
„Weet je, wat dat betekent 2 '' vroeg hij .
Ja, Gerdientj e begreep het . Ze lachte t egen
Josoea en nam zich voor, om het plaatje
altijd to bewaren als een herinnering aan deze
blij de oude man, die zoveel zegen om zich been
verspreidde .
Ibrahim bleek met de komst van de pandita zeer
ingenomen to zijn . Met een diepe sembah ') ontving hij zijn bezoekers in de voorgalerij van zijn
woning en nodigde hen nit om plaats to nemen op
twee half-kapotte rotanstoelen . Ze kraakten en
steunden vervaarlijk, toen Vader en Gerdientj e er
op gingen zitten, maar Ibrahim keek desondanks
niet weinig trots, dat hij in staat was om zijn
gasten zo deftig to ontvangen . Zelf gaf hij er natnurlijk de voorkeur aan om op de vloer to hurken .
Vader kende de Indonesische adat 2 even goed
als Josoea . Hij praatte dus eerst over koetj es en
kalfjes, voor hij het eigenlijke doel van zijn komst
ter sprake bracht . Hij begon met belangstellend
naar de gezondheid van zijn gastheer to inf ormeren, wenste hem veel geluk met zijn voorspoedig
herstel en vroeg, of bet werk op de sawah op
1) buiging .
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2) gewoonten en gebruiken .

tijd gereed was gekomen . Gerdientje was van haar
plaats of gauw uitgekeken, want het enige meubilair in de woning bestond uit de twee stoelen, waar
zij op zaten. En daar het gesprek in het Indonesisch werd gevoerd, waar zij nog maar weinig
van begreep, vroeg ze verlof om een eindj e het
dorp in to wandelen . Vader vond het goed, als zij
niet to lang wegbleef .
Ret werd een leuke wandeling . Bij de kleine
huisj es warm overal vrouwen aan het werk .
Sommigen stampten rijst in een groot blok, anderen veegden het erf en een enkele zat buiten to
wejven. Ze warm natuurlijk allemaal nieuwsgierig,
wie dat blanke meisje wel zou zijn, maar niemand toonde die nieuwsgierigheid, daar warm ze
to fijngevoelig voor . Ze groetten Gerdientje
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vriendelijk en gingen rustig door met haar werk,
alsof bet heel gewoon was, dat zij daar liep .
Twee kleine naakte jongetjes joegen achter een
bond aan en probeerden al sehreeuwend bet flier
nit de dessa to drijven . Ze liepen bijna tegen Gerdientj e op, toen ze achter een beg vandaan kwamen
stormen en ze sehrokken zo, flat ze stokstijf bleven
staan, een van verlegenheid met een vuil vingertje
a n de mood. Gerdientj e hood bun een snoep j e
aan . Toen staken ze de een na de antler een hand] e
nit, dankten beleef d en holden met bun snoep] e
weg . De bond lieten ze maar aan zijn lot over .
Mannen zag Gerdientje bijna niet . Die warm
zeker allemaal naar de rijstvelden . Een kwam bed.aard met een gebroken pat] of aanwandelen . En
achter hem klonk vrolijk geroep . Daar kwamen
twee grote karbouwen aan, elk met een jorigetje
van een jaar of acht op bun brede rug . Blijkbaar
warm de jongens met de dieren in de kali wezen
baden, want de beesten
warm drij f nat . Gerdientje begreep niet,
hoe bet mogelijk was,
flat die logge dieren zo
gedwee de bevelen van
bun kleine meesters opvolgden. Maar de dieren zelf schenen bet
heel gewoon to vinden
en lieten zich rustig
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naar de kraal bij een der huizen drjjven . Gerdientj e
dacht er aan, wat Vader eens vertelde, dat de Indonesische knapen heel veel van hun karbouw
houden, het dier nooit slaan en het zelf s geen lelijk
woord willen toeroepen en dat de karbouw die
lief de beantwoordt met innige aanhankelijkheid .
Zo was er eens een Javaans jongetje, dat, op,
een karbouw gezeten, plotseling een tijger uit het
hoge clang-clang-gras tevoorschijn zag komem
Doordat het dier met een schok bleef stilstaan,
duikelde het knaapje van zijn rug, maar de karbouw plaatste zich boven het kereltj e, zodat het
tussen zijn poten veilig was . En terwijl de tijger in
een kring om hem heensloop, wachtend op een
gunstige gelegenheid om hem to bespringen,
draaide de karbouw oog in oog met het roof dier
mee, zonder zijn kleine meester to bezeren . En toen
het gestreepte monster eindelijk de sprong waagde, ving de karbouw het op zijn horens op, scheurde
het de buik open en wierp zijn vijand met een
machtige zwaai van zijn kop op de grond, waar
hij stuiptrekkend bleef liggen . Zelf bleef hij doodbedaard staan wachten, tot zijn kleine meester weer
op zijn rug zou klauteren .
Aan dat verhaal dacht Gerdientj e, terwijl ze
terugwandelde naar het huffs van Ibrahim . Het
gesprek scheen daar op een eind to lopen . Vader
stond al op en terwijl hij nog even doorpraatte,
keek Gerdientje naar een paar vreemdsoortige
voorwerpen, die aan de bamboebalk boven de in87

gang van het huffs hingen : een scherf van een
kopje, een opgevouwen blad en een bosje gras . Het
zouden wel weer dingen zijn, om boze geesten to
weren, dacht ze .
Ha, Vader was klaar. Hij overhandigde Ibrahim een dun boekj e en nam hartelijk of scheid . Ze
stapten in 'de auto en reden weg . Toen vroeg Gerdientj e naar de „versierselen ".
Ze Meek juist gedaeht to hebben : het warm
uitingen van heidens bijgeloof .
„Maar misschien zullen ze er niet zo heel lang
meer hangen," zei Vader . ,,In ieder geval behoeft
Ibrahim er zich nu nog niet voor to sehamen . Hij
weet nog niet beter, of schoon het in zijn ziel begint to dagen. Maar wat zeg je van de mensen uit
de Christenlanden, die een gelukspoppetje aehter
in hun auto laten bungelen of een 'oud hoefijzer
boven hun deur hangen, en geloven dat het hun
geluk zal brengen2 0 kind, er is zoveel bijgeloof
in de wergild ! Ik heb een kennis, een heel verstandige man, die' in een hotel niet op kamer nunzmer
dertien durft to slapen . Er zijn zelf s hotels, die
da.t „ongeluksgetal" bij de nummering van hun
kamers maar hebben afgeschaft . En die mensen
konden toch wel beter weten !"
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11 .

De tijd gaat snel .

(ierdientj e wist niet hoe het kwam, maar het
leek wel alsof de tijd hier in Indonesia veal
vlugger om ging dan in Holland. Misschien had
hat altijd eendere wear er een beetje schuld aan . Er
was geen overgang tussen de jaargetijden, hat
was hier altijd zomer . Kale bomen zag je nooit ;
dag in dag uit, hat hale jaar door, kon je genieten
van groan en bloemen .
Maar hat kon ook zijn, dat de tijd zo vlug was
opgesehoten, doordat zij zo hard gewerkt had . Zij
had veal moeten inhalen op haar klasgenoten en
dikwijls had meneer Zwart haar een extra-taak
meegegeven naar huffs . En wie hard werkt, vergeet de tijd.
In ieder geval, de Kerstvacantie met hat spannende avontuur in hat oerwoud lag nog zo vers
in haar geheugen, alsof hat een paar weken geleden gebeurd was en plotseling kwam ze op .een
dag tot hat besef, dat ze nog maar een paar- weken
voor de paasvacantie stood . Pat was, toen Willy
Versehuren haar nog eens dringend uitnodigde,
om in de vacantie to komen logeren op de kof f ieplantage van haar vader . Willy moest er over
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schrjjven naar huffs . Haar others wildell het g ra.ag
weten.
Het was moeilijk, om char ja of neen op to
zeggen . Gerdientjes vader had zijn toestemming
gegeven op voorwaarde, dat haar rapport geen
enkel slecht cijf er zou vertonen . En weet dat nu
maar eens vooruit ! Meneer Zwart was zo'n geheirnzinnige bags, die lief niets los . En voor Geschiedenis had Gerdientj e op haar Kerstrapport
een akelige rooie vijf gehad . Al die graven en
stadhouders en die uitvindingen en ontdekkingen,
het was een toer, om ze uit elkaarr to houden . Je
moest er je boterhammen mee kunnen beleggen,
dan kreeg je ze er tenminste in . Neen, ai had Gerdientje echt haar best gedaan, gerust was ze er
niet op .
Maar Willy lachte haar uit .
„Ben je mal, meid ! Als jij geen goed rapport
haalt, dan weet ik niet, wie het wel zal doen ! Je
bent immers zowat de beste van de klas ! Ik schrijf,
dat je komt, hoor ! Je hebt immers gewerkt als een
paard, zeg!"
„Nou, als een paard
" lachte Gerdientje .
„Als een hitj e dan ! " besliste Willy . „Jij gaat
mee, uit en of gelopen . En zit nu maar nergens
over in, jij haalt het beste rapport van ons allemaal ! "
En weer f ietste Gerdientj e een paar keer naar
school, en nog een paar keer zat ze 's avonds gezellig met Vader en Moeder op de voorgalerij in
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de koele avond en zie, daar waren al weer eerl
paar weken omgevlogen en kwam de dag, waarop
ze het gewichtige document mee naar huffs kreeg .
Met het hoof d op haar borst liep ze naast haar
f iets de tuin in, liet haar mooie karretj e met
een harde boas tegen een van de pilaren vallen,
sloeg een hand voor haar ogee en haar schouders
schokten, terwijl verdachte geluidjes achter haar
hand vandaan kwamen .
„Kind, wat is er 6" riep Moeder verschrikt .
„Ben je gevallen 2 " vroeg Vader bezorgd .
„Dientje huilen, Dientje huilen!" riep Wimmie
en hij begon zelf ook al haast .
„Mijn rapport!" bracht (erdientj e uit . „ Nli . . . .
nu . . . . mag ik nu niet naar Willy ~"
,,Is het dan zo slecht ?" vroeg Vader met een
harde stem,
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"Kind, hoe is dat nu mogelijk~" vroeg Moeder
verdrietig.
Gerdientje antwoordde niet. Zij' zocht in haar
tas,die ze op een stoel had geplaatl;!t en wurmde
het rapport tussen de schriften en boeken uit.
, "Als-'t:-u-blieft!" snikte ze, met een arm voor
haar gezicht.
Vader nam het rapport aan.
"Mijn bril, waar is mijn bril ~ " riep hij en Gerdien,tje kon zich haast niet goed houden,. toen ze
over haar arm heen zag, dat hij heus een beetje
ontdaan was. 0, ze had het eigenlijk te bar gemaakt. Die lieverds, wat leefden ze met haar
mee! En kijk die Moeder eens in angstige spanning naar Vader kijken! Maar nu zouden ze het
gallw weten,!
Vader vloog de cijfers met zijn ogen i Itrver. Die
ogen werden groot van verbazing.
"Nou, wat is dat nou ~" riep hij met een rare
stem. En hij las hardop: Bijbelse G~schiedenis 9,
Lezen 9, Taal 8, Rekenen 7, Aardrijkskunde 8, Ge~chiedenis 7 . . .. Zeg, rare meid, waarom huil jU
eigenlijk f"
,,0, ik huil helemaaI niet" Vader!" schaterde
Gerdientje.
Maar meteen ging. ze er vandoor. Want Vader
sprong op en kwam met een paar grote grijphanden op haar af, terwijI hij riep: "Wacht eens
even, jij deugniet, ik zal jou leren om je oude
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Vader er tlissen to nemen ! Een pak shag moet jij
hebben ! "
En hij rende haar achterna, de gang door, de hele
galerij 0th, tot hij haar in de voorgalerij to pakken
kreeg. En ze zou er missehien niet zo gemakkelijk
of gekomen zijn, als Wimmie, die nog altij d meende
dat het ernst was, het niet verschrikt op een
huilen had gezet. Toen was Vader er dadelijk bij
om het mannetj e to troosten en daarna kreeg Gerdientje een dikke pakkerd van hem en een dito
van Moeder .
„En toch deugt dat rapport niet," zei Vader,
toen hij de cijfers nog eens overlas .
„Waarom niet 2 " vroeg Gerdientj e nieuwsgierig .
„Er staat geen cijfer voor toneelspelen op,"
zei Vader. „Daar had je vast een tien voor gekregen ."
„Ja," lachte Moeder . „Je zag er toch zo zielig
tiit, kind, ik begon haast met j e mee to huilen . "
Ihe, wat was het gezellig in huffs ! Wat was het
heerlijk om nlensen blij to maken . Gerdientje zag
er flu haast tegen op om weg to gaan. Het zou
toch ook wel leak zijn om thuis to blijven en lekker heel de dag niets uit to voeren en altijd tijd
voor Wim to hebben . Maar afspraak was of spraak
en dus ging ze de volgende dag met Willy en
A Seng op refs naar Madjalengka .
De kof fieplantage van Winy's wader lag op de
helling van de Tj erimai .
Toen ze met hun drieen achter het ruime plan93

tershuis stonden, zag Gerdientj e zich omringd
door bergen : groene hellingen aan het eind van de
vlakte, blauwe toppen op grote of stand daar weer
boven nit . Ze was er zo van onder de indruk, dat
ze de anderen totaal vergat . Pas toen ze haar
riepen, kwam ze tot zichzelf en keek verwezen
rond . Waar waren ze gebleven . . . . 0, ze zaten in
de moestuin gehurkt bij de aardbeien en smulden
wat ze konden . Gerdient j e maakte vlug, dat ze er
ook bij kwam en elk met een hand vol liepen ze
verder de tuin door . Het leek haast een stnkj e
Nederland in die tuin . Want daar groeiden komkommers en sla, bloemkool en radijsjes, even goed
als in de moestuin van Jaap . Maar er groeide ook
ananas en achter in de tuin stonden drie hoge
bomen, waarvan Willy beweerde, dat het kaneelbomen waren .
„Geloof je het niet ? Ruik dan maar eens aan
de stain!'
Ze deden het nog ook . Juist op dat ogenblik
kwam meneer Verschuren aan wandelen .
.,Wat is dat voor een spelletj e 2" vroeg hij
lachend, „Boomruikertje of zo jets?"
Het was me ook een gezicht : twee meisj es, die
vol aandacht aan een boom stonden to snuf f elen !
Toen hij hoorde waar het om ging, rukte hij
een paar plakken van de brokkelige schors of en
gaf ieder van de meisjes een stuk .
„Als je dit aan je moeder geef t, zal ze er best
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mee in haar schik zijn," zei hij . „'t Is hens kaneel,
hoor ! En zullen we nu eens in mijn tuintje gaan
kijken2"
Langs een breed grindpad, dat eerst naar een
ondiepe kloof of daalde, maar daarna langzaam
glooiend tegen de berghelling opliep, kwamen ze
in meneers „tuintje" : een kof f ieonderneming van
ruim vierhonderd hectare !
Het was een fijne wandeling tussen de duizenden kof f iestruiken . Die struiken warm niet hoger
dan anderhalf a twee meter.
„Zo laag houden we ze expres," lichtte meneer
toe ; „het vergemakkelijkt het plukken en de
opbrengst wordt er grater door."
„En die dan 2" vroeg Gerdientj e, terwijl ze
naar de bomen wees, die door heel de tuin tussen
de kof f iestruiken stonden en er hoog bovenuit
staken .
„Da.t zijn geen koffiebomerl, maar dadaps, schaduwbomen . Die hebben we er tussen geplant, one de
kof fie in de sehaduw to houden . Die verdraagt de
f elle zon niet go ed"
.
Al prat end plukte
meneer een paar takjes
met witte bloesem of en
gaf er A Seng en Gerdientje ieder een van.
„0, wat lieve bloempjes !" riep A Seng
verrukt.
„wat een
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prachtig bouquet zou j e daarvan kunnen waken!"
„Inderdaad," stemde meneer toe . „Je zou er
alleen niet lang plezier van hebben, want ze vallen
al na een, twee dagen uit . 't Is mij natuurlijk niet
om de bloempjes to doen, maar om de vruchten .
Zie je wel, dat aan dezelf de tak bloemen en vruchten zitten 2 Eerst zijn de vruchten groen, later gaat
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(lie kleur langzamerhand in rood over . Als ze
donkerrood zijn, zoals die daar, zijn ze rijp en
kunnen ze geplukt worden . Zullen we eens kijken
bij de pluksters 2"
Een eindj e verder was een tiental vrouwen
bezig . Tastend gleden haar handen langs de met
vruchten beladen takken . De onrijpe bessen lieten
ze zitten, de donkerrode verhuisden naar een mandje, dat de vrouwen op de heup droegen. Zo to zien
was het een plezierig karweitj e, dat je al wandelend en kelivelend kon verrichten .
A Seng had zin om het ook eens to proberen
en Gerdientj e en Willy voelden er ook wel voor .
Maar toen ze een poosje bezig waren, wisten ze
wel, dat het werk lang niet zo gemakkelijk was
als het leek, en ze keken met bewondering naar
de vrouwen, die zo schijnbaar zonder moeite en
zonder kramp in haar vingers to krijgen heel de
dag door de bessen ofritsten. Neen, dan maakten
ze toch liever een tochtje met de auto naar Cheribon, zoals de volgende dag gebeurde, of naar de
top van de Tjerimai, zoals de daarop volgende
dag. Zij hadden vacantie, voor hen was het leven
nu dagenlang vol met pretj es .
Neen, aan het harde werken dat Gerdientje in
Bandoeng gedaan had, kon het tech niet liggen, dat
de tij d er zo snel was gegaan ! Wat ze nu deed,
kon je geen werken noemen en toch was de dag
van terugkeer gekomen, voor zij er erg in had!
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12 . Naderend afscheid .
Toen Gerdientje thuis kwam, deelden haar
ouders haar mee, dat meneer Jacobsen al op
de terugreis was om zijn werk in Bandoeng to
hervatten en dat er gevraagd was, of Vader clan
naar Manado wilde gaan.
,,Ma.nado 2 . . . . Manado 2" peinsde Gerdientj e .
,, a .ar ligt dat ook weer 2"
„Heb jij een aeht voor Aardrijkskunde 2" glimlachte Vader. „Denk eens aan Celebes . . . . "
„0 ja ! " herinnerde Gerdientj e zich . „Op
Celebes ! iielemaal bovena,an, ik bedoel in bet
Noorden, op het uiterste punt] e ! Goeie mensen,
wat een eind weg ! En doet u dat, Vader 2"
„Natuurlijk," zei Vader . „Waar men mij roept,
char ga ik been . En ik ben best tevreden met die
plaats. Wij zullen char ook wel gelukkig zijn ."
Ze praatten er nog een poosje over door . In
Mei zouden ze gaan verhuizen, binnn een maand
al. Vader wilde de rein met een grote omweg
maken, over Soemba, waar een vriend van hem
woonde, en via Makassar, waar ze de familie
Laanders zouden bezoeken. En aI die grote gebeurLenissen van de naaste toekomst na .men Gerdientje
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zo iii beslag, dat ze zat to eten, zonder to weten wat
ziti in haar mond stak .

Die middag, toen Moeder en Wim warm gaan
rusten en zij in hair eentje door huffs dwaaicle, cirong
het tot haar door, dat ze nu spoethg van dit alles
of seheid zou moeten nernen . Ze was gaan houden
van dit huffs en van de mooie ti iin en van haar fietstochten naar school en van de idas en van de
meester, meneer Zwart . En toen ze in haar karner
kwam, haar eigen gezellige karner, waar ze z,oveel
wren had zitten werken, kon ze het h aa.st niet geIloven dat dit nu binnenkort niet meer haar kamer
zou zijn .
Ze ging zuchtend voor het leuke schrijftafe1tj
zitten en keek naar de drie ingelijste portretjes
die daar stonden : IE[anneke, Jaap en A . Seng .
,,Zo Jaap, " zei ze hardop. ,,Wat sta je daar
leak tussen die twee meisjes met j e grote blonde
kuif ! Lach toch niet zo, malle vent, ik heb inuners
verdriet! 0, loch j e toch Vind j e het zo erg niet 0?
Ja, dat kun jij ook niet begrijpen, jij hoeft nooit
of scheid to nemen! Maar ik nu al voor de tweede
keen en dat humeri een jaar . En non was 1k hier
"
net zo mood gewend
Ze zuchtte weer, heel diep, en hues plotseling
zo hard ze kon naar het portret. Maar Jaap vertrok er geen spier om .
,,Weet je wat," dacht ze. ,,Ik ga het hem
schrijven, dan weet hij tenminste, dat hij binnenkort tegen de Minahassers staat to lachen . Volgende
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J
week heb ik het to druk en het moet gebeuren,
antlers zou er een brief van hem zoek kunnen
. . ..
Taken . Non, char goat le .an
Beste Jaap,
Het is de laatste dag van de vacantie en ik bee
vanmorgen pas thuisgekomen van een logeerpartij bij mijn vriendin Willy op de kof f ieplan tage . Het was er fijn, maar het is hier ook zo fijn
en daarom zit ik een beet] e in de put. Dat snap
j e niet, he? Je staat tenminste al maar to grinneken - je portret bedoel ik - en daarom schrijf
ik je. Want ik vied het leuk, als jij en al die lieve
mensen char, met ons meeleef t .
her is de verklaring : We moeten verhuizen,
binnen een maand al . Helemaal naar Manado, aan
't eind van de wergild . Zoek het maar eens op in
je atlas . Dit is dus mijn laatste brief aan jon .
Schrik niet, ik bedoel natuurlijk de laatste uit
Bandoeng. Zodra we goed en wel in Manado zijn,
hoop ik weer een teken van levee to geven .
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't W ordt weer een hele reis, zeg! We gaan
eerst met de trein naar Soerabaja. Van daar
zouden we met de boot rechtstreeks naar Makassar, op Celebes, kunnen oversteken, maar Vader
wil een "omweggetje" maken. Een vriend van
hem is zendeling op Soemba. Vader heeft hem in
geen jaren gezien en wil nu van de gelegenheid
gebruik maken om hem eens op te zoeken.
Van Soemba gaan we dan naar Makassar, waar
we enkele dagen bij de familie Laanders zullen
logeren. Wat zal J opie opkijken, als ik opeens
voor zijn neus sta! Misschien maken we van daal'
uit nog een uitstapje naar Midden-Celebes, het
land van de Toradja's. Daar werkt de zending
ook en bij die zendelingen heeft Vader ook al
weer een kennis.
De reis lokt me weI aan, maar als ik aan A Seng
denk en aan Willy, voel ik nu al iets in mijn ogen
komen. Binnenkort zullen we nu ook weI een afscheidsbezoek brengen bij lange Jan. Die lange i~
tochzo veranderd, zeg! N een, niet van gezicht
natuurlijk en korter is hij ook niet geworden,
maar nou ja, je begrijpt me we1. Ik weet zeker,
dat jij nu ook best met hem zou kunnen opschieten!
Weet je, wie zich van de hele verhuizerij niets
aantrekt ~ Onze Wimmie! Hij heeft er Vader en
Moeder natuurlijk over horen praten, maar het
rechte snapt hij er niet van. Vanmorgen, vertelde
Moeder aan tafel, moest Sapoeri hem helpen, om
een groot blokkenhuis te bouwen. Toen het klaar
10J

was, deed hij erg geheimzinnig . Niemand mocha
het bouwsel aanraken . Aan „Spoeri" vertelde hij
zachtjes, dat dit nu het huffs in „Banano" was,
wa.ar Vader in wilde gaan woven ! Nu doet hij
zijn middagdutj e . Hij~ trekt zich van het of scheid
nog niets aan . Neen, laat ik aan dat woord flu maar
nlet. meer de en.
Nou Jaap, dat weet je dus weer . Ik schrijf nu
ook nog een brief aan Grootmoe en Opa . Is er
geen stroperij meer in bet bos Heb je al kievitseieren gevonden 2 Zijn er al kuikens op de boer
derij 2 Vertel me in je volgende brief eens van al
die leuke dingen ! Het beste met jullie, boor, en
de groeten aan allemaal . Tot schrijvens uit Manado ! Daag !
Gerdientje .
P. S. Ik sluit bier een paar gedroogde betelbladeren bij in, die Sapoeri voor mij opgescharreld
beef t voor oude Gij s. Die gebruiken de Indonesiers bij bet sirihpruimen . Hij moet er een beet] e
kalk op smeren, zegt Sapoeri, dan is bet lekkerder. Als bet hem smaakt, moet hij bet maar
schrijven, dan stuur ik hem ook nog eens andere
ingredienten voor de sirihpruim : een stukje pinang
of arekanoot en gambir . Tabak hoort er ook bij,
maar dat heeft hij zelf wel . Dag Gijs !
. . . . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . . ..
Drie weken later stond Gerdientj e mast Vader
op de kale van Priok, om meneer Jacobsen of to
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halen . De grote mailboot naderde langzaam hat
land.
„Zie je nog niets 2" vroeg Vader lachend . „Ken
je dat schip niet meer2"
werkelijk, hat was de Johan van Oldenbarnevelt, waarmee zij naar Indonesia was gekomen !
Daar, voorop, was hat speeldek, waar zij en Hanneke en Joop zoveel leuke spelletjes hadden gedaan. En daar was hat zwembassin en daar . . . . "
„Kijk, daar staat meneer Jacobsen!" wees
Vader . „Zwaai maar met je zakdoek . Hallo, halloo !
Jakobsen ! "
Ook op de boot ward geestdriftig met hoeden en
zakdoeken gewuif d. Over en wear klonk geroep
en gejuich. Zo was hat ook bij haar aankomst geweest, Gerdientj e herinnerde hat zich nog als de
dag van gisteren . Was dat nu heus al acht maanden geleden 2 Ze kon hat zich haast niet indenken .
De valreep weed neergelaten . Vader en Gerdientj e wachtten, tot de drukte wat geluwd was,
toen liepen ook zij de trap op. Boven stood meneer
Jacobsen hen met uitgestoken hand op to wachten .
„Wat een verrassing, zeg !" riep hij verheugd .
„Ik had er totaal niet op gerekend, dat jullie mij
zoudt komen of halen . Je hebt zeker gedacht : leer
om leer - doe je 't mij, dan doe 'k 't jou wear !
Kom, laten we gauw een rustig plekj e opzoeken .
Wij zullen elkaar wel veal to vertellen hebben ."
De harm zochten de rooksalon op, maar Gerdientj e, aan zichzelf overgelaten, rende met
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sprongen van twee treden tegelijk de trap op naar
het speeldek .
„wat een haast !" hoorde ze een bekende stem
zeggen. „Heb j e wat vergeten, juffie ?"
Ze keek op en zag meneer Van Debben en die
trok zo'rs raar gezicht then hij haar herkende, dat
ze meteen begon to lachen .
„Neen maar . . . . ben ik nu in de boners of ben
je 't hens, Gerreldientj e 2 Ga je flu al weer tern g
naar ons koude kikkerlandj e 2 Is de rij st.taf el je zo
slecht bevallen ~"
Hij was blij, then hij hoorde dat hij de plank
mis was en dat hat Gerdientje best beviel in Indonesia . Hij moest natuurlijk alles van hat gezin
weten en van Hanneke en Joop en van „dat lange
eindje mans", zoals hij Jan noemde . En Gerdientj e vertelde hem ook, dat ze over enkele dagen
op rein hoopte to gaan naar Manado .
„Geweldig zeg!" vond meneer Van Debben. „Je
maakt me jaloers . wat zou ik graag weer eens
naar Celebes gaan ! Ik heb in hat Toradj aland eens
een avontuur beleefd! . . . ."
„Bent u er hens geweest?" wilde Gerdientje
waters .
„Ja, wat dacht je 2 waar ik al niet geweest
ben!" pochte meneer Van Debben . „Moat je horen,
wat ik daar meegemaakt heb ! Ik kwam op een
keer in een kampong, waar jnist een dodenfeest'
ward gehouders. Dat klinkt een beet] e raar, he
Non ja, dat kan ik ook niet helpers, maar als daar
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iemand begraven wordt, waken de levenden er
een f eest van . Je zult daar wel meer van horen,
als je er zelf komt.1k vertel je nu alleen, wat een
angst ik daar uitgestaan heb .
1k was op dat f eest en toen werden er wel
twintig karbouwen stuk voor stuk met een laps
doodgestoken. Om to griezelen, he 2 Vond ik ook .
Maar ik kon niet weg, want er stond een haag van
mensen achter mij . Dus, ik stood er bij en ik keek
er naar. Toen de laatste kaarbouw zieltogend neerstortte, kwam de slachter, zal ik maar zeggen, met
zijn lans in de hand op mij of . . . . Nou, ik schrok
mu naar, da .t begrijp je! 1k drong achteruit, maar
de mensen lieterl me niet door, en de kerel kwam
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hoe langer hoe dichter bij me met zijn bebloede
. 0, o, het koude angstzweet brak me uit ! "
fans
Meneer Van Debben wachtte even, haalde zijn
zakdoek to voorsehijn en wiste zijn voorhoof d of .
Het leek wel, alsof de koude rillingen hem flu nog
over de rug liepen.
„En toen ? wat gebeurde er toen ?" vroeg Gerdientje in de grootste spanning . „Toe, ga nu verder,
meneer ! "
„Verder?" vroeg de verteller. „Heb ik dat nog
niet gezegd? Nou, hij kwam op me af, he? Enne . .
en toen . . . . Nou, toen vroeg hij, of ik een cigaret
voor hem had!"
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13 .

Een bezoek aan Soemba .

Bali, Lombok, Soembawa, Soemba, Flores,
Timor . . . .
Nog maar kort geleden had Gerdientj e bij
meneer Zwart het rijtj e namen van de kleine
Soenda-eilanden nit het hoof d moeten leren . En
nn voer ze met een boot van de K .P.M . 1) datzelfde rijtje langs . Eerst werd Boeleleng op Bali
„aangedaan ", toen Ampenan op Lombok, daarna stoomde de boot Tangs de trust van Soembawa, om de vierde dag na het vertrek nit Soerabaja het anker to laten vallen in de baai van
Waing-apoe, de hoof dplaats van Soemba .
Samen met Vader, Moeder en Wim stond Gerdientje naar het dome helivelland in de verte to
turen .
„Soemba ziet er niet erg aanlokkelijk nit," zei
Vader . „Het is een heel ander snort land als
Java . Bossen zijn er weinig, dus Gerdientj e, verdwalen znl je er waarschijnlijk niet zo ganw ! Het
is een land van kalkhenvels, maar er zijn ook geweldige weidevlakten. Wat zon dus het voornaamste middel van bestaan wezen, denk j e
„Veeteelt natuurlijk," antwoordde Gerdientje .
1) Koninklijke Paketvaart Maatschappij .
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„Maar waarom varen we niet dichter naar de wal,
Vader 2 Wij zijn er nog kilometers of ! "
„Dat is om de koraalrif f en die hier onder water
zitten," zei Vader . „Kijk, de motorsloep wordt
al to water gelaten. Daar zullen we in moeten,
denk ik."
Het was zo . De eerste stuurman kwam naar hen
toe en vroeg : „Wilt u maar met uw gezin in mijn
„hakkepof f ertj e" pleats nemen, meneer
Uw
bagage volgt straks wel . 1k ga zelf ook mee om
de post aan land to brengen ."
Met de nodige gilletj es van Moeder en Gerdientj e kwam het gezelschap in de sloep en in
snelle vaart ging het naar de pier .
Tientallen mensen stonden er to wachten ;
Chinese handelaars, werkvolk, dat straks bij het
lossen van de lading iets hoopte to verdienen, enige
Timorezen, die met de boot terug wilden naar
hun eiland en
twee blanken, een heer en een
dame.
„Ja hoor, hij is het !" zei Vader opgetogen.
„Nog precies dezelf de van voor acht jaar . Hello
Veermans, a11es nog good 2"
„Hello ! Ja, ailes oke hoor ! " klonk het opgewekt terug van de pier .
Even later legde de sloep bij de steiger aan .
„Slamat datang, sobat 1)! " wenste meneer Veermans, terwijl hij Vader de hand schudde . „Man,
man, wet fijn, dat jullie ons hier eens komt op1) Hartelijk welkom, vriend
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zoeken ! En is dat . . . . neen maar, ben jij Gerthentje 6? Je kent iiiij zeker niet meer, he Toen
ik j e het laatst zag, was j e nog maar zo 'n ukkepukkie!"
En meneer hield zijn hand ter hoogte van zjjn
knie .
De vreeinde mevrouw had Wimmie al op de
arm en probeerde hem to kntiffelen . Maar dat
ukte niet, want Wim was van liefkozingen van
vreemde vrouwen niet gediend . }Iij schreeuwde en
worstelde om er aan to ontkomen, maar de mevrouw zei toch : ,,Wat een schat, j a ?"
En toen begonnen de grote mensen zo druk met
elkaar to praten, dat ze misschien wel een uur
op de pier zouden zijn blijven staan, als de chauffeur niet was komen vertellen, dat de auto kaar
stood .
,,Kom maar gauw, " zei meneer . ,,Dan kunnen
we thuis het gesprek voortzetten . Het is maar
tiers minuten rijden naar Pajeti ."
,,Laten we dat doers, ja," zei Mevrouw . „Ooze
gasten zullen hens wel trek hebben in een kop
koffie, j aV'
Het was een lekker koel ritje in de open wagers.
En het was prettig, na vier dagen schonnnelen, om
weer vaste grondd onder de voeten to hebben .
Wimmie was al gauw gewend . Aan tafel zat hij
de druk redenerende mevronw Veermans plotseling vol aandacht aan to kijken . Toen legde hij
zjjn hand] e op haar arm en vroeg heel ernstig :
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,,Mevrouw, waarom zeg jij altijd ja . . . . ja . . . .
Gerdientj e schrok er van en Moeder kreeg een
kleur. Maar Mevrouw Veermans laehte vrolijk en
zei, helemaal niet boos : „Oeh, the schat ! Ja vent,
dat is een gewoonte, ja °? Heel veel Indische mensen
doen dat, ja°?"
En toen moest het hele gezelschap lachen .
De avond in de voorgalerij was net zo gezellig
als in Bandoeng . Gerdientj e mocht wat langer op
blijven dan gewoonlijk en meneer Veermans vertelde van zijn eiland.
„De Soembanezen stonden altijd heel slecht
aangeschreven, " vertelde hij . ,,In de tij d van de
Oost-Indische Compagnie werden ze een lui en
inoorddadig yolk genoemd. De Nederlanders hebben zich dan ook heel lang niet met bet eiland
bemoeid en toen bijna overal in de Archipel al geregelde toestanden heersten, was bet bier nog een
vreselijke chaos . De radja's waren wrede despoten,
die naar willekeur over levee en flood van bun
onderdanen beschikten en bun grootste inkomsten
kregen uit de slavenhandel . Ze verkochten van
tijd tot tijd een deel van bun onderdanen aan
handelaars van Flores en die hielden ook wel eens
op eigen houtj e een strooptocht op bet eiland . De
levende buit werd met vijftig of sours wel honderd schepen tegelijk naar Bali en Lombok vervoerd en daar met een zoet winstj e van de hand
gedaan.
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De meest beruchte Rad j a was die van Lewa,
waar we morgen een kijkj e gaan nemen . Schrik
rnaar niet, Gerdientje, de man is a1 lang flood .
Voor die man was het levers van een slaaf
minder waard flan flat van een paard. Wee de
slavin, die jets nit haar handers liet vallen of een
draad brak bij het weven ! Voor zo'n vergrijp
moest ze soms met haar levee boeten ! De mensen
zijn het nog niet vergeten, hoe ze then werden
hehandeld !
In 1881 vestigde zich de eerste zendeling op
Soemba. wat moet die man soms tot in het diepst
van zijn ziel geleden hebben bij het zien van die
wreedheden en flat verschikkelijke onrecht, waar
hij machteloos tegenover stond . Maar in 1906
kwam char verandering in . Then stuurde onze
regering een dappere luitenant - Rijnders heette
hij - met veertig soldaten naar Soemba en die
maakte in enkele jaren voorgoed een erode
aan flat wrede gedoe . Then hij in 1912 vertrok,
was er rust en veiligheid op het hele eiland en van
slavernij was geen sprake meer . Of het yolk die
man ook dankbaar was ! Nog steeds spreekt men
met diep ontzag over de „toean met het hondj e" .
Zo duiden ze luitenant Rijnders aan, want zijn
naam kennen de meesten niet, maar flat er altijd
een hondj e achter hem aan liep, weten ze nog wel .
Sindsdien is Soemba hard vooruitgegaan . In
veel plaatsen is nu een Christelijke school en
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duizenden Soembanezen zijn reeds overtuigde
Christenen geworden . "
Toen Gerdientje 's avonds nog even wakker lag,
dacht ze : „moat is het levee toch wonderlijk . . . .
A1s God mij • honderd j aar eerder geboren had
laten worden, en dan niet in Nederland maar op
Soemba, was ik misschien bij opbod verkocht . . . .
flu!"
En dankbaar omdat het niet zo was, sliep zij
in . Maar 's nachts vloog zij schreeuwend overeind, want zij droomde dat ze vastgebonden stond
op de slavenmarkt en dat slavenhandelaars haar
aan alle kanten kwamen beknijpen . Maar toen
zij licht maakte, bleek, dat haar klamboe niet
g+oed sloot en dat de muskieten haar aardig to
pakken hadden gehad. En of schoon zij nu wist,
Bat het maar een Broom was geweest, zag zij toch
een beetje op tegen het reisje van de volgende Bag,
over Bat vreemde eiland.
Maar twaalf uur later wandelde zij mast Vader
en meneer Veermans door het vroeger zo beruchte Lewa en zag er Brie scholen, een Lagere
school, een Landbouwschool en een Hui shoudschool . En ook een kerk, waarin de Soembanezen
elke Zondag in hue eigen taal en meestal door een
Soembanese predikant het woord Gods hoorden
verkondigen. En ze dacht : „A1s die wrede Radj a
Bat nu nog eens had kunnen zien ! Zou hij Ban
ook niet moeten toestemmen, Bat Bit toch beter
is 6"
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Ze reden terug langs eenzame, stof f ige wegen,
door een landsehap van rotsachtige heuvels, waar
bijna nergens een boom to ontdekken vigil . Wat een
verschil met de weelderige en betoverende schoonheid van Java !
„Ja," zei meneer Veermans, „Soemba is een
arm en droog en dun bevolkt land . En toch ben
ik blij, dat ik hier werken mag . "
„Waarom dan, meneer 2" vroeg Gerdientj e .
Meneer Veermans gaf niet dadelijk antwoord .
Hij tuurde in de verte, waar aan de horizon een
stofwolk verschenen was, die snel naderbij kwam .
Het bleek, dat een troep Soembanese ruiters in
voile galop aan kwam stormen .
Sinds haar tocht naar de top van de Tangkoeban Prahoe had Gerdientje wel eens beweerd,
dat zij kon paardrijden . Maar flu zij dit zag,
zou ze het nooit meer zeggen . Het leek wel, of die
lui aan hun paard waren vastgegroeid . Toen ze
dichterbij kwamen, matigden ze hun vaart . Meneer
Veermans ging ook wat langzamer rijden, om de
dieren niet teveel to doen sehrikken . Toch steigerden de meeste wild omhoog, toen ze voorbij het
zwarte automonster moesten. Maar hoe ze ook
dansten en sprongen, hun berijders bleven muurvast zitten en lachten vrolijk tegen het gezelsehap .
De voorste ruiter hief zijn rechterarm omhoog
bij wijze van groet . De anderen volgden zijn voorbeeld.
„Tabeh Toean ! " hoorde Gerdient j e hen roepen .
Jaap en Gerd . IX, 2e dr . - 8
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„Tabeh Kapala ! Tabeh mannen ! " riep meneer.
Veermans vrolijk terug .
En toen reden de Soembanezen in razende galop
verder.
Gerdientje niesde, drie maal achtereen . Toen
keek ze verwonderd meneer Veermans aan, want
ze hoorde hem nadrukkelijk zeggen : „Daarom !
Snap je?"
„Neen," zei Gerdientje, „ik snap er nets van,
meneer."
„Nou, je vroeg toch, waarom ik blij was, hier to
mogen woven en werken 2 Wel, om die mannen en
om hun vrouwen en om hun kinderen . Heb je ge~
rnerkt, wat een aardige, vriendelijke, aanhanke114

l jke mensen lief zljn Die voorste, de aanvoerder, was vroeger een verstokt heiden . Hij is
flu een levend lid van de bloeiende Christengemeente in Wai We ! En al die andere mensen,
hoe hebben ze vroeger geleef d in voortdurende
angst voor de geesten van hue gestorven voorouders en hoe blij en onbezorgd kuhnen ze levee,
flu ze Jezus Christus kennen . her zijn wonderen
gebeurd door Gods genade. En daarom bee ik blij,
omdat ik temidden van die wonderen levee mag . "
Ja, dat begreep Gerdientj e wel . En als zij hier
woven -moest, natuurlijk, dan zou zij hi er ook wet
wennen. Maar zij was toch blij, dat zij naar een
mooier en vruchtbaarder landstreek zou gaan. En
zonder veel hartzeer nam zij afscheid van het
eiland, toen twee dagen later de boot naar Makassar in de baai van Waing-apoe lag .
De goede Mevrouw Veermans, die zelf geen
kinderen had, kon van kleine Wim haast niet
scheiden . Ze nam hem op de arm en kuste hem
met tranen in de ogee .
„Dag lieve schat," zei ze. „Je moet gauw terugkomen, ja?"
„Dat wil Wimmie wel, jar" antwoordde de
kleine man met een olijk gezichtj e.
Zo'n rakker !
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14 .

Avontuur bij de Toradja's .

Toen de boot Makkasar naderde en de reizigers
op het dek al naar land stonden uit to zien,
vroeg Wimmie : „Komen we nu in Banano, Moe ` "
Het reizen begon het mannetj e to vervelen. Hij
had op het schip veel minder vertier dan thuis
en het varen interesseerde hem maar matig .
,,Over een paar daagjes, vent," zei Moeder
troostend. En Gerdientj e voegde er spottend aan
toe : „Nog maar veertienhonderd kilometer, hoor
Wimmie ! "
Wat wist Wimp j e van of standen 2 Hij nam er
genoegen mee. Maar Moeder zuchtte : „Veertienhonderd kilometer ! Dat is een of stand als van
Amsterdam tot Gents a!"
Zij begon ook naar het eind van de refs to verlangen.
„Eigen haard is good waard !" zei ze nit de
grond van haar hart .
„Krijgen we in Manado dan 'een haard in huffs,
Moeder 2" lachte Gerdientj e .
„Neen," zei Moeder, „maar het spreekwoord is
er niet minder waar om . Maar als je 't liever
antlers wilt horen : Zoals het klokj e thuis tikt . . . . "
En toen kon ze bijna haar eigen stem niet meer
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verstaan door een scoot op de sirens, waarvoor
Gerdientje de vingers in de oren stopte .
Ze naderden de kale . Joop stood er al, met
zijn ouders, en Gerdientj e herkende hem eerst niet,
want hij had een witte helmhoed op, terwijl ze
hem op de „Johan" nooit antlers dan met „blots
harm" had gezien .
„Ha, Gerritje !" schreeuwde hij omhoog .
,,Hallb Jopie !" riep ze terug .
En nauwelijks was de loopbrug neergelaten, of
hij rends als eerste de trap op . De begroeting was
allerhartelijkst ! Het ging zo : Joop nam met een
def tige zwaai zijn helmhoed of en sprak met een
buiging : „Juf f rouw Eggink, het is mij een groot
genoegen, u hier to mogen begroeten ! "
En zij antwoordde : „Meneer Laanders, als uwe
een draai om uwees oren' wilt hebben, most u zo
nog een poosje doorgaan!"
Toen lachten ze beiden, gaven elkaar een hand
en Joop zei : ,,Meid, wat f ijn, dat ik je weer eens
zie ." En aan zijn ogee zag ze, dat hij het echt
meende .
„Ik herkende je bijna niet," zei ze . „Je lijkt zo
groot met the hoed ."
„wat dacht jet antwoordde Joop . ,,Kleine
ventjes worden ook een keer mens !"
- Thuis hadden de vaders het al dadelijk over de
rein naar Toradj aland . Het was niet mast de
deur, het zou een uitstapje word~n van driehonderd kilometer keen en driehonderd terug .
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,,Ik heb er op gerekend, hoor !" zei meneer
Laanders . „Als we morgenochtend vroeg weggaan, zijn we voor de avond in Rantepao . We
kt nnen daar logeren bij j e vriend woudstra ; die
verheugt zich al op jouw komst . Gerdientje en
Joop zouden we mee kunnen nemen, voor de dames
en kleine wim zou de refs wel wat to vermoeiend
..
zl~n.„
„Vooruit, " zei Vader, „dat doers we ! Straks in
Manado kunnen we wel uitrusten, nu moeten we
de gelegenheid waarnemen om nog iets to zien .
wat zeg iii, Gerdientje"
„Nou, ik vind het best !" zei Gerdientje. En
toen kwam ze met het dwaze verhaal van meneer
Van Debben voor de dag . Maar tot haar verbazing bleek dat niet eens zo dwaas to zijn . Die
dodenf eesten kwamen daar werkelijk voor en de
slachtpartijen ook .
„Maar hoe kunnen ze van een dodenf eest
spreken `?" wilde Gerdientje weten . „Zijn de
Toradja's dan niet bedroefd, als er iemand sterft~"
„Morgen wordt daar een man begraven, die
al twee jaar geleden gestorven is," zei meneer
Laanders . „Al die tijd is het lijk, in doeken gewikkeld, in het f amiliehuis bewaard gebleven . Zijn
ziel, gelooft men daar, was nog niet vrij van zijn
stof f elijk lichaam en bleef al die tij d nog meeleven met alles wat er in het gezin gebeurde .
Maar morgen is hij volgens de heidense priester
gereed om de grote refs naar het zielenland te aan118

vaarden . Het of scheid moet hem natuurlijk zo prettig mogelijk gemaakt worden . Daarom wordt het
huffs versierd en vandaar oak een f eest van enkele
dagen. Maar meneer Woudstra za1 jullie er wel
meer van vertellen, die weet er alles van ."
Hij had niet overdreven ; dat bleek de volgende avond, toen ze na een prachtige autorit in
het huffs van de zendeling waren aangekomen .
Meneer Woudstra kon over de zielenverering van
zijn Toradj a's urenlang praten en Vader wilde er
natuurlijk alles van weten, maar Joop en Gerdientje waren op van vermoeidheid en gingen vroeg
naar bed.
De volgende morgen wandelden ze na het
antbijt met de drie heren mee naar het feestterrein, maar ze waren er gauw uitgekeken .
Het krioeide er van feestelijk uitgedoste mensen
in uitgelaten stemming . Gerdientj e zag vier rustig
herkauwende karbouwen, die aan een paal waren
vastgebonden, zij zag ook boven de hoof den van
de mensen uit een zestal Toradja's, die op een
stellage bezig waren om vlees in grote stukken to
hakken en een priester, die zingend en krijsend
bloederige stukken naar de wachtende toeschouwers wierp . Maar toen zij de hebzucht en de opwinding op de gezichten van de Toradja's zag,
had zij er schoon genoeg van, evenals Joop . Ze
zwierven samen weg, het dorp in, en hoorden plotseling, geen driehonderd meter van het f eestterrein af, het gezang van heldere kinderstemmen .
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„Luister eens!" zei Gerdientje. „Dat versje ken
ik ! Dat lijkt wel : Scheepj e onder Jezus' hoede !
Maar bet zijn andere woorden natuurlijk ! Hoor je
't, Joop 2"
„Daar staat een schooltj e ! " wees Joop . „Kom
mee, we gaan kijken ! "
Ze bleven bij de school staan luisteren naar bet
gezang van de kinderen . Na bet geschreeuw op
het ruwe heidense f eest klonk bet dubbel weldadig. Gerdientje ontroerde er van .
„Daar ginds is de duivel de bags," dacht zij .
„Maar bier wordt de Here Jezus gediend en Die
zal bet winnen."
De goeroe 1) was erg verwonderd, twee blanke
kinderen buiten to zien staan . Hij maakte een
praatje en nodigde ze uit, een poosje binnen to
komen.
Pat deden ze graag . De schoolkinderen, bijna
vijftig in getal, gingen op een commando van de
goeroe naast de banken staan om to groeten, en
Joop trok een gezicht, of bij de inspecteur van
bet onderwijs was . Ze woonden eerst een rekenles
bij, daarna liet de goeroe horen hoeveel de kinderen al van de Bijbel moisten en er werden ook
nog een paar aardige versjes gezongen . En ze
zouden misschien nog veel langer gebleven zijn, als
Gerdientje niet opeens door de openstaande deur
haar vader had zien lopen, haastig voortbenend
langs de weg en zoekend naar alle kanten .
1) onderwijzer .
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Toen namen ze haastig of scheid, bedankten de
goeroe hartelijk en renden de weg op. Vader was
verdwenen . Bij het dorpsplein gingen ze elk een
kant op en Gerdientj a was de gelukkige : toen ze
om een groep mensen heenliep, die naar een hanengevecht stonden to kijken, rende ze Vader in de
armen. Hij was erg blij toen hij haar zag, want
zij en Joop werden al meer dan een uur vermist .
De andere heren warm ook aan bet zoeken .
Even later zagen ze Joop tussen de mensen doorglippen, maar hoe ze ook riepen, hij hoorde hen
niet . Gerdientje rende hem achterna en kreeg
hem eindelijk to pakken, maar toen duurde bet
weer een hele tijd, eer ze Vader terug gevonden
hadden.
„Hoor eens," zei Vader, „dat gaat zo niet ! We
moeten of spreken, waar we elkaar kunnen vinden .
Laten we zeggen, bij de waringin, op bet dorpsplein . "
En zie, daar vonden ze zowaar de andere
heren, heerlijk uitrustende op een dikke wortelknoest van de boom en genietende van de limor!ade, die de djongos van meneer woudstra juist
had gebracht .
Ze gingen mast hen zitten ; er was flog plaats
genoeg .
„Da's ook wat moois ! " mopperde Vader quasiboos . „Ik loop me het vnur nt de slof f en om de
kinderen to zoeken en jullie . . . . "
„Qch, wij wisten wel, dat er bier nets met hen
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gebeuren kon," lachte meneer Woudstra en daarom zijn we op het dorpsplein gaan zitten, waar
ze 'vroeg of laat zeker langs moesten komen. En
hebben we geen . succes gehad? Waar hebben jullie
gezeteii, jongelui?"
,,0, wij hebben bet vast leuker gehad dan u!"
riep (erdientj e opgetogen . „Wij zijn in de school
geweest ! Wat een leak schooltj e is dat, Vader !
En wat een schatten van kinderen, vooral die
kleintj es met hun lekkere brume snoetj es ! Non, ik
wil bier later wel onderwijzeres zijn, boor!"
„Prachtig ! " preen meneer Woudstra . „Je kunt
je benoeming nu al krij gen, als je wilt . Over
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een jaar of zes zal de school zeker uitgebreid
moeten worden, want we gaan bier hard voorllit .
De harten van de Tora,dja's beginners meer en
meer open to staan voor de Bhjde Boodsehap ."
„Krijg ik nu ook al salaris2" vroeg Gerdientje
ondeugend.
„Natuurlijk ! " lachte meneer . „Kijk, daar komt
bet eerste voorschot . Djongos, een vol glas limorla.de voor die j ongedame ! "
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15 .

Selamat datang .

En eindelijk, eindelijk was het dan zo ver en
liet de boot het anker valjen in de baai van
Manado. Ze stonden met hun vijven aan dek en
keken vol belangstelling naar het land, waar ze
voor onbepaalde tijd zouden wonen .
Het leek prachtig : een vredig landschap, veel
groen van bomen, blinkende bergtoppen in de
verte . Maar de mensen, hoe zouden die zijn2
Er stonden ongeveer dertig mensen op de trade en
alley blikken warm op de boot gericht . Sommigen
warm deftig in 't zwart gestoken ; blijkbaarr
hadden ze hun beste pakj e aangetrokken voor de
een of andere plechtigheid .
„Wat zou dat kunnen zijn ?" vroeg Gerdientje
zich of.
Maar toen ze voet aan wal hadden gezet, trail
nit de wachtenden een meneer in het zwart op
Vader en Moeder toe . Hij maakte een diepe buiging
en begon een toespraak to houden in zuiver Nederlands . Uit naam van de gemeente van Manado
riep hij de f amilie een hartelijk welkom toe in
haar nieuwe woonplaats .
„Wij zijn heel blij met uw komst," grog hij
verder, „en wij hopen, dat u lang bij ons zult
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blijven. Het is ons bekend, dat u veel van ons
yolk houdt . Wees er van verzekerd, dat ook wij u
en de uwen onze lief de zullen sehenken . Moge God
u alien in weistand onder ons doers verkeren en
uw verblijf ons tot zegen doers strekken ."
Toen traders twee meisj es naar voren in witte
jurkjes en boden Moeder en Gerdientje elk een
mooi bouquet bloemen aan . Gerdientje wist haast
niet, wat voor een gezieht ze daarbij moest zetten ;
ze voelde zich bijna een prinses !
Vader bedankte met vriendelijke woorden, ontroerd door al die hartelijkheid . Daarna zette de
stoet zich in beweging en werd de f amilie naar
haar nieuwe huffs geleid . Voorop liepen Vader en
Moeder, geflankeerd door twee ouderlingen van
de gemeente . Daarachter volgde Gerdientje met
Wim en ze hield Wimmie's handje stevig vast,
want de kleine man voelde zich tussen al die
vreemde mensen niet erg op zijn gemak. Daarachter kwam Sapoeri, wiens ogee glansden van
blijdschap om al de eer, die zijn Toean en zijn
Nj onj a to beurt viel .
Hoor, de kink begon to luiden ! Wat kionk dat
mooi! De heldere klokketonen zongen door Gerdientj es hart en ze had een beetj e moeite, om haar
tranen to bedwingen. Waren de mensen zo blij,
omdat Vader bier gekomen was 2
. Wat een vriendelijk huffs
Daar was bet huffs
en wat een lieve tuin ! Daar zouden ze zeker gezellig worsen ! En kijk eens : hovers bet hek, dat
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toegang gaf tot de voortiiin, was een grote ereboog
opgericht, waarop in gouden letters to lezen stood :

Welkom! Selamat datang!
De voorgalerij stood vol met bloemen en de
stijien van het huffs warm, met groene slingers versierd. Nauwehjks warm alien gezeten, of er kwam
een lief Manadonees meisje in een kraakheldere
wine jurk op Gerdientje of .
„U bent zeker Gerdientje 2" zei ze, een beetje,
verlegen. „Zal ik een glas koude air dj eroek voor
u balm 2 En mag Broertj e dat ook hebben 2"
„0, heel graag," zei Gerdientje.
En meteen dacht ze, dat dat meisje misschien
wel haar vriendinnetj e zou worden . Want wat zag
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ze er lief nit en wat tintelde het leak, ondanks
haar verlegenheid, aehter in die donkere ogen !
Dat haar aankomst in Manado zo fijn zou
zijn, had Gerdientje nooit kunnen denken . Ze
wou wel dansen van geluk. Maar dat ging natuurlijk niet tussen al die mensen . Vader en Moeder
Madden Been tijd voor haar, die werden in beslag
genomen door al de mensen, die hen hier nog
kwamen welkom heten. En toch, ze zou zo graag
eens met iemand willen praten over deze grote
be evens .
Maar daar zag ze Sapoeri staan, stil genietend
in de hoek van de veranda, beseheiden achteraf .
Ze sprong naar hem toe .
„Sapoeri !" riep ze. „Sapoeri, wat zeg je er
van ~? "
„Wah ! " zei de bruine jongen met een brede
lack, „dit Minahassaland Sapoeri best zal bevallen !
Ik hoop, de Toean maar heel lang hier mag
bhwen ! '
Ze kneep hem in de arm, dat hij bijna „adoe " 1)
.riep, want hij had naar haar hart gesproken .
,,Ik ga morgen gauw een brief aan Jaap
schrijven," daeht zij .
1) au .
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Ult bet voorberlcht:
De oorzaak van de zeer geringe Bijbelkennis der leer~
lingen onzer scholen Is, dat ze noolt In de gelelenheld
zijn geweest "de vertellingen" In beknopte vorm nog
eens te repeteren. De tradltionele namenrljtJes van
Rlchters en Koningen, het opdreunen van schepplngsdagen en plagen van' Egypte, dlt alles lean geen ultkomst brengen. De bestaande boekjes zUn te moeJlUk
voor de doorsnee-leerling. Deze boekjes ziJn z6- een·
voudig gehouden, dat de lesJes begrijpelljk ziJn en
gemakkelJjk te verwerken voor kinderen met een
gemiddeld I. Q. van 100.
Ze kunnen gebrulkt worden In klas 5 en 6, terwijI
men dan in klas 7 een ultgebrelder boek kan aanschaffen.
In de boekhandel verkrtJgbaar!
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