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I. DE ONVERKLAARBARE RIJKDOM VAN
OEMBOE RADA HAPA MANDE,

P een golvende hoogvlakte had Oemboe 1) Rada Hapa
Manoe zijn familiedorp gebouwd. Het was gelegen op
een steilen kalkheuvel, die slechts van één zijde te
beklimmen was.
't Moest een uitstekend ruiter zijn, die te paard blijvende zitten, naar binnen kon rijden. Het pad ging hier en daar sprongsgewijze over uitgesleten rotstrappen naar boven. En boven
gekomen was men nog niet in 't dorp, want een meters breede
cactushaag vormde een ondoordringbaren gordel van stekelplanten. Van beneden uit 't diep ingesneden dal was het bijna
een half uur klimmen eer men op 't dorpsplein stond.
De menschen waren het echter gewoon en vonden het heelemaal niet erg. Zelfs de vrouwen zouden er nooit over klagen.
En toch moesten ze iederen morgen naar beneden gaan, met
een ledige waterkruik op 't hoofd of een bamboe-watervat over de
schouders. Al het water, dat men in 't dorp noodig had, haalden
zij van beneden uit een bron, die in den drogen tijd zóó weinig
water gaf, dat men er zeer voorzichtig mee had om te gaan.
Van jongs af aan werden de meisjes in dien dagelijkschen tocht
geoefend ; en 't was na veel struikelen en vallen, dat zij 't eindelijk
geleerd hadden, zonder morsen of breken een volle waterkruik
naar boven te dragen.
Dat de menschen zoo onbereikbaar hoog en zoo ver van 't water
woonden had zijn reden. De verschillende dorpen op de hoogvlakte leefden steeds met elkaar in onmin. Altijd was er twist
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Oemboe = Heer.
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of geschil over een verdwenen paard of een afgedwaalden buffel.
Was er een paard gestolen, zoo ging men aan 't zoeken tot
men hier of daar de sporen had gevonden. En als die sporen
wezen naar het weideveld van een ander dorp, dan werd er
niet veel gepraat, maar ging men terstond tot handelen over.
Verder onderzoek was immers overbodig!
Iemand uit dat dorp zou de schuldige wel zijn en allen waren
verantwoordelijk voor één.
Voor het ééne gestolen paard, ving men uit de kudden van
dat dorp een viertal andere paarden (voor iederen poot één paard)
en trok zich haastig terug.
Zoo gingen de diefstallen over en weer, tot het geduld eindelijk
opraakte en men met de wapenen in de hand een beslissing zocht.
Het was daarom verstandig het dorp zóó te bouwen, dat het
een onneembare vesting was. In elk geval had men beveiligd
te zijn tegen een onverhoedschen aanval.
Oemboe Rada Hapa Manoe had een buitengewonen naam in
de landstreken van dichtbij en van verre.
Hij was echter geen man van ruw geweld, zooals vele andere
dorpshoofden. Die trokken er dikwijls op uit, roovend en plunderend, in vroege morgenure een vreedzaam dorp plotseling overvallende. Die maakten buit mannen en vrouwen, paarden en
buffels. Veel medelijden hadden de anderen echter niet met zoo'n
dorp. „Dan hadden die menschen maar beter moeten oppassen.
Zij hebben niet gewaakt, daarom werden zij overvallen", werd
er laconiek gezegd.
Toch werden die roovende dorpshoofden gevreesd en ontzien,
omdat men nooit wist naar welken kant zij straks weer een
uitval zouden doen.
Oemboe Rada Hapa Manoe was echter een gansch ander man.
Hij was een goedlachsch man, in de kracht van zijn leven, die
veel hield van een hertebout of achterpoot van een wild varken.
Hij was gastvrij voor ieder die hem kwam bezoeken. Bij de
jaarlijksche offerfeesten in het stamdorp gaf hij dikwijls den
grootsten buffel of het vetste varken.
Twistziek was hij volstrekt niet, integendeel, hij was een wijs
man in het bijleggen van veeten tusschen verschillende dorpen.
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Maar toch vertrouwde men hem niet te veel. Hij was te
vriendelijk en dat vond men verdacht. Bovendien kon men geen
verklaring vinden voor zijn rijkdom. De eenige manier om rijk
te worden was stelen en rooven.
Menig dorpshoofd had door zijn strooptochten zich een groot
bezit van slaven en beesten verworven.
Maar Oemboe Rada Hapa Manoe trok er nooit op uit. Ook
was hij niet gierig, zoodat hij zijn paarden en buffels, zijn varkens
en kippen spaarde. Telkens was er feest in zijn dorp. Nachtenlang hoorde men de muziekinstrumenten weerklinken. Met milde
hand zorgde hij voor eten en drinken. Ook anderen hielp hij
gaarne, wanneer ergens een bruidschat moest worden betaald
of een begrafenisfeest was te regelen.
Vanwaar dan zijn onverklaarbare rijkdom ?
Waar zooveel afging en er niets bij kwam, moest hij toch
langzamerhand armer worden. Maar hij bleef even rijk en mild!
Men had het hem wel eens voorzichtig gevraagd, maar lachend
had hij geantwoord : „Mijn beschermgeest doet mij vinden het
roode en het witte (het goud en het zilver), het gestaarte
en het gehoornde (het paard en de buffel). Zeer machtig is mijn
Marapoe." 1)
Men was toen even wijs als te voren ; al was men 't er over
eens, dat iets geheimzinnigs in 't spel moest zijn.
Met iemand die zoo op goeden voet staat met goden en geesten,
moet men voorzichtig zijn. Daarom meed men zooveel mogelijk
zijn dorp, al was hij nog zoo vriendelijk en mild.
,De grond is daar warm", zeide men, en bedoelde daarmede :
,er wonen geesten en dan is het beter op een afstand te blijven."
Gelukkig voor Oemboe Rada Hapa Manoe, dat men met deze
verklaring genoegen nam.
Anders had 't er kwaad voor hem uitgezien.
De werkelijke verklaring was deze, dat hij de grootste paardendief van het eiland w its. Maar hij stal z64 heimelijk en slim,
dat men hem nog nooit op het spoor was gekomen.
Niet dat hij er zelf op uit ging om te stelen. Daarvoor was
I)

Marapoe = Beschermgeest.
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hij te listig en te gemakzuchtig en te voornaam. Voor dat werk
had hij zijn slaven. Zijn opper-paardendief heette Kaka Miting.
Het was een vertrouwde familie-slaaf, die, als hij ooit gesnapt
werd, toch zijn meester nooit zou verraden.
Want dit was het groote gevaar, dat een slaaf, op de daad
zelf gegrepen, den naam van zijn meester ging noemen.
Dat zoo iets nog al eens gebeurde, had Oemboe Rada Hapa
Manoe, maar dan tot eigen voordeel, persoonlijk wel ondervonden.
Zijn menschen hadden eens een paardendief gegrepen, die
bezig was een mooien jongen zwarten hengst uit een tuinhuis
te stelen. De man werd boven naar het dorp gesleept, met
saamgebonden polsen werd hij aan een stevigen boomtak gehangen en zoolang geslagen met een zweep, uit reepen buffelhuid gedraaid, dat hij jammerend uitriep :
„Ik ben maar een slang
wiens taak het is te omkronkelen ;
ik ben maar een hond,
wiens opdracht het is te bijten;
ik ben maar een krokodil
wiens last het is mee te sleuren."
Daarmede bedoelde hij, dat hij niet uit eigen beweging of
voor eigen rekening uit stelen was gegaan. Hij had het gedaan in opdracht van zijn meester en die was er dus voor
verantwoordelijk.
Na nog enkele zware zweepslagen, noemde hij eindelijk ook
den naam van zijn heer en het dorp waar deze woonde.
Het was een groot heer geweest, zoodat hij een groote boete
had moeten betalen.
Stelen uit een weideveld, waar de paarden half-wild rondloopen,
is niet zoo erg. Te paard gezeten, met een lasso in de hand, een
kudde op te drijven en er dan één te vangen, is een kunst en
werd door sommigen als een sport beoefend.
Het is een moeilijk werk en lang niet altijd lukt het, zoo'n
rennend paard op de steenachtige vlakte te strikken.
Daarom is bij ontdekking de boete ook slechts vier paarden.

„Oemboe Rada Hapa Manoe was een gansch ander man” (blz. 6).
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Maar stelen van onder een huis, uit een dorp of uit een kraal
is vaisch.
Dat doet een roofdier, rondsluipend in den nacht ; niet een
man, die alleen werkt in het heldere zonlicht.
Zoo heimelijk te stelen is het zwaarste misdrijf, dat men
denken kan.
Tenzij men door onderhandelingen spoedig tot overeenstemming kan komen over het getal beesten, dat als boete betaald
moet worden, zal de paardendief worden gedood en zijn hoofd
geplant worden op een struik op het weideveld, als afschrikwekkend voorbeeld. Maar dan is er een bloedige veete tusschen
de beide dorpen, die meestal eerst eindigt, wanneer een van
beide partijen zoo goed als geheel vernietigd is.
Voor dit gevaar wist Oemboe Rada Hapa Manoe zich beveiligd, zoolang hij Kaka Miting voor dit moeilijke werk uitzond.
Want deze zou zich eerder dood laten martelen, dan zijn meester
verraden.
Van gekochte of buitgemaakte slaven kon men zulk een verraad
verwachten, maar van een familie-slaaf, die van ouder op ouder
tot de familie behoorde, behoefde men zoo iets niet te vreezen.
Al werd Kaka Miting ooit op de daad gegrepen en herkend
als zijn slaaf, dan kon Oemboe Rada Hapa Manoe nog altijd
verontwaardigd zeggen : „Ik weet nergens van. Die man heeft
het buiten mijn weten gedaan."
Al zou 't hem aan zijn hart gaan, den trouwen Kaka Miting
te moeten missen, want deze zou onherroepelijk worden gedood,
het was tenslotte toch maar een „slaaf" en hij was een „heer".
Dit was dus het geheim van Oemboe Rada Hapa Manoe's rijkdom.
Steeds werd Kaka Miting uitgezonden, liefst niet al te dicht in de
buurt, om een paard te stelen uit een tuinhuis of uit een dorp.
Dat was veel voordeeliger dan het stelen uit een weideveld,
uit een los loopende kudde. Zoo rennend te paard achter de
woest wegrennende dieren, kon men met de lasso wel handig
eindelijk er eentje strikken, maar men moest altijd toch afwachten wat voor een dier het zou zijn. Bij al zijn moeite ving men
dikwijls niet meer dan een oude merrie of een jong veulen, dat
van uitputting den ren opgaf.
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De paarden in een tuinhuis bewaard of gestald onder een
huis in een dorp, waren meestal hengsten, mooie fokdieren of
uitstekend verzorgde rijdieren van den meester. Paarden van
groote waarde en voor een goeden prijs te verkoopen.
Maar ook de verkoop was niet altijd even gemakkelijk. Het
paard moest zoo ver mogelijk verkocht worden, opdat de oorspronkelijke eigenaar het niet vandaag of morgen zou herkennen
en zoo op 't spoor van den verkooper komen.
't Eenvoudigste was het gestolen dier te brengen naar de
havenplaats bij een Arabier. Het werd dan per boot uitgevoerd
en niemand zou het ooit terugzien.
Maar als er zoo'n kostbaar dier verdwenen was, zond de
eigenaar al spoedig een van zijn slaven naar de havenplaats.
Deze liep dan de stallen der Arabieren 4 af om te kijken of hij
't beest kon ontdekken. Ook bij 't verschepen lette hij nauwkeurig
op. Al kreeg men zijn eigendom niet terug, de verkooper kon
wel ontdekt worden en dan ontstond er een twistzaak, die niet
zoo spoedig eindigde. Maar hierop wist Oemboe Rada Hapa Manoe
ook wel raad. Iedere eigenaar van paarden had een merk of
teeken, dat een veulen in de ooren werd geknipt en waaraan
't altijd te herkennen was.
Wat deed de listige Oemboe Rada Hapa Manoe nu? Het gestolen
paard werd in een afgelegen tuindal veilig opgeborgen. De ooren
werden onherkenbaar bijgeknipt en hij wachtte den tijd af, tot
de wondjes genezen waren. Hij had geduld en bracht het paard
eerst maanden na den diefstal naar de havenplaats.
Ook was een mager paard in enkele dagen met een bepaald
soort gras, dat slechts enkelen kenden, zóó dik te voeren, dat
het een prachtig vet beest geleek. Dat het dier op de zeereis
veranderde in een bonkig schonkig beest tot verbazing van den
kooper, maakte hem geen zorgen. Zelfs in het bij-verven van
paarden was hij handig en zoolang het dier maar niet nat
regende of gebaad werd, hield de nieuwe kleur weken lang.
Het veiligste was echter zoo'n gestolen paard te verkoopen
naar een landstreek, waarmede de oorspronkelijke eigenaar in
vijandschap leefde. Daarheen durfde deze zijn menschen toch
niet te zenden voor het nazoeken van sporen. Zij zouden, als
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verdacht van mogelijken paardendiefstal, worden gegrepen en
dan ontstonden er nog grootere moeilijkheden. Daarom was
Oemboe Rada Hapa Manoe nog nooit ontdekt en kon hij door
verkoop of ruil zijn eigen veestapel vermeerderen.
Hij had dit alles te danken aan Kaka Miting, die buitengewoon
handig was in het ,,wegleiden" van paarden.
Want dat noemde men geen stelen. Stelen is als men iets
wegneemt van een familielid of een dorpsgenoot ; maar dit
paarden „wegleiden" of buffels ,,wegdrijven" was in zekeren zin
een „wettig" handwerk, al was er veel gevaar aan verbonden.
Als een krokodil iemand grijpt en meesleurt is dat toch ook
niet „onwettig" ? Alleen, men zal 't dier trachten te vangen en
te dooden en zijn schedel ophangen in een boom.
En zoo ook een paardendief. Iedereen kan dat niet als beroep
kiezen of leeren. Men wordt als paardendief geboren, dat is zijn
„lot". Daar kan de man niets aan doen. Hij kan er zich niet
tegen verzetten, want 't zit in zijn bloed.
Kaka Miting was een geboren paardendief, want die gave had
hij geërfd van zijn vader, die ook een meester in zijn vak was
geweest.
Maar de zoon overtrof den vader in geslepenheid en list.
Met smaak werd jaren lang verteld en in telkens nieuwen dichtvorm bezongen, de wijze waarop heer en slaaf een Witten
Vreemdeling hadden beet genomen.
Het was dan ook een „gekke" vreemdeling geweest en dus
wel te begrijpen dat deze er zoo ingeloopen was.
Deze Witte Heer was van landschap tot landschap getrokken
met een gevolg van tien, met geweren gewapende mannen.
Bovendien waren er nog een vijftiental lastdragers te paard met
kapmes of lans. Een sterke bende dus, die men niet durfde aanvallen. Dat had men anders gaarne gedaan en hen van alles
beroofd ; want niemand mag toch als vreemdeling zoo maar rondtrekken in een andermans land !
Daar zij echter niet roofden of plunderden, zooals andere
benden vreemdelingen wel eens deden, die vooral op slavenjacht
uit waren, liet men hen ongemoeid. Temeer, omdat zij levensmiddelen en tuinvruchten goed betaalden met messen en hoofd-
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doeken en allerlei gekleurde stoffen. Maar bepaald „gek" was
die Witte Heer. Want wat deden hij en zijn mannen?
Hij had altijd een hamer in zijn hand en sloeg allerlei steenen
in kleine stukjes. Deze kleine stukjes steen werden zorgvuldig
in papier gewikkeld, alsof het goud was en in een kistje opgeborgen.
De weggeworpen brokken had men wel eens nauwkeurig
onderzocht, maar 't was en bleef heel gewone steen, zooals er
duizenden en duizenden op de bergen en in de dalen lagen.
Waarom hij dus enkele stukjes uitzocht en meenam was onbegrijpelijk.
Sommige van zijn mannen vermaakten zich door hard heen
en weer te rennen met een langen stok in de hand. Aan dien stok
was een wapperend netje, veel gelijkend op een stuk van een
vischnet, maar wit. Hiermede trachtten zij vlinders te vangen.
Hadden zij er een in hun net, dan was er groot geschreeuw.
De Witte Heer kwam haastig toeloopen en haalde het diertje
voorzichtig uit het netje. Neen, niet om te roosteren en op te
eten, zooals jongens met sprinkhanen doen, maar om het heel
voorzichtig in een doosje op te bergen.
Andere mannen plukten bloemen of trokken grassprietjes uit.
Ook deze waaraelooze dingen werden zorgvuldig ingepakt en
opgeborgen.
Het was dus duidelijk, dat die Witte Heer „gek" was, want
wie deed nu zoo iets dwaas? Dat was toch geen mannenwerk.
Maar daar hij geen kwaad deed, liet men hem kalm zijn
gang gaan.
Zoo was hij met zijn mannen ook op het terrein van Oemboe
Rada Hapa Manoe gekomen en deze had van zijn komst groot
voordeel gehad.
De Witte Heer met zijn gevolg hadden 's middags hun kamp
opgeslagen in het diepe smalle dal, aan den voet van het hooge
rots-dorp. In de nabijheid van de bron hadden zij zich gelegerd,
met al hun paarden en kisten.
Van bovenaf had hij die vreemdelingen nauwkeurig bespied.
Er werden een tweetal tenten overeind gezet. Tusschen de
boomen werd met dikke touwen een ruimte afgebakend, waar
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de paarden werden vastgebonden. De twee tenten stonden in
bet midden, terwijl aan de vier hoeken van het kamp enkele
mannen hout opstapelden voor het nachtelijk vuur. Zoo was
men wel bewaakt tegen eiken overval.
Oemboe Rada Hapa Manoe, gevolgd door Kaka Miting en zijn
zoontje Katongoe gingen een bezoek brengen aan dit kamp.
Met opzet hadden zij den kleinen vijfjarigen Katongoe meegenomen. Als zoon van Kaka Miting kon hij niet vroeg genoeg
leeren de listigheden van het paarden-wegleiden !
Met een vriendelijk gezicht en een gullen lach naderde Oemboe
Rada Hapa Manoe het kamp. Als tot een groet stak hij zijn
rechterarm in de hoogte. Daar hij ongewapend was, werd hem toegestaan onder het touw door te bukken en naar de tenten te gaan.
De Witte Heer op een wonderlijk klein stoeltje gezeten, stond
op en sprak enkele, zeker vriendelijk bedoelde, woorden, waarvan
hij niets begreep. Er was echter een tolk bij de hand en gezeten
op een stuk boomstam begon men een nieuwsgierig gesprek
over het vanwaar en waarheen.
Kaka Miting was blijven staan en liet zijn scherpe oogen overal
eens rondgaan ; vooral de paarden nam hij goed op en hij bemerkte al spoedig, dat de schimmel-hengst van den Witten Heer
een prachtbeest was. Op de havenplaats bij de Arabieren kon
men er zeker een paar honderd rijksdaalders voor krijgen.
Het was een zeldzaam mooi dier, zooals hij in geen jaren gezien had. Zijn oogen begonnen te glinsteren en zijn hart klopte
onstuimig. Maar uiterlijk was hij onverschillig en bleet hij voor
zijn voeten naar den grond staren.
„Als ik dat beest eens kon wegleiden, wat een voordeel zou
dat niet zijn", waren zijn gedachten.
Terwijl hij zoo stond na te denken op welke manier hij 't best
dat paard kon bemachtigen, had Oemboe Rada Hapa Manoe door
middel van den tolk het den Witten Heer duidelijk gemaakt,
dat men niet voor niets van het water in de bron en van 't
gras in het dal, als voedsel voor de paarden, gebruik kon maken.
De Witte Heer had hem dan ook allerlei geschenken aangeboden. Een mooi mes in lederen scheede en drie vademen rood
goed, met wat kralen voor zijn vrouw.
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Na nog wat praten, had men afscheid genomen en lachend
was Oemboe Rada Hapa Manoe met zijn grooten en kleinen
volgeling heengegaan.
De Witte Heer dacht, dat hij veilig en onbezorgd daar zou
kunnen overnachten.
Zoo'n vriendelijk en welwillend dorpshoofd had hij nog zelden
ontmoet. Meestal werd er een zwijgende, lijdelijke, duldende
houding aangetroffen en kon men voelen, dat slechts vrees voor
de geweren van een overval terug hield.
Maar dit dorpshoofd was een en al vriendelijkheid en voorkomendheid geweest, zoodat men van nacht gerust kon gaan slapen.
Oemboe Rada Hapa Manoe klom met Kaka Miting en den
kleinen Katongoe weer langzaam naar boven.
Gezeten in de voorgalerij van het groote huis en nadat men
een sirihpruim had klaar gemaakt, beraadslaagden de beide
mannen, op welke wijze men zich van dien schimmel zou
meester maken.
Kaka Miting zag er wel kans toe.
Had hij geen geheime toovermedicijn, waarmede hij zich onzichtbaar kon maken ? Hoe dikwijls had hij die niet gebruikt
om onbemerkt een slapend dorp binnen te dringen en zijn slag
te slaan ?
Maar bij deze gelegenheid zou hij van een ander middel moeten
gebruik maken, omdat er beneden in het kamp wel goed wacht
zou gehouden worden. En al kon hij zich zelf onzichtbaar maken,
dat gold niet voor dien schimmel, dien hij niet spoorloos zoo
maar kon laten verdwijnen.
Hij had echter een betrouwbare slaap-medicijn. Dit bestond
uit een fijn afschraapsel van het heilige sandelhout, vermengd
met krachtige kruiden, slechts aan een enkele bekend. Het was
een gevaarlijke medicijn, want iedere volle maan moest er een
witte haan worden geofferd. Zou men dit vergeten, dan verloor
de medicijn haar kracht en de bezitter zijn verstand.
Het was anders een gemakkelijk toover-middel. Wanneer men
een dorp of huis wilde binnendringen om te stelen, had men
niets anders te doen, dan geruischloos naderbij te sluipen en een

weinig van dit afschraapsel aan de vier hoeken naar binnen te
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blazen. De menschen vielen dan zdó vast in slaap, dat zij zelfs
bij veel rumoer nog niet wakker werden.
Op deze manier wilde nu Kaka Miting ook deze vreemdelingen
bewusteloos maken, door aan de vier hoeken van het kamp
hen eerst in slaap te blazen ; rustig en kalm kon hij dan den
schimmel wegleiden en in een afgelegen bergdal veilig opbergen.
Het gelukte hem werkelijk dien nacht het dier los te binden
en onbemerkt mede te voeren. Voorzichtigheidshalve had hij 't
paard echter een doek over den kop gebonden, opdat 't niet
zou gaan hinneken bij het verlaten van het kamp.
Kaka Miting meende, dat zijn toover-medicijn hem tot deze
krachtproef in staat had gesteld. Maar 't was meer de zorgeloosheid van de menschen geweest, die door de groote vriendelijkheid van Oemboe Rada Hapa Manoe gerustgesteld, zonder
goed de wacht te houden, hadden geslapen.
Groote ontsteltenis was er 's morgens in het kamp, toen men
bemerkte, dat de prachtige schimmel verdwenen was. De Witte
Heer was woedend en zond naar alle kanten mannen uit om
het dier op te sporen.
Men meende, dat het dier niet goed vast gebonden was geweest, zich had kunnen losrukken en op de vlucht was gegaan.
Een dief, die komt stelen, gunt zich meestal geen tijd een
stevig vast gebonden dier los te knoopen. Hij heeft haast en
snijdt het touw door ; maar laat dan tevens het bewijs achter,
dat niet een ongeluk, maar een diefstal de oorzaak is van het
verdwijnen.
Onverrichter zake waren de mannen 's middags weer in het
kamp gekomen, nergens had men iets kunnen ontdekken, zelfs
waren er geen sporen te vinden geweest.
Kaka Miting had zich allen tijd gegund en daarom ook de
pooten van het paard met oude lappen omwonden. Geruischloos
en zonder sporen na te laten had hij 't zoo kunnen wegleiden.
Oemboe Rada Hapa Manoe kwam tegen den middag met zijn
slaaf eens belangstellend vragen, wat er aan de hand was, dat
men nog niet verder getrokken was.
Toen men hem vertelde, dat een mooie schimmel was losge-
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broken en spoorloos verdwenen, glimlachte hij eens en zeide:
„Dan kunnen jullie lang zoeken ! Was het paard los gebroken,
dan zou 't zich wel gevoegd hebben bij de kudde, in de nabijheid op de vlakte loopende. Maar daar was Kaka Miting 's morgens nog geweest en deze had niets gezien. Neen, het dier was
bepaald gestolen, door iemand, die er lang op geloerd had." Op
de vraag van den Witten Heer of hij geen raad wist, had hij
geantwoord: „Misschien wel ! wie weet het? Als een snuffelenden
hond zal ik Kaka Miting uitzenden. Niemand is zoo listig als
hij in het vinden van paardensporen. Als één het kan, dan zal
hij uitvinden het spoor van het verdwenen dier en kunnen zeggen,
wie het gestolen heeft."
Tegen dit vriendelijk pratende dorpshoofd had men geen argwaan, zóó welwillend bood hij zijn hulp aan. Gaarne zou men
van zijn diensten gebruik maken en een groote belooning werd
hem toegezegd.
Met de belofte, dat hij zoo mogelijk den volgenden morgen
reeds met tijding zou terugkomen, klom Oemboe Rada Hapa
Manoe met zijn slaaf weer naar boven in het dorp.
Het was echter reeds in den laten middag van den volgenden
dag eer hij afdaalde.
Kaka Miting was van zijn speurtocht met een goede tijding
thuis gekomen. Het spoor van het gestolen paard had hij na
veel moeite ontdekt .... Een beruchte paardendief uit een ver
gelegen bergdorp had het gedaan .... Als de Witte Heer een
losprijs wilde betalen, was men wel genegen het dier weer terug
te geven. Men had den losprijs ook reeds genoemd: één achterlaad geweer met patronen en vijf blikjes kruit — tien vademen
wit goed — tien vademen geel goed — tien vademen rood goed
-- tien vademen groen goed — tien kapmessen — tien speerpunten en tien gewone messen.
Na het hooren van dit bericht, wilde de Witte Heer eerst met
zijn mannen naar dat dorp optrekken en zich met geweld weer
van zijn paard meester maken.
Oemboe Rada Hapa Manoe maakte hem echter duidelijk, dat
dit niets zou geven en hij op die manier zijn doel nooit zou
bereiken. De menschen in het dorp waren natuurlijk op hun
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hoede en gezeten op hun hooge rots, zouden zij hem van verre
reeds zien aankomen. Zij zouden met paard en al de bosschen
in vluchten en rustig afwachten tot de Witte Heer met zijn
gevolg weer was afgetrokken. Het was bovendien nog de vraag
of hij met zoo weinig mannen zoo'n zwaar versterkt bergdorp
wel zou kunnen innemen. Neen, betalen was het eenige middel
om zijn paard terug te krijgen.
Eindelijk stemde de Witte Heer toe en Oemboe Rada Hapa
Manoe was zoo vriendelijk zich te belasten met het overbrengen
van den losprijs. Hij stond er voor in, dat men het paard den
volgenden dag zou terug ontvangen.
Het paard kwam werkelijk terug en nadat hij aan Oemboe
Rada Hapa Manoe nog een flink afscheidsgeschenk gegeven
had voor al zijn moeite, vertrok de Witte Heer weer met zijn
gevolg.
Oemboe Rada Hapa Manoe werd om deze listigheid in alle
dorpen in den omtrek zeer geprezen.
De kunst van liegen en bedriegen verstond hij uitstekend,
maar dat was geen schande. Integendeel, het was zijn roem en eer.

II. DE JONGENS VAN HET DORP.
ET familiedorp van Oemboe Rada Hapa Manoe lag te
blakeren in de felle zonnehitte. Al was het pas tien
uur in den morgen, de lucht op het dorpsplein tusschen
de hooge huizen, begon reeds te trillen van de warmte.
Het was stil in het dorp. Alleen enkele kippen zochten wat
te pikken tusschen de steenen van het kale, schaduwlooze
dorpsplein. Een broodmager varken schoot van onder een huis
vandaan en rende het plein over, verdwijnend onder een
ander huis.
Marapoe

2
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Rechts en links van het ovale dorpsplein stonden de huizen
met hunne hooge spitse rietdaken. Aan iederen kant waren er
vijf en het was dus een groot dorp. Want in ieder huis woonden
minstens een dertig, veertig menschen.
Al stonden de huizen op een rij, zij stonden toch niet in de
rij. Het eene wat meer naar voren en het andere meer naar
achteren.
Er was ook nog al verschil in de huizen, al was de vorm
dezelfde. Sommige huizen zagen er bepaald bouwvallig uit.
Alleen het huis, dat 't dorpsplein afsloot, had een flink, degelijk
aanzien, en had kort geleden een nieuwe gras-riet bedekking
gekregen. Het was dan ook het huis van het dorpshoofd.
De mannen van het dorp hadden het rietgras gesneden, ver
weg in een dal, waar het hoog en dicht groeide. Toen het goed
droog was, had men het in groote bossen gebonden en de
vrouwen hadden het, op haar hoofd dragende, onder vroolijk
gezang naar het dorp gebracht. Daar had men het gras-riet in
kleinere bosjes gebonden, van een mannen-pols dikte. Deze
bosjes waren aan een scherp bamboe-latje geregen en met bindtouw aan de dwarslatten van de daksparren gebonden.
Duizenden van die bosjes had men noodig gehad, eer het groote
huis gedekt was.
Maar het dorpshoofd was rijk. Twee jonge buffels en vier
vette varkens en enkele zakken rijst, had 't hem gekost, eer het
werk gereed was. Men betaalde geen arbeidsloon in geld, maar
men gaf aan de menschen goed te eten en te drinken.
De andere daken staken wel wat scherp af tegen dat mooie
nieuwe dak. Het gras-riet van het huis er naast, was zwart en
groezelig. Op verschillende plaatsen waren er zelfs groote gaten
in gevallen.
Dat kwam van de kippen. Die beesten waren gewoon op den
nok van een huis te slapen. Al konden zij flink vliegen, zoo'n
spits torendak was hoog. Tegen het vallen van den avond vlogen zij naar boven en gingen op een rij, dicht tegen elkaar aan,
zitten slapen .... Maar bij het opvliegen naar boven, bereikte
een kip niet altijd haar doel. En dan gleed ze fladderend en
krabbend met haar pootera weer naar beneden. Ook verloor zoo'n
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kip 's nachts wel eens haar evenwicht en viel kakelend langs
het dak, vergeefs een steunpunt zoekend. Het gras-riet had van
die kippen-beweging veel te lijden, zoodat er spoedig hier en
daar gaten in kwamen.
Veel hinder hadden de menschen niet van die openingen in
het dak. Tenminste zoolang het de droge tijd was en er geen
wolkje aan den altijd blauwenden hemel gezien werd. En dat
was gedurende acht of negen maanden van 't jaar het geval.
De zon scheen vroolijk door die gaten en zoo was het minder
donker in die huizen, waar men geen ramen of deuren kende.
Bovendien kon de rook van het haardvuur, dat tusschen de
vier groote dakstijlen, altijd brandende werd gehouden, gemakkelijker naar buiten komen.
In den regentijd werd het echter lastiger. Men stopte de gaten
wel zoo goed mogelijk dicht, maar lekken deed het altijd. Het
eenige wat men dan doen kon, was een eindje op zij te schuiven
en 't kalm langs zich heen te laten druppen. In huis had men
er verder weinig last van, want de vloer van het op palen gebouwd huis, was van ruwe balken of latten gemaakt en had
zooveel kieren en openingen, dat 't water terstond verder naar
beneden viel.
Het was stil in het dorp. De menschen waren naar hunne
tuinen, soms op uren afstand van het dorp gelegen. Een enkele
kwam 's avonds wel eens thuis, maar de meesten bleven in hun
tuingedeelte om op te passen dat er niet gestolen werd en dat
er geen paarden of buffels door de omheining drongen en den
aanplant vernielden.
Slechts enkele oude menschen, te oud om te werken, een paar
zieken en wat kinderen bleven in het dorp.
De grootere kinderen, van een jaar of twaalf, gingen reeds
mee naar de tuinen, maar de kleineren liet men in het dorp.
Die waren maar lastig en konden toch niet meehelpen bij het
tuinwerk. Een oude grootmoeder in huis zou wel wat mais voor
hen koken en op hen passen.
Wat moesten die kinderen den heelen dag doen ? Niemand
hield zich met hen bezig. Aan hun lot overgelaten, zochten zij
zich met elkaar te vermaken.
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Als het in de morgenuren nog niet al te warm was, liepen
zij wat rond onder de huizen, tusschen de huizen en achter
de huizen.
Met hun glinsterende speuroogen gingen zij sprinkhanen zoeken, van die groote, groenachtig gele, ruim een vinger lang.
Met een bamboe-latje, waaraan een dun, vierkant plankje
stevig was gebonden, ging men op jacht. Als er een sprinkhaan in het hooge gras ontdekt was, vlogen zij er joelend en
schreeuwend achteraan. En al nam het beestje nog (zulke groote
sprongen en al trachtte het zich listig te verbergen in een
gaatje in den grond of onder een steen of dikken boomtak,
vangen deden de jongens het toch. Een flinke tik met het
plankje en het diertje was buit gemaakt.
Als er een stuk of tien, twaalf gevangen waren, kondde maaltijd beginnen. Van droge takjes en riet werd een vlammend
vuurtje gemaakt. In hun knieën hangend, zaten de jongens rond
het vuur. Een sprinkhaan werd aan een lang, dun, scherp gepunt stokje gestoken en al rond draaiend in de vlam gehouden.
Spoedig was het beestje geroosterd en werd 't lekker opgepeuzeld. Alleen de pootjes en de vleugels wierp men weg.
Smakelijk was het.
Maar het was nu niet de tijd van sprinkhanen. In den vollen
drogen tijd was er geen groen grassprietje in het dorp te vinden
en daarom waren er ook geen sprinkhanen. Na de eerste regenbuien, als alles groen begon uit te loopen, dan kwamen ze opzetten en konden de jongens hun hart ophalen aan een flinken
sprinkhanen-maaltijd.
Kon men geen sprinkhanen vangen, dan ging men op jacht
naar ander gedierte. In de breede cactus-haag, die het dorp omringde, was altijd wel 't een of andere dier op te sporen.
De cactus groeide in groote, dichte struiken. Dikke stammen
van enkele meters hoog. Een wildernis, ondoordringbaar voor
mensch en dier, wegens de scherpe doornen.
Toch wemelt 't in zoo'n haag van allerlei dierenleven.
De leguaan of landkrokodil, met zijn soepele, lederachtige huid,
vindt er een schuilplaats. Onbeweeglijk ligt hij uren op de loer
en als een kip wat onvoorzichtig dichtbij komt, schiet hij naar
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buiten en verdwijnt met zijn buit weer in het dichtste van de
haag.
De jongens trachten hem wel eens te vangen, maar meestal
gelukt dit niet. Het dier is listig en waagt zich alleen buiten
de haag, als het doodstil is bij en rondom de huizen.
Laat hij zich dan door de stilte verleiden en wil hij trachten
van onder een huis een kippetje te pakken, dan wordt hij wel
eens door een hond opgemerkt, die blaffend op hem los rent.
Jongeren en ouderen komen toeschieten, door het gekakel der
kippen en het geblaf der honden opmerkzaam gemaakt. De
terugtocht naar de cactus-haag wordt hem afgesneden en met
de scherpe lansen wordt de kippendief afgemaakt.
De jongens zoeken echter anderen buit in de breede cactushaag. Het is daar de geliefkoosde schuilplaats voor allerlei soort
slangen. Vooral de groene adder huist er gaarne. In die koele,
vochtige, schaduwrijke omgeving vindt zij lekkere kikkers en
weet ook wel eens een klein vogeltje te verschalken.
Aan de cactus groeien heldere, roode vruchten, zacht en
waterig van vleesch. Het is een geliefkoosd voedsel voor den
kleinen colibrie. Teere kleine vogeltjes, zóó licht, dat een rietstengel van hun gewicht bijna niet doorbuigt. Een schittering
van de helderste, felle kleuren. Paars en rood en groen en geel.
Behalve de kikker, is zoo'n vogeltje een lekker hapje voor de
adder. Als de jongens een adder kunnen vangen en dooden,
zullen zij het niet laten. Het is een giftig, valsch dier. In de
schemering van den morgen of bij 't vallen van den avond, gaat
zij liggen aan den kant van een voetpad en tracht een niet al
te waakzamen voetganger in de hielen te bijten.
De jongens gaan nu op speurtocht.
Daar zien zij een adder liggen, in elkaar gekronkeld, met
den kop een weinig opgeheven. Onbeweeglijk ligt het dier, boven
op een zijtak van een cactusplant. Door de groene kleur is het
bijna niet te onderscheiden van de donkergroene cactusbladeren.
Schijnbaar slapend ligt het, maar door de kleine spleetoogjes
loert 't of niet een vogeltje komt pikken aan de sappige vruchten.
Geduldig weet 't zijn tijd af te wachten, niet tevreden eer het
iets heeft buit gemaakt.
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De jongens hebben scherpe oogen en hoe ook verborgen, zij
weten de adder wel te ontdekken.
Maar nu voorzichtig, want bij het minste gedruisch steekt het
dier zijn kop op en zou als een glijdende schaduw in de cactushaag verdwijnen. Doodstil staan de jongens. Met opgeheven
hand wijst een vinger naar het dier. Vlug en geruischloos sluipt
een der knapen weg. De anderen blijven onbeweeglijk staan en
houden 't dier in het oog.
Even later komt de jongen terug met een langen stok, waaraan een lus van dun touw is gebonden.
Heel voorzichtig wordt de stok nu vooruit gestoken. De lus
bengelt boven den kop van de adder. Deze kijkt op, maar te
laat. De strik valt over zijn kop en met een vluggen zwaai wordt
het beest opgehaald. Een paar stevige stokslagen maken aan
zijn leven een einde en in joelenden optocht wordt het giftige
dier buiten de dorpspoort gebracht en weggegooid, als een prooi
voor roofvogels.
Het was een rumoerig vijftal knapen, dat zingend door de
dorpspoort terugkeerde.
Onder luid gehuil en geschreeuw had men de adder in een
ravijn geworpen.
Een regen van steenera hadden zij het beest nagegooid, onder
het geroep : „dood is ie — dood is ie."
Onder den grooten waringin-boom, die aan de binnenzijde van
de dorpspoort stond, gingen zij een oogenblik in de schaduw
zitten.
Want zij hadden verschil van meening gekregen, wie wel het
grootste aandeel had in 't dooden van die adder.
Ndiloe beweerde, dat het aan hem te danken was, want hij
had 't dier 't eerste gezien.
Katongoe pochte er op, dat hij zoo vlug stok en strik had gehaald, zoodat men het beest had kunnen vangen.
Habokoe zei, dat niemand als hij zoo geruischloos dichterbij
had kunnen sluipen, om den strik over haar kop te gooien.
Anggal, met een dikken stok in zijn handen zwaaiende, riep
eentonig, steeds maar door : „Ik heb de adder doodgeslagen —
ik heb de adder doodgeslagen."
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Mada zei : „Ik heb het plannetje van adder-zoeken bedacht;
ik ben dus de oorzaak."
Men kon het natuurlijk samen niet eens worden en zoo liepen
zij met stokken zwaaiende en hard schreeuwende weer verder,
het dorpsplein over.
Zij haastten zich om uit den fellen zonneschijn te komen en
een schuilplaats te zoeken onder een huis.
Het zweet stond in groote druppels op hun gezicht en liep in
dunne straaltjes langs hun blooten rug en borst.
Het waren allen jongens van één dorp, maar zij verschilden
heel veel van elkaar in stand en karakter.
Ndiloe was de oudste en de grootste. Zijn vader was het dorpshoofd Oemboe Rada Hapa Manoe, een groot en rijk man. Hij
bezat meer dan tweehonderd paarden en wel vijftig buffels.
Dat zijn vader rijk was, was zijn zoontje goed aan te zien;
want Ndiloe was dik en vet, als een jong varken, dat goed gemest wordt. Hij was het levende bewijs, dat er op het haardvuur
van zijn moeder, altijd een goed gevulde pot met eten klaar
stond. De jongen kon dus eten zoo dikwijls en zooveel hij wilde.
Het was ook wel te hooren aan zijn stem en te merken uit
heel zijn manier van optreden, dat hij meer was, dan die andere
jongens.
Hoe jong hij ook was — misschien een jaar of tien, want
niemand weet nauwkeurig hoe oud men is — hij sprak reeds
met een soort van kalme waardigheid, met een enkel woord of
een dreigend gebaar.
Hij voelde zich in alles als de zoon van het dorpshoofd.
Daarom was hij ook wat lui en vadsig. Zich werkelijk in te
spannen, bij welk kinderspel dan ook, daaraan dacht hij niet.
Wel wilde hij altijd de leiding nemen en zeggen wat en hoe
iets gebeuren moest. Was er twist, zooals er onder jongens zoo
dikwijls ontstaat, dan wilde hij nooit ongelijk erkennen. Hij duldde
geen tegenspraak ; zooals hij het zei, was het en daarmee uit.
Een ander had zijn mond te houden, als hij gesproken had.
Op jeugdigen leeftijd, was hij reeds een kleine geweldenaar
en dwingeland. In doen en laten een echte zoon van een machtig
dorpshoofd.
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Katongoe was een heel andere jongen. Zijn vader, Kaka
Miting, was een vertrouwde familie-slaaf in het huis van Oembóe
Rada Hapa Manoe. Een familie-slaaf is iemand, die van ouder
op ouder behoort tot den slavenstand in dezelfde familie. Zijn
lot is daarom geheel verschillend van de andere soorten van
slaven. Dat zijn gekochte slaven, die men koopt of verkoopt als
een paard of een stuk vee. Of het zijn mannen en vrouwen en
kinderen, die men buit gemaakt heeft op een rooftocht bij naburige vijandelijke stammen.
Slaven, die hard moeten werken en die slechter behandeld
worden dan de dieren. Want een paard of een buffel zijn dikwijls meer waard en worden dus veel beter verzorgd.
Een familie-slaaf behoort echter tot het huisgezin en wordt
als een huisgenoot behandeld. Maar met lichaam en ziel behoort
hij aan zijn heer. Wat die zegt, heeft hij te doen. Een eigen
wil of meening mag hij er niet op na houden. Of het goed of
kwaad is, wat van hem gevraagd wordt, daarover heeft hij niet
te oordeelen. Hij heeft slechts te gehoorzamen. Voor de belangen
van zijn heer, zooals deze dat inziet, moet hij zorgen, ook al
loopt hij gevaar voor zijn leven. In alles is hij de vertrouwde
van zijn meester, heeft hem overal te vergezellen en steeds bij
de hand te zijn voor elk woord en bevel.
Katongoe was enkele maanden na Ndiloe geboren en reeds
van jongsaf bestemd en aangewezen geweest om lijfslaaf te
worden van den zoon van het dorpshoofd.
Zoo gauw als zij begonnen te loopen, werden zij speelkameraadjes. Waar Ndiloe was, daar was ook Katongoe te vinden en
reeds heel jong had hij geleerd te doen, wat zijn kleine meester
wilde.
Geen wonder, dat Ndiloe lui en heerschzuchtig werd, terwijl
Katongoe steeds gewillig en vlug klaar stond om aan de nukken
van zijn heer te voldoen.
Hij wist niet beter of het behoorde zoo. Als hij een enkele
maal getracht had eigen zin te volgen of geweigerd had iets
te doen, wat Ndiloe beval, was hem dat niet goed bekomen.
Niet dat Ndiloe den onwilligen of ongehoorzamen Katongoe
ging slaan, want daarvoor was hij te lui en te voornaam. Maar
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hij begon te schreeuwen, zoo hard hij kon. Kwam dan zijn
moeder of een ander toeloopen om te zien, wat er gebeurde,
zoo wist Ndiloe wel het een en ander te zeggen, dat Katongoe
hem kwaad wilde doen, hem gebeten had of geslagen had.
Men geloofde hem natuurlijk, want was hij niet 't zoontje
van het dorpshoofd ? Katongoe ontving dan een pak slaag, dat
hij er bont en blauw van zag.
Zoo had Katongoe geleerd, dat het 't verstandigste was, steeds
te gehoorzamen en gewillig te zijn.
Maar ook had hij bij ervaring ondervonden, dat 't hem voordeelig was, goede vriendjes te blijven met het zoontje van het
rijke dorpshoofd. Want Ndiloe was niet gierig. Broederlijk deelde
hij alles met zijn slaaf-vriendje. In kleeding verschilden zij niets.
Nu eens droeg Katongoe den hoofddoek van Ndiloe, dan weer
verwisselden zij van schouderdoek of lendendoek.
Ook had Katongoe nooit honger te lijden, zooals andere kinderen.
De steeds gevulde pot van Ndiloe was ook voor hem beschikbaar. En bij een feest kreeg hij en Ndiloe de beste en grootste
stukken van een geslacht varken of een jongen buffel.
Vlug en sterk was Katongoe voor zijn jaren. Zijn oogen
glinsterden van levenslust. Hij voelde zich volstrekt niet ongelukkig een slavenkind te zijn. Hij was er zelfs trotsch op, want
onder de bescherming van Ndiloe, behoefde hij voor niemand
bang te zijn. Niemand had hem iets te bevelen. Alleen Ndiloe
was zijn ;meester.
Zelfs zijn vader en moeder hadden niets over hem te zeggen.
Hij was het eigendom van zijn jongen heer.
Habokoe, de derde van het vijftal knapen, was een tengere
jongen, fijn van gelaat en met donkere, droeve oogen. Reeds
van jongsaf had hij moeten leeren met weinig tevreden te zijn,
want al waren zijn ouders van goeden stand, arm, heel arm
waren zij.
Zijn vader was, na het dorpshoofd, de voornaamste in het
dorp, als hoofd van een oude familie. Maar omdat hij arm was,
werd hij niet gevreesd en niet ontzien. Zijn heele bezitting
bestond uit een paar paarden, enkele varkens en wat kippen.
Met behulp van een paar slaven moest hij zijn tuin bewerken,
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zoodat er nauwelijks genoeg was voor het gezin. Alleen omdat
hij van aanzienlijke afkomst was, mocht hij mee aanzitten in
de raadsvergadering der mannen en mocht hij meespreken.
Maar zijn woord was van weinig gewicht en invloed.
Wie luisterde nu naar een arm mensch, voor wie p men niet
bang behoefde te zijn ? Alleen de rijke is gevreesd en wordt
geëerd.
Habokoe was de jongste van een viertal jongens en een tweetal meisjes. Een buitengewoon groot gezin, waarop de vader
bijzonder trotsch was. Groot was altijd de sterfte onder de
zuigelingen en verre weg de meeste kinderen sterven, als zij
nog geen jaar oud zijn. In het gezin van Oemboe Diki Randja
waren echter alle kinderen in het leven gebleven.
Het werd beschouwd als een bijzondere gunst der goden;
maar anderen zeiden, dat de kwade geesten uit afgunst hem nu
des te meer tegenwerkten, zoodat hij zeer arm bleef.
Een mensch kan niet alles hebben, dacht Oemboe Diki Randja.
Veel kinderen en dan nog veel vee, zóó gunstig en zegenrijk
zijn de goden nooit. Daarom wilde hij niet ruilen met Oemboe
Rada Hapa Manoe, die maar één zoon had, al waren zijn bezittingen vele.
Habokoe had vroeg geleerd met heel weinig tevreden te zijn.
Rijst kreeg hij slechts zelden, alleen bij feestelijke gelegenheden.
Mais, gekookt of geroosterd, was zijn dagelijksch voedsel en
dan nog niet altijd genoeg voor zijn jonge, hongerige maag.
Ook zijn kleeding was armoedig, al had een kleine jongen
weinig kleeren noodig. Een hoofddoek van geklopte boombast,
donkerrood gekleurd en een vale, witte, versleten lendendoek,
een afleggertje van een ouderen broer, was alles wat hij noodig
had. En hij was er mee tevreden, al had hij gaarne nog een
breeden schouderdoek gehad, om zich 's avonds en 's nachts, als
het koud was, in te wikkelen. Nu trok hij maar een oud matje
over zich heen en sliep dan gerust.
Al was hij nog jong, hij voelde reeds het drukkende en vernederende van de armoede .... Daarom hield hij zich altijd wat
bescheiden achteraf, want hij wist wel, dat Ndiloe, het zoontje
van het rijke dorpshoofd, ver boven hem stond.
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Het was anders een levenslustige knaap. Hij was vlug en
lenig. Niemand als hij, kon zoo hard loopen en zoo goed in een
boom klimmen. In den tuin was geen klapperboom te glad of
te steil of hij kon er boven in komen. Als er een kip gevangen
moest worden, was hij meestal de eerste die het angstig fladderende dier in een hoek wist te drijven en te bemachtigen.
Ook in het paardrijden was hij de andere jongens de baas.
En bij de jongensspelen had hij zijns gelijke niet in behendigheid en vlugheid. In het strikken van die adder, had hij wel
bewezen hoe handig hij was.
Anggal was een heel andere jongen. Grof van armen en
beenen, donker van huidskleur, bijna zwart, met een vuilen lap
als hoofddoek en een nog vuileren als lendendoek, was 't hem
terstond aan te zien, dal hij maar een gewoon slavenkind was.
Wie zijn ouders waren, wist hij niet en wist niemand. Men
had hem als klein kind geroofd uit een bergdorp, ver in het
binnenland. Het schreiende kind was in een verlaten tuinhuis
gevonden en meegenomen; en zoo had het dorpshoofd hem
enkele jaren geleden voor een paar rijksdaalders gekocht.
Anggal zag er toen zwak en ziekelijk uit, want men had met
den kleinen jongen ruw omgesprongen. De menschenroovers
waren dan ook blij geweest hem nog levend te kunnen verkoopen, al was het voor een kleinen prijs.
In het huis van het dorpshoofd had men echter goed voor
hem gezorgd, zoodat hij opgegroeid was tot een stevigen knaap.
Hij was sterk geworden, sterker dan de andere jongens. In
het steenen werpen of boogschieten, was hij door niemand te
overtreffen. Men was bang voor zijn stevige vuisten en als hij
kwaad werd, sloeg hij er terstond op met een dikken stok.
Alleen voor Ndiloe had hij ontzag, want die was de zoon van
zijn meester en hij wist wel, dat 't niet goed met hem zou afloopen, als hij dien te lijf ging.
Ruw en wreed was Anggal. Zijn grootste lust was dieren
te plagen en te kwellen. Hij kon 't nooit laten, als hij een hond of
varken zag, met een scherpen steen naar het dier te gooien.
Geen kip was voor hem veilig.
Hij was echter door ondervinding wat voorzichtiger geworden
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en hij had begrepen, dat zijn streken niet altijd ongestraft bleven.
Eens had hij al de mooie staartveeren van een jongen zwarten
haan uitgetrokken. Een paar vrouwen hadden hem toen met
een rijststamper zóó afgeranseld, dat hij enkele dagen op zijn
slaapmatje in huis had moeten blijven liggen. Bovendien had
hij in die dagen geen ander eten gekregen, dan rauwe maïs,
kippenvoer. Dat had hem geleerd voortaan wat voorzichtiger
te zijn.
Maar hij zat nog altijd vol kwade streken.
Mada was de zoon van den dorpspriester.
Het was een jongen met een spits gezicht en loerende oogen,
die nooit iemand recht aan zou zien. Men vertrouwde hem niet,
met zijn glurenden blik en werd daarom zooveel mogelijk door
de andere jongens gemeden. De menschen van het dorp waren
ook voorzichtig met zijn vader, die in zoo nauwe betrekking
stond tot goden en geesten. Zoo iemand moet men wel tot vriend
houden en hem zooveel mogelijk altijd geven, wat hij vraagt,
maar toch is het beter, wat op een afstand te blijven. De man
kon :iemand zóó doordringend aanzien, dat het was, alsof hij
zelfs de gedachten van het hart kon raden.
Van Mada moesten de jongens ook niet veel hebben.
Met zijn loerende oogen keek hij altijd rond of hij wat kon
ontdekken.
Zoo jong als hij was, was hij reeds een spion en verrader en
verklikker. Altijd trachtte hij de gesprekken van mannen en
vrouwen af te luisteren en men kon er op aan, dat hij alles aan
zijn vader over vertelde.
Die wist er dan wel gebruik van te maken bij zijn tooverpraktijken. Alle dorpspraatjes kwam die listige priester te weten ;
soms zelfs, wat er 's nachts binnenshuis was gesproken.
Zoo was het te begrijpen, dat hij met zijn tooversnoer, een
paar touwtjes met kralen, dikwijls een dief wist aan te wijzen
of gestolen goed kon opsporen.
Hij had het te danken aan Mada, met zijn groote ooren en
scherpe oogen, die veel hoorde en veel zag.
Al zouden de andere jongens hem nooit roepen om mee te
spelen, ongevraagd kwam hij steeds aanloopen. Wilde men hem
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niet mee laten doen, dan bleef hij toch zoo dicht mogelijk in
de nabijheid, om te zien wat er gebeurde.
Al werd hij afgesnauwd en weggejaagd, hij bleef kruiperig
en vriendelijk. Nooit maakte hij zich driftig of kwaad.
Geen wonder, dat de andere jongens hem gaarne op een afstand hielden.
Maar in zoo'n klein dorp, kon men hem niet altijd uit den
weg gaan, terwijl Mada steeds op de loer zat om, als hij een
paar jongens bij elkaar zag, zich vlug bij hen te voegen.
Al te ruw durfde men hem ook weer niet te behandelen, want
zijn vader was de dorpspriester, en die had een boos oog, zoodat
hij iemand kon ziek maken, door hem maar aan te kijken.
Zoo was het een groepje jongens, die heel wat van elkander
verschilden, maar die toch door de dorpsgrenzen op elkaar
waren aangewezen.
Het was geen vriendschap bij keuze, maar er waren nu eenmaal geen andere jongens als speelkameraadjes.
Zij hadden elkaar natuurlijk bijnamen gegeven, zooals
jongens altijd doen. Nooit zouden zij elkaar bij den eigenlijken
naam noemen.
Alleen Ndiloe, als verreweg de meerdere, werd aangesproicen
als Oemboe Nai Katongoe, Heer van Katongoe. Maar als zij
het onderling over hem hadden en hij 't niet hoorera kon, dan
zeiden zij : Kambomboe, de Dikke.
Over Katongoe werd nooit anders gesproken, dan als : Lima
Kawana, de Rechterhand, omdat hij onafscheidelijk bij Ndiloe
behoorde.
Habokoe, omdat hij zoo vlug en behendig was, heette steeds:
Roeha, het Hert.
Anggal had als gewonen bijnaam : Mamila, het Weeskind, en
Mada had wegens zijn loerende oogen den kenmerkenden naam
van Mata, het Oog, gekregen.
Dat de jongens elkaar bijnamen gaven, was maar niet een
jongens-gewoonte, want ook de oudere menschen hadden verschillende namen.
Met het noemen van iemands naam, moest men altijd eenigszins voorzichtig zijn. In een naam ligt een deel van iemands
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wezen en daarom is het niet onverschillig hoe iemand genoemd
of aangesproken wordt.
Met den naam van een slaaf behoefde men niet zoo voorzichtig om te gaan. Het was maar een slaaf.
De groote heeren, in verschillende landschappen, hadden echter
wel vier namen, die niet willekeurig gebruikt mochten worden.
Sommige namen waren zelfs maar aan enkele ingewijden bekend
en werden slechts bij bepaalde gelegenheden uitgesproken.
Zoo had iemand een „zachten" naam, b.v. Ngila, die slechts
genoemd mocht worden door een bijzonderen vriend of door
een geliefde.
Zijn „harde" naam werd alleen gebruikt door iemands vader
of door een meerdere in stand of rijkdom.
Hij stond dan echter algemeen bekend met zijn „goeden"
naam, b.v. Rada, zó6 werd hij aangesproken en z66 werd van
hem gesproken door iedereen.
Maar dan had hij nog een „eigenlijken" naam, slechts aan
enkelen bekend, b.v. Oemboe Pati en die werd alleen uitgesproken in geheime raadsvergadering der mannen, of als het
noodig was, dat zijn naam genoemd werd in de gebeden tot
de goden of geesten.
In iemands naam werd zoo uitgedrukt zijn rang en stand en
zijn verhouding tegenover anderen.
Het verkeerd gebruik maken van een naam kon als gevolg
hebben allerlei ziekte en onheil, ja zelfs den dood.
Om alle moeilijkheden te vermijden en vergissingen te voorkomen, liet men zich dikwijls noemen naar zijn oudsten zoon
of naar zijn familie-slaaf.
Wanneer de zoon Biri heette, werd de vader Ama Biri genoemd, de vader van Biri; zooals Ndiloe in den regel werd aangesproken als Oemboe Nai Katongoe, Heer van Katongoe.
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III. ONDER HET GROOTE DORPSHUIS.

H

vijftal jongens zat nu uit te rusten van de inspanETnende
adderjacht onder het groote huis van Oemboe

Rada Hapa Manoe.
Het was het grootste huis van het dorp en er was dus
de meeste ruimte onder. Ongeveer twee meter was de vloer
boven den grond, zoodat een volwassen man er gemakkelijk
onder door kon loopen.
Al stonden er een paar paarden vast gebonden, die namen
niet veel plaats in beslag. Alleen op feestdagen, als er veel bezoekers in het dorp waren, dan stond het er soms vol. Maar er
waren zooveel palen, waarop de vloer rustte, dat er gemakkelijk
een dertig paarden konden gebonden worden en dan stonden
zij elkaar nog niet teveel in den weg.
Het tweetal paarden, dat er nu stond, behoorde tot het rijkste
bezit van Oemboe Rada Hapa Manoe.
Het waren Marapoe-paarden. Heilige paarden.
Alleen de ,eigenaar mocht er op rijden en dan nog alleen bij
enkele plechtige gelegenheden. De dieren werden buitengewoon
goed verzorgd. In den drogen tijd, als de andere paarden met
dood gras tevreden moesten zijn, werd er voor hen groen voer
gesneden, dat meer dan een uur ver van de oevers van een
beekje werd gehaald of door een slaaf te paard uit een tuingedeelte werd aangebracht.
De beesten hadden een hooge waarde, eigenlijk niet in geld
uit te drukken. Tevergeefs had een Arabische paardenhandelaar,
die eens in het dorp overnacht had, duizend gulden per stuk
geboden. Maar de dieren waren niet te koop.
Waren het geen Marapoe-paarden, van wie het welzijn van
den geheelen paardenstapel afhing ?
Zoolang de dieren gezond en frisch waren, zou het goed gaan
met al zijn andere honderden paarden.
Slechts een enkele maal werden zij gebruikt. Niet in het dagelijksche leven, als Oemboe Rada Hapa Manoe naar zijn tuinen
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of zijn weidevelden reed. Voor dat doel had hij wel andere
paarden. Maar zij werden te voorschijn gehaald, wanneer hij
als dorpshoofd zijn menschen moest vertegenwoordigen op een
vergadering in het stamdorp of wanneer hij uitreed tot bijwoning
van een huwelijksfeest.
Eenmaal per jaar, bij het begin van den regentijd, werd voor
het welzijn van de verschillende kudden paarden een offer gebracht bij den ,,offersteen der paarden".
In het midden van de groote heuvelachtige hoogvlakte, waar
de kudden in de dalen vrij rondzwierven, was een langwerpig
vierkante steenhoop opgericht. Boven op dien steenhoop was
een kale, dikke, gevorkte tak geplant.
Hier werd de Marapoe (de Beschermgeest) der paarden aangeroepen en aangebeden.
Voor die offerplechtigheid werden de beide Marapoe-paarden
sierlijk opgetuigd met vele kleurige linten en strikken en allerlei
versierselen. Geen mensch zou ze dien dag berijden. Het was
de Marapoe zelf, die er gebruik van zou maken.
Nadat allen op de hoogvlakte, rondom den offersteen verzameld
waren, werd de Marapoe onder tromgeroffel en gongslag opgeroepen en daalde deze neder uit de lucht om plaats te nemen
op dien gevorkten boomtak. Met het uitspreken van langdurige
beleefdheidsvormen werd hij dan uitgenoodigd de paarden te
bestijgen.
Prachtig aangekleede mannen hielden de trappelende dieren
bij de toomen, terwijl naast ieder paard een slaaf liep met opgeheven zonnescherm, om den Beschermgeest voor al te felle
zonnestralen te beschaduwen.
Zoo werden de dieren in plechtige stilte vele malen rond den
offersteen geleid.
Dan werd het offer, bestaande uit eten en drinken, vooral uit
veel hanen en kippen, den Marapoe aangeboden en tenslotte
gemeenschappelijk genuttigd.
Het kinnebak van het geslachte groote varken, werd aan den
boomtak opgehangen en vroolijk keerde men naar het dorp
terug, vol vertrouwen, dat de Marapoe nu verder goed voor de
paarden in de weidevelden zou zorgen.
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Bovendien waren deze paarden bestemd, om als Oemboe
Rada Hapa Manoe eens stierf, bij zijn geopend graf te worden
geslacht.
Op de schimmen van deze paarden gezeten, zou zijn ziel dan
als een rijk en voornaam heer naar het zielenland kunnen rijden.
Het waren dus paarden, die door Oemboe Rada Hapa Manoe
op hoogen prijs werden gesteld, want tijdelijke en toekomstige
welvaart hing van deze dieren af. Niet alleen voor dit leven,
maar ook voor het leven na dit leven in het zielenland.
Goed werd er voor gezorgd en nauwkeurig werden ze
bewaakt.
Geen grooter onheil zou hem kunnen treffen, dan dat deze
dieren een ongeluk overkwam of dat ze gestolen werden.
Daarom stonden ze steeds onder het huis vast gebonden, zoodat men er overdag het oog op had, terwijl 's nachts een slaaf
naast de dieren op den grond sliep.
De jongens lieten de paarden rustig in hun hoek staan en gingen
op een andere plaats onder het huis zitten, nog steeds redeneerende over die gedoode adder.
Zoo zaten zij daar onder het huis, maar wat zouden zij doen ?
Stil zitten kunnen jongens nu eenmaal niet.
Alleen als men slaapt, ligt men stil. En het was nog te vroeg
voor het middagslaapje, als de zon op haar hoogste punt is
geklommen.
Wanneer de zon zoo loodrecht boven 't hoofd stond, was er
in het dorp nergens schaduw, dan onder 't huis of in 't huis en
ook nog onder den grooten waringin-boom, die bij de dorpspoort stond.
Het was dan z66 warm op het dorpsplein, dat men de lucht
kon zien trillen als v66r een bakkersoven.
Mensch en dier was dan te loom om zich te bewegen en men
ging maar een uurtje slapen.
Al waren zij wat moe en bezweet van de adder-jacht, de
jongens waren nog te beweeglijk om aan slapen te denken.
Habokoe, die als gewoonlijk wat achteraf zat, met zijn rug
tegen een paal geleund, sloeg met zijn stok, dien hij in de hand
hield, tegen een pot, die daar lag.
Marepoe
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Verwonderd keek hij op. Wat kwam daar een mooi geluid
uit ! Het leek wel een koperen gong!
Dat het een koperen pot was en nog wel kunstig versierd
met allerlei mooie figuren, kon niemand zoo maar zien.
Het ding was zwart van modder en diende als voederbak voor
jonge varkens of kippen.
Hoe was dat voorwerp daar verzeild geraakt, zoover in het
binnenland en in zulk een afgelegen dorp?
Op de havenplaats van het eiland, een drietal dagen reizen,
ging Oemboe Rada Hapa Manoe enkele malen per jaar, paarden
verkoopen. Daar woonden de vreemdelingen, Arabieren en
Chineezen en nog vele andere soorten van vreemdelingen meer.
De paarden werden door hen eenmaal per maand per stoomboot
naar Java gevoerd ; soms meer dan driehonderd tegelijk.
Deze paardenhandelaars betaalden als prijs niet slechts geld,
maar liefst zooveel mogelijk met allerlei goederen, waarvan de
Soembanees de juiste waarde niet goed wist.
Die Arabieren, listige kooplieden als het waren, zeiden, als
men een paard kwam verkoopen: „Ik geef je honderd rijksdaalders voor het beest. Veertig rijksdaalders in je hand en
zestig rijksdaalders aan goederen, die je mag uitzoeken."
Die goederen bestonden uit : stukken katoen, wit keper, stoffen
in allerlei kleuren voor hoofddoeken, jassen met blinkende knoopen,
witte en gestreepte truien. Maar ook uit allerlei gebruiksvoorwerpen, als: ijzeren potten en pannen, messen en speerpunten,
borden en kopjes en bekers. Ook allerlei snuisterijen, als kralen,
kammen, oorversierselen. En dan ook nog veel koperwerk ; vooral
koperen bordjes, waarop men zijn gasten sirih en pinang aanbiedt.
Sommige kooplui hadden zelfs vaste prijzen ; bijvoorbeeld: vijfentwintig rijksdaalders, vijf rol wit goed, vijf rol zwart goed, vijf
vademen roode, groene, gele, blauwe of oranje stof, vijf koperen
bordjes, vijf kapmessen. Al naar gelang het paard meer of minder
waard werd geschat, was 't van alles een vijftal of een zestal
en meer.
Zoo had Oemboe Rada Hapa Manoe voor zijn vrouw eens meegebracht, een mooie koperen kom, groot en zwaar.
De pot glom zoo schitterend, alsof hij van echt goud was.
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De huisvrouw had die kom erg mooi gevonden en zij was er
zeer trotsch op geweest. Want wie der andere vrouwen in het
dorp had zoo'n voorwerp, dat zoo schitterend blonk, als het in
de zon werd gezet?
Maar waarvoor zij het eigenlijk gebruiken moest, wist zij niet.
In huis ergens te pronk zetten, ging niet. Want in die donkere,
rookerige huizen, zonder ramen, drong bijna nooit een zonnestraaltje door, of er moest een gat in het dak zijn.
Bovendien kasten of tafeltjes, waarop men iets kon neerzetten,
kende men niet. Hoe zouden die ook kunnen worden neergezet
op een vloer van ronde of gespleten bamboe, met zulke groote
openingen hier en daar, dat men voorzichtig moest loopen om
er niet doorheen te stappen?
Wat men voor moois en kostbaars had, kleeren en voorwerpen,
werd in grootere en kleinere manden opgeborgen, neergezet in
een kamertje of opgehangen aan de daksparren.
Het werd te voorschijn gehaald, als men het noodig had bij
verschillende feestelijke gelegenheden.
Maar met die zware koperen kom hadden de vrouwen in huis
niet goed raad geweten.
Een voorwerp, alleen voor den pronk, zonder dat men het werkelijk gebruiken kon, was een onbekend iets, dat spoedig alle aantrekkelijkheid verloor.
Als men die koperen kom aan zijn gasten liet zien, was altijd
al spoedig de vraag: „en waarvoor kun je het gebruiken ?" Een
antwoord te geven wist men niet en dat was vervelend, om er
beschaamd over te worden.
Men had de kom dus maar met een ouden lap omwonden,
ergens in een hoek gezet en niet meer te voorschijn gehaald.
Een der slavinnen had nog eens geprobeerd er eten in te koken.
Maar het duurde veel te lang en kostte veel te veel hout, eer
het water aan de kook kwam in die zware kom.
De meesteres had verdere proefnemingen verboden en zoo had
die kom maanden lang, als vergeten, ergens gestaan.
Den lap, waarin men ze 't eerst nog gewikkeld had, had men al
spoedig ergens anders voor gebruikt. Het duurde dus niet lang of
door rook en vuil, was de mooie, koperen glans geheel verdwenen.
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Tot op zekeren dag een der meisjes, iets zoekende, waarin zij
het gekookte varkensvoer kon doen en zoo de beesten voorzetten,
de kom weer ontdekte.
Zonder iets te zeggen of te vragen had zij de kom genomen,
het voer er in gedaan en was er mee naar beneden geklommen
naar de varkens.
Zoo lag de vroeger zoo schitterende kom, nu vuil en zwart,
als onherkenbaar onder het huis en diende als etensbak voor
varkens of kippen.
Maar al had die kom haar glimmenden glans verloren, haar
mooie koperen klank zat er nog in.
En Habokoe probeerde nu er allerlei tonen uit te halen, door
er met zijn stuk hout tegen te slaan, alsof het een koperen gong
was, gebruikt bij de feesten.
Ting-tong, ting-tong, klonk het geluid; nu eens harder, dan
weer zachter; in vlugger of langzamer maat.
De andere jongens staakten hun gesprek en begonnen te
luisteren.
Wat klonk dat aardig en mooi!
Die Habokoe was toch handig, dat hij met zulk een vuil, zwart
ding, zulke mooie muziek kon maken!
De jongens keken eens links en 'rechts rond, of zij ook niet
iets konden vinden, waar geluid in zat.
En het duurde niet lang of ieder had wat gevonden.
Ndiloe was lui blijven zitten op een stuk boomstam, dat daar
lag. Behaaglijk zat hij, met de uitgespreide handen op zijn knieën,
achterover geleund tegen een paal.
Hij stond niet op om iets te zoeken, want hij wist wel, dat
Katongoe, zijn lijfslaafje, dat voor hem zou doen.
Deze kwam dan ook al spoedig aandraven met een paar voorwerpen.
Het eene was een verroest blikken bord. Het was vroeger wit
geëmailleerd geweest. Maar door ruw gebruik was het email er
overal afgebroken en de roest had er zóó ingevreten, dat er
verscheidene grootere en kleinere gaten in gevallen waren.
Als onbruikbaar had men het weggeworpen onder het huis,
het latende vallen door een der gaten in den vloer.
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Het andere voorwerp was echter van meer waarde.
Bij een van de vele achtertrapjes van het huis, waar de
vrouwen steeds op en afklimmen, had hij een ketel zien staan.
Al miste het deksel, het hengsel zat er nog aan. Een der meisjes
had zeker vergeten het ding mee naar boven te nemen. Want
anders liet men dergelijke gebruiksvoorwerpen niet buiten staan.
Men zou zoo'n ketel nu wel niet stelen, want wie steelt er nu
in een dorp bij zijn buren?
Men neemt wel eens iets ongevraagd mee, om het te gebruiken;
maar men noemt dat geen stelen.
Men kan toch niet weten of iemand iets „weggeworpen" heeft
en dan mag men het toch wel meenemen om het zelf te
gebruiken!
Met een vluggen greep had Katongoe dien ketel naar zich toe
gehaald en was er mee verdwenen.
Als een der vrouwen of meisjes het ding straks moest gebruiken, moest die maar gaan zoeken, waar 't gebleven was.
Den ketel gaf hij aan Ndiloe en zelf behield hij het blikken bord.
Anggal, de slaven-jongen, had iets gezocht, dat geschikt was
voor zijn sterke knuisten. Hij kwam aansleepen met een zwaar
stuk bamboe, een stuk bijna zoo lang als de jongen zelf.
De mannen waren den vorigen dag bamboe gaan kappen in
een ver afgelegen Bosch. Een van de bamboe's, die ze meegebracht hadden, was buitengewoon dik geweest. Het ondereind
was zbó dik, dat vier handen het nauwelijks omspannen konden.
De eerste, onderste geleding had men er afgekapt, met de
bedoeling er een watervat van te maken. Bovenin wordt dan
een gat geboord, dat met een breede houten pin kan worden
afgesloten, als een kurk.
Zulk een bamboe-watervat hebben de vrouwen gaarne om
water te gaan scheppen, omdat het niet breekbaar is, zooals de
eigen gebakken potten.
Water moest men gaan halen uit een bron, gelegen aan den
voet van den heuvel, waarop het dorp gebouwd was. En wanneer
in den drogen tijd, die bron bijna uitdroogde, moest men naar
een berg-beekje, meer dan een uur ver loopen.
Die aarden potten waren bros. Als men er mee tegen een
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steen stootte of ze wat al te hard neerzette, kwam er een barst
in en werden ze onbruikbaar.
Daarom had men gaarne zoo'n bamboe-waterrat, vooral als
men het water uit die verre beek moest halen. De bamboe werd
onder water gedompeld en men wachtte geduldig tot 't vol water
was geloopen. De houten pin werd er dan stevig ingeslagen,
zoodat het water niet wegvloeien kon. Over de schouder gedragen droeg men 't dan naar huis.
Anggal had een man er 's morgens mee bezig gezien onder
een huis. Daar lag 't nog en hij was 't gaan halen. Stilletjes
had hij 't weggesleept en zou 't straks wel weer op zijn plaats
brengen. Als hij 't tenminste niet vergat!
Mada was niet tevreden met zoo'n namaak-muziekinstrument.
Hij wilde iets echts hebben. En hij wist er wel een te vinden ook !
In het huis van zijn vader, den dorpspriester, was een heele
verzameling. Ze werden gebruikt bij allerlei soort offerplechtigheden, al was 't natuurlijk geen kinderspeelgoed.
Het huis hing vol van trommen, grooten en kleinen.
Wie zou het merken als hij er eentje wegnam en straks weer
neerhing?;
Zoo was Mada eerst in de voorgalerij geklommen en toen hij
merkte, dat niemand op hem lette, het donkere huis ingegaan.
Vlug haalde hij een kleine handtrom, die aan een spar van het
dak hing, naar zich toe. De trom werd van de haak gewipt en
met den buit onder zijn arm sloop hij weer naar buiten.
Het was een bijna nog nieuwe trom, gemaakt van een uitgehold stuk zacht hout en overspannen met een geitenvel.
Met glinsterende oogen kwam hij bij zijn makkers en begon
er op te trommelen.
Het orkest was nu gereed en de muziekuitvoering zou beginnen.
De koperen kom, het blikken bord, de ketel en de bamboe
en de trom maakten allerlei geluiden.
De een probeerde nog meer lawaai te maken dan de ander.
En het gevolg was een oorverdoovend spektakel.
Maar de jongens hadden schik!
Hoe meer leven het maakte, hoe mooier ze 't vonden!
Tot eensklaps Mada en Habokoe en Katongoe van schrik
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overeind sprongen. Door het lawaai dat ze maakten, hadden ze
niet gehoord, dat hun van boven uit 't huis reeds verscheidene
malen was toegeroepen er mede op te houden.
Daar ze maar door bleven gaan met hun afgrijzelijke muziek,
was het geduld van enkele vrouwen daarboven opgeraakt.
Om aan het lawaai kort en goed een einde te maken, had
men een pot met vuil water boven hunne hoofden uitgegoten,
terwijl anderen handen vol asch uit het haardvuur naar beneden
smeten.
Tegen een dergelijken aanval waren de jongens niet bestand.
Zij lieten hun muziekinstrumenten in den steek en zochten een
Schuilplaats onder een ander huis.
Alleen Mada had zijn handtrom gered en bracht die terug op
de plaats, waar ze gehangen had.
Maar zij hadden toch een prettig halfuurtje gehad en begonnen nu te redeneeren, welk voorwerp wel het meeste lawaai
had gemaakt.

IV. HET TUINHUIS AAN DE RIVIER.

Z

zaten ze nog te praten, tot rumoer bij de dorpspoort
hun aandacht trok.
Vlug stonden ze op en liepen onder 't huis vandaan,
het plein over, naar de poort, om te zien wat er gebeurde.
De warme stilte van het dorp werd verbroken door een
woedende, schelle stem.
„Ha! Ha! Ha !" klonk het gillend en schreeuwend.
De jongens keken en zagen een steigerend paard vóór de
dorpspoort.
Nu eens stond het op zijn achterbeenen, dan weer gooide het
zijn kop omlaag en wierp de achterbeenen in de lucht.
OO
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Het beest wilde omkeeren. Het wilde niet vooruit.
Het weigerde over den hoogen drempel van de dorpspoort te
stappen en naar binnen te gaan.
De man, een echte ruiter, op het ongezadelde paard, wilde
het dier zijn zin niet geven en trachtte het den baas te blijven:
Het moest en het zou vooruit, de poort door en het dorp in!
Maar het paard, blazend en snuivend, met woest, verschrikt
rollende oogen, deinsde terug. Het wilde zich omdraaien en
vluchten, alsof er groot gevaar was.
De man begreep niet, wat het dier zoo eensklaps bezielde.
Soezend en droomerig was hij over de vlakte gereden in den
warmen zonneschijn. Loom stappende had het paard geloopen
over het steenachtige, kronkelende pad, want zijn vracht was
zwaar. De ruiter was groot en dik en de last, dien hij vóór zich
op den hals van het paard in evenwicht hield, was de helft van
een wild varken.
Het was een slaaf van Oemboe Rada Hapa Manoe, door zijn
heer naar het dorp gezonden met een boodschap voor zijn vrouw.
Het was een prettige boodschap, want de man kwam versch
vleesch brengen. En dat kreeg men niet iederen dag !
De groote tuin van Oemboe Rada Hapa Manoe was in een
rivierdal gelegen, op een paar uur afstand van het dorp. Op de
vlakte wilde in den drogen tijd niets groeien. Alleen in den
regentijd kon men daar wat planten. Maar in de acht maanden
van het jaar, dat het niet regende, verschroeide er alles. De zon
brandde te fel en er was geen water. Daarom had men een
grooten tuin gemaakt in het rivierdal, al was het wat ver.
Breed was het dal wel niet, maar toch breed genoeg om een
tuin aan te leggen.
Tenminste aan de ééne !zijde van het riviertje, dat zich
kronkelend in slingerende bochten een weg baande door de kalkheuvels.
Aan de andere zijde waren de oevers steil en hoog. Daar
waren de heuvels bedekt met schrale bosschen en met allerlei
hooger of lager struikgewas.
In het riviertje stond gedurende den drogen tijd van het jaar
slechts weinig water. Op de plaats, waar men het gewoonlijk
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overtrok, reikte het water niet ver over de enkels, als men er
doorheen waadde.
In den regentijd was het dikwijls anders. Dan werd het een
woest stroomende bergstroom. Het duurde soms dagen eer
mensch of dier er overheen kon trekken.
Maar nu stroomde het langzaam en traag en was ondiep.
Dit rivierdal was als een oase in de woestijn. Op de vlakte
boven groende geen enkel grassprietje en was de grond gebarsten van de warmte.
Maar hier was alles groen.
Wel moesten de tuinvruchten, als maïs en boontjes, tweemaal
per dag begoten worden. Dat was het dagelijksch werk van
enkele slaven en slavinnen. In emmers, van palmblad gevlochten,
werd het water uit de rivier geschept en op de planten gegoten.
De vele pisang-struiken en de hooge klapperboomen hadden
dit niet noodig. Die trokken met hun wortels zelf wel het noodige
vocht diep uit den grond.
Oemboe Rada Hapa Manoe had er een ruw afgewerkt tuinhuis
gebouwd, op een effen stuk grond in een kalkheuvel afgegraven.
De slaven hadden hier en daar, over den tuin verspreid, van
takken en rietgras een afdakje gemaakt, waaronder zij sliepen.
Behalve het gieten, was er nog ander werk te doen. De tuin
moest ook bewaakt worden. Wel niet tegen menschen, maar
tegen dieren.
Het smalle bergpad, waarlangs men in den tuin afdaalde, was
gemakkelijk af te sluiten tegen de paarden en de buffels die
boven op de vlakte liepen. Langs de steile heuvelwanden konden
zij niet naar beneden komen en over de versperring van het
voetpad konden zij niet heenspringen.
Aan de zijde van den tuin, bovenstrooms, liep de heuvel ook
loodrecht naar beneden in de rivier. Daar was dus geen afsluiting noodig.
Ook de meer dan twee meter hooge oever sloot den tuin naar
de rivierzijde voldoende af. Wel had men enkele paadjes naar
beneden gegraven, om gemakkelijker het water in de emmers naar
boven te dragen, maar die werden 's avonds met takken versperd.
Aan de zijde, benedenstrooms, had men echter een zware

42

HET TUINHUIS AAN DE RIVIER

afrastering moeten aanbrengen. Dikke boomtakken waren diep
in den grond gegraven, stevig aan elkaar gebonden met rottan.
De openingen hier en daar aangevuld met doornstruiken.
Buffels en paarden zouden hier niet doorheen kunnen dringen.
Maar er waren andere dieren, voor wie men moest oppassen.
Dat waren de apen en de wilde varkens.
De apen klommen over de omheining heen, als ze er de kans
toe zagen en de wilde varkens probeerden telkens 's nachts er
doorheen of er onder door te wroeten.
Het bosch aan de overzijde van de rivier was bewoond door
een heele kolonie apen. Wel een paar honderd i Het was een
klein, grijs soort met lange staarten. Maar de aanvoerders waren
stevige knapen, meer dan een meter hoog en erg brutaal.
Schreeuwend en krijschend zaten zij soms in de boomen aan
de overzijde te kijken. Schuw, voorzichtig klommen ze naar
beneden om in de rivier te gaan drinken.
Wat zouden ze gaarne een aanval gedaan hebben op dien
heerlijk groenenden tuin met allerlei vruchten ! Vooral die
pisangstruiken lokten aan. Maar de mensch was wakende en
honden liepen er rond. Ze durfden de rivier niet oversteken en
den tuin binnendringen.
Ze moesten zelfs voorzichtig zijn op hun eigen terrein en
oppassen dat ze zich niet te ver waagden.
Het gebeurde een enkele maal, dat een aap alleen afdwaalde
naar een afzonderlijk staanden boom. Als de jongens dat bemerkt hadden, slopen zij met een paar honden zachtjes nader
en omsingelden dien boom.
De aap kon niet meer ontsnappen, want er waren geen andere
boomen, waarin hij kon overspringen.
Een der jongens klom dan in den boom en begon den aap
net zoo lang te jagen van tak tot tak, tot het beest niet verder
kon. Wanneer het op zijn laatste schuilplaats was gekomen, op
het einde van een dunnen tak, begon de jongen zoo hevig te
schudden, tot het beest naar beneden viel. En daar werd het
een buit van mensch en hond !
's Avonds at men lekker gebraden apenvleesch bij een vuurtje
in den tuin.
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Voor de apen behoefden de menschen niet bijzonder op te
passen, want die waren te schuw en te vreesachtig.
Alleen heel vroeg in den morgen, bij de eerste schemering,
waagde een enkele brutale aap wel eens een strooptocht. Maar
zijn maaltijd duurde meestal niet lang. De rondloopende en
snuffelende honden hadden hem spoedig ontdekt en zaten hem
achterna. En slechts door een snelle vlucht wist hij dan den
overkant weer te bereiken, veilig in de boomen.
Als de menschen echter dien tuin niet bewaakten met hun
honden, zou het geen vierentwintig uur duren of alle planten
zouden vernield en alle vruchten opgegeten zijn.
Ook de wilde varkens waren een gevaar.
Geen afrastering, hoe zwaar en dicht ook gemaakt, of die
dieren wisten wel een opening te vinden of te maken, als men
ze ongestoord hun gang zou laten gaan.
Ze kwamen echter nooit overdag, zooals de apen, maar alleen
's nachts. Als mensch en hond sliep, dan was het hun tijd.
Maar om door die afrastering heen te breken, maakte meestal
zoo'n lawaai, dat al spoedig de een of andere hond uit zijn
slaapje wakker werd en aansloeg.
In een oogenblik begonnen de andere honden dan ook te blaffen.
De menschen werden wakker, sprongen overeind van onder hun
afdakje en begonnen te schreeuwen en op blikken te slaan.
Het werd een rumoer en een lawaai van belang !
Haastig zochten de wilde varkens een goed heenkomen, verschrikt sloegen ze op de vlucht en verdwenen in de duisternis
van den nacht.
De aanval om in den tuin door te dringen was mislukt.
Maar nu had in den afgeloopen nacht één enkel wild varken,
dat op zijn eentje aan het wandelen was, een opening gevonden
in de omrastering.
Onbemerkt en geruischloos was het naar binnen gedrongen
en begon zich heerlijk te goed te doen aan al die sappige
planten en vruchten.
Het was reeds tamelijk diep in den tuin doorgedrongen, steeds
verder en verder gaande, totdat eindelijk een hond door het
geritsel en gesnuif wakker werd.
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Hij spitste de ooren, snoof met zijn neus in de lucht, sprong
overeind en begon, met overeind staande haren, woedend te
blaffen.
Het duurde niet lang of een paar mannen kwamen, met lans
en kapmes in de handen, naar buiten.
Het was nog wel donker, maar in den flauwen morgenschemer
kon men toch de dingen reeds eenigszins onderscheiden.
De mannen keken eens rond, terwijl de honden bleven blaffen.
Niets verroerde zich ! Er was geen wind, zoodat alles bladstil
was. Daar zag een der mannen de maïsstengels zich bewegen.
Het kon niet anders of daar moest een dier loopen, dat trachtte
te vluchten.
Met den schreeuw : „een wild varken ! een wild varken !" rende
hij in de richting, waar hij de beweging had gezien.
Een vijftal mannen, gevolgd door de honden, vlogen hem achterna.
Ook Oemboe Rada Hapa Manoe was door al dat lawaai wakker
geworden. Bedaard rees hij van zijn slaapmat overeind, greep
zijn zware jachtspeer en daalde uit zijn huis naar buiten.
Roerloos stond hij een oogenblik om zich heen te kijken.
Het geblaf der honden en het gegil der mannen verscheurde
de morgenstilte in het schemerachtig duister.
Als ervaren jager wist hij wel, dat het varken moeilijk meer
kon ontsnappen. Daarom haastte hij zich niet.
Het beest zocht een uitweg. Nu niet meer voorzichtig sluipend,
maar angstig rennend om aan het lawaai en gevaar te ontkomen.
Het kon in zijn haast, de opening in het rasterwerk, waardoor
't naar binnen gedrongen was, niet weer vinden. Woedend snuivend, want de honden zaten hem dicht op zijn hielen, stoof het
langs de omheining heen en weer.
Dan hier, dan daar probeerde 't er doorheen te breken. Maar
de zware boomtakken zaten goed vast in den grond en er was
geen doorkomen aan.
Razend van angst keerde het dier zich eindelijk om en wierp
zich op de hem achterna zettende honden. Die stoven uiteen bij
den aanval, maar één werd door de scherpe slagtanden gegrepen.
Jankend en gillend wentelde het zwaar gewonde dier zich op
den grond.
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Dwars door den tuin heen zocht het razende varken nu een
anderen uitweg. Maar overal hoorde het honden en menschen!
Daar kwam hij op een pad, dat naar de rivier leidde. Het dier
stoof er langs om zoo te ontkomen.
Het bereikte ongedeerd den rivieroever. Daar was redding!
Maar juist toen het 't steile paadje naar de rivier wilde afrennen, dook Oemboe Rada Hapa Manoe plotseling overeind.
Hij had wel geweten, dat de eenige uitweg voor het varken
hier was. Daarom had hij daar op de loer gelegen.
Kalm had hij 't aanrennende dier afgewacht. Er behoort moed
toe, een woedend wild varken in den weg te treden en den pas
te willen afsnijden.
Maar Oemboe Rada Hapa Manoe, staande aan de zijde van
het pad, met zijn rechterhand hoog opgeheven, dreef zijn zware
jachtspies met zekere hand het dier tusschen de schouderbladen.
't Kon zijn vaart niet meer stuiten en zwaar gewond rolde
het kop over staart naar beneden in de rivier.
Eer het beest, van zijn val half verdoofd, overeind kon springen,
waren de honden boven op hem en hielden hem in bedwang,
zoodat 't niet meer kon ontvluchten.
Oemboe Rada Hapa Manoe was boven op den oever blijven
staan en zag toe, hoe zijn mannen nu het dier verder afmaakten.
Joelend en schreeuwend werd het gedoode dier naar boven
gesleept en neergelegd vóbr zijn tuinhuis.
Wat zouden de mannen en vrouwen vandaag een vleesch
eten ! Dat was wat anders dan gebraden aap. Er was nu overvloed van vleesch. Wat een feest zouden zij vieren, in den tuin!
Met dubbelen ijver begonnen zij aan hun dagtaak van gieten,
nog eer de zon op was. 't Moest spoedig afgeloopen zijn. Want
men zou eten heerlijk varkensvleesch !
Oemboe Rada Hapa Manoe zorgde goed voor zijn menschen.
Daarvoor stond hij overal bekend en daarom had hij bijna nooit
moeite met zijn volk.
En zoo dacht hii dien morgen niet alleen aan de menschen
in den tuin, maar ook aan hen, die in zijn dorp waren.
Die moesten ook hun deel hebben van den buit.
Daarom bestemde hij de eene helft van het varken, dat men
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in de lengte in tweeën had gehakt voor zijn vrouw en huisgenooten. Ook voor de andere menschen in het dorp zou er dan
wel een stukje afvallen.
Een van zijn slaven kreeg nu de opdracht het vleesch naar
't dorp te brengen, met de boodschap, dat zijn heer tegen den
avond zelf zou komen, omdat hij dien nacht in zijn groote huis
wilde doorbrengen.
Toen de slaaf te paard was gestegen, had men het halve
varken vóór hem over den hals van het paard gelegd.
Met zijn linkerhand hield hij de teugels en met zijn rechterhand hield hij 't stuk vleesch in evenwicht over zijn dijen.
Het vurige paard was niets gesteld op dien bloederigen last. Het
snoof met wijd opengesperde neusgaten en steigerend trachtte
het man en varken af te werpen.
Maar de vaste hand van den ruiter en de stevig saamgeknepen
knieën hadden het wilde paard spoedig bedwongen -- rillend
van inspanning was het 't steenachtige heuvelpad naar boven
geklommen, maar op de vlakte bedaarde het spoedig, wennend
aan zijn vracht. Langzaam stappend zocht het zich een weg
langs het steenachtige pad, dat over de vlakte slingerde.

V. DE GROOTE SLANG.
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ruiter was half ingedommeld, vertrouwend, dat zijn
Epaard
hem wel goed zou thuis brengen.

Maar vlak vóór de dorpspoort was het dier eensklaps
geweldig gaan steigeren. Het probeerde man en vracht
af te werpen en te vluchten.
Want wat de droomerige man niet gezien had, had het paard
wel gezien en geroken.
Op een dikken tak van den grooten waringin-boom, die de
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dorpspoortoverschaduwde,laggekronkeld eengroote python-slang.
Met zijn kop wat naar beneden hangend, keek hij links en
rechts met glurende schitterende oogen. Hij lag als tot den
aanval gereed.
Was het een geit of een klein varken geweest, dat door de
dorpspoort naar buiten had willen gaan, met ongelooflijke snelheid zou de slang zich op zijn prooi hebben laten vallen.
Maar voor dit wild steigerend paard en voor dat woedend
geschreeuw van den man, die het paard wilde bedwingen, was
het dier bang geworden.
Het bleef onbeweeglijk liggen. Alleen de kop schudde wat
heen en weer.
Nog steeds begreep de ruiter niet, waarom het paard eensklaps zoo wild was geworden. Zich met moeite op 't zadellooze
paard overeind houdende, trachtte hij 't dier te dwingen over
den hoogen drempel van de dorpspoort heen te stappen.
De jongens waren komen aanhollen. Met bewonderende oogen
zagen zij den strijd tusschen paard en ruiter.
Ook zij begrepen niet, waarom het dier zoo woest deed.
Misschien was het gestoken door een horzel en steigerde het
daarom zoo geweldig !
Maar Mada, die bijgenaamd werd Mata ('t Oog), zag als gewoonlijk meer dan de anderen.
Hij was de eerste, die den grooten python ontdekte.
Geen wonder, dat de ruiter het beest niet gewaar werd. Hij
had zijn oogen en aandacht veel te veel noodig om naar beneden
te zien, naar zijn paard en naar zijn vracht. Zoo had hij geen
tijd en gelegenheid om naar boven te kijken.
Maar de scherpe oogen van Mada zagen het dier.
En luid roepend : „Slang ! Slang !" wees hij naar den boomtak'
boven zijn hoofd.
Verschrikt deinsden de jongens terug!
Voor een adder waren ze niet zoo bang, maar een python,
dat was wat anders.
Allerlei verhalen van de geweldige kracht van dat dier waren
hun verteld.
Een geit of een varken omkronkelde het in nauwe kronke-
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lingen, kraakte 't fijn, overspoog het met speeksel uit zijn bek
en slokte 't met huid en haar naar binnen.
Men vertelde zelfs, dat zoo'n slang een jongen buffel eens
had aangevallen en gedood. Maar de prooi was te groot geweest
om door te slikken. De slang was gestikt en zoo had men het
beest met zijn buit dood gevonden.
De python lag gewoonlijk op een zwaren boomtak, die over
een boschpad hing. Daar lag hij te loeren of er niet een hert
of een varken langs kwam. Dan liet hij zich plotseling op het
argelooze dier vallen en maakte zich meester van zijn prooi.
Slechts een enkele maal, als de honger hem dreef, kwam hij
in de buurt van een dorp, om daar een varken of een geit te
bemachtigen.
Zoo was 't dier ook dien nacht naar 't dorp gekropen en lag
't reeds enkele uren op de loer.
Onbemerkt door iedereen, had 't hoog boven in den boom
gelegen. Daarom had niemand het nog gezien.
Maar langzamerhand was 't naar beneden gegleden en lag nu
op dien tak, juist boven de poort.
Toen de ruiter, door 't geroep van de jongens opmerkzaam
gemaakt, naar boven keek en 't dier zag, zoo gevaarlijk dichtbij,
verloor hij een oogenblik zijn tegenwoordigheid van geest.
Hij liet den toom wat schieten en zijn knieën omklemden het
paard niet zoo stevig meer. Daarvan maakte 't beest snel gebruik, draaide zich vlug om en vluchtte.
De ruiter, als vast gegroeid met zijn paard, bleef echter zitten.
Zelfs hield hij zijn vracht varkensvleesch nog goed vast.
Maar 't duurde een heelen tijd eer hij het razende paard, dat de
rotsheuvel was afgerend, buiten op de vlakte tot stilstand had
gebracht.
Maar in dien ren over het steenachtige pad, had hij dat halve
varken moeten loslaten. Het was ergens tusschen gras en steenen
te recht gekomen. Dat was echter van nadere zorg, want hij
zou 't straks wel weer vinden en meenemen.
Eindelijk had hij het verschrikte paard bedwongen en keerde
nu terug naar 't dorp, zijn vracht onderweg oprapende.
De toegang tot 't dorp liep door de breede, dichte cactushaag.
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Het was een smal pad, nog geen anderhalve meter breed, dat
kronkelend uitliep op de dorpspoort. Links en rechts de meters
hooge cactus, ondoordringbaar voor iedereen.
Behalve voor zoo'n grooten slang.
Aan de buitenzijde van de cactushaag, aan 't begin van het
pad, liet de man zich van zijn paard glijden en bond 't dier
goed vast aan een struik, zoodat 't zich niet kon losrukken.
Zich op dat pad wagen, naar de dorpspoort, dat durfde hij niet.
En zoo begon hij te roepen en te schreeuwen naar de menschen
in het dorp.
Een heel troepje mannen, vrouwen en kinderen had zich intusschen op 't dorpsplein verzameld. Maar op eerbiedigen afstand
van die poort, die zoo gevaarlijk bewaakt werd door den slang.
Niemand zou zich naar binnen of naar buiten wagen, zoolang
daar die python om zijn boomtak lag gekronkeld.
Het dier moest wel uitgehongerd zijn, want anders zou 't nooit
zoo in het dorp hebben durven binnendringen. Ook was 't door al
het lawaai en geschreeuw niet op de vlucht gegaan, zooals 't anders
gewoonlijk deed. Als onbeweeglijk bleef 't liggen op zijn post.
Goede raad was duur.
ZOO kon 't toch ook niet blijven ! Wat moest men beginnen ?
De vrouwen werden zenuwachtig en begonnen met de kleine
kinderen in de armen een schuilplaats te zoeken in de huizen.
Het dier moest eens heelemaal naar beneden komen en een
aanval op de menschen doen !
Ook de jongens, die anders niet zoo spoedig bang waren,
hielden zich wat achteraf, om bij 't minste gevaar een goed
heenkomen te zoeken.
Een viertal oudere mannen, de eenigen die in 't dorp waren,
hielden zich echter kalm. Zij wisten wel, dat zoo'n python niet
aanvalt als een woedend wild varken.
Aan den ruiter buiten 't dorp werd toegeroepen, dat hij maar
rustig daar zou blijven en afwachten wat er gebeuren zou.
Misschien trok de slang zich van zelf wel terug in de breede
cactushaag. En dan kon men weer veilig naar binnen of naar buiten.
Want zoolang als die slang daar boven de poort lag, was het
niemand aan te raden dat te doen.
Marapoe

4
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Meer dan een uur verliep. Stil was 't in het dorp en daarbuiten.
De menschen wachtten af wat de slang zou doen en de slang
wachtte af wat de menschen zouden doen.
Maar 't geduld van een slang, die op zijn prooi loert, is oneindig veel grooter dan van een mensch.
Het dier dacht er niet aan zich te verwijderen.
Hier en daar zag 't tusschen de huizen varkens en geiten en
kippen loopen. En zijn honger werd steeds sterker !
Als die menschen er niet waren, was het al lang naar beneden
gegleden, om zich op den grond zoo'n lekkeren buit te veroveren.
Maar nu wachtte het geduldig af, of de menschen niet zouden
heengaan en het terrein aan hem overlaten.
De mannen begrepen eindelijk, dat men met afwachten alleen
niet van 't beest zou afkomen. Het kon er den heelen dag wel
blijven liggen. Want zonder buit zou het niet heengaan.
De vier oude mannen zaten bij elkaar op een grafsteen en
beraadslaagden wat te zullen doen.
De vijf jongens stonden dicht bij hen, om te luisteren wat
er gesproken en besloten werd.
De oudste der mannen, een grijsaard reeds, zei eindelijk : »0
wa! de slang (bokoe) is gekomen, want hij heeft honger. Hij
komt niet als vijand om te rooven, maar als vriend om te vragen.
Waarom zouden wij 't hem dan weigeren ?
Als onze grootvader (bokoe) om spijs vraagt, zouden wij dan
»neen" zeggen?
Laat ons hem een jonge geit aanbieden en verzadigd en tevreden zal hij heengaan."
Dat was een woord naar aller tneening.
Zoo'n slang mag men niet zonder reden aanvallen of dooden. Hij
is Marapoe ! De ziel van een voorvader huist immers in zoo'n dier!
Bemerkt men een python in 't bosch of op 't veld, dan zal
men hem wat sirih, pinang en tabak toewerpen, zeggende :
,,Neem een pruimpje, grootvader !" En in breede bocht zal men
om 't dier heengaan, 't rustig latende liggen.
Komt 't echter uit eigen beweging naar een dorp, dringt het
naar binnen en rooft het een geit of een varken, dan wordt
het geval anders.
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Dan wordt hij beschouwd als een indringer, die komt stelen
en wordt als ieder andere dief of roover zoo mogelijk gedood.
Maar nu was de python wel naar 't dorp gekomen, maar had
niets geroofd. Hij kwam dus blijkbaar om wat te vragen.
En een vragenden voorvader moet men ter wille zijn !
Daarom besloten de mannen het dier te bevredigen, door 't
als offerande een geit aan te bieden.
Aan de jongens werd opgedragen een jonge geit te vangen.
Nu dat was tot geen doove ooren gezegd !
De kudde geiten, een twintig stuks, werd vlug door de vijf
knapen in een hoek van 't dorp gedreven en spoedig hadden
ze een jong geitje te pakken.
Ze sleepten het angstig blèrend dier over 't dorpsplein naar
de mannen op den grafsteen.
De slang in den boom werd wat onrustig en stak zijn kop
eens overeind om te zien wat er gebeurde.
De vier pooten van 't geitje werden nu stevig vastgebonden.
Een stok werd er door gestoken en een tweetal mannen
namen 't op hun schouders. Zoo droegen zij 't tot dicht bij de
dorpspoort.
Wiegelend bewoog de slang zijn bovenlichaam heen en weer.
Wat moest hij doen ? Vluchten, nu de mannen dichterbij kwamen?
Of afwachten wat die menschen verder zouden doen ?
De honger hield hem echter op zijn plaats, vooral toen hij
dat geitje zag.
De mannen waren zoo dichtbij gekomen als ze durfden.
Men mag zoo'n dier toch ook niet noodeloos kwaad maken !
Erg bang waren zij echter niet, al klopte hun hart wat
sneller dan gewoonlijk.
Waarom zou men bevreesd zijn ? Men ging immers „grootvader" wat eten brengen !
Toen zij meenden genoeg dichtbij te zijn, werd het geitje
neergelegd.
De vier mannen pakten 't op met hun handen en begonnen
't heen en weer te slingeren.
Angstig blèrde 't benauwde dier.
Toen er genoeg zwaai in was gekomen, riep de grijsaard luid:
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„Eet, grootvader ! Eet, grootvader !" en met een laatsten flinken
zwaai, wierp men 't juist in de opening van de dorpspoort.
Langzaam en zwijgend trokken de mannen zich terug naar
't midden van 't dorpsplein en gingen weer zitten op den grafsteen, afwachtende wat de slang nu zou doen.
Ook de vrouwen waren uit de huizen te voorschijn gekomen
en hurkten in de voorgalerij, maar nog angstig kijkende.
De jongens popelden van ongeduld wat er zou gebeuren.
Toen 't geitje zoo in de poort werd geworpen, had de slang,
als verschrikt, een oogenblik zijn kop terug getrokken.
Maar vluchten deed hij niet.
In de stilte, die volgde, werd 't dier weer moediger.
Het blèrend geitje lag daar te spartelen, maar kon onmogelijk
loskomen, hoe 't zijn best ook deed.
De slang rekte zich eindelijk uit. Het gespierde lichaam schoot
naar beneden als een bliksemstraal.
Hij omkronkelde zijn prooi en verdween er langzaam mee in
de dichte cactushaag.
Met een diepe zucht haalden de mannen adem.
Het offer was aangenomen.
De weg naar 't dorp was weer vrij.
Men wachtte nog een tijdje en toen ging de grijsaard, zwijgend
stappend naar de poort.
Staande in de opening van de poort, riep hij nog eens : „Eet,
grootvader ! Grootvader, eet !"
Weer wachtte hij enkele oogenblikken.
Niets bewoog zich in de cactushaag.
Daarna schreeuwde hij naar den ruiter buiten :Stijg op je
paard ! Kom maar binnen ! De weg is open !"
De ruiter klom op zijn paard, sjorde het halve varken weer
vóór zich en reed naar binnen.
Op den grond vóór het huis van Oemboe Rada Hapa Manoe
werd zijn vracht neergelegd. De man klom in de voorgalerij en
bracht zijn boodschap over, dat zijn heer dien avond zou thuis
komen om te overnachten.
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VI. DE WEG DER MENSCHEN MET DE SLANGEN.

D

jongens stonden wat te kijken bij het halve wilde
Evarken,
dat de man gebracht had en zoo maar op den

vuilen grond voor het huis neergeworpen had. „Kijk
zei Anggal, „het beest heeft geen kop. Waar zou dat
gebleven zijn ?"
Mada, de zoon van den dorpspriester, die vele dingen wist,
wist ook hier wel een antwoord te geven.
„Wat ben je toch dom, Mamila (weeskind). In den tuin heeft
men den kop er af gehakt. Weet je dan niet, dat de onderkinnebak aan een staak bij den offersteen moet worden opgehangen ?"
„Welke offersteen ?" vroeg Anggal. „Er zijn zooveel soorten
van offersteenen."
„Natuurlijk bij den offersteen op de grens van het bosch, waar
men altijd iets moet offeren, eer men op jacht gaat. Hangt men
daar het kinnebak op, dan zal men den volgenden keer nog gelukkiger zijn en een nog grooter varken kunnen dooden."
Terwijl de jongens zoo stonden te praten, waren een tiental
honden op den reuk van het vleesch afgekomen. Een oude man
met een langen stok, kon de dieren nauwelijks op een afstand
houden.
De jongens wisten beter raad. Vlug raapten ze steenen en
stukken hout op en begonnen de honden er mee te smijten.
Vooral Anggal was in zijn schik, nu hij een goede reden had
om een hond te gooien. Als hij zoo'n mager beest goed raakte
met een scherpen steen, dat 't jankend, met den staart tusschen
zijn beenera, wegrende, dan joelde hij van pleizier.
Spoedig kwamen echter een paar vrouwen om het vleesch
weg te nemen en achter 't huis te brengen. Daar zou men het
in stukken snijden en verder verdeelen, opdat ieder huis wat kreeg.
De jongens zochten weer een plaatsje onder 't huis en begonnen over slangen en varkens te spreken. Al was hun aandacht een oogenblik afgeleid door het varkensvleesch, de groote
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slang, die zoo kalm weer was weggegaan, vormde vooral het
onderwerp van hun gesprek.
Ze begrepen niet goed, waarom men zoo'n gevaarlijk dier niet
had getracht te vangen en te dooden. Andere slangen sloeg men
wel dood, maar aan dien grooten slang had men vriendelijk een
geitje aangeboden en men had hem deftig „Grootvader" genoemd.
Hoe knap die jongens anders ook waren, hierop wisten zij
geen antwoord te geven. Zelfs Mada moest zijn mond houden.
Totdat Habokoe zei : „Laten wij het aan den Oude van Dagen
vragen. Hij is grijs van haar en heeft geen tanden meer in zijn
mond. Hij heeft veel gezien en veel gehoord. Hij zal 't ons wel
kunnen vertellen."
De oude man zat in de voorgalerij van het huis van Oemboe
Rada Hapa Manoe. Voor zijn hulp bij 't verdrijven van den
slang en bij 't in ontvangst nemen van het varkensvleesch, had
de vrouw des huizes hem wat sirih en pinang laten brengen
op een koperen bordje. In zijn sirih-koker, van mooi glanzend
buffelhoorn gemaakt, zat hij nu zijn sirih-pruimpje te stampen.
Ndiloe, meer vrijpostig dan de anderen, omdat de man zat in
de voorgalerij van 't huis van zijn vader, sprak hem toe en zei:
„Oude van Dagen ! kunt gij ons vertellen, waarom men wel een
wild varken doodt, maar zoo'n slang beleefd te eten geeft ?"
De oude man antwoordde : „Jongens, het is nu warm. De zon is
op 't hoogst van het stijgen en staat loodrecht boven ons hoofd.
Gaat eerst eten en rusten. Als de zon straks wat kouder is geworden en de schaduw is als de lengte van een klapperboom, kom
dan terug. Dan zal ik u vertellen van den weg der menschen
met de slangen en van den weg der slangen met de menschen."
De jongens trokken zich terug en ieder ging naar zijn huis
om te zien of hij wat eten kon vinden.
Het werd stil en stiller in het dorp.
De menschen sliepen, want het was warm midden op den dag.
's Middags tegen een uur of drie, toen de schaduw van den
grooten waringin-boom al langer begon te worden, kwamen de
jongens weer bij elkaar en gingen den ouden man opzoeken.
Zij vonden hem in 't laatste huisje van het dorp, waar hij in
de voorgalerij wat zat te dommelen.
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„Oude van Dagen !" zoo vroeg Ndiloe in aller naam, vertel
ons nu van den weg der slangen met de menschen."
De oude man was gewillig, omdat Ndiloe, de zoon van het
dorpshoofd, het vroeg. Anders bemoeide hij zich niet met zulke
kleine jongens.
Zijn wijsheid bewaarde hij liever voor de vergadering der
mannen.
Maar 't zoontje van het dorpshoofd, dat later eenmaal zijn
vader moest opvolgen, mocht wel jong onderwezen worden in
de al-oude gewoonten der vaderen.
Hij stond dus op en stapte, met zijn langen stok in de hand,
langzaam en plechtig naar den grooten waringin-boom. De
jongens liepen als hondjes achter hem aan.
Bij den boom gekomen, zocht hij een gemakkelijken wortel
uit en ging daarop zitten, met Ndiloe naast zich. De andere
jongens zaten, met kruiselings gevouwen beenen onder 't lichaam,
op den grond aan zijn voeten.
Nadat de oude man een pruimpje tabak onder zijn boven-lip
had gestoken, begon hij te vertellen.
„Luister, zoon van Oemboe Rada Hapa Manoe ! Gij die eenmaal groot zult worden en vooraan zult zitten in de raadsvergadering der mannen ! Gelijk een oude buffel zijn kudde voorgaat
en gelijk een hengst zijn kudde beschermt, zoo zult gij eenmaal
staan aan het hoofd van het volk; gij zult hen leiden op den
al-ouden weg en hen bewaren bij de al-oude gewoonte.
Doe uw oor luisteren ! opdat gij steeds zult weten, hoe te
handelen,
als gij ziet een grooten slang,
als gij hem bespeurt aan de zijde van den weg,
op het wijde veld of in 't dichte bosch —
dan zult gij inhouden uw paard en blijven staan;
werp hem toe een goudschilfertje en zeg:
„Gij gaat hierheen en ik ga daarheen."
Dan zal de slang zich ontkronkelen en wijken,
en gij zult met uw paard verder kunnen gaan.
Wanneer gij zonder reden en oorzaak
zoo'n slang zoudt steken en dooden,
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alle andere slangen zullen op u loeren,
zij zullen u omsingelen en omkronkelen
en sterven zult gij in het wijde veld
en omkomen zult gij in het dichte bosch.
Alleen wanneer hij binnendringt
in uw dorp of in uw huis
en rooft een kip of een geit of een varken,
dan zult gij hem mogen dooden,
want dan is hij slecht en een dief.
Komt hij vragen in de poortopening van uw dorp
of bij de paal van uw voorgalerij,
geef hem een van uwe dieren,
en uw veestapel zal veilig zijn.
Hoor nu de oorsprong der slangen
en luister naar hun weg met de menschen!!
Niet ieder dorp en niet ieder land
heeft dezelfde al-oude gewoonte ;
maar allen hebben eerbied
en hebben ontzag voor den grooten slang
Evenals voor den krokodil in 't water,
is „Grootvader" zijn naam.
't Meest wordt vereerd de groote slang.
in 't verre land Wai Bangga ;
daar is de stamvader van het geslacht
en als een Marapoe wordt hij aangebeden.
Groot is zijn rots-huis,
waar hij woont diep in de aarde,
waar een mensch niet kan doordringen.
Maar soms ligt hij wachtende
vóór in de rotsspelonk,
de deuropening van zijn woning.
Hij verwacht het woord der menschen,
en wacht af hunne offerande.
Als de droge tijd hijgt naar 't einde,
als de tuinen gereed liggen,
van al het onkruid gezuiverd
en van sterke omheiningen voorzien ;
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als de hemel nog strak en blauw is
en slechts op de toppen der verre bergen
een wolkje wordt gezien —
bij het naderen van den regentijd,
als de Westenwind niet wil komen
en de Oostenwind blijft verzengen,
dan ligt hij daar en wacht —
opdat de menschen komen en aanbidden,
hem vragen om zijn hulp.
Want groot is zijn macht,
beneden diep in de aarde,
waar zijn groote woning is
waar de oorsprong is van het water,
dat opborrelt uit de bronnen,
dat te voorschijn schiet uit de rotsspleet.
Wanneer hij 't tegenhoudt,
geen bron zal geven 't water
en de rotsspleet zal zich sluiten,
het land zal verdrogen en verdorren ;
geen zaad zal men kunnen zaaien
en geen vruchten zal men oogsten.
Ook zal antwoorden de hemel,
en zich gesloten houden als de aarde ;
geen wolken zullen zich verzamelen
en geen regenbuien zich uitstorten ;
het zal al verdorren
en niets zal meer uitspruiten.
Sterven zullen de menschen ;
de kinderen der aarde ;
vallen zullen zij van den honger,
omkomen zullen zij van gebrek.
Daarom komen de menschen tot Grootvader,
die vasthoudt de bronnen der aarde,
waarop antwoorden de wolken des hemels ;
met spoed brengen zij hun offerande,
rijst en kip en vruchten ;
zoo zal hij verzadigd worden
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en geven het water van beneden,
en zal komen de regen van boven ;
zoo zal men kunnen zaaien het zaad,
zoo zal men oogsten de vrucht,
zoo zullen leven de menschen
en vroolijk zijn de kinderen der menschen.
Daarom ligt Grootvader en wacht
in de deuropening van zijn woning,
opdat de menschen gedenken en niet vergeten,
brengende hem jaarlijks
't hem toekomende offer."
De oude man wachtte nu even en schoof zijn pruim wat
vaster onder, de bovenlip. Hij keek eens naar de jongens of die
wel goed luisterden.
Nu dat deden zij en geen woord was hun ontsnapt. Maar het
was moeilijk luisteren geweest, omdat uit den tandeloozen mond
de woorden niet altijd even duidelijk verstaan konden worden.
Mada, de zoon van den dorpspriester, was niet zoo bedeesd
als de andere jongens. Die bleven heel stil zitten en durfden
zich bijna niet te bewegen, veel minder iets te zeggen.
Maar Mada was wat brutaler en in zijn jong hoofd waren
allerlei vragen waarop hij wel een antwoord wilde hebben.
Daarom was hij zoo vrijmoedig, dat hij durfde vragen, al was
het met een zekeren eerbied voor den ouden man : ,,Grijsaard,
uw woord was, dat als de menschen een offer brengen aan
Grootvader, hij water geeft van beneden en van boven. Maar
wat is dan de reden, dat er soms geen regen komt en de
bronnen soms opdrogen ? Waarom is Grootvader dan boos, als
de menschen toch hun offer brengen ?"
De oude man keek Mada eens aan en knikte goedkeurend
alsof hij wilde zeggen : ,Ja, men kan wel merken, dat hij de
zoon is van den dorpspriester. Al is hij jong, hij wil reeds
alles weten."
Maar hij sprak toch weer tot Ndiloe, den zoon van het dorpshoofd, voor wien 't onderwijs in de eerste plaats bestemd was.
„Hoor ! Ndiloe, zoon van het dorpshoofd ! geef uw oor en luister !
De menschen zijn vergeetachtig en willen niet altijd geven
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wat behoort. Zij denken, dat 't jaarlijksch offer genoeg is ; wat
rijst en vruchten en een kip. Maar Grootvader vraagt meer,
want de menschen moeten hun woord houden !
Alzoo was 't begin en zoo was de oorsprong van 't offer.
In den eersten tijd der voorvaderen, liep een man van Wai
Bangga, door 't dal en over de heuvels. Gesloten was de hemel
en uitgedroogd waren de bronnen. Er was geen water beneden
en er was geen regen boven.
De menschen riepen van den honger en schreeuwden van gebrek.
De man ging naar 't bosch om knolvruchten te zoeken. Al
zijn ze vergiftig en sterft alwie er van eet, hij zou ze fijn snijden
en weeken, dagen lang in 't water en ze drogen in de zon.
Vrouw en kinderen zouden ze eten, al smaakten ze bitter en
moest men er soms van braken.
Daar zag die man met zijn oogen, hoe twee groote slangen
vochten met elkaar. Hij kwam dichterbij en sprak hen vriendelijk toe.
Hij scheidde hen van elkaar en deed den twist ophouden.
Toen deed de eene slang open zijn mond en hij sprak en
zeide : „Nu gij vrede tusschen ons gemaakt hebt en verzoend
hebt onzen twist, zoo zal ik u beloonen en geven : dertig stuks
buffels en een grooten, vruchtbaren tuin. Het water zal nooit ontbreken en de oogst der vruchten zal groot zijn. Maar dan moet
gij mij jaarlijks offeren en brengen iederen menschenleeftijd,
een meisje jong van jaren en lang van haren."
De man heeft het beloofd en men heeft het gedaan.
Maar 't meisjesoffer wordt wel eens vergeten, zoodat Grootvader boos wordt en inhoudt het water en de menschen weer
denken aan hun woord."
Toen de jongens hoorden van 't meisjes-offer, vertrok geen
spier op hun gezicht.
Dat vonden zij heelemaal niet erg !
Het meisje zou wel een slavin zijn en wat is 't leven van zoo
iemand waard ?
Men kan haar koopera of verkoopen voor enkele rijksdaalders,
en waarom zou men haar dan niet offeren aan Grootvader, als
't noodig was ?
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Of men nu een kip of een geit of een varken of een buffel of
een meisje offert, is toch maar een verschil in waarde van
rijksdaalders !
De jongens bleven stil zitten, want zij vonden het vertellen
mooi en wilden nog wel meer hooren van de slangen.
De oude man kuchte eens even en ging verder met zijn verhaal.
„Niet alleen in Wai Bangga, maar ook in 't land Wajewa heeft
men een groot slangenhuis.
Ik heb 't wel nooit gezien, maar wondere dingen worden er
van verteld.
Er werden daar eens twee kinderen geboren, maar een van
hen had geen beenen, wel een staart. Langzamerhand bij het
opgroeien, veranderde het in een grooten slang. Toen ging hij
wonen in een diepe spelonk, boven in 't gebergte. Marapoe was hij.
Deze grot is gesloten met zeven deuren, zoodat niemand naar
binnen kan zien .... Toch is 't daar niet donker, maar zóó licht,
alsof de zon er altijd schijnt.
Die Grootvader is zeer rijk, want daar binnen is het vol buffels
en paarden en huizen vol goudwerk.
Maar al zou een mensch naar binnen zien, hij zou niets ontdekken, want 't is alles onzichtbaar voor een menschen-oog.
Deze Grootvader is nooit alleen, maar heeft altijd een groot
gevolg van volgelingen.
Wanneer men jaarlijks de deuren opende, kwam Grootvader
naar buiten, met zijn gansche familie en al zijn slaven. En behalve voor hem zelf, werd voor ieder der volgelingen een bordje
met rijst neergezet, hoevelen er ook waren.
Maar men moest voorzichtig zijn in 't naderen tot Grootvader,
want scherp waren zijn oogen en doordringend was zijn blik.
Als er onder de menschen, die de offerande kwamen brengen,
iemand was die gestolen had, dan zou hij zeker bekend worden.
Al had niemand den diefstal gezien en wist niemand dat hij
gestolen had, Grootvader wist het wel. En dan zond hij een van
zijn volgelingen, die den schuldige zóó lang omkronkeld hield,
totdat hij zijn schuld bekende en beloofde de boete te zullen
betalen.
Maar de menschen van dat land werden toch zeer diefachtig,

DE WEG DER MENSCHEN MET DE SLANGEN

61

en er was bijna niemand onder hen, die onschuldig was. Daarom
durfde men niet meer naderen tot Grootvader, want men was
zeer beschaamd.
Het offer moest echter worden gebracht, want men vreesde
zijn toom.
Zoo deed men de deuren slechts op een kier open, opdat
Grootvader en zijn volgelingen niet naar buiten zouden komen.
En door de nauwe opening, werpt men nu haastig het voedsel
naar binnen en met haast wordt de opening weer gesloten.
In een ander land, waar men nooit aan de groote slangen
dacht en nooit een offer bracht, werd men wel gedwongen aan
hen te denken en voor hen te zorgen.
Een hevige ziekte brak uit. Een onbekende ziekte, zooals men
nog nooit gezien had. De menschen zwollen op, armen en beenen
en lichamen.
Zij konden geen adem meer halen en zij stierven, velen,
mannen en vrouwen, jongen en ouden, gingen heen naar den
plaats, van waar men nooit terug keert.
Men zocht naar de oorzaak! Men offerde hier en men o fferde daar!
Het duurde lang eer men gevonden had de vertoornde geesten
en men hen verzoenen kon op de juiste plaats.
Het waren de groote slangen, die woonden in een grot.
Vóór de groote grot richtte men een steen op en plantte een
staak. Bij dezen offersteen bracht men de offerande en aan de
staak hing men het kinnebak. Zoo eerde men den Marapoe.
Ieder jaar offert men nu een jongen buffel of een varken met
slagtanden. Want de ziekte is geweken en is nooit teruggekeerd.
Men zal 't offer niet vergeten, uit vrees, dat de slangen weer
vertoornd zullen worden en de menschen zullen straffen.
Anders zijn de menschen in Tana Maringi. Groot van lengte
is hun lichaam en vlug zijn hunne voeten en sterk zijn hunne
armen. Hun lever is slecht en hun oog is boos. Voor niemand
zijn zij bang en ook vreezen zij de groote slangen niet.
ZOO ver gaat hun boosheid, dat zij met honden j acht op hen maken.
Als zij er een ontdekt hebben, wordt het dier omsingeld en
gedood. Alsof 't een jachtbuit was van een wild varken of een
hert, draagt men 't zingend naar huis.
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Maar z66 slecht zijn die menschen toch niet, dat zij 't dorp
durven binnendragen het gedoode dier.
Buiten het dorp blijven zij met hun buitgemaakten slang. Onder
een boom wordt hij in stukken gesneden en gekookt in groote
potten.
Ook deze potten en al 't vaatwerk, dat men gebruikt bij het
eten, mag niet bewaard in een huis in 't dorp. Gebouwd is een
alleen staand huisje, op een afstand van 't dorp in een tuin.
Als het vleesch gaar is, komen allen uit 't dorp en zij eten
en zeggen : „Zeer lekker is het vleesch van den Gevlekte."
Het vleesch te braden boven een vuur, zooals men doet met
't vleesch van een wild varken, durven die menschen ook niet.
Want dadelijk zou vlam vatten, het vleesch van den slang.
Hoog zou het vuur opschieten , en verbranden al de huizen
van 't dorp.
Een enkele maal toonen de slangen, dat zij boos zijn op de
menschen, die zbb slecht zijn, dat zij zonder oorzaak een slang
dooden en opeten ook.
Zoo is 't gebeurd, dat een jonge vrouw, op weg naar haar
tuin, gegrepen werd door een grooten slang. Zoo stevig werd
zij omkronkeld, dat zij stikte en stierf.
Toen de man ging zoeken zijn vrouw, vond hij haar dood in
de omkronkelingen van den slang, die niet weggeloopen was,
maar bleef liggen.
Met zijn kapmes doodde hij het dier, maar heeft 't begraven
als een mensch en toen een steenhoop daarboven opgericht.
Want 't was een Marapoe !
Maar de menschen hebben er niet van geleerd, nog altijd
dooden zij en eten zij de slangen."
Nog waren de jongens niet tevreden. Nog meer wilden zij hooren.
Al was hun nu verteld over den weg der groote slangen met
de menschen, er waren nog zooveel andere soorten van slangen.
Hadden die ook beteekenis of kon men die onverschillig dooden
of laten heengaan ?
Zoo was 't weer Mada, die vroeg : Oude van Dagen ! Behalve
de groote slang, zijn er nog vele andere slangen. De zwarte en
de grijze slang. De grijs gestreepte, die muizen eet en de bonte
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slang, die kikvorschen vangt. Dan is er 't kleine zwarte slangetje, zoo dun als een rietstengel, maar zóó giftig, dat men van
den beet in enkele oogenblikken sterft. Ook is er de groene
adder, die de menschen in het been bijt, zoodat 't opzwelt en
heel 't leven stijf blijft. En nog andere soorten meer, waarvan
ik de namen niet ken, maar waarvan ik wel heb hooren vertellen.
Wat hebben die slangen ons te zeggen en wat moeten wij
met hen doen ?"
De oude man was geduldig en hem beviel wel de nieuwsgierigheid der knapen, die gaarne iets wilden leeren en zoo
aandachtig zaten te luisteren.
Daarom deed hij zijn mummel-mond weer open en zei:
„Luister slechts en ik zal spreken ! Bewaar het in uw buik
en overdenk het goed !
Voor andere slangen zult gij niet vreezen, want het zijn in
den regel vijanden der menschen en bedoelen hun ongeluk.
Als gij een zwarte slang ziet, zult gij haar altijd dooden, neerslaande met een stok, in stukken hakkende met een kapmes.
Want dat dier is slechts een slaaf, die komt om te stelen.
Ziet gij een slang, te voorschijn kruipend uit een graf, haast
u en yang haar. Vermorzel haar kop en trap haar dood ! Het is
een slechte dief, binnen gedrongen in 't graf van een doode,
om te rooven het goudwerk, hem meegegeven op zijn doodenreis, naar 't verre zielenland.
Komt een slang in luis, opklimmend langs een paal, door den
vloer, terstond zult gij haar vangen en niet laten ontsnappen.
Het is de ziel van een boos mensch, die komt opnemen wat hij
stelen zal. Gij zult haar grijpen en dooden, opdat uwe bezittingen
niet verdwijnen.
De slang is een slecht dier, niet het goede, maar het kwade
heeft zij met den mensch voor.
Daarom wanneer gij op reis zijt of op weg naar uw tuin;
wanneer gij uittrekt op jacht of heengaat naar een feest —
wanneer dan een slang uw weg kruist of op 't pad vóbr u
henen schuifelt of op 't pad u tegen kruipt — en gij zoudt haar
willen verjagen of vangen en dooden, en dan uw tocht voortzetten — onheil zou u overkomen en ongeluk zou u treffen.
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Ga daarom niet verder, maar keer weder naar huis, zoo zult
gij veilig zijn en al wat gij bezit.
Maar als 't bevel van den vorst dringt, als de noodzakelijkheid
u aanspoort, en gij niet terugkeeren kunt, maar moet voortgaan
naar uw bestemming — zoo snijdt een stukje van uw lendendoek of een lapje van uw hoofddoek — werp dit naar 't dier
en 't zal tevreden zijn. Ongehinderd zult gij kunnen voortgaan
en zonder ongeval uw doel bereiken."
Nu had de oude man lang genoeg gesproken, al zou hij nog
veel meer hebben kunnen vertellen van de slangen en al zouden
de jongens nog gaarne meer hebben gehoord.
„Ook bereidt de priester wondervolle medicijn, uit slangenvet
en slangen-vergif, maar dat is niet voor uwe ooren, jong van
jaren als gij zijt. Dat is slechts voor den priester, die het geheim bezit en niet mag vertellen. Veel heb ik reeds gesproken
en lang hebt gij reeds geluisterd. Daarom gaat heen ! want moe
is mijn tong en stijf is mijn mond."
Zonder verder een woord te zeggen, stond de oude man op, stapte
langzaam en plechtig terug naar zijn huis aan 't eind van 't dorp.
Ndiloe, de luie, was stijf geworden van dat lange zitten en
had maar half geluisterd. Waarom zou hij zich vermoeien met
ingespannen luisteren en waarom zou hij trachten al die verhalen te onthouden? Was niet Katongoe. zijn lijf-slaafje, vlug
genoeg om alles op te vangen en te bewaren?
Zelf behoefde hij 't niet te weten, als Katongoe 't maar wist!
Want zoo'n lijfslaaf, zoo'n tweede-ik leeft met geen ander doel,
dan te zijn voor zijn meester een rechterhand, die alles doet en
een hoofd, dat voor hem denkt en een mond, die voor hem spreekt.
Ndiloe stond slaperig op, rekte zich eens uit en gaapte.
„Mijn buik heeft honger," zei hij, „kom Katongoe, laten wij
eens zien of de rijst al gaar is en 't varkensvleesch al gekookt."
Slenterend liepen de jongens naar 't dorpsplein en Ndiloe met
Katongoe verdwenen in huis. Bij 't altijd brandende haardvuur
zouden zij wel wat vinden om voorloopig hun honger wat te stillen.
Maar van avond, als Oemboe Hapa Rada Manoe thuis was,
dan zouden zij eens volop eten en meer dan verzadigd zich
uitstrekken op hun slaapmat!
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VII. DE THUISKOMST
VAN OEMBOE RADA HAPA MANOS.

D

schaduw van ;den grooten waringin-boom was reeds
Elang
geworden, eer het dorpshoofd thuis kwam uit

zijn tuin.
Op een vurigen zwarten hengst gezeten, voorafgegaan
door zijn lijfslaaf Kaka Miting, was hij de dorpspoort binnen
gereden. Achter hem reden twee oudere mannen, eenvoudig in
't zwart gekleed ; een zwarte lendendoek en een zwarte schouderdoek.
Vlug lieten zij zich van hunne paarden glijden en stonden
met hun rijdier aan de hand te wachten vóór het groote huis.
De jongens, als altijd op den uitkijk naar wie binnen kwam,
schoten toe. Zij wisten wel, dat Oemboe Rada Hapa Manoe nog
al eens ongeduldig was en niet gaarne had, dat men hem liet
wachten, staande voor zijn huis, met 't paard in de hand.
Het duurde dan ook niet lang of de paarden stonden onder
't huis gebonden te eten, elk met een paar armenvol gras
vóór zich.
Het dorpshoofd, zich buigend onder 't afhangend rietdak, klom
in de voorgalerij en ging links zitten op een rustbank, over de
breedte van den vloer gemaakt van gespleten bamboe-latten.
Een der jonge slavinnen had zich haastig van den hooger
gelegen huisvloer naar beneden laten zakken door de deuropening, en een schoone witte mat voor hem uitgespreid.
Hij liet zijn veelkleurigen schouderdoek van de breede schouders
glijden, deed zijn sirih-tasch, die met een band over den linkerschouder hing, af en bleef met gekruiste beenen rustig zitten,
stil voor zich uit starend.
Hij had nog geen woord gesproken en een grimmige trek was
op zijn gelaat.
De beide, in het zwart gekleede mannen, hadden zich rechts
neergezet, op de rustbank voor de gasten, die in de lengte van
de voorgalerij was aangebracht. Gewikkeld in hun zwarte
Marapoe

5
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schouderdoeken, zaten zij daar onbeweeglijk naast elkaar, als
een paar zwarte kraaien op een boomtak.
Kaka Miting, de lijfslaaf, had een plaatsje gezocht op den
vloer en zat met zijn rug geleund tegen schedel en hoornen
van een grooten buffel, dat diende als trap om in huis te klimmen.
Nauwelijks waren allen gezeten of Ramboe Hara, de oudste
vrouw van het dorpshoofd, stak haar hoofd en bovenlichaam
door de deuropening, gehurkt zittende op den huisvloer daar boven.
Door een der meisjes in huis liet zij zich koperen bordjes met
sirih en pinang toereiken, die zij aan Kaka Miking, den lijfslaaf,
gaf. Deze zette er eerst één neer bij zijn meester en toen twee
bij de gasten, voor ieder één.
Voor hem zelf werd een van palmblad gevlochten, plat mandje,
met het noodige kauw-goed, toegereikt. Al was hij de vertrouwde
familie-slaaf, en werd hij als een huisgenoot behandeld, het onderscheid in stand moet toch uitkomen. Daarom zat hij op den
vloer van de voorgalerij en kreeg hij geen koperen bordje.
De mannen maakten zonder een woord te zeggen hun sirihpruim klaar. Uit hun sirih-tasch haalden zij te voorschijn hun
sirih-koker, het uitgeholde, glimmend zwart gewreven boveneind
van een buffelhoorn. Een paar pinang-schijfjes en enkele stukjes
gedroogde sirih-vrucht van het bordje werden er in gedaan. En
met een ijzeren sirih-stamper, een rond stuk ijzer, van onder
kruiselings ingevijld en van boven bewerkt als een langwerpige
lepel, begonnen zij het mengsel te stampen, als in een vijzel.
Toen de sirih en de pinang wat dooreen gemengd waren, haalde
men uit de sirih-tasch een plat zakje, van fijn gevlochten rottan,
met een koordje stevig dicht gebonden. Het koordje werd los
gewonden en uit het zakje werd een straaltje kalk in den sirihkoker gegoten. Zwijgend bleef men zitten stampen, tot het mengsel
tot een roodbruin papje was geworden. Met het lepel-eind werd
de pruim er uitgehaald en in den mond gestoken.
Alleen het regelmatig gestamp in de sirih-kokers had de stilte
verbroken.
Geen groet was er gewisseld en geen woord was er gesproken.
Ramboe Hara had zich weer teruggetrokken in het donkere huis.
De jongens, nadat zij de paarden hadden vastgebonden en
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van gras voorzien, gluurden eens door de spleten van den vloer
naar boven in de voorgalerij.
Dat alles zoo stil toeging, was geen goed teeken.
Het was zeker een gewichtige zaak, die de mannen zoo bezig
hield in hunne gedachten.
Toen zij niets hoorden, trokken zij zich terug. Wat gingen
hun de zaken der groote mannen aan !
Mada, de nieuwsgierige, dacht er echter anders over. Hij liet
zijn makkers gaan en zoo geruischloos mogelijk schoof hij gehurkt dichterbij.
Muis-stil wist hij zijn kleine gestalte onder de lage voorgalerij
te wringen, juist beneden de plaats, waar de mannen zaten.
Al kon hij niet veel zien, hooren kon hij des te beter !
Zoo zat daar de kleine luistervink, onbemerkt door de mannen
daar boven in de voorgalerij.
Ook boven op den huisvloer was het stil geworden. Geen gepraat van vrouwen en geen geluid van krakende vloerlatten
werd gehoord.
Allen en alles was stil.
Een kraaiende haan, die op het dak zat en een paar kakelende
kippen, die naar boven probeerden te vliegen, verbraken de stilte.
Een hond, die door de rust misleid, dacht dat de voorgalerij
van menschen verlaten was, en naar binnen sprong, werd
door een welgemikten slag van Kaka Miting jankend naar buiten
gejaagd.
Zoo'n zwijgende thuiskomst van het dorpshoofd had men nog
zelden beleefd. En men had nog wel gedacht, door het 's morgens
ontvangen van wilde-varkensvleesch, dat er dien avond meer
of min feest zou zijn !
Niet alleen zwijgend, maar ook onbeweeglijk stil zaten de
mannen te zuigen op hun sirih-pruim.
Eindelijk wenkte Oemboe Rada Hapa Manoe met zijn hand
en maakte met zijn wijsvinger een gebaar naar buiten.
Kaka Miting, die zijn meester wel begreep, ook al werd er
geen woord gesproken, stond langzaam op. Hij liet zich uit de
voorgalerij zakken en ging naar 't laatste huis van 't dorp, waar
de Oude van Dagen woonde.
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Dat deze gehaald werd, was wel een bewijs, dat er een ernstige
zaak moest worden besproken.
Even later kwam hij, voorafgegaan door Kaka Miting en
zette zich neer op de gasten-bank, naast de twee andere mannen.
Ook voor hem werd een koperen bordje met sirih en pinang
neergezet. Zwijgend maakte hij zich een sirih-pruim klaar.
Geen woord was tot hem gesproken en zelf had hij zijn mond
ook niet open gedaan. Alleen had hij even onderzoekend de
beide mannen aangekeken, om te weten wie het waren.
Hij herkende hen terstond als de twee wijze mannen, die
woonden in het Marapoe-huis in het stamdorp, boven in 't gebergte gelegen.
Slechts een enkele maal kwamen zij naar beneden in 't dorp
op de vlakte. In den regel ging Oemboe Rada Hapa Manoe naar
boven, als hij hun raad noodig had. Want de Marapoe openbaarde zich het gemakkelijkst en het duidelijkst in zijn eigen
huis in het stamdorp.
Het opgaan naar het stamdorp en het raadplegen van den
Marapoe daar, ging echter met allerlei ceremoniën gepaard en
zou zeker eenige dagen in beslag nemen.
In geval van noodzakelijkheid en haast kon men ook de beide
wijze mannen naar beneden laten roepen om hun raad in te
winnen.
Zoo had Oemboe Rada Hapa Manoe 's morgens Kaka Miting
op een van zijn snelste paarden naar 't stamdorp gezonden, met
verzoek, dat zij nog dienzelfden avond in 't dorp op de hoogvlakte zouden komen.
Op een afgesproken plaats had hij de beide mannen opgewacht
en waren zij samen 't dorp binnen gereden.
Zij wachtten dus zwijgend, totdat Oemboe Rada Hapa Manoe
zou spreken.
Al heeft een zaak haast, een man doet niet haastig zijn mond
open.
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VIII. DE VERTROUWELIJKE SAMENSPREKING.
INDELIJK begon Oemboe Rada Hapa Manoe te spreken.
Langzaam en toonloos klonk zijn stem in de schemerdonkerte van de voorgalerij.
Gisteravond, toen de zon reeds lang achter de steile
wanden van het rivierdal was verdwenen, was in zijn tuinhuis
een afgezant gekomen van den vorst uit het naburige landschap.
Dat hij kwam in de duisternis van den avond en niet in den
fellen zonneschijn van den dag, was reeds het bewijs, dat het
een gewichtige zaak gold, die zeer vertrouwelijk moest besproken worden.
De bode had meegebracht, zorgvuldig gewikkeld in een pisangblad, dat weer in de harde bladscheede van een pinang-palm:was gebonden, een klein stuk bloederig vleesch van een geslachten buffel.
In zwijgende stilte had Kaka Miting, het pakje voor zijn heer
opengemaakt en hem den inhoud laten zien.
Als eigen vorst een dergelijk teeken had gezonden, had men
niet slechts geweten wat het beteekende, maar ook wel hoe
men in zoo'n geval moest handelen.
Het was immers het teeken, dat een stam-vorst zond aan zijn
hoofden, als hij hen opriep tot een snel-tocht of tot afweer van
een binnengevallen vijand.
En men zou opstandig of eerloos moeten zijn, indien men;zulk
een oproep niet opvolgde.
Nu was echter de oproep gekomen uit een ander landschap,
waarmede men wel in vriendschapsverhouding leefde, maar
waarvan de vorst toch geen bevoegdheid had de hoofden van
een anderen vorst zoo'n strijd-teeken te zenden.
Oemboe Rada Hapa Manoe had daarom het stukje vleesch
weer laten inwikkelen en aan den bode doen teruggeven met
het korte antwoord : „kom over twee nachten terug."
's Morgens, in de eerste schemering, had hij Kaka Miting snel
naar het stamdorp gezonden, en de twee Wijze Mannen, geroepen
om raad te geven in dit moeilijke geval, waren gekomen.
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Want welk antwoord zou hij moeten geven? Ook de Oude van
Dagen uit het eigen dorp was daarom uitgenoodigd zijn woord
te spreken.
Nadat Oemboe Rada Hapa Manoe zoo in 't kort uiteengezet had
de reden van samenkomen, was het de Oude van Dagen, die
't eerst het woord nam en zeide :
„'t Is goed, o Heer, en bedachtzaam,
dat uw lippen zich niet bewogen hebben ;
dat uw tong plat lag in den mond.
't Is alleen de groene kikvorsch,
die zonder reden kwaakt,
als men haar drukt op den buik ;
en 't is teen kraai, die krast,
als men haar werpt met een steen.
Zou iemand bij de eerste vragen,
zijn ingewanden laten onderzoeken ?
Zou iemand bij het eerste onderzoek,
laten zien de lijnen van zijn lever ?
Wat is toch de reden, dat hij zond een bode ?
Wat is toch de oorzaak, dat hij kwam te paard ?
Wat is toch de aanleiding, dat het vleesch werd ingewikkeld?
Wat is toch het oogmerk, dat hij kwam van over de grens ?
Als het was een aaneengevoegd stuk land,
als 't waren twee naast elkaar liggende steenen,
als 't waren twee naast elkaar groeiende palmen — 1)
dan zou men gemakkelijk kunnen overwegen,
en dan zou men snel kunnen spreken.
Waarom wil men u doen opstaan ?
Waarom wil men u doen stappen,
naar 't verre land, naar de ver-verwijderde rivier ?
't Is goed, dat uw woord was
en dat gij gesproken hebt
tot den gekomene van verre
tot den naderende in het duister :
1)

D.w.z. als wij waren van één stam en van één land.
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„Laat uw lichaam wederkeeren,
en laat uw paard terugkomen."
Er moet zijn een werkelijk goede varkenslever,
en een duidelijk sprekende kippen-darm,
eer recht is de weg en effen is het pad ;
eer 't hoofd zich beweegt en de voeten gaan,
eer de oogen zien en eer de handen werken —
zoo zult gij spreken tot hem,
die u deed opstaan en stappen,
die u deed rijden op een paard."
De Oude van Dagen zweeg en alien begrepen, dat hij de voorzichtigheid van Oemboe Rada Hapa, Manoe prees, in het terugzenden van den bode, maar dat men toch gaarne de reden zou
weten, waarom hij door een anderen vorst was opgeroepen.
Oemboe Rada Hapa Manoe vertelde nu, dat de bode niet had
medegedeeld de oorzaak van het oproepen door middel van het
stukje buffelvleesch.
Het was immers de gewoonte, dat men in zoo'n geval zelf
naar het stamdorp moest opgaan, waar in de vergadering der
mannen de nadere mededeelingen zouden worden gedaan.
Toch was hij niet heelemaal in het onzekere wat de aanleiding
wel zou zijn. Hij had geluisterd naar den wind en de vogels
hadden hem verteld, dat die vorst van het naburige landschap
in moelijkheden was met de vreemdelingen en met den Witten
Heer, die de Vlag bewaakte op de havenplaats.
Naar aloud gewoonterecht was die vorst eigenaar van al den
grond op en om die ankerplaats der zee-schepen, met of zonder
vuur. De vreemdelingen hadden zich daar wel gevestigd, komende
uit hun land van over de zee en hadden door een breede cactushaag met een sterke poort de nederzetting beschermd, maar het
was toch grond, waarop hij alleen recht had.
Zijn vader had in vroegere jaren aan die vreemdelingen toestemming gegeven daar te wonen en handel te drijven, maar eerst
na een groot geschenk en onder een bepaalde voorwaarde. Zij
hadden hem gegeven vijf voorlaad-geweren en vijf-en-twintig
blikjes kruit, tien gouden ponden en honderd rijksdaalders,
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behalve vele gekleurde goederen. En onder deze voorwaarde,
dat men voor elk paard, dat over zee werd weggebracht, hem
een rijksdaalder zou betalen. Hij van zijn zijde had moeten
beloven, dat hij de menschen van andere landschappen, die
paarden wilden verkoopen op de havenplaats, vrijen doortocht door zijn land zou geven, zonder hen te bemoeielijken of
lastig te vallen. Bovendien zou hij zijn onderhoorigen opdracht
geven, er steeds voor te zorgen, dat er 's morgens, en 's middags
genoeg gras voor de paarden ten verkoop werd aangeboden.
De vorst had steeds zijn woord gehouden. Iedereen had vrij
naar de havenplaats mogen trekken en nooit had het aan gras
ontbroken, wanneer men wilde koopen. Maar telkens waren
er moeilijkheden geweest over de te betalen rijksdaalders. De
handelaars gaven geen juist getal op van de uitgevoerde paarden
en aan de boden, die de paarden in de stallen wilden tellen,
werd de toegang geweigerd.
Wanneer men zich ging beklagen bij den Witten Heer, was
het antwoord steeds geweest : „Met deze twisten bemoei ik mij
niet. Het zijn zaken, die gij met de handelaren zelf moet uitmaken.
Ik heb toe te zien, dat er geen geweld wordt gebruikt en te
waarschuwen, dat woorden-twist niet overgaat in wapen-geweld."
Nu was in de laatste maanden de toestand meer en meer
gespannen worden. Het was gebeurd, dat de boden van den
vorst wel tweehonderd paarden geteld hadden, die naar het
vuurschip waren gebracht, maar dat men voor vijftig paarden
slechts had willen betalen.
Heftige woorden waren er gehoord en dreigend was er met
de wapenen gezwaaid. Maar de vorst stond machteloos tegenover die met geweren; gewapende vreemdelingen en de Witte
Heer wilde geen recht doen.
Hij vermoedde dus, dat men met geweld die vreemdelingen
wilde dwingen het volle paardengeld te betalen of bij weigering
de kustplaats in brand steken en plunderen.
En daar de vorst zich alleen niet sterk genoeg wist om tot
zoo'n daad over te gaan, zou hij dus ook wel de hulp van
andere landschappen hebben ingeroepen.
Als de zaak zOO gesteld was, begreep hij echter niet goed,
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waarom men die bode naar hem en niet naar den wettigen
vorst van het landschap had gezonden.
Eén van de Wijze Mannen uit het stam-dorp gaf hiervan
echter een duidelijke verklaring :
„Wij zijn immers," zoo sprak hij,
„uit elkaar gejaagd als kippen,
door een witgekraagden kiekendief ;
wij zijn versplinterd als hout,
dat door den bliksem getroffen is ;
als een kudde wilde paarden zonder hengst,
als een kudde buffels zonder stier ;
zoo dwalen de menschen rond
in de smalle dalen en op de steenachtige vlakte.
Want gestorven is de groote krokodil,
gebroken zijn de beenen van het rijpaard.
Onze vorst is heengegaan,
waar de zon ver ondergaat,
en vanwaar niemand wederkeert.
Gesloten zijn de oogen en stijf de armen
van hem, die waakte als een vader
en zorgde als een moeder.
Als weeskinderen zijn wij achtergelaten,
weggeworpen door vader en moeder,
als kuikens zonder kloek.
Het stamhuis is eenzaam,
want geen kinderen zitten in de voorgalerij
en de offerstem tot den Marapoe zwijgt,
want geen broeders waren overgebleven.
Hij die nu het huis bewaakt,
is als een vergulde oorhanger,
is als een gesoldeerde keten.
En hij die pas geboren is,
het kleine roode kind,
kan nog niet opheffen de handen,
en niet gaan op zijn voeten.
Daarom draait ieder hoofd in eigen richting
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en gaat iedere voet op eigen pad.
Er is geen samen optrekken naar 't stamdorp,
er is een blijven in eigen dorp en huis.
De gezondene is tot u gekomen,
want gij zijt een buffel, zwaar gehoornd,
gij zijt een paard, sterk gebouwd."
Met deze woorden had hij in 't kort uiteengezet den toestand,
waarin het landschap verkeerde. De vorst was enkele jaren geleden
overleden zonder een wettigen opvolger na te laten. Kinderen
had hij niet gehad en ook waren er geen broeders van hem
meer in het leven, die hem anders zouden hebben opgevolgd.
Naar al-oude gewoonte had men nu een flinken jongen man aangewezen, die het Marapoe-huis tijdelijk zou bewaken. Men had
hem doen trouwen met iemand uit het familiegeslacht, waaruit een
wettige vorst altijd een vrouw moet zoeken voor de erfopvolging.
Deze schijn-vorst was als een vergulde oorhanger, niet van
zuiver goud, en als een gesoldeerde keten, waarvan de schakels
niet vast aaneen geklonken zitten.
Het kind nu, uit dat huwelijk geboren, zou later de wettige
vorst zijn.
Dat kind was echter nog jong, het kon nog niet opheffen de
handen noch staan op zijn voeten.
En naar den schijn-vorst, den tijdelijken bewaker van het
Marapoe-huis, behoefde niemand te luisteren. Van hem werd niets
anders gevraagd, day. - het vader-zijn en verder had hij zich met
niets te bemoeien.
Ieder dorpshoofd ging dan ook zijn eigen weg en om het
stamdorp bekommerde men zich weinig. De noodige eenheid onder
een gezamenlijk hoofd ontbrak zoo reeds eenige jaren lang.
Oemboe Rada Hapa Manoe was een der rijkste en voornaamste
hoofden, zwaar als een buffel en sterk als een paard. Dat de
vorst van het naburig landschap tot hem de bode gezonden had,
was te begrijpen, want als hij voorging, zouden zeer waarschijnlijk
ook andere dorpshoofden wel volgen.
Al voelde Oemboe Rada Hapa Manoe zich geëerd en gevleid,
dat hij vóór allen geroepen werd, hij was toch een te verstandig
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man om zonder goeden raad aan zulk een gewaagde onderneming
deel te nemen.
Had de Oude van Dagen hem geprezen over zijn voorzichtig,
uitstellend antwoord, zonder nog eigen meening in dit geval te
zeggen, de Wijze Man uit het stamdorp had zich ook niet uitgelaten en alleen maar een verklaring gegeven, waarom de bode
juist tot Oemboe Rada Hapa Manoe was gekomen.
De andere Wijze Man nam nu het woord, nadat hij zijn
tabaks-pruim uit den mond had genomen en achter zijn oor had
gestoken. Tot groote voorzichtigheid te manen, was zijn bedoeling.
Hij gaf uiting aan zijn vrees, dat Oemboe Rada Hapa Manoe,
zonder voldoende de gevolgen te overwegen, zich in de twisten
van anderen zou mengen.
„Heer, eer men wil gaan door een rivier en eer men zijn paard
laat afklimmen in het water, is 't goed te weten, of daar wel een
doorwaadbare plaats is. De snelle stroom van het bruisende water
heeft menigen man te paard meegevoerd, zoodat hij koud van oogen
en stijf van ledematen, onder het klaaggezang der vrouwen, in
de aarde begraven werd.
Zal een vrouw in vroegen morgenschemer met haar waterkruik
op het hoofd, afdalen in de rivier, zonder eerst te zien stroomopwaarts en stroomafwaarts, zonder een steen te werpen in het
stille water ? vergeet zij dit in haar haasten en schept zij onbedachtzaam met haar kruik, loopt zij dan geen gevaar, dat een
krokodil haar zal grijpen, zoodat nooit meer gehoord wordt haar
stem bij het haardvuur en nooit meer gezien wordt haar trippelende
pas bij de klinkende gong?
Wie gaat er baden bij de woning der krokodillen of wie steekt
zijn hand in het hol der slangen?
Wie gaat er op jacht naar het wilde zwijn, met een stok in
zijn handen ?
En wie tracht een rennend paard te vangen met een lasso van
gekleurd garen uit het weefgetouw?
Als het een twistzaak was over het betalen van een bruidsschat —
had men een geschil over een beweeglijken nek (een paard) of een
geringden hoorn (een buffel) — was het een twistgesprek over een
hoog gelegen weideveld voor paarden of een moerassige rust-
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plaats voor buffels — een geschil tusschen kinderen van hetzelfde
huis of tusschen bewoners van hetzelfde land — dan zou men
kunnen overwegen en bespreken, wien men zou helpen en aan
wiens zijde men zou gaan staan.
Maar het is een zaak tusschen de bewoners van het vaste land
en de menschen van Overzee.
Waarlijk, de Witte Heer, die de Vlag bewaakt, is als een hond,
die blaft en niet durft te bijten. Voor een hond behoeft men niet
te vreezen ; met een stok kan men hem slaan en met een steen
kan men hem gooien, zoodat hij wegloopt met den staart tusschen
zijn beenen.
Maar als de eigenaar van den tuin ontwaakt en opstaat in
zijn toom en klimt uit zijn huis, met scherp geslepen kapmes
en opgeheven speer — is men dan sterk en moedig, hem te
weerstaan en te dooden ?
Wie heeft zich ooit verzet tegen de kinderen van Overzee en
is staande gebleven ?
Wanneer men een waakhond met rust laat, heeft men zelf
rust, maar wanneer men hem aanvalt, roept hij zijn Heer.
En hij komt van Overzee met het witte vuurschip. Rood gekleurd van vlammen wordt de hemel en het vuur verteert de
huizen en het schietend geweer doodt de mannen en de vrouwen
en de kinderen.
Wijs is de man, die den hond alleen laat en dwaas is de man,
die het vuurschip roept.
Nu loopen de paarden op de heuvels en door de dalen — nu
grazen de buffels in de vlakte en bemodderen zich in de poelen.
Nu klankt het geluid van de rijstblokken en klinkt het gezang
der vrouwen bij het rijststampen.
Nu zitten de mannen in de voorgalerij en bewaken hun tuinen
— nu werpen zij het vischnet en trekken uit op jacht.
Nu is het rustig en stil op het veld en in de dorpen — de
rust van leven en voorspoed.
Maar dan steekt op de stormwind, die de palmen buigt en
breekt —
dan vallen de regenbuien, die maken de rivier tot een modderigen
stroom —
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dan schiet neer de bliksem die versplintert het harde hout —
dan rolt het onweder, dat doet trillen het hooge huis —
dan golft de aardbeving, die doet schudden de dorpen —
dan woedt de honger, die de zuigelingen verteert —
dan grijpt de ziekte, die de menschen verzwakt —
de sterke buffel en het snelle paard, zij worden gejaagd en
komen om —
dan wordt het rustig en stil, op het veld en in de huizen —
de rust en de stilte van den onbeweeglijken dood."
Zoo trachtte de Wijze Man te waarschuwen, dat men niet
onbedacht en roekeloos de menschen van Overzee moest
tarten en dwingen tot geweld, waartegen men toch niet bestand was.
De eerste Wijze Man, die zijn meening nog niet geuit had,
voelde zich nu geroepen ook de andere zijde der zaak te
belichten en te moeten wijzen op het rechtvaardige in het geschil tusschen den vorst van het naburige landschap en de
menschen van Overzee.
„Zeker, de Witte Heer, die de Vlag bewaakt, is als een hond,
die blaft, maar niet bijt — en het is dwaas hem te tergen door
het slaan met een stok of door het werpen met een steen.
Wanneer men hem niet boos maakt, dan roept hij niet zijn
meester en wanneer men hem niet aanvalt, blijft hij binnen
zijn omheining.
Maar wanneer de dief indringt in mijn tuin en ik hem zal
willen grijpen, mag dan die vreemde hond hem beschermen en
mij bijten ?
Men heeft mijn paard gestolen en ik zie het staan daar onder
een huis ; zal ik mij dan laten weerhouden door dien hond en
niet nemen mijn eigendom ?
Het is niet die hond, die door mij wordt aangevallen, maar
hij die gestolen goed bewaakt en beschermt.
Bewaakt hij de vlag van zijn meester — wie zal hem hinderen ?
Beschermt hij den dief; wie zal hem niet verjagen ?
Zonder lever is de man, die zich laat bestelen als een kind —
zonder tanden, als een grijsaard, die knikt met zijn hoofd en
mummelt met zijn mond !
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Zijn wij geen zonen van één land, die moeten beschermen
ons huis en ons bezit tegen de kinderen van Overzee ?
Zullen niet onze vaderen, die wonen in het zielenland en die
huizen in de zielenstad, toornig worden en boos ?
Wanneer wij laten rooven ons bezit en wanneer wij buigen
als slaven, voor het woord en voor de daad van den vreemdeling van Overzee, zal hun toom dan niet ontsteken ?
Hun toom zal ons treffen en zij zullen ons straffen, omdat wij
niet spreken als mannen en niet opstaan als heeren !
De hemel zal zich sluiten en geen regenwolken zullen zich vormen.
Splijten zal de aarde en verdorren zal de inhoud der tuinen —
hongersnood zal komen en gebrek zal heerschen —
de zuigelingen zullen sterven en de ouden van dagen zullen
omkomen —
verlaten zullen de menschen hunne huizen en verdwijnen zullen
de kudden der velden en der heuvelen.
Machtig is de Marapoe te helpen, als zijn kinderen vast staan
voor de al-oude gewoonte.
Maar ook machtig te verderven hen, die buigen voor den
vreemdeling en vreezen als slaven.
Maar zegen en voorspoed is voor hen, die beschermen huis
en bezit, van de vaderen verkregen en offerend naderen tot
hen, die regeeren den hemel en de aarde."
Met deze drie verschillende raadgevingen wist Oemboe Rada
Hapa Manoe niet veel raad.
De een spoorde aan tot groote voorzichtigheid, de ander wees
op het roekelooze van alle verzet tegen de vreemdelingen, terwijl de derde den strijd tegen de vreemdelingen beschouwde als
een zaak der goden, die zouden straffen met hun oordeelen,
wanneer men als slaven zich boog.
Maar de voorzichtige Oude van Dagen had nu iets te zeggen,
waardoor men voorloopig het onderwerp van den toom of de
hulp der goden kon laten rusten.
Hij wilde nog eens naar voren brengen, wat hij zoo even
reeds gezegd had, dat de zaak anders stond, wanneer eigen vorst
opriep, dan nu de vorst van een ander landschap het stuk
vleesch had gezonden.
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Breedsprakig, want bij het behandelen van een onderwerp
moet men zich niet haasten, begon hij , uiteen te zetten, dat men
niet zoozeer bevreesd behoefde te zijn voor den vreemdeling,
als wel voor dien vorst uit het naburige landschap.
Deze Oemboe Takoe Landoe Koera was een machtig vorst ;
velen waren zijn onderhoorigen en groot was zijn bezit aan
paarden en vee.
Maar hoe was hij zoo machtig en groot geworden ?
Gekomen uit een oud vorsten-geslacht uit het bergland, had
hij een der vijf dochters van den vroegeren vorst van het kustlandschap gehuwd.
Toen zijn schoonvader stierf, hadden de vijf schoonzonen ieder
voor zich het stamdorp opgeëischt. Oemboe Takoe Landoe Koera
had zich echter in 't begin steeds op den achtergrond gehouden
en de anderen laten twisten en strijden. Den een had hij tegen
den ander opgehitst, om toch niet de minste te willen zijn. Het
gevolg was geweest, dat zij elkander zulke verliezen hadden
toegebracht, dat ze uitgeput waren. Toen was hij naar voren
gekomen en had zich met geweld van het stamdorp meester
gemaakt. Hij was een geweldig vorst geworden, gevreesd om
zijn hebzucht en zijn bloeddorst.
Had hij niet eens een tiental slaaf gemaakte krijgsgevangenen,
die te oud of te gebrekkig waren om flink te werken, met droog
rietgras laten omwikkelen en met petroleum laten overgieten? Op
honderd passen van de rivier had hij ze op een rij gezet. Allen
werden tegelijk in brand gestoken. Door een snellen loop naar
het reddende rivierwater hadden zij de vlammen moeten trachten
te blusschen. Slechts één had er, deerlijk verbrand, het leven
afgebracht.
Langzaam maar zeker had hij alle kleinere staatjes, aan zijn
landschap grenzend, tot onderhoorigen gemaakt.
Steeds bewandelde hij een listigen weg om zijn doel te bereiken. Nooit zou hij rechtstreeks een twist zoeken of aanvallen.
Hij zette twee partijen tegen elkaar op en wanneer dan de zwakste
den strijd dreigde te verliezen, bood hij zijn hulp aan. De zwakkere werd zijn onderhoorige en stelde zich onder zijn bescherming,
terwijl de sterke zich terugtrok bevreesd voor zijn macht.

80

DE VERTROUWELIJKE SAMENSPREKING

Zoo had hij zijn gebied weten uit te breiden, door steeds toe
te passen het „verdeel en heersch".
Tegen den Witten Heer van Overzee had hij zich altijd streng
gehandhaafd. Uit de hoogte en op een afstand was zijn spreuk
geweest : „Ik ben de oudere broeder en gij zijt de jongere
broeder. Ik heb u niets te bevelen en gij hebt mij niets te bevelen. Ik ben baas in mijn tuin en gij zijt meester in uw tuintje
aan de zee. Ik mag doen met mijn onderdanen, wat ik wil en
gij kunt doen met uw onderdanen, wat gij wilt. Vlucht een van
uw onderdanen uit vrees voor straf naar mij, zoo zal ik hem u
uitleveren. Tracht een van mijn onderdanen zich aan mijn straf
te onttrekken door een schuilplaats te zoeken bij u, dan zult gij
hem mij overgeven."
Wijze raadgevingen mocht de Witte Heer uitspreken en vaderlijke aanwijzingen geven in het besturen van land en volk, maar
te bevelen had hij niets.
Werkeloos en machteloos had de Witte Heer moeten hooren,
hoe hij uittrok op rooftochten tot plundering in het binnenland.
Hoe hij slaven kocht en verkocht of op wreede wijze doodde.
Eens had de Witte Heer zelfs moeten toezien, hoe hij brutale,
weerspannige onderdanen strafte. Toevallig was deze op een
rondrit, een paar uur van de havenplaats, gekomen bij een
dorp, waarmee hij een geschil had over een verdwenen paard.
De menschen beweerden onschuldig te zijn en weigerden vier
boete-paarden te betalen. Uitgetrokken was hij met een honderdtal zwaar gewapenden en had het oproerige dorp omsingeld.
Hij stond op het punt tot den aanval over te gaan, toen de
Witte Heer daar kwam aanrijden met zijn gevolg.
Op de vraag, wat er gebeurde, werd er eenvoudig en kort
geantwoord, dat hij schuldige onderdanen moest tuchtigen.
En hoewel de Witte Heer hem dringend verzocht geen ruw
geweld te gebruiken, want dat hij door besprekingen het geschil
wel zou trachten op te lossen, Oemboe Takoe Landoe Koera
had hem vriendelijk, maar dringend verzocht zich met dezen
twist niet te bemoeien, want dat hij zelf wel wist, hoe hij moest
handelen.
Straffen moest hij, om een streng voorbeeld te stellen, opdat
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zijn onderdanen het zouden leeren, terstond aan zijn bevelen
te gehoorzamen en zich niet tegen zijn woord te verzetten.
De Witte Heer was heengegaan en had op een korten afstand
moeten zien, hoe het dorp in vlammen opging en had moeten
hooren het jammergeschrei van de vermoorden en het geweeklaag der vrouwen en kinderen, die gebonden, in slavernij
werden meegevoerd.
Oemba Takoe Landoe Koera was met zijn bende afgetrokken
en de Witte Heer was, zonder verder iets te zeggen, naar de
havenplaats teruggereden.
Zoo had Oemboe Takoe Landoe Koera steeds gestaan op zijn
recht als zelfbesturend vorst, er wel voor zorgende, dat hij nooit
daadwerkelijk optrad tegen den Witten Heer of diens onderdanen
op de kustplaats.
Gevreesd werd Oemboe Takoe Landoe Koera en een Roode
Krokodil werd hij genoemd. De schedels van verslagen vijanden
op den doodenboom in het stamdorp, bij het aloude graf, waren
meer in getal dan de vingers van tien handen.
Met den Witten Heer en de vreemdelingen op de havenplaats
was het eindelijk tot een onoplosbaar geschil gekomen, zoodat
hij gezworen had nooit meer een voet in diens huis te zetten
en nooit meer dien vervloekten grond van de kustplaats te
betreden.
En dien eed had hij tot nu toe gehouden.
Zelfs al kwam de Groote Heer van Overzee met het witte
schip, door geen bode liet hij zich overhalen zijn opwachting
te maken. Wilde men hem spreken, dan moest men tot hem
komen in zijn stamdorp. Was hij niet de oudere broeder ?
Om den Witten Heer te tergen, had hij eens een bode afgezonden, met het dringend verzoek, de hooge cactus-haag om
de havenplaats, zóó laag af te kappen, dat men er overheen
kon kijken. Hij moest toch kunnen zien, wat daar binnen gebeurde ! Ook was het noodig, dat de hooge poortdeuren dag en
nacht geopend bleven, want hoe kon anders zijn Marapoe ongehinderd naar het zeestrand gaan, wanneer hij wilde ?
Zonder antwoord te geven, had men dien bode terug laten gaan.
Het geschil met de paarden-koopende vreemdelingen had hij
Marapoe
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kort geleden op een andere manier trachten op te lossen. De
boot was weggevaren met meer dan twee honderd paarden en
men had hem slechts honderd rijksdaalders uitbetaald. Niets
had hij gezegd. Zwijgend had hij het geld door een slaaf laten
aannemen.
Maar toen tegen de komst van een volgende boot, de havenplaats vol paarden was, had hij plotseling aan al zijn onderdanen verboden, ook maar één bosje gras te verkoopen of te
brengen.
De handelaren hadden wel hun eigen menschen uitgezonden
om gras te snijden, maar talrijke, goed gewapende ruiters, hadden
't hun verboden en onder bedreiging naar de havenplaats teruggejaagd. Zelfs de oppasser van den Witten Heer had met leege
handen moeten terugkeeren.
„Al het land is van mij en ook al wat er groeit. Niemand
mag zonder mijn toestemming ook maar één grassprietje afrukken
of afsnijden," was zijn woord tot allen geweest.
Dienzelfden dag nog, tegen den avond, kwam een gezantschap der handelaren verontschuldigingen aanbieden en betaalde
tien Engelsche ponden als teeken van vriendschap.
Daar er telkens echter weer twist ontstond over het aantal
uitgevoerde paarden en de handelaars toelating tot de stallen
weigerden om de paarden te tellen, wilde Oemboe Takoe Landoe
Koera blijkbaar tot strengere maatregelen overgaan.
Alsof de havenplaats een oproerig dorp was van eigen onderdanen, dreigde hij met geweld. Dan zouden de wapenen maar
moeten beslissen !
Oemboe Takoe Landoe Koera was echter een zeer sluw man
en liet liever anderen voor zich vechten, dan dat hij het zelf deed.
Het was daarom, dat de Oude van Dagen waarschuwde, niet
zoo maar aan zijn oproep gehoor te geven en roekeloos mee
te doen aan een overval op de havenplaats.
Als Oemboe Takoe Landoe Koera werkelijk de vreemdelingen
wilde straffen, was hij dan zelf niet machtig genoeg daartoe?
Waarom moest hij menschen van andere landschappen te hulp
roepen ? Had hij zelf niet tientallen geweren en honderden goed
gewapende ruiters?
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Wie had er meer paarden en geweren dan hij ?
Of was het soms de bedoeling, dat de menschen van de andere
landschappen zouden aanvallen en slaagde de overval, dat hij
dan den oogst zou binnenhalen ?
En werd de aanval afgeslagen en dreigde de Groote Heer van
Overzee met geweld te straffen, zou hij dan niet zeggen: „Mijn
menschen hebben het niet gedaan, maar wel de anderen?"
Of was men vergeten, hoe jaren geleden een vuurschip was
gestrand en alle landschappen van de kuststreek aan de plundering hadden meegedaan? Toen de Groote Heer van Overzee
was gekomen en aan alle vorsten boete had opgelegd, had toen
Oemboe Takoe Landoe Koera niet ontkend, dat zijn menschen
aan die plundering hadden deelgenomen? Had hij niet altijd
geweigerd de boete-paarden te leveren, die de andere vorsten
wel betaald hadden?
Of was soms die aanval op de havenplaats niet ernstig bedoeld en slechts een voorwendsel ? Wanneer Oemboe Rada Hapa
Manoe aan den oproep gehoor gaf en kwam met zijn onderhoorigen, bewees hij dan niet in zekeren zin, dat Oemboe Takoe
Landoe Koera ook iets in dit landschap te zeggen had ? En daar
eigen vorst nog zoo jong en klein was, kon het zijn plan wel
eens zijn, ook hier zijn gezag uit te breiden.
Met een slimme civet-kat, als Oemboe Takoe Landoe Koera
kon men niet voorzichtig genoeg zijn!
Of was de oproep maar een voorwendsel, om een aanleiding
tot twist te zoeken — ? Weigerde men, dan zou hij kunnen
zeggen : „Deze menschen laten iemand in nood zitten tegenover
de slechte vreemdelingen. Willen zij mij niet helpen, zoo zal ik
ook hen niet meer helpen. Geen paard van dat landschap mag
meer door mijn land naar de havenplaats gebracht worden tot
verkoop."
En zoo zal hij dreigen, totdat zijn gezag wordt erkend en hij
het recht heeft ook hier de hoofden op te roepen. Zoo zal het
niet lang duren, of de kleine vorst wordt op zij geschoven en
Oemboe Takoe Landoe Koera eischt alle vorstelijke rechten op
en zet zijn afgezant in ons stamdorp!
Het gesprek tusschen de mannen maakte de zaak steeds in-
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gewikkelder en Oemboe Rada Hapa Manoe, die in het begin
't liefst geluisterd had naar den Wijzen Man, die den raad gaf
om de vreemdelingen gezamenlijk aan te vallen, begon nu in
te zien, dat er heel wat valstrikken verborgen lagen in dien
schijnbaar welgemeenden oproep.
Men moest echter tot een beslissing komen, want morgenavond kon men den bode wederom verwachten in het tuinhuis
bij de rivier.
Maar welk antwoord zou men geven?
Aan den oproep gevolg geven, was gevaarlijk, maar niet minder
gevaarlijk was het weigeren?
Een der Wijzen uit het stamdorp wist tenslotte de oplossing
te vinden. Niet weigeren en ook niet aannemen, maar hulp beloven, waar en wanneer het noodig was.
Dit zou het antwoord zijn.
„De Witte Heer is uw vijand en onze vijand! Uw zaak is onze
zaak en uw geschil is ons geschil!
Wanneer gij, machtige vorst, de havenplaats aanvalt en de
vreemdelingen straft, wij zullen verblijd zijn en het bezingen in
onze liederen.
Maar 't wordt dikwijls gezien en ervaren, dat wanneer de
vorst uittrekt ten strijde, in de richting van den ondergang der
zon, dat een vorst komende uit de richting van de opkomst der
zon, ongedacht en onverwacht in het land valt en de onbeschermde dorpen plundert en de onbewaakte kudden rooft.
Daarom zullen wij ons wapenen en de overgangen der rivier
bewaken, opdat gij veilig kunt optrekken tegen de vreemdelingen
op de havenplaats.
Wij zullen verhinderen en beletten, dat uwe vijanden uit het
binnenland in den vroegen morgenschemer uw land binnenvallen.
Wanneer wij onze mannen en onze paarden, voegen bij uwe
mannen en uwe paarden, zullen dan de bergmenschen niet
opstaan en als een stormwind vallen in de open kuststreken?
Wij zullen wachten en waken, bij de overgangen der rivier
en bij de paden der bergen."
Het was reeds ver na middernacht, eer men tot dit besluit
kwam. Heel den avond hadden zij doorgepraat, terwijl men
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slechts even haastig wat had gegeten. Maar des te meer sirihpruimen waren er gestampt en uitgezogen.
De mannen waren vermoeid van al dat redeneeres en zwijgend
wikkelden zij zich in hunne groote zwarte schouderdoeken.
Oemboe Rada Hapa Manoe trok zich terug in een der binnenkamertjes, en de gasten strekten zich uit op de uitgespreide
slaapmatten in de gastenafdeeling.
Rustig en stil werd het in den donkeren nacht, toch zoo vol van
allerlei geluiden.
Den volgenden morgen bij de eerste zonnestralen zaten allen
reeds te paard en ieder vertrok in eigen richting. Oemboe Rada
Hapa Manoe ging naar zijn tuin en de Wijze Mannen reden
terug naar het stamdorp.
De jeugd was ook al bij de hand. Ontevreden waren de jongens,
dat er den vorigen avond geen feest was gevierd en dat men
het vleesch van 't wilde varken in stilte had moeten eten.
Nieuwsgierig als zij waren, hadden zij toch niet te weten
kunnen komen, waarover die mannen samen zoo lang en geheimzinnig hadden gesproken. De vrouw van Oemboe Rada
Hapa Manoe had in huis er wel voor gezorgd, dat niemand te
dicht bij de deuropening naar de voorgalerij kwam en Kaka
Miting, de trouwe lijfslaaf, had telkens even voor het huis op
en neer geloopen om te zien of iemand ook iets trachtte af te
luisteren. Bijna had hij in 't begin van den avond, den sluwen
zoon van den dorpspriester betrapt in zijn schuilhoek, maar
door vlug weg te duiken achter een bos gras, was deze een
ontdekking ontkomen. Geruischloos was hij naar huis geslopen
en hij had zich niet meer durven vertoonen.
Ook de twee groote waakhonden van Oemboe Rada Hapa
Manoe hadden op den grond vóór de voorgalerij goed de wacht
gehouden.
Onbeluisterd hadden de mannen kunnen praten en zoo bleef
het voor allen een geheim, waartoe deze samenkomst gediend had.
In den duisteren avond was de bode van Oemboe Takoe Landoe
Koera zijn antwoord komen halen. Het werd hem gegeven, zooals afgesproken was, en kalm wachtte men nu verder af hoe de
zaak zich ontwikkelen zou.
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Na een maand bleek wel, dat Oemboe Takoe Landoe Koera
het bij een dreiging had gelaten. In zijn houding tegenover de
vreemdelingen begon hij te lijken op den Witten Heer, die de
Vlag bewaakte en was als een hond, die wel blafte, maar niet beet.
Zijn boodschap aan Oemboe Rada Hapa Manoe was alleen
maar geweest, om eens te zien, of hij in geval van nood op
hulp kon rekenen.
De dag zou echter komen, dat Oemboe Takoe Landoe Koera
voor eenmaal te hard blafte en een afstraffing ontving, waardoor
hij al , zijn gezag en macht in de kuststreken verloor en zich
terug moest trekken in de bergen, vanwaar hij gekomen was.

IX. DE ZEGEN DER VOOROUDERS.

D

jongens zaten niets te doen onder den grooten waringinEboom.

Er was zoo weinig afwisseling in het stille dorp, nu de
meeste menschen naar de tuinen waren.
't Begon ook reeds weer warm te worden, zoodat de jongens
maar opgehouden hadden met tollen. Ndiloe, de zoon van het
dorpshoofd, had 't eerst zijn tol tusschen zijn lendendoek gestoken en gezegd : „Ik schei er mee uit. Ik ben moe."
Hij was ook gemelijk, omdat hij geen kans had gezien den
tol van een ander te raken. 't Was voor hem een vervelend
spelletje geweest.
Als zoon van het dorpshoofd had hij zijn tol, van hard koesambihout gesneden, het eerst mogen zetten. De andere jongens,
staande op een afstand van twintig passen, moesten nu ieder
op hun beurt, hun tol werpen en trachten zijn tol te raken,
zoodat deze omviel en niet meer draaide.
Wien dat lukte, mocht dan zijn tol zetten als een mikpunt
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voor de anderen. Habokoe was buitengewoon knap in het tolwerpen. Reeds den eersten keer den beste had hij den tol van Ndiloe
uitgegooid. En Ndiloe was niet meer aan de beurt gekomen,
omdat hij steeds miste. Het begon hem dan ook spoedig te vervelen en hij maakte aan het spel een eind door weg te loopen.
Zoo zaten ze dan zwijgend onder den waringin-boom, totdat
Mada, met zijn beweeglijke gluur-oogen, zachtjes zei : „Daar
komt de Oude van Dagen aan. Als wij hem eens vroegen,
waarover de mannen gisteravond zoolang geredeneerd hebben?"
De Oude van Dagen, met een langen stok in zijn hand, kwam
langzaam aanstappen. Noch rechts noch links kijkende, liep hij
als in gepeinzen recht op de poort-opening aan.
Dicht bij den waringin-boom gekomen, hoorde hij eensklaps
de stem van Ndiloe, die zeide : „Ha, Oude van Dagen, waar
gaat gij heen in de warme zon ? Kom hier en zit in de schaduw."
De oude man keek op en zag de jongens zitten, die hem
wenkten met hun handen. Eerst deed hij alsof hij niets gehoord
had en door wilde gaan. Maar daar Ndiloe, de zoon van het
dorpshoofd, hem geroepen had, bedacht hij zich en kwam op
hen toe.
De jongens ruimden trem een plaatsje in op een gemakkelij ken
boomwortel, zoodat hij zittend, met zijn rug tegen den stam,
kon leunen.
Na een oogenblik van zwijgen zei Ndiloe : „Oude van Dagen,
het was middernacht, eer de mannen gingen slapen."
„Ja, als jongens slapen, waken en spreken de mannen," antwoordde de oude.
„Hoe zullen de jongens spreken, als niemand hen leert ?" zei
Mada, de zoon van den dorpspriester. „Vertel ons, waarom wij
geen slangen en muizen mogen eten, en de menschen van een
ander dorp wel."
„'t Is goed, dat de zoon van het dorpshoofd vroeg kent de aloude gewoonte," antwoordde de oude man, „daarom zal ik vertellen den oorsprong en spreken de reden.
Aldus was vroeger het begin. Er waren twee knapen; de een
heette I Hadoe Hina en de naam van den ander was I Kalikitoe.
Feest was er in het stamdorp en de jongens zeiden : „Laat
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ons er heengaan en kijken naar het dansen der mannen en der
vrouwen."
Halverwege den weg gekomen riep I Kalikitoe : „Oudere
broeder, daar liggen twee adders aan den kant van het pad ;
ze zullen wel dood gaan door de hitte van de zon." Maar I Hadoe
Hina zeide : „Laat ons ze opnemen met een houtje en brengen
in de koelte, in de schaduw. Als ze leven, laat ze leven ; als ze
dood gaan, laat ze dood gaan."
Zij legden de adders in de schaduw, op vochtigen grond, en
gingen verder om het feest te bezien.
Zij waren nog niet ver weg, of de adders keerden weer in 't
leven terug. Zij gingen naar huis en vertelden 't aan hun vader.
Sprekende zeiden ze :Vader, wij zouden zeker gestorven zijn,
want iemand sloeg ons met een stuk hout. Er kwamen echter
twee knapen, die namen ons op en legden ons in de schaduw,
op vochtigen grond en zoo leefden wij weer op."
Hun vader vroeg hun of zij die knapen wel weer zouden kennen
en zij antwoordden : „Wij kennen ze."
„Als dat zoo is, ga hen dan opwachten, opdat ze hier eens
aankomen ; sprekende zult gij zeggen: „kom eens aan, want
vader roept u"."
Zoo wachtten zij de knapen op, die terug kwamen van het
feest en gingen kijken naar de plaats, waar ze de adders neergelegd hadden. De adders, die levend geworden waren, spraken
hen aan en zeiden: „Kom toch aan in ons huis, zegt vader."
Maar die knapen zeiden : „Neen, wij zijn bang om te gaan."
Maar zij, die hen opgewacht hadden, zeiden : „Neen, kom
maar ! Wij zullen voorgaan en gij zult ons volgen. Als wij
komen bij de deuropening, pas dan op, want er is een nijdige
hond. Stap en treed in onze voetstappen, dan zal de hond niet
nijdig worden. Groot is die hond, als de stam van een palmboom,
en zijn naam is Kabota."')
Zoo gingen zij op weg en onderweg spraken zij verder :
„Wanneer wij straks aankomen en men u sirih zal geven in een
nieuw mandje, moet gij niet willen ; een oud mandje, moet gij
1) Kabota

is de naam van een groot soort slangen.

„Feest was er in 't stamdorp"

(blz. 87).
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niet willen; op een bord, moet gij niet willen; op een koperen
schaal, moet gij niet willen ; kijk naar een vuil, gescheurd mandje,
opgeraapt van den grond en kauw daaruit sirih.
Ik zal u geven gouden oorhangers, als hij dat tot u zegt, moet
gij niet willen; slaven, paarden, buffels, gouden kettingen, moet
gij niet willen. Alleen de ring aan uw pink, is onze begeerte,
zult gij zeggen."
Toen zij bij 't huis aangekomen waren, zeiden zij : „Vader, de
menschen, die medelijden met ons gehad hebben, zijn er."
En hun vader antwoordde : „Geef hun sirih."
Men schikte voor hen een nieuw mandje, een oud mandje, een
bord, een koperen schaal en een mandje zoo maar opgeraapt
van den grond.
Denkende aan den raad hun gegeven, namen zij het vuile,
gescheurde mandje en kauwden er sirih uit.
Klaar met hun sirih-pruimen, zei de vader: „Als gij er niet
geweest was, die medelijden had met mijne kinderen, zij zouden
gestorven zijn. Ik zou geen nageslacht meer hebben gehad en
heengegaan zijn als een eenzame man. Daarom zal ik u geven
paarden, slaven, buffels, gouden oorhangers en gouden kettingen."
Maar zij denkende aan den raad hun gegeven, zeiden : „Neen,
dat willen wij niet."
Toen zeide die vader : „Welaan, kies dan, wat gij wilt."
Zij antwoordden : „Dit alleen is onze begeerte — de ring aan
uw pink, dien zult gij ons geven."
Het woord van den vader was : „Als dat zoo moet zijn, dan
zal het zijn. Maar ik zal dan sterven. Als gij er niet geweest
was, die medelijden had met mijne kinderen, dan zou ik geen
nageslacht meer gehad hebben. Als zij heelemaal gestorven
waren, dan was ook ik heelemaal gestorven. Maar nu, nu 't
zoo is — neem hem dan maar."
Hij deed den ring van zijn pink en gaf dien aan I Hadoe Hina.
Zij gingen heen en kwamen weer in hun dorp.
I Hadoe Hina nu, toen hij bij zijn huis gekomen was, greep
de palen vast bij het opklimmen in huis en het werden gouden
palen. En al wat hij aanraakte, werd goud, louter goud.
Na verloop van langen tijd, kwam er een vreemdeling, kundig
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in het goudsmeden. Toen zeide I Hadoe Hina : „Neem toch dezen
ring en zet er een „oog" op, een mooien schetterenden steen."
De vreemdeling nam den ring mee en thuis gekomen deed
hij hem aan zijn vinger. Toen bemerkte hij, dat al wat hij aanraakte goud werd. Daarom wilde hij hem niet teruggeven, maar
gaf een anderen ring in de plaats. Daar deze niet meer de eigen
ring was, werd I Hadoe Hina zeer bedroefd. Al zijn rijkdom
verdween en hij werd weer arm. Hij sliep des daags en des
nachts, treurende over zijn ring.
I Kalikitoe zag, dat zijn oudere broeder zoo bedroefd was en
daarom ging hij heen en riep de Kat te hulp. En de Kat riep
de Muis te hulp.
Zij gingen op reis en staken over naar het land aan de overzijde der zee.
De Kat ging uit en in de kamers van elk huis, en de Muis
krabbelde tot in alle kisten, een voor een.
Maar ook de Kakatoe trok er op uit om den ring te zoeken.
Toen hij gekomen was, waar hij komen wilde, klom hij in
den top van een boom. En dien dag was juist de tijd, waarop
de Boschgeesten naar de offerplaats kwamen.
Toen de Boschgeesten gekomen waren bij den_ boom, waar de
Kakatoe in geklommen was, verborg de Kakatoe zich goed in
den top.
Eindelijk waren de Boschgeesten voltallig en zij zeiden : „Hoe
hebben wij 't toch ? Ons eten is er niet en een groot varken is
er niet."
Er hing nu een groote gong aan den boom en deze sprak
antwoordende : „Als er geen eten is en als er geen varkens
zijn, sla dan op mij."
En zij sloegen er op. Toen zij geslagen hadden: rijst, varkens,
buffels, kippen, geiten, aarden potten, ijzeren potten, alles was
voltallig aanwezig.
En zij slachtten en zij kookten. Toen het eten gaar was, ging
men bidden. Na het gebed namen zij de varkens en ieder stak
er één in zijn mond. De rijst in de potten, staken zij met pot
en al in den mond. Eindelijk waren zij klaar met eten en toen
sprak het hoofd der Boschgeesten : „Gij moogt niet telkens
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opzien naar den top van den boom, knapen, jong van oog ! De
Marapoe Tana zit boven in den top."
Toen hij dit gezegd had, gingen zij allen slapen.
Vast sliepen zij allen en de Kakatoe klom naar beneden, pakte
de gong en nam die mede. Halverwege gekomen, ontmoette hij
een man, die de lans „Steker" droeg.
En deze zeide : „Gij, met uw gong, waar gaat gij heen en
hoe is het met de gong ?"
De Kakatoe antwoordde : „Als er geen rijst is, als er geen
groot varken is, moet gij er op slaan en dan is alles zoo maar
aanwezig."
En hij, die de lans droeg, zeide : „Ik, als ik ga jagen — al is
't, dat het wild ook reeds ver voorbij gegaan is — ik hef haar
dreigend op en het sterft zoo maar."
De Kakatoe antwoordde : „Als dat zoo is, laten wij dan ruilen."
Zij ruilden. De Kakatoe nam den „Steker" en de man nam de gong.
Zij nu gingen van elkaar. Hij, die nu de gong droeg, was
een eindje ver gegaan, toen de Kakatoe dreigend den „Steker"
tegen hem ophief. Dood ging hij, die de gong droeg. En de
Kakatoe nam de gong weer terug. Alleen in zijn bezit had hij
nu de gong en den ,,Steker".
De Kakatoe bracht nu beiden aan zijn heer en zeide : „Heer,
deze hier zijn de gong en de Steker, van denzelfden oorsprong
als de ring."
Maar I Hadoe Hina zeide : „Ik wil ze niet, 't moet mijn ring zijn."
De Kat en de Muis zochten den ring, totdat zij hem gevonden
hadden. Toen zij hem gevonden hadden, namen zij hem mee.
Zoo keerden zij terug. Midden op zee gekomen, zeide de Kat:
Laat ik eens probeeren den ring aan mijn vinger te doen."
Hij wilde hem er aan doen, maar daar viel de ring in zee.
De Muis echter dook er naar, tot hij hem zag en bracht
hem boven.
Aan land gekomen, zeide de Muis : „Laat mij hem nu brengen
aan onzen heer."
Maar de Kat zeide : „Neen, laat mij hem brengen."
De Muis gaf nu den ring aan de Kat, maar bij een aardspleet
gekomen, liet deze hem weer vallen. De Muis ging nu aan het

92

DE GELEIDE-GEEST

graven ; hij deed 't tot aan het water toe, toen pas zag hij hem.
Toen hij hem gezien had, bracht hij den ring naar boven. En
zoo was het de Muis die hem nu bracht aan zijn heer.
Bij I Hadoe Hina gekomen, gaf hij hem dien ring ; wederom
rijk werd hij, evenals de eerste maal.
Want toen hij hem aan zijn vinger gedaan had, greep hij zijn
huis en alles wat er in was. Het werd allemaal goud.
Rijk was hij in paarden, buffels, slaven ; van alles had hij."
En hij zeide : „maa Marapoe" -- machtig is mijn Marapoe.

X. DE GELEIDE-GEEST.

D

jongens hadden den Oude van Dagen aangehoord;
Ezonder
zich te bewegen, hadden zij goed geluisterd. Die

dierenverhalen vonden zij wel mooi, maar toch kwam
telkens in hun jong hoofd weer de vraag op : „als vroeger de dieren zich zoo in menschengestalte konden vertoonen,
waarom gebeurde dit nu niet meer ?"
In vollen ernst werden die dierenverhalen opgevat, omdat zij
begrepen, dat het de geesten of de zielen der voorvaderen waren,
die zich op deze wijze openbaarden aan de menschen.
„Zou 't ook nu nog gebeuren ?" hadden zij dikwijls aan elkaar
gevraagd, wantjzij hadden zoo iets nog nooit ondervonden of beleefd.
't Was daarom Katongoe, die al aarzelend vroeg, omdat hij
wel wist, dat men dien Oude van Dagen niet maar zoo kon
toespreken, alsof hij een van zijn eigen makkers was : „Oude
van Dagen, spreek en zeg ons — wordt de stem der voorvaderen
nu niet meer gehoord ? Komen zij nu niet meer tot ons ? Worden
zij nu niet meer zichtbaar ?"
De Oude van Dagen had zich na zijn verhaal bezig gehouden
met het stampen van een sirih-pruim in zijn glimmend zwarten
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sirih-koker en slechts half geluisterd naar wat Katongoe zoo
bedeesd en zacht gevraagd had.
Met het lepelvormig eind van zijn sirih-stamper de pruim opscheppend, zei hij : „Knaap, wat is uw vraag en wat overdenkt
gij in uw lever ?"
Katongoe herhaalde nu wat luider zijn vraag : „Oude van
Dagen, waken de voorouders nog over ons en hoe is 't, dat wij
het weten ?"
De Oude van Dagen zette zich eens gemakkelijk met zijn rug
tegen den boom en zei : „Hoor 't met uw oor en bewaar het in
uw buik — dat altijd open is het oog van den onzichtbaren
Beschermgeest, die begeleidt en volgt zijn kind — die bewaakt
en helpt, waar men ook is en waarheen men ook gaat. Machtig
is de Marapoe, vanaf den tijd van vroeger tot op den dag
van heden.
Hoor en luister, wat er gebeurde — een drogen en een natten
tijd geleden, in het stamdorp boven op den berg ; opdat het
niet vergeten worde en opdat het niet verdwijne, wat Hij te
zeggen heeft en wat Hij doet, die volgt alle dagen en die rondgaat alle nachten.
Er waren eëihs twee menschen, een man en een vrouw. Drie
kinderen hadden zij en het waren drie jongens. Groot werden
zij, lang van haren en vlug van voeten. Hij sprak met de jongens en zeide : „Er is een boom van mijn Geleide-geest, gaat hem
vangen, opdat hij u geve wondermacht."
Hij zond nu eerst den oudsten jongen, om hem des nachts op
te vangen. Deze ging op weg en kwam bij den boom ; de zon
was reeds binnengegaan en donker was 't geworden.
Zoo bleef hij waken en wachten, terwijl hij oppaste. Eindelijk
had hij genoeg van 't wachten, want er was heelemaal niets,
dat zich bewoog. Slapen ging hij dus, totdat 't weer licht werd.
In de eerste morgenschemering ging hij heen en keerde terug
naar huis.
Thuis gekomen, zeide zijn vader : „Welaan, was open uw oog
vannacht ter middernacht ?" Maar zijn zoon antwoordde en
zeide : „Ik had genoeg van 't wachten en ik hoorde heelemaal
niets. Slapen ben ik gegaan tot 't licht werd en ik kwam hier."
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Toen sprak zijn vader en zeide : „Gij hebt niet gedaan, wat
ik u gezegd heb ; ga onder het huis en zit bij den paal."
Wederom zond hij een ander en deze ging. Bij den boom gekomen, was 't al donker ; hij wachtte zonder einde tot hij slaperig
werd en hij sliep tot 't eerste morgenlicht. Licht werd 't en hij
ging naar huis. Thuis gekomen, zeide zijn vader : „Welaan ?"
Zijn zoon antwoordde en zeide : „Ik had genoeg van 't wakker
blijven. 't Was ongeveer middernacht, dat ik slaperig werd en
ik sliep. Toen 't mij licht was geworden, ben ik hierheen gekomen ; er is door mij niets gezien en er is door mij niets gehoord."
Boos werd zijn vader en zeide : „Was je niet wakker van
morgen heel vroeg ?"
„Neen", was zijn antwoord.
„Gij hebt niet gedaan, wat ik je gezegd heb. Daarom ga onder
't huis, bij je broeder. Laat mij nu den andere zenden."
En hij zond den andere, den jongste. Deze ging tegen den
avond heen ; daar gekomen, terwijl 't reeds donker was, bleef
hij wakker. Hij waakte van toen 't pas donker was tot heel
vroeg in den morgen toe.
Toen 't nog heel vroeg in den morgen was, kwam de Geleidegeest naar beneden. Nauwelijks beneden gekomen, greep de
knaap hem vast en liet niet los.
De Geleide-geest zeide : „Wie zijt gij, dat gij mij vastgrijpt
en niet loslaat ?"
De knaap antwoordde en sprak : „Ik! Ik ben uw kleinzoon,
door u een naam gegeven, toen ik pas geboren werd."
En de Geleide-geest zeide : „Laat mij gaan."
De knaap antwoordde : ,,Neen".
Toen sprak de Geleide-geest : „Wat wordt door u gevraagd
en wat wilt gij gaarne hebben ?"
„Geef mij wondermacht."
„Hoe zal ik u dat geven ?"
De knaap antwoordde : „Door mij in te wrijven, opdat geheel
mijn lichaam schittere als geel goud."
Hij wreef hem in en nadat hij hem ingewreven had, zeide
de Geleide-geest : „Als iemand u doodt, zal ik u weder komen
opwekken."
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't Was nu licht geworden en toen pas liet hij hem gaan.
De knaap nu keerde terug en ging naar zijn huis. Zijn vader
zat juist in de voorgalerij en hij zag zijn zoon, als 't schitterend
schijnsel van het vuur.
Toen hij hem zag, liep hij snel en ging hem tegemoet en
omarmde hem en bracht hem in huis en spreidde voor hem een
kapok-matras en deed hem nederzitten en vroeg hem : „Welaan,
wat hebt gij gezien ?"
En zijn zoon antwoordde : „Een oude man was er. Toen hij
pas naar beneden kwam, was hij als de vlam van het vuur.
Hij daalde geheel op den grond en verdween. Toen hij verdwenen was, na verloop van korten tijd, kwam hij op, zoo hoog
als een groote mand. Ik greep hem bij de hand en liet hem niet
los. En hij zeide : „Wie zijt gij, die mij vastgrijpt ?"
Mijn antwoord was : „Uw kleinzoon."
Toen ik hem dat gezegd had, was zijn antwoord : „Laat
mij gaan."
Maar ik antwoordde en sprekende zeide ik : „Geef mij eerst
wondermacht."
„Hoe moet ik u wondermacht geven ?" vroeg hij.
Hem antwoordende zeide ik tot hem : „Wrijf mij in, opdat mijn
geheele lichaam schittere." En hij wreef mij in, totdat het licht
werd ; toen eerst liet ik hem los en kwam hier."
Zijn vader antwoordde en zeide : „Je bent een kerel, daar je
gedaan hebt, wat ik je gezegd heb. Maar wat dezen betreft, die
daar onder het huis zijn, zij hebben niet gedaan, wat ik gezegd
heb ; daarom geef hun geen eten, geef hun geen water, laat ze
van honger omkomen."
Na langen tijd, daar zij erg honger hadden, vluchtten zij naar
't dichtste van het bosch. Terwijl zij vluchtten, zag de jongere
broeder hen wegloopen. Vlug klom hij naar beneden, uit het
huis en volgde hen. Hij volgde hen al gaande, tot hij kwam in
't dichtste van het bosch en hij zeide : „Broeders, wacht toch
op mij — laat mij door uw vlucht niet alleen achter !"
Zij wachtten op hem, maar toen zij hem opgewacht hadden,
wierpen zij hem in een put.
Weer vluchtten zij naar een ander dal. Maar die knaap kwam
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ook weer in 't leven terug. Hij ging hun sporen na en zag ze
van verre. Sprekende riep hij : „Broeders, wacht op mij."
Zij wachtten op hem, maar toen hij bij hen gekomen was,
grepen zij hem aan en bonden zijn handen en voeten. Zij trokken
voor hem gras uit en stapelden 't voor hem op en staken 't
in brand.
Toen zij dit gedaan hadden, vluchtten zij heen. De knaap
was geheel verschroeid en verbrand in 't vuur.
Zij waren echter nog niet ver weg, of de knaap stond weer
op. Wederom ging hij hun sporen na en toen hij hen van verre
zag, riep hij en zeide : „Broeders, wacht op mij."
En zij wachtten op hem. Toen hij ze bereikt had, namen zij
hem op en wierpen hem in een afgrond. En de knaap stierf.
Maar zij vluchtten heen naar een ander dal.
Toen zij ver weg waren, kwam daar zijn grootvader aan,, die
hem wondermacht had gegeven en hij deed hem weder opstaan.
Toen hij opgestaan was, ging deze met hem mede. Hen van
verre ziende, riep hij wederom en zeide : „Broeders, wacht op mij."
En zij wachtten op hem, maar den Oude zagen zij niet, alleen
de knaap werd door hen gezien. Toen hij hen bereikt had,
zeiden zij : „Laten wij hem grijpen en hem binden en hem vast
maken aan een boom en hem achterlaten."
En zij grepen hem en bonden hem vast aan een boom. Toen
greep die Oude die knapen, boos van hart en bond hen stevig
en wierp ze in een put. Vervolgens keerde hij terug en maakte
los dien knaap, door hen gebonden.
Toen hij hem losgemaakt had, bracht hij hem weer naar de
plaats, waar hij hem ingewreven had. En hij zeide tot hem :
„Ga nu maar naar huis."
Zoo volgt en begeleidt, zoo helpt en ondersteunt de Geleidegeest het kind, door hem een naam gegeven en naar hem genoemd."
Anggal, de slavenjongen, die nooit lang achtereen kon stilzitten en luisteren, had telkens onrustig heen en weer geschoven.
Nu eens gaapte hij, dan weer krabde hij met zijn vuile nagels
door zijn lange vale hoofdharen en liet blijken, dat het verhaal
hem niet bijzonder interesseerde.
Slavenjongens hadden geen beschermgeest, die voor hen zorgde;
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anders zou hij niet als klein kind hier in dit vreemde dorp
zijn verkocht.
Zonen van rijke heeren, die worden opgepast en verzorgd,
door de levenden en door de voorouders. Maar wie bekommert
zich veel over een slavenkind ?
Ongelukkig was zijn lot in dit leven en ook straks in het
zielenland : want wat men hier op aarde was, bleef men ook
in het zielendorp na den dood. Eens arm, altijd arm, eens een
slaaf, eeuwig een slaaf.
Wat had hij dus aan die verhalen over rijkdom en bescherming ?
Hij mocht blij zijn, als hij wat eten en kleederen had en niet
al te veel slaag kreeg.
Nauwelijks had de Oude van Dagen zijn verhaal dan ook beeindigd, of hij stond overeind, rekte zich eens uit en keek scherp
naar alle kanten.
Eensklaps bukte hij zich, nam snel een steen op en gooide
met alle kracht naar een kat, die langzaam over het dorpsplein
liep, van het eene huis naar het andere.
Anggal kon goed gooien en ook nu miste hij niet. Met
groote sprongen verdween het angstig opgejaagde dier onder
een huis.
Habokoe keek kwaad en zeide : „Je mag een kat niet gooien,
daar komen ongelukken van."
Ook de Oude van Dagen had met zijn grijs hoofd geschud en
hij hief zijn stok op, als om Anggal een slag te geven.
Maar deze sprong op zij en riep : „Waarom mag men de kat
niet met een steen gooien?"
Waarom men wel een hond en een varken en een kip mag
gooien en niet een kat, was een vraag door Habokoe moeilijk
te beantwoorden.
Er zijn zoo heel veel dingen, die men niet mag doen en waarvoor men geen reden kan opgeven. 't Is nu eenmaal de aloude
gewoonte iets te doen of iets te laten en daarvan af te wijken
is altijd gevaarlijk.
Jongens zijn echter nieuwsgieriger dan groote menschen en
zij hebben nog niet afgeleerd steeds weer te vragen naar het
„waarom" der dingen. Het was daarom Mada, de zoon van den
Marapoe
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dorpspriester, die vroeg : „Oude van Dagen ! zeg ons wat mag
wel en wat mag niet met een kat ?"
De Oude van Dagen, die dien dag bijzonder spraakzaam was,
zette zich rustig neer, omklemde zijn stok met beide handen en
zeide : „Ha jongens ! Luister maar en ik zal vertellen de gewoonte der katten.
De kat is een vreemd dier, van overzee hier gebracht, ten
tijde onzer voorvaderen, nog niet vele geslachten geleden.
Men moet met het dier voorzichtig omgaan en mag 't niet
behandelen als een ander dier.
Men mag niet zeggen, een kat te willen „koopen", maar men
gaat tot den eigenaar der katten en vraagt hem zoo'n dier te
mogen „trouwen".
Men vraagt dan ook niet naar den „prijs" van het dier, maar
wel hoe groot de „bruidsschat" is. Wanneer men 't over den
bruidsschat eens is geworden, neemt men de kat in zijn armen,
na haar in een sarong gewikkeld te hebben. Zoo zal zij naar
huis worden gedragen. Is 't een wijfje, dan zal men haar Ramboe
Kahi noemen, is 't een mannetje, zoo zal hij Oemboe Ndiloe
genoemd worden.
Bij het huis gekomen, zal men roepen : » Hier is de bruid."
De vrouwen in huis zullen hoog gillend zingen, gelijk de gewoonte is bij het inhalen van een bruid.
Door een opening in den vloer, dichtbij het haardvuur, zal men
haar aanreiken en in huis brengen.
Ontbolsterde rijst moet over haar heen gestrooid worden en
terstond zal men haar eten voorzetten.
Op een groote bamboe zal men slaan, alsof men sloeg op een
trom en een gong.
Twee sprinkhanen zal men vangen en roosteren in 't vuur.
De eene legt men op het bordje met rijst, dat voor de kat
bestemd is en de andere legt men in het mandje, dat haar
slaapplaats zal zijn.
De sprinkhaan in 't mandje zal aan de kat vertellen, dat hier
haar huis is en haar zeggen, dat zij op alles goed moet passen.
Men mag geen kat slaan of haar aan den staart trekken, want
dan zal zij wegloopen uit het huis en nooit wederkeeren.
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Vooral het slaan met een lepel, waarmede de rijst wordt opgeschept, is gevaarlijk, want de bewoners van het huis zullen
ziek worden.
Evenmin mag men de kat met het een of ander voorwerp
gooien, want grimmig is de kat in haar toom.
Wacht u, dat gij haar geen scheldwoorden toeroept in uw
drift en zoo gij 't gedaan hebt, vraag haar vergeving en zeg :
,,Ik heb u niet gescholden, maar de muizen."
Behandel haar als een huisgenoote en een familielid. Wanneer
een der huisbewoners sterft, zal men 't haar aanzeggen, want
als men dat vergeet, zal zij een andere woning opzoeken.
Veel zal men in acht nemen, wil men de kat in huis houden.
Riet van het dak, bamboe-splinters en klapperdoppen mag
men niet op den haard branden, dan nadat men er eerst aan de
kat toestemming voor heeft gevraagd.
Paardenvleesch zal men haar niet voorzetten, veel minder
nog garnalen.
Eten de menschen in huis garnalen, dat zal men de schellen
en overblijfsels zorgvuldig opzoeken en verzamelen en begraven.
Eet de kat paardenvleesch of garnalen, razend dol zal zij
worden en het huis ontvluchten.
Wanneer een kat jongen heeft, zal men er niet naar gaan
zien, noch haar jongen tellen, want de moeder zal ophouden
met zoogen en zij zullen allen sterven.
Sterft een kat, men zal haar begraven als een dier en niet
als een mensch. Diep in de aarde zal men haar begraven, opdat
de honden niet komen en haar verscheuren en stikken in
de haren.
De kat is de vijand der muizen en zij bewaakt de aarde, die
rust op een stengel. Soms dommelt zij in en dan komen de
muizen, knagend aan dien aarde-stengel. De stengel begint te
trillen en een aardbeving schudt de huizen. Zouden de muizen
dien stengel doorknagen, versplinterd zou de aarde naar beneden
vallen en verbrijzeld worden.
Opstaan zullen daarom de menschen en slaan op potten en
pannen, op trom en gong, opdat wakker worde de kat en zij
verjage de muizen en de aarde stil worde.
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Dit is de gewoonte der menschen met de katten."
De Oude van Dagen zweeg en Habokoe riep luid tot Anggal,
die bij het verhaal op een afstand was blijven staan : »Als je
weer een kat kwaad doet, dan zullen wij je afranselen en binden
aan een boom, in de brandende zon en in den druipenden dauw."
Zonder iets te zeggen stond de Oude van Dagen op en stapte
bedaard en langzaam naar zijn huisje aan 't eind van het dorp.
Hij had voor vandaag genoeg gesproken.

XI. DE OUDE BEENWOND.
EMBOE RADA HAPA MANOE was een man groot
en forsch van gestalte. Hij begon vet te worden en
zijn vroeger zoo slanke gestalte verdween langzamerhand in ronde vormen. Een rijk man behoeft ook niet
mager te zijn, want hij kan eten zooveel en zoo dikwijls als hij wil.
Voor den slaaf en den armen man is vleesch een zeldzame
toespijs, dat hij slechts bij feestelijke gelegenheden kan genieten.
Maar dan eet hij ook alles. Als er 'een geit of een varken of
een buffel wordt geslacht, dan wordt alleen de huid gespaard.
Een varken wordt met huid en haar verslonden. Zelfs de ingewanden zijn een gezochte lekkernij.
Oemboe Rada Hapa Manoe had iederen dag vleesch of visch.
Altijd was er bezoek en zoo was er minstens een kip noodig,
om de ingewanden te onderzoeken.
Breed en forsch van bouw viel hij dus terstond in 't oog.
Niet door zijn kleeding, want die bestond slechts uit een zwarten
lendendoek en een groezelig witten schouderdoek en een oude
lap over zijn haren gebonden, was voldoende als hoofddoek.
Alleen als hij optrok ter vergadering of tot het bijwonen van
een huwelijksfeest of tot het vieren van een groote offerplechtig-
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heid, werden de kostbare weefsels uit de manden tevoorschijn
gehaald en kleedde hij zich in de schitterende kleuren van de
fijn geweven doeken.
Zijn derde vrouw had hij dan ook getrouwd, omdat zij een
meesteres was in het binden van fijne gestileerde figuren en
groote dierengestalten. Ook kende zij het geheim van de heldere
kleurstoffenbereiding uit wortels en basten en bladeren. Zij was
de eenige, die groen kon aanbrengen in een doek. Veel had hij
voor haar bruidsschat moeten betalen, maar zelfs in het huis van
den vorst was niemand, die haar in de weefkunst overtrof. Eén
doek van haar was meer waard dan tien andere.
Al was Oemboe Rada Hapa Manoe een rijk man, van aanzien
en vermogen, toch was er iets, dat hem steeds hinderde en waar
hij veel last van had. Reeds jaren kwelde hem een wond op
zijn scheenbeen.
't Was met een puistje begonnen en opengekrabt met zijn
vuile nagels, was 't gaan zweren, steeds erger en erger. Eerst
had hij er een papje van tamarinde-bladeren opgelegd, maar
veel geholpen had 't niet. Langzaam maar zeker, van week tot
week vrat het wondje dieper in en breidde zich steeds uit.
Een koperen plaatje, met een touwtje om zijn kuit gebonden,
had wel dit voordeel, dat de vliegen niet op de wond konden
gaan zitten, maar beterschap had 't niet gebracht.
En zoo was 't geworden tot een etterende beenwond, groot als
een kinderhandje. De vuile lucht was soms onverdraaglijk. Maar
niemand zei iets of waagde een opmerking te maken.
Als een slaaf een dergelijke wond had, zou hij uit het huis
worden gejaagd met een snauw en een bevel zich in een tuinhuisje op te bergen, totdat hij beter was.
Oemboe Rada Hapa Manoe was echter heer des huizes en stond
boven alle wet.
Had hij eerst weinig acht geslagen op het wondje, toen 't
grooter en erger werd, was hij genezing gaan zoeken. Want hij
schaamde zich om als een geteekende te moeten rondloopen.
Dat de wond zoo hardnekkig was en niet wilde genezen, was
immers een bewijs, dat de een of andere kwade geest 't op hem
gemunt had en hem wilde tergen.
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Maar wie was het ?
't Viertouwig orakelsnoer had geen inlichtingen gegeven, offers
hadden geen oplossing gebracht. Een rijke offerande aan den
Marapoe van het huis was zelfs zonder gevolg gebleven.
Verscheidene oude vrouwen, kundig in allerlei kruiden — verscheidene oude mannen, knap in allerlei bezweringen, waren te
hulp geroepen. Alles was tevergeefs geweest, nergens had hij
baat gevonden.
Een Endenees van de havenplaats, die eens bij hem overnachtte, had hem een wonder-medicijn verkocht, waarvoor hij
honderd rijksdaalders had moeten neertellen.
Ook dat had niet geholpen.
En zoo kwelde hem die wond reeds vele jaren.
Totdat Kaka Miting, zijn huisslaaf, die naar de havenplaats
was geweest om paarden te verkoopen, met een wonderlijk verhaal thuis kwam.
„Heer", zoo had hij gesproken, n op de havenplaats der vreemdelingen heb ik iets gehoord, dat mijn ooren deed suizen en mijn
oogen stijf deed staan.
Zoudt u zich niet verwonderen, als een kiekendief zijn nest
maakte onder het huis en eieren gaf als een kip ?
Is het niet waar, even zeker als 't vuur brandt en verslindt,
dat de vreemdelingen van overzee slechts komen om te stelen
of rijk willen worden door bedriegen ?
Maar nu heeft zich in de nabijheid van de havenplaats, aan
den oever van de breede rivier, onder de hooge tamarinde-boomen,
een witte vreemdeling neergezet, die evenveel van de andere
vreemdelingen verschilt, als een kiekendief van een kip.
Hij koopt geen paarden en hij drijft geen handel. Hij heeft
geen mooi aangekleede en met een geweer gewapende wacht op
zijn erf. Hij woont in een groot houten huis met planken omwanding en hij ontvangt iedereen, die tot hem komt, ook vrouwen
en slaven.
Hoe hij heet weet men niet, maar men noemt hem : „Heer
der Medicijnen".
Iederen morgen, na de opkomst van de zon, komen er velen uit
alle dalen en van alle rivieren en bergen. Zij verzamelen zich op het
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erf der medicijnen, in de schaduw van een grooten tamarinde-boom.
En welke kwalen ze ook hebben en hoe vele en hoe groot
ook hun wonden zijn, hij geneest ze allen.
Zeker, machtig moet de Marapoe zijn, die hem geeft zooveel
wijsheid en zooveel kunde, want wonderdadig van werking is
zijn medicijn.
Maar niet na te speuren is de reden en niet te verklaren is
de oorzaak, dat hij iedereen helpt, zonder te vragen naar loon
en zonder te ontvangen een geschenk.
Al-Hari, 't hoofd van de Arab-mannen, die paarden koopen,
zegt, dat 't een listigheid is van de witte vreemdelingen. Deze
Witte Heer, met den baard, is door Vader en Moeder van Overzee
gezonden om ons door toover-medicijn te bedwelmen. Ieder die
van zijn medicijn gebruik maakt, krijgt langzamerhand wit bloed
in zijn aderen en zal eenmaal slaaf worden, onder macht en
geweld van den Witten Heer, die de Vlag bewaakt en die is als
een hond, die wel blaft maar niet bijt.
Eenmaal zal hij echter opstaan en zich verheffen, dan zal hij
al de kinderen des lands bijeen drijven in zijn hok en zij zullen
hem moeten dienen, die komt van overzee met 't witte schip.
Daarom gaan alleen vrouwen en slaven naar den Heer der
Medicijnen, maar de grooten van het land komen niet op zijn erf."
„Kaka Miting", zei zijn heer, „gij moet niet alles gelooven, wat
een bedriegende paardenkoopman u zegt. Waarom zijt ge niet
zelf gegaan en waarom zijt gij niet gaan zitten bij het huis van
dien Witten Heer, om te hooren met uw ooren en te zien met
uw oogen ? De snaterende, handeldrijvende vreemdelingen zijn
als de koaka -vogels, die 's morgens vroeg en 's avonds laat geluid geven zonder beteekenis."
,,Heer", antwoordde Kaka Miting, nik ben er geweest en heb
nauwkeurig waargenomen, wat er gesproken en wat er gedaan
werd. Alsof ik ziek was, ben ik onder de zieken gaan zitten.
Veel menschen waren er, meer dan men vijfmaal op de vingers
van zijn hand kan tellen. Mannen, vrouwen en kinderen waren
op dat erf bijeengekomen.
En waarheid was het woord, dat de Witte Heer, met den baard,
allen zelf hielp.
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Er kwam iemand, oud van jaren en steunende op een stok.
Moeilijk was zijn gang en kreupel was zijn loop. Op ieder been
had hij een zweer, grooter dan een mannen-hand. Hij moest
zitten aan den benedenkant van den wind, omdat vuil was de
lucht van zijn wonden.
Dicht knepen wij onze neuzen om niet te ruiken, toen hij
voorbijging, strompelende op zijn stok.
Maar toen zijn beurt was gekomen, deed de Witte Heer hem
neerzitten. Op een houten zitplaats, recht tegenover zich. Met
eigen hand nam hij den eenen voet en dicht boog hij zich over
de wond. In blauw water doopte hij stukken kapok en die vasthoudende met een zilveren tang, begon hij te wrijven in en
rondom de zweer. Steeds nieuwe zuivere stukken kapok gebruikte hij, totdat schoon was de wond, helder rood als rauw
vleesch. Toen spoot hij geel poeder uit een bruin lederen zak,
waaraan verbonden was een wit beenen pijpje. Hel geel was
nu de wond, die bedekt werd met een lapje doorzichtig wit doek.
Daarop werd gelegd een groote prop witte zuivere kapok en
er omheen gewonden een smalle reep katoen, meer dan een
vadem lang.
Ook het andere been werd zoo behandeld. En met een breeden
witten ring om ieder been, stond de man op en ging heen. Toen
hij langs ons stapte, kon men niets meer ruiken van de vuile
lucht en de reuk der medicijnen was aangenaam.
Hem werd gezegd, dat hij iederen morgen terug moest komen,
om te ontvangen een nieuwen witten beenring.
Een oude slaaf was 't, die reeds jaren woonde in een tuinhuisje aan den oever van de breede rivier, want in het dorp
wilde zijn heer hem niet meer zien.
Er waren ook menschen, die zaten te wachten met vuile witte
beenringen om hun arm of borst of hoofd. Hun woord was, dat
na enkele dagen de vuilste wond schoon werd, zonder etter en
zonder reuk. Dat er nieuw vleesch in groeide en dat de huid
genezend er langzaam overheen trok. Maar men moest iederen
dag komen en de Witte Heer moest zelf de medicijn er op doen.
Toen al de menschen met wonden behandeld waren, was de
beurt aan de zieken van binnen. Sommigen hoestten en spuwden
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bloed. Anderen hadden pijn in de borst of in den rug of in de
gewrichten of in de buik.
Met ieder sprak de Witte Heer, dikwijls door middel van een
tolk, al kende hij zelf reeds vele woorden, meer dan een witte
vreemdeling ooit gesproken heeft. Voor alles was er medicijn,
velerlei soorten uit allerlei flesschen en potten en doozen.
Ook ik kwam aan de beurt en op de vraag, welke pijn ik
had, was mijn antwoord, wrijvende met de hand over mijn buik:
„Hier zit een kikvorsch in, die telkens kwaakt."
De Witte Heer begon te lachen en streek met zijn hand door
zijn baard. Toen stond hij op en zonder een woord te zeggen,
schonk hij in een klein glas medicijn, dat er uitzag als klapperolie.
Hij gaf 't mij en drinken moest ik 't. Toen ik gedronken had,
was zijn woord : „Nu zal de kikvorsch wel spoedig verdwijnen."
Zeer lekker was de smaak van 't medicijn en leeggelikt heb
ik het glas, zoodat er geen druppel in bleef.
Maar die Witte Heer is slim, want eer ik terug was op de
havenplaats, heb ik driemaal van mijn paard moeten klimmen,
en op moeten zoeken een struik langs het pad, om er te gaan
zitten. Mijn heele buik liep bijna leeg."
„Kaka Miting", zeide zijn heer, „zeg 't mij, waarom gij gegaan
zijt ? Was er geen vrees, dat gij door die medicijn zoudt komen
onder de macht van den Marapoe van dien Witten Heer ? Zult
gij hem nu niet volgen, gelijk een hond gaat achter zijn meester?
Zou toch niet waar kunnen zijn 't woord van iAl-Hari, het hoofd
der Arab-mannen ?"
„Neen, Heer," was het antwoord, „want 't woord der zieken,
die ik gesproken heb, was : „als wij komen in ons dorp, bidden
wij tot den Marapoe van het huis en zeggen : „Gij die woont
daarboven in het duister — Gij die ziet ons komen en ons
gaan — Gij die weet onze gedachten en kent onze overpeinzingen — — ziek waren wij en pijn hadden wij — wees
niet vertoornd en zijt niet boos — dat wij gezeten hebben bij
het huis van den Witten Heer en dat wij ontvangen hebben
zijn wondermachtige medicijn — — hier is een kip — laat 't
zijn een oprechte kip — duidelijk van, ingewanden — antwoord
ons, hoorende onze stem."
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Wanneer iemand alzoo bidt, dan heeft de Marapoe van den
Witten Heer geen macht over hem en dan is de Marapoe van
het huis niet vertoornd."
Oemboe Rada Hapa Manoe vond 't echter toch wel wat vreemd,
dat zijn trouwe lijfslaaf zich zoo noodeloos in gevaar had gebracht onder vreemden geestelijken invloed te komen en vroeg
daarom verder : „Laat 't alzoo zijn, maar voorgewend was uw
ziekte en zonder reden was uw gaan. Wie gaat nu baden in de
rivier, als hij ziet den kop van een toerenden krokodil ? Wie trapt
nu op een adder, die ligt te slapen aan den rand van het pad?
Wat was uw doel en wat was uw reden ?"
„Heer," was 't antwoord van Kaka Miting, » de overdenkingen
van mijn lever waren : zou 't waar zijn, dat de Witte Heer,
met den baard, alle zieken helpt en alle wonden geneest ? Zou 't
waar zijn, dat ieder tot hem komen kan; al is hij niet van de
familie en al behoort hij niet tot de vrienden? Waarom zou dan
niet gaan de heer van mijn dorp en de meester van mijn huis?
Maanden en jarenlang zoeken wij naar genezing, van wat
pijn deed en naar wegneming van wat hinderde. Gij moet dus
zelf gaan met uw paard en spreken met uw mond, dan zal
verdwijnen wat steekt en niet meer gevoeld worden wat last
veroorzaakt."
Al was Kaka Miting maar een slaaf, hij zou als 't noodig was
zijn leven gegeven hebben voor zijn meester. Dat hij zich aan
een dergelijk groot gevaar had blootgesteld, door het innemen
van die vreemde medicijnen, was iets, dat hij waarschijnlijk niet
zou gedurfd hebben, als 't een wond aan eigen been had gegolden.
Dan zou vrees hem terug gehouden hebben, zoo maar terstond
te gaan naar het erf van dien Witten Heer, en door het innemen
van medicijnen gevaar te loopen onder diens geestelijken invloed
te komen.
Maar 't gold zijn meester en dan durfde hij alles en gaf alles.
Zou hij minder willen zijn dan Tera Pandjang, die verleden
jaar in het binnenland als paardendief gegrepen was, maar die,
ook onder de gruwelijkste martelingen gezwegen had en geweigerd den naam van zijn meester te noemen ?
Al was diens hoofd op een struik, terzijde van het pad, ge-
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plaatst, zijn naam werd als trouwe familie-slaaf in eigen dorp
bij de liederen niet vergeten.
Kaka Miting drong er dus op aan, dat zijn heer zelf zou gaan,
maar Oemboe Rada Hapa Manoe was hiertoe niet terstond bereid.
„Uw woord, Kaka Miting, was, dat wel de slaven en de arme
menschen gaan naar het huis van dien Witten Heer, maar dat
de vorsten en de grooten weigeren te komen. Waarom zou ik
dan opstaan en wenden mijn paard naar dat huis der medicijnen ?"
't Eenige antwoord, dat Kaka Miting wist te geven, was : „Dom
is uw slaaf en zwak is zijn woord — vraag 't aan den Oude van
Dagen en aan de Wijze Mannen van het stamdorp."

XII. ZOU MEN GAAN NAAR DEN HEER DER
MEDICIJNEN ?
AKA MITING werd den volgenden morgen naar het
stamdorp gezonden om de Wijze Mannen te roepen.
Toen zij tegen den avond aankwamen, vonden zij Oemboe
Rada Hapa Manoe in een kwaad humeur.
Nauwelijks was Kaka Miting met zijn boodschap de dorpspoort
uitgereden of een bode van het weideveld bij de bronnen van
de rivier, was gekomen met een vervelende tijding.
Op dat afgelegen weideveld, omgeven door steile kalkheuvels,
liep de kostbaarste bezitting van Oemboe Rada Hapa Manoe,
een kudde roomkleurige paarden, meer dan dertig staarten. Eén
dier was zelfs meer waard, dan drie koolzwarte hengsten.
Langzaam en met een grooten omhaal van woorden vertelde
de bode, dat Rondja, een der bewakers, 's morgens vroeg gemist
werd, maar dat ook was verdwenen een jonge prachtige hengst,
die een paar maand tevoren uit de kudde was afgezonderd en
vastgebonden stond in een tuinhuisje. Terstond was men den
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dief achterna gegaan en door de sporen van het paard geleid,
had men het dier teruggevonden, verborgen in een bosch.
Maar Rondja zelf was ontkomen. Razend was Oemboe Rada
Hapa Manoe geworden, want al was de diefstal mislukt, de dief
was ontkomen. Hoe hem te vinden ? 't Is gemakkelijker een
roomkleurig paard na te sporen en op te sporen, dan een donkerkleurigen slaaf.
Het paard was in den handel wel meer waard dan een gewone
slaaf, maar 't was niet het geldelijk verlies, dat hem zoo woedend
maakte. Paarden had hij genoeg en ook slaven. Ieder jaar
gingen er paarden dood of raakten verloren en ook slaven
waren niet onsterfelijk.
Veel erger was, dat een van zijn slaven zoo iets ongestraft
zou kunnen doen -- een paard stelen van zijn meester ! 't Was
ongehoord en verschrikkelijk !
't Was zijn eer te na en bracht schande over zijn naam.
Beschaamd zou hij zijn, wanneer men 't in de dorpen en in
de landschappen vertelde, dat een van zijn slaven tot een
dergelijke daad had durven overgaan en bovendien nog had
kunnen ontvluchten.
Wanneer een slaaf werd uitgezonden door zijn meester om
ergens een paard te stelen, was dat geoorloofd. Men moest zijn
vijanden zooveel benadeelen als men kon en het was slavenwerk hierin hun meester ter zijde te staan. Maar dat een slaaf
eigen meester trachtte te bestelen, was een schande, niet zoozeer
voor den dief, als wel voor den meester, die zoo weinig vrees
en gezag onder zijn onderhoorigen heeft.
Glimlachend zou men overal zijn naam noemen, als een
meester, dien men ongestraft kon bestelen.
Daarom was Oemboe Rada Hapa Manoe zób toornig, dat hij
den ongeluksbode uit 't dorp liet wegjagen met de vreeselijkste
bedreigingen voor hem en zijn makkers, als zij dien valschen
Rondja niet wisten te vinden en te vangen. Een langzamen
marteldood moest die ellendige hond sterven !
Zoo was hij dus niet in de beste stemming, toen tegen den
avond de beide Wijze Mannen uit het stamdorp kwamen. Over
de wond aan zijn been wilde hij niet praten. Andere gedachten
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vervulden zijn hoofd en zijn hart. Die gemeene slaaf, die
hem zoo beschaamd had gemaakt, dat was 't onderwerp van
't gesprek.
Het doel, waartoe zij geroepen en gekomen waren, werd dus
uitgesteld tot den volgenden morgen. Haast was er niet bij en
na het slapen zou Oemboe Rada Hapa Manoe wel wat kalmer
gestemd zijn.
De zon was reeds halverwege haar stijgen, eer de mannen,
met den Oude van Dagen en den dorpspriester bijeenzaten in
de voorgalerij van het groote huis. Sirih en pinang en een
tabakspruim waren rondgedeeld en de ingewanden van een geslacht kuiken hadden gezegd, dat er geen bezwaren waren het
onderwerp van bespreking te behandelen. Zonder eenige vergroeiing of afwijking waren de ingewanden geweest, zoodat men
gerust en openhartig kon spreken.
Kaka Miting, gezeten schuins achter zijn heer, deed uitvoerige
mededeelingen over de wondermacht van den Witten Heer der
Medicijnen. Maar raad te geven om er heen te gaan, pastte den
slaaf niet in de vergadering der mannen. Hij mocht alleen vertellen, wat hij gezien en gehoord had. Verder had hij te zwijgen
en slechts te antwoorden, als hem iets gevraagd zou worden.
Kalm, zonder zich te bewegen of ook maar eenig teeken te
geven, dat men aandachtig luisterde, hadden de mannen het
verhaal aangehoord.
't Was de dorpspriester, die 't eerst het woord nam, want
was hij niet de leidende man in alle ziektegevallen ? Zijn spits
haviken gezicht, met de glinsterend zwarte oogen, had wel
zijn gewone scherpe strakke uitdrukking bewaard, maar innerlijk was hij kwaad, omdat hij hier gevaar voor zijn geestelijken
invloed vreesde.
Toen Oemboe Rada Hapa Manoe indertijd dat toovermedicijn
van den Endeneeschen paardenhandelaar had gekocht, had men
hem niet geraadpleegd en had hij ook niets gezegd, al had hij die
honderd rijksdaalders zelf liever verdiend. Ging men niet steeds
tot een ander om genezing te zoeken, als een kwaal hardnekkig
bleef? Hij wist wel, dat voor menige wond en menige ziekte geen
kruid was gewassen en dat geen offer of bezwering helpen kon.
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Laat de menschen dus maar zoeken, tot eigen dorpspriester
keert men altijd terug.
En in dit geval behoefde hij niet voor concurrentie te vreezen,
want de zweer van Oemboe Rada Hapa Manoe was toch ongeneeslijk, hoeveel medicijn-mannen hij ook had geraadpleegd.
Reeds als jonge man had hij den bijnaam gekregen van Mapongoe, de man met de zweer.
Menigeen, vooral onder de slaven en den minderen man,
kenden zelfs niet zijn officieelen naam Oemboe Rada Hapa
Manoe. In het gewone leven sprak men over hem slechts als
Oemboe Mapongoe.
Het bezwaar van den dorpspriester was dus niet, dat de dorpsheer 't weer eens met een andere medicijn zou probeeren,
integendeel, hoe meer deze zocht en niet vond, hoe duidelijker
zou blijken, dat 't niet aan zijn onkunde of onwil lag, dat de
wond niet genas. Maar nu hij hoorde het wondere verhaal van
den Witten Heer der Medicijnen, die zonder eenige belooning of
vergoeding te vragen, iedereen hielp, werd hij onrustig.
Reeds teveel had hij van de wonderdadige macht der witte
vreemdelingen gehoord, dan dat hij niet zou gelooven wat Kaka
Miting had verteld.
Wit was de kleur der booze geesten en wie weet welken
vreemden invloed men 't dorp zou binnenbrengen, als de heer
van het dorp zich onder behandeling van dien witten vreemdeling stelde ?
Zoo eenigszins mogelijk, moest dit voorkomen worden. En
hoewel hij liever nooit eerst sprak, maar listig de andere menschen liet praten, eer hij met zijn oordeel kwam, nu moest terstond het gesprek in de juiste richting geleid worden.
Hij stak zijn tabakspruim achter zijn oor en eer iemand anders
iets zeggen kon, nam hij 't woord.
»Heer i niet tegen te spreken en niet te ontkennen is, dat
groot van macht en diep van kennis is de witte vreemdeling
van overzee.
Dat hij geneest en wegneemt, allerlei ziekte en allerlei kwaal,
wie zou 't niet aannemen en wie zou 't niet gelooven ?
Maar, listig is de witte vreemdeling — wat hij niet bereiken
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kan met 't scherpe zwaard en 't ver schietende geweer, zal hij
zoeken langs anderen weg en door ander middel.
De Witte Heer, die de Vlag bewaakt, reeds maanden en jaren
lang, heeft een stem, die niet verder doordringt, dan tot aan de
poort van zijn erf.
Hij spreekt en men gaat heen, want zijn woord is als water,
dat valt op de veeren van een eend. De eend wordt niet nat
en het water dringt niet door. Zoo komt men tot hem en blijft
onbewogen, want zijn stem bereikt het oor, maar blijft zonder
uitwerking.
Maar als de witte vreemdeling gaat geven, medicijn uit flesschen
en potten — en men drinkt en slikt het naar binnen — wie zal
dan ontkomen en zich kunnen losrukken, van de wondermacht en
wonderkracht, die daar gaat woelen en werken, daar binnen in
lever en ingewand ? Machtig is de Marapoe der vreemdelingen!
Is het woord niet waar van Al-Hari, die opheft zijn vinger
en waarschuwend spreekt ?
Al vlucht de ziekte en al geneest de kwaal, innerlijk blijft kleven
en heimelijk blijft werken, de witte toover, gegeten of gedronken.
Men blijve verre en nadere niet !"
De Wijze Mannen uit het stamdorp, hadden al eens bijna
onmerkbaar zitten knikken, als bewijs van instemming. De aloude zede en gewoonte was aan hun zorgen toebetrouwd en zij
waren 't met den dorpspriester eens, dat witte invloed zooveel
mogelijk moest worden geweerd.
Een van hen begon te spreken, dof en eentonig klonk zijn
stem. Uit zijn tandeloozen mond vielen de woorden, als langzame
dauwdruppelen, zacht neertikkend in 't stoffige zand.
„Men kan niet voorzichtig genoeg stappen en men kan niet
zonder nauwlettend speuren, trekken in een vreemd land en
binnendringen in een onbekende streek.
Wie daalt af in een riviermonding, zonder eerst te werpen
een steen in 't stille water, waar misschien loert een krokodil,
onbeweeglijk en onzichtbaar ?
Ligt niet de giftige adder, stijf en strak in het groene gras
aan de zijde van het pad, wachtend op hem, die voorbij gaat,
zorgeloos zonder opmerken ?
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Is niet de bila-vrucht, mooi om te zien en heerlijk van reuk —
maar wie er in bijt, zullen zijn tanden niet vast kleven en zal
zijn aangezicht niet grijnzen ?
Men eet iets goed van smaak en lekker van geur, maar de
buik krimpt ineen en handen en voeten verstijven.
Rustig en kalm staat een paard, maar nauwelijks heeft men
't beklommen, en is gezeten op zijn rug, of het kromt zich en
steigert en werpt zijn berijder in de stekelige cactus en op de
scherpe steenen.
Zoo is hij, die luistert naar den witten vreemdeling en aanneemt zijn zacht gesproken woord en volgt zijn vriendelijk gegeven raad. Listig is de Marapoe der witte vreemdelingen !
Kan men een vrouw halen uit een vergelegen land, zonder
te betalen den hoogen bruidsschat ?
Kan men strikken het verwilderde paard, zonder gevaarlijken
ren over het steenachtige veld en over steile heuvels in brandenden
zonneschijn ?
Kan men jagen het snel loopende hert, zonder inspannende
rit door bosch en door struik ?
Kan men planten en oogsten op de steen-harde aarde, zonder
ploegen en wieden, zonder zweet van het lichaam en stijf worden der spieren ?
Wie zegt nu : „neem maar een paard uit mijn kudde, of oogst
maar de rijst uit mijn tuin" -- of: „haal uit mijn huis wat gij wilt,
of : zeg tot mijn vrouw wat gij begeert ?"
Hij die zoo spreekt, is verdwaasd in zijn hoofd en wie naar
hem luistert, is als een kind, dat loopt naar den regenboog en
wil opklimmen in den hemel.
Wie heeft ooit gehoord, dat men geeft medicijnen zonder
prijs?
Aan wien is 't verteld, dat de witte vreemdeling komt zonder
eigen voordeel te zoeken ?
Hij geeft u de hand -- maar wat is verborgen onder zijn
schouderdoek ?
Laat Kaka Miting zeggen en laat hem verklaren, waarom de
Heer der Medicijnen, zoo maar geeft zonder vragen en zoo maar
helpt zonder eischen.

trok men 't dier tot vlak vóór het huis van Oemboe Rada Hapa Manoe" (blz. 116).
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Een strik is gespannen en een kuil is gegraven en wie weet
tot welk doel."
Oemboe Rada Hapa Manoe had stil geluisterd, maar dat de
gesproken woorden hem niet bevielen, was te zien aan den
diepen rimpel in zijn voorhoofd.
Hij was een eigenzinnig man, die wel naar raad wilde luisteren,
maar dan moest die overeenkomen met eigen wil en begeerte.
En wat de lastige wond aan zijn been betrof, daarvan wilde
hij genezen worden, al moest 't nog zooveel kosten en al moest
hij nog zoo ver reizen.
Geen opoffering zou hem te groot zijn en voor geen gevaar
zou hij uit den weg gaan, als die dikwijls pijnlijke en kwalijk
riekende zweer maar verdween.
Bevreesd was hij niet, voor mensch noch geest.
Wat alleen de allermoedigste durfde, had hij gedaan. De dorpspriester had, jaren geleden reeds, den raad gegeven : „Ga bij
volle maan naar het open grasveld, in het dichte bosch op den
berg, waar de geesten samenkomen. Strek u lang uit midden
op het veld en bedek u zelf met de huid van een pas geslacht
buffelkalf. Laat alleen uw been met de wond er onder uitsteken.
Verroer u niet en beweeg u niet — onbeweeglijk zult gij blijven liggen den ganschen nacht.
De geesten zullen komen op hun tijd, vOór of na middernacht
— zij zullen verschrikt worden door den vuilen reuk van de
etterende wond — maar dan uitspreken hun bezweringen, opdat
verdwijne de reuk en zich sluite de zweer .... Uw vleesch zal
genezen en uw been zal gezond worden.
Maar beweeg u niet en verroer u niet, want dan zou weggerukt worden de buffelhuid en gij zoudt sterven, ziende de geesten."
Hij had dien raad opgevolgd en was gegaan. Angstige uren
had hij dien nacht doorgebracht. Vreemde geluiden en krakende
ritselingen had hij gehoord. Maar roerloos was hij blijven liggen.
Bij het eerste morgenlicht, toen de boschhaan begon te kraaien,
was hij opgestaan, stijf en stram in al zijn ledematen. De natte
buffelhuid had hij van zich geworpen en nieuwsgierig had hij
naar zijn been gekeken. Genezen was de wond niet, zelfs de
geringste verbetering was niet te bespeuren.
Marspa
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Toen hij den dorpspriester had gevraagd, of de geesten dan
machteloos waren geweest, had deze geantwoord :Verroer u
niet en beweeg u niet, is mijn woord geweest. En hebt gij uw
oogen niet telkens dicht geknepen ? Alleen zij worden geholpen,
die hun oogen openhouden, zonder knipperen van de oogleden."
Hij had dus wel getoond, nergens bang voor te zijn en zou
hij nu terugschrikken voor den geestelijken invloed van een
witten vreemdeling ? Toch moest hij toegeven, dat er iets geheimzinnigs was in dat optreden van dien Heer der Medicijnen,
die iedereen hielp zonder een prijs te vragen.
Kaka Miting werd nu gevraagd, of hij soms een verklaring
had gehoord van die wonderlijke vrijgevigheid in het ronddeelen
van medicijnen aan iedereen, die er om vroeg.
Maar deze kon het vraagstuk niet oplossen en herhaalde slechts
het verhaal van zijn ervaring.
't Eenige nieuwe, dat hij nog vertelde, was, dat de Heer der
Medicijnen een ander soort witte vreemdeling scheen te zijn,
dan de man die de Vlag bewaakte.
De Bewaker van de Vlag 1) had steeds een met sabel en geweer
gewapenden man bij den ingang van zijn erf. Nooit zou hij uitrijden zonder een gevolg van drie of vier ruiters met geweren.
Maar op het erf van den Heer der Medicijnen, zag men geen
gewapenden en alleen, zonder gevolg en ongewapend, reed hij
door de omliggende dorpen. Hij moest dus wel een machtigen
Marapoe hebben, dat hij zoo iets durfde doen. Zelfs geen lans
had hij in de hand en geen kapmes in zijn lendendoek.
,,Maar waarom is hij dan hier gekomen van overzee en wat
is de reden van zijn wonen in ons land ?" was de vraag van
den dorpspriester, die wel bemerkte dat Oemboe Rada Hapa
Manoe door hun woorden niet afgeschrikt was van een mogelijk
raadplegen van den witten vreemdeling.
„Komt hij paarden koopen of handel drijven ? Wat wil hij en
wat zoekt hij hier? Wat is zijn woord en wat is zijn boodschap?"
Kaka Miting deelde mede, dat hij van de menschen daar in
de nabijheid had gehoord, dat de Heer der Medicijnen de be9 D. w. z. de Bestuursambtenaar.
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waker was van een wondermachtigen Marapoe. Uit een groot
boek vertelde hij van den Heer des hemels en der aarde en van
het leven na dit leven. Offeren deed hij niet, maar wel kon hij
bidden, al deed hij 't op een vreemde manier. Als hij bad, kneep
hij zijn handen samen en sloot zijn oogen, alsof hij bevreesd
was. En luide sprak hij, als ziende een onzienlijke, die nabij was.
Wat zijn woord eigenlijk was en wat hij aan de menschen
vertelde, wist Kaka Miting niet. Wel had hij gehoord, dat op
een bepaalden dag, nadat men zes dagen geteld had, de menschen
uit den omtrek tezamen geroepen werden met gong-slag. Dan
kon iedereen komen, die wilde luisteren. Velen kwamen dan
niet, slechts een enkele oude man of oude vrouw. Want dien
dag werden er geen medicijnen uitgereikt en werden geen
wonden behandeld. Men zei, dat 't dan geen goede dag was en
de medicijnen zeker krachteloos waren.
Alle menschen spraken goed van den Heer der Medicijnen.
De grooten en de hoofden kwamen wel zelden op zijn erf, maar
als hij hen bezocht in de dorpen, werd hij steeds gastvrij onthaald. Bij velen had hij reeds gegeten en sommigen hadden
zelfs een jongen buffel voor hem geslacht.
Iedereen wist iets goeds van hem te vertellen, noemde hem een
vriendelijk man, die nooit boos werd en nooit scheldwoorden sprak.
Veel wijzer werd men door deze mededeelingen van Kaka
Miting niet, maar toch merkte men uit de houding van Oemboe
Rada Hapa Manoe, dat deze er niet al te veel bezwaar in zou
zien, dien Heer der Medicijnen eens op te zoeken.
De Oude van Dagen, die zijn heer beter kende, dan iemand
anders en uit gehechtheid aan zijn meester ook gaarne zag, dat
hij zoo mogelijk van die beenwond genas, mengde zich eindelijk
in het gesprek en zeide : Heer 1 er is geen berg zoo hoog of
men kan er overheen klimmen of er omheentrekken. Geen rivier
is zoo diep, of er is een doorwaadbare plaats te vinden.
Maar men moet voorzichtig zijn en de oogen goed openhouden.
Groot en machtig moge zijn de Marapoe van den Witten Heer
-- maar zijt gij van zijn familie of woont hij in uw dorp, dat
hij macht over u zou hebben ?
Laat de ingewanden van een kip en de lever van een buffel
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spreken of gij gaan zult zonder gevaar en bereiken, 't doel
van uw trekken. En komt gij terug, deel dan mede aan den
Marapoe van 't stamdorp, uw heengaan en uw terugkeeren, uw
zien en uw hooren, uw spreken en uw doen."
Dit was een woord gesproken naar 't hart van Oemboe Rada
Hapa Manoe en de dorpspriester, die te slim was om zich al te
lang te verzetten, kon niets anders zeggen dan: „Laat de Marapoe
van het huis — Hij die alles ziet en hoort — spreken door een
rechte lever."
Een drietal mannen te paard werd uitgezonden, om een kudde
buffels bijeen te drijven in de kraal bij de dorpspoort.
Na enkele uren was de kudde binnen en een flink jong stierkalf werd uitgezocht. Met stevige touwen om de kleine hoornen
gebonden, trok men 't dier tot vlak vóór het huis van Oemboe
Rada Hapa Manoe. De mannen in de voorgalerij keken ernstig
en stilzwijgend toe. De dorpspriester zou het gebed doen en
luide klonk zijn stem :
»Gij die woont in 't verborgene en ziet in 't duistere —
die ons waarneemt des morgens en gadeslaat des avonds —
Gij die breed zijt van ooren en scherp van oogen —
Wij verheffen onze stem, opdat gij hoort —
Geef 't rechte antwoord en spreek het juiste woord,
opdat wij weten en niet dwalen,
opdat wij kennen en niet missen."
Toen hij dit korte gebed uitgesproken had, werden de touwen
om de hoornen van 't stierkalf stevig aangetrokken en met
opgeheven armen werd de kop van 't dier met gestrekten hals
in de hoogte gehouden.
Kaka Miting had 't vlijmscherpe kapmes van zijn heer ontvangen en stapte nu in langzamen tred naar 't angstig bevende
dier, dat zijn kop niet bewegen kon.
Nog een paar vlugge stappen en met een krachtigen haal van
beneden naar boven, hieuw hij 't onbeweeglijk stilstaande beest
den strot door.
Zwaar bloedend, bleef 't als verlamd enkele oogenblikken dood-
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stil staan. Toen steigerde 't wild op de achterpooten, worstelend
om zich los te rukken. Maar de mannen hielden stevig vast
en lieten de touwen vieren of trokken ze aan, bij al zijn wilde
sprongen naar links en naar rechts.
Lang duurde de worsteling niet. Het bloed gutste uit de
breede wond en langzaam zonk 't machteloos in de voorknieën.
Het trachtte zich nog overeind te heffen, maar 't viel neer. En
na enkele stuiptrekkingen, stierf het reutelend.
Nadat eerst de punt van den staart was afgekapt, werd het dier
opengesneden en de lever er uit te voorschijn gehaald.
Met bloederige handen bracht Kaka Miting de lever aan zijn heer.
Nauwkeurig werd die bekeken van alle kanten, achtereenvolgens door al de mannen in de voorgalerij.
Glad en effen, zonder eenige onregelmatigheid of afwijking werd
't bevonden, zoodat de uitspraak gunstig was en niets aan den voorgenomen tocht naar den Heer der Medicijnen in den weg stond.
Oemboe Rada Hapa Manoe keek tevreden, maar de andere
mannen schudden hun wijze hoofden. Overtuigd waren zij niet
en zij bleven de zaak voor een gevaarlijke proefneming houden.
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LLERLEI

voorbereidingen moesten getroffen en velerlei
voorbereidselen gemaakt worden, eer Oemboe Rada
Hapa Manoe met een gerust hart op reis kon gaan.
Als dorpshoofd kan men zijn dorp niet zoo maar
verlaten en trekken naar de verre havenplaats der vreemdelingen. Een tiental dagen zou men minstens wegblijven en wat
onheilen kunnen er in dien tijd niet geschieden ?
Als de meester weg is, wie zal dan waken en zorgen voor
menschen en vee ?

A
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Een strooptocht van een vijandelijken nabuur, die steeds op
een geschikt oogenbiik van aanval wacht, zou duur te staan
komen, als men niet terstond met man en macht tot achtervolging overging.
Ook al liet hij zijn scherp oog persoonlijk over alle zaken
gaan, het geval van Rondja, den paardendief, had wel geleerd,
dat onbetrouwbaar zijn de eigen bewakers van paarden en vee.
Zijn jongere broeder, Oemboe Pendji, die rustig leefde in een
groot tuinhuis op eenzamen heuveltop, was wel zijn plaatsvervanger, als hij op reis was, maar 't was zoo'n zacht man.
Onverstoorbaar kalm nam deze eenzelvige man alle dingen
op. Nooit zou hij eens woedend razend worden en in alle moeilijke zaken was zijn steeds tweemaal herhaald woord, tootiloos
uitgesproken, zonder een spier van zijn gelaat te vertrekken :
„Wat is er aan te doen ? Wat is er aan te doen ?"
't Was een man, die niet redeneeren kon en bij alle twistvragen onbewogen zei : „Hoe zou 't zijn ? Er is wat vóór en er
is wat tegen ?"
't Was iemand, die, als men hem om raad kwam vragen,
nooit meer antwoordde dan het niets zeggende : „De een zou 't
doen en de ander zou 't laten".
Rustig leefde hij in zijn afgelegen tuingedeelte, als bewaker
van een gedeelte van het familiebezit in paarden en buffels;
maar zoo weinig mogelijk bemoeide hij zich met de moeilijkheden, die telkens voorkwamen in dorp of landstreek.
Alleen als hij geroepen werd, verliet hij zijn tuinhuis en dat
gebeurde niet dikwijls, want men liet hem liever in zijn eenzaamheid zitten, omdat 't een man was, aan wien men niets
had noch in spreken noch in handelend optreden.
Oemboe Rada Hapa Manoe liet hem nu echter roepen en
droeg hem op zoo lang in het dorp te blij ven, als de reis naar
de havenplaats duurde.
Oemboe Pendji, kalm en bedaard, zonder zelfs te vragen naar
het doel van de reis, antwoordde kort : „'t Zal wel gaan. 't Zal
wel gaan."
In het groote dorpshuis was er veel beweging onder de
vrouwen.
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Teerkost voor de reis moest bereid worden, want de mannen
gingen niet naar een huwelijksfeest of een begrafenis, waar men
eten genoeg krijgt.
Men moest nu zelf zorgen, dat een tiental mannen voor een
tiental dagen genoeg levensvoorraad bij zich hadden. Op de
havenplaats zelf zou men in een stal bij een der paardenhandelaren wel een plaatsje vinden, waar men rijst kon koken en
een kippetje kon roosteren, maar voor onderweg moest men
iets hebben, dat reeds klaar gemaakt was en terstond kon gegeten worden.
Geroosterde maïskorrels en aardnootjes werden tot fijn poeder
gestampt en goed dooreengemengd met wat suiker, verpakt in
van rottan gevlochten zakjes. 't Was een krachtig voedsel, dat
alleen kon gegeten worden met veel slokken water, maar dan
ook als een steen in de maag lag.
Van in smalle reepen gescheurde palmbladeren werden kleine
zakjes gevlochten en gevuld met de zoetsmakende kleefrijst. In
een pot met kokend water werd het gaar gekookt. 't Was een
heerlijk voedsel, dat echter spoedig bedierf en hoogstens een
paar dagen goed bleef.
Dat was voor onderweg, want voor het verblijf op de havenplaats nam men enkele zakken rijst mede, omdat die daar te
duur was om te koopen.
De noodige kauw-benoodigdheden, sirih en pinang en kalk en
tabak, werden bijeenverzameld, want de mannen hadden hun
pruim op reis meer noodig dan eten. Een dag vasten, dat ging
nog, maar een dag zonder sirihpruim was onmogelijk.
In mandjes werden ook verpakt de mooi geweven schouderdoeken en lendendoeken en de veelkleurige hoofddoeken. Als
Oemboe Rada Hapa Manoe zijn opwachting ging maken bij den
Heer der Medicijnen, moesten hij en zijn volgelingen toch in
volle pracht van een rijk man verschijnen.
Ging men alleen naar de havenplaats om paarden te verkoopen, dan was de vuile, groezelige, zwarte kleeding voldoende,
maar nu paste 't, dat hij zijn waardigheid als voornaam hoofd
liet zien.
Lans en schild en kapmes voor ieder der ruiters werden na-
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gezien, opgepoetst en opgewreven en scherp geslepen. Al ging
men niet uit op een strooptocht en al was het handelspad langs
de kust naar de havenplaats voor ieder veilig, zonder wapenen
in de hand voelde men zich onrustig en niet op zijn gemak.
Geen man zou ooit het dorp verlaten zonder lans, al ging hij
ook maar naar zijn tuin. Want wie weet of men onderweg geen
wild varken of hert te zien krijgt, dat als jachtbuit achtervolgd
kan worden.
Onder de jongens van het dorp was ook veel beweging. Ndiloe,
het zoontje van Oemboe Rada Hapa Manoe, zou ook mee op
reis gaan. 't Was hem reeds lang beloofd, dat hij de havenplaats
eens mocht zien. Nu was 't een geschikte gelegenheid, want
men zou slechts een enkel paard ten verkoop meenemen en
langer dan gewoonlijk wegblijven.
Katongoe's oogen glinsterden, als hij er aan dacht, dat hij
natuurlijk met zijn jongen meester mee zou gaan. Als kleine
jongens zaten ze meestal samen op één paard, maar nu zouden
ze ieder een mak, vertrouwd dier berijden.
De andere jongens, Habokoe en Anggal en Mada, die in het
dorp moesten blij ven, al benijdden zij hun makkers, hielden zich
alsof 't hun onverschillig was, dat ze niet mee mochten.
Anggal zei : „Zoo'n tocht te paard, twee dagen lang, is me
veel te zwaar. Ik ga liever naar den tuin aan de rivier en eet daar
geroosterde jonge mais in de schaduw van een bananenstruik."
Habokoe maakte de opmerking : „Ik mag graag paardrij den,
maar niet zoo in de warme zon, berg op en berg af, rivier in
en rivier uit. Als ik met de mannen op jacht mee mocht gaan,
dat zou goed zijn."
En Mada wist een verhaal te vertellen, dat 't veel veiliger
was thuis te blijven, want die vreemdelingen stalen meer dan
eens jonge knapen en namen ze mee overzee om ze als slaaf
te verkoopen.
Ndiloe en Katongoe antwoordden niet veel, omdat ze wel
begrepen, dat hun makkers 't niet zoo kwaad bedoelden en zich
maar groot hielden, om niet te laten blijken, dat ze jaloersch waren.
Als men iets niet kan krijgen, doet men immers altijd onverschillig of men 't liever niet hebben wil.
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In den avond vóbr het vertrek had Oemboe Rada Hapa Manoe
nog een lang gesprek met zijn jongeren broeder, om hem
duidelijk te maken, dat zijn eenige werk was, het dorp te bewaken en vooral geen beslissingen te nemen als er twistzaken
ter sprake werden gebracht.
Hij moest zijn ooren en oogen echter goed openhouden of hij
niet iets hoorde of merkte van dien gemeenera Rondja, dien men
nog altijd niet had kunnen vangen en van wien men zelfs niet
wist, waarheen hij gevlucht was.
Daar de spionnen, naar andere landstreken gezonden, zonder
eenig bericht waren teruggekomen, was 't zeer waarschijnlijk,
dat de man een toevlucht had gezocht op de havenplaats bij de
vreemdelingen. Oemboe Rada Hapa Manoe zou daar dan ook
een zeer nauwkeurig onderzoek instellen, maar als zijn broeder
intusschen een ander spoor vond, moest deze dat terstond nagaan en niet wachten tot hij terugkwam.
Rondja zou en moest gevonden worden. Zijn straf mocht hij
niet ontgaan. Een wreeden dood zou hij sterven.
In het late avonduur verschenen de Oude van Dagen en de
dorpspriester. Want al had de buffel-lever zich uitgesproken, dat
men den tocht zonder gevaar kon ondernemen, dat betrof meer
het doel van de reis, dan wat men onderweg beleven zou en of
de dag van vertrek wel gunstig was.
De Oude van Dagen was zeer vaardig met het viertouwig
orakelsnoer, dat hij altijd in zijn houten geldbakje, gewikkeld
in zijn lendendoek, bij zich droeg.
Hij haalde het voorspellende orakel met zijn blauwe kralen
te voorschijn en begon de touwtjes om zijn vingers te spannen,
met luide stem sprekende :
„O orakelsnoer, alwetend en rein,
almachtig en vooruitziende;
indien gij ziet met uwe oogen
of effen zal zijn de weg,
en veilig zal zijn het pad,
zijt dan goed verbonden ;
maar indien gij ziet en aanschouwt,

122

MEN GAAT OP REIS

wat tegenhoudt en verhindert
door mensch of door dier,
door de geesten van land of van zee,
zijt dan allen los van elkaar."
Zijn handen recht voor zich uitstrekkende, liet hij de touwtjes
van zijn vingers glijden. Het bleek dat de beide paren goed
waren verbonden, in de juiste verhouding van mannelijk en
vrouwelijk.
Gunstig was het orakel, zelfs nadat de touwtjes vijfmaal gespannen en losgelaten waren. Steeds vielen zij goed verbonden,
twee aan twee.
Als laatste zekerheidsbewijs, want men kon niet voorzichtig
genoeg zijn, werd ten slotte nog een kuiken geslacht.
Nauwkeurig bekeek de dorpspriester de alvleeschklier van het
diertje en hoe deze verbonden was met de ingewanden.
Een diepe rimpel trok zich in zijn voorhoofd en met een
ernstige uitdrukking in zijn oogen, gaf hij 't bakje met de ingewanden over aan den Oude van Dagen. Deze nam alles er uit
en spreidde 't voorzichtig uit op zijn geopende linkerhand. Kaka
Miting, die een helder vlammend harsfakkeltje tot belichting
bij hield, boog zich ook voorover en samen keken zij langdurig
naar 't sprekende voorteeken.
Ook uit hun langdurig onderzoek bleek, dat het voorteeken
niet zoo gunstig was, als dat van het orakelsnoer.
Zonder echter iets te zeggen, overhandigden zij het bakje aan
Oemboe Rada Hapa Manoe, opdat deze:zelf zou zien en oordeelen.
Ongunstig was het teeken. De alvleeschklier was op twee
plaatsen vergroeid met de ingewanden en een ongewone, doorschijnende bloedader, was op de oppervlakte van de ingewanden
zichtbaar
Het beteekende : „verwikkelingen" en „moeilijkheden" en dat
er bloed zou vloeien.
De dorpspriester, die steeds tegen de reis was geweest, sprak
nu van uitstel en afstel van de reis. Op het laatste oogenblik
kwam deze waarschuwende uitspraak en 't zou onvoorzichtig
en onverantwoordelijk zijn nu den tocht te ondernemen.
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Maar de Oude van Dagen was van een andere meeping.
Zeker, 't voorteeken sprak van verwikkelingen en van bloed,
maar gezien de vorige gunstige uitspraken, was daarom dit de
beteekenis, dat de deelnemers van den tocht persoonlijk geen gevaar liepen. Al zouden er moeilijkheden komen, het bloed dat
vloeien zou, moest van een ander zijn, niet tot de reisgenooten
behoorende.
Oemboe Rada Hapa Manoe, die hart en zinnen op den tocht
gezet had, was 't met hem eens en zei :
„Recht is het woord van den Oude van Dagen, want geen
bezwaar zijn de verwikkelingen. Wanneer twee boschlianen zich
slingeren in elkaar, verstikken en dooden zij 't jonge, opgroeiende
hout, maar zelf leven zij en scheiden zich weer.
Tweeërlei is het pad van onze reis, gaande naar den Heer
der Medicijnen en speurend naar den paardendief Rondja.
En wie weet, waar deze wegen zich kruisen of waar zij samenkomen en uit elkaar gaan ?
Machtig is de Marapoe, scherp van oogen en breed van ooren.
Hij zal ons leiden op den dag en bewaken in den nacht.
Gesproken is het woord en beslist is de zaak. Welaan laat
ons opstaan en slapen op de slaapmat."
Oemboe Rada Hapa Manoe stond op en klom in huis. De
dorpspriester en de Oude van Dagen hingen hun sirihtasch over
den schouder en daalden uit de voorgalerij af op het dorpsplein.
Zonder te spreken verdwenen zij in het duister.
Kaka Miting, de trouwe lijfslaaf. als een echte „hond der
voorgalerij", wikkelde zich in zijn schouderdoek en strekte zich
uit op den vloer vóór de deuropening.
Bij het eerste hanengekraai, in de vale morgenschemering, werd
het rumoerig in huis en daar buiten. Vroeg zou men vertrekken,
opdat men op 't midden van den dag ineen schaduwrijke plaats
kon rusten en toch op tijd het einddoel van den eersten dagmarsch
zou bereiken.
't Heele dorp was spoedig in rep en roer. Onder 't geschreeuw
der mannen en 't gehinnik der paarden en het geblaf der honden,
maakte men zich gereed. De mandjes met eten en kleeren werden
uit het huis gedragen en paarsgewijze aan elkaar gebonden,
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zoodat de ruiters, ze hangende over hunne dijen vóór zich, gemakkelijk konden medehemen.
De eerste zonnestralen verlichtten echter reeds de toppen van de
hooge huizen, eer de stoet zich geformeerd had en de dorpspoort kon
uitrijden, ruiter na ruiter stappend over den hoogen deurdrempel.
Voorop reed een ervaren man, ervaren in het pad zoeken,
maar ook ervaren in de moeilijkheden en gevaren van den weg.
Scherp van oogen en scherp van ooren, zat hij, met lans en
schild gewapend, op zijn zwarten hengst. Hem was toevertrouwd
het juiste pad te wijzen en te waarschuwen, als door eenige
ritseling mogelijk gevaar dreigde.
Dan volgde op eenigen afstand Kaka Miting, de „wegbereider"
van zijn heer, die zelf rijdende op een prachtig room-kleurig
paard, de zware ebbenhouten lans met koper beslag in de rechterhand, door zijn forsche gestalte boven allen uitstak.
Vlak achter zijn vader reed Ndiloe, gevolgd door Katongoe. De
beide jongens hadden ieder een makken, ouden, maar sterken vos.
Betrouwbare dieren zonder wilde kuren ; vast van voet en zacht
van gang.
Een zestal slaven, op merrie's gezeten, droegen de bagage en
voerden een tweetal losse rijpaarden mee, maar waren ook ieder
gewapend met een lans. Zelfs Ndiloe en Katongoe hielden een
kleine speer in hun rechterhand.
De ruiterstoet werd gesloten door Oemboe Ratoe, een neef
van Oemboe Rada Hapa Manoe ; een jonge sterke man, die met
krachtige hand zijn muis-valen hengst in bedwang hield, onrustig
als 't dier was door de vóór hem loopende merrie's.
Zijn taak was te zorgen, dat de menschen bij elkaar bleven
en geen der slaven afweek of achterbleef.
Buiten de dorpspoort stonden de jongens, hun beide makkers
toeroepende en naziende, totdat ze den steilen heuvel af, in het
kronkelende bergdal waren verdwenen.
Slechts langzaam bewoog zich de ruiterstoet voort. Men had
een vollen dagmarsch voor zich en de sterken moesten zich regelen
naar de kleinen en de zwakken. Bereikte een vlugge ruiter binnen
het uur 't tuingedeelte aan de rivier, nu deed men er tweemaal
zoo lang over.
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Bij 't tuinhuis van Oemboe Rada Hapa Manoe lieten allen zich
van hunne paarden glijden, al zou men er slechts even rusten.
Een versche sirih-vrucht, zoo van de klim-struik geplukt, is een
heerlijke verfrissing in den mond. Zelfs de slaven ontvingen een
zestal vruchten, waarvan ze een vijftal zorgvuldig in hun sirihtasch stopten, als versnapering voor de verdere reis.
Zoo trok men verfrischt verder in de steeds warmer wordende
zonnestralen. Afdalende in de rivier, liet men de paarden even
drinken en aan de overzijde naai boven klimmende, werd eigen
landschap verlaten. Men was nu op „vreemd grondgebied" en
daarom hield de ruiterstoet, dicht achter elkaar rijdende, zich
goed aaneengesloten. Het te volgen pad liep zoo dicht mogelijk
langs de kust, maar boog telkens af naar 't zeestrand zelf. De
„handelsweg" meed dorpen en tuinstreken, want „vreemdelingen"
worden nergens gaarne gezien en steeds met wantrouwen nagegaan. De zandige kuststreek en het mulle zeestrand is de
weg voor doortrekkende reizigers, waar ze niemand lastig vallen
en door niemand vijandig worden tegengehouden.
't Werd langzamerhand een zware tocht in dat mulle zand,
warm voor de menschen en vermoeiend voor de paarden.
't Was tegen twaalf uur, dat men stil hield bij een breede
riviermonding. Niet alleen de warmte dwong tot een ferme rust,
maar ook- de vloed liet niet toe, dat men de rivier kon overtrekken. De eb was reeds ingetreden, maar 't zou nog wel een
uur duren, eer het water zoo ver gezakt was, dat men er doorheen kon. De paarden werden aan een boom gebonden, nadat
men ze stroomop, waar het water niet meer ziltig was, had laten
drinken. Te grazen was er voor de dieren niets. Al hadden ze
honger, 't harde zoutachtige zandgras lieten ze onaangeroerd.
En de ruiters nemen wel eten voor zich zelf mede, maar nooit
voor hunne beesten. Die moesten maar vasten tot den avond !
Met hangenden kop en opgetrokken achterpoot, stonden ze loom
in de schaduw. Zelfs de half getemde hengst van Oemboe Ratoe
hield zich rustig.
Zwaar hing de warme lucht aan het strand. De zachte zwoele
wind deed wel de bladeren ritselen, maar bracht geen verkoeling.
De jongens kropen in de schaduw van een struik en aten wat
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frissche bananen, door een vriendelijke hand voor hen geplukt
in den tuin en meegegeven. Zij waren te vermoeid om met smaak
te eten van de rijst en de gestampte maïs, waaraan de mannen
zich te goed deden.
Na een half uurtje voelde Katongoe zich wat uitgerust en
stond op. Maar toen hij naar den rivieroever ging en zijn voeten
wilde baden in het frissche water, riep de harde stem van Kaka
Miting hem terug met 't korte woord : „Krokodillen".
Katongoe keek stroomop en stroomaf, maar kon met zijn jonge
ongeoefende oogen niets ontdekken, dat op een krokodil leek.
Langzaam loopend kwam hij terug en zeide : „Vader, er wordt
door mij heelemaal niets gezien."
Kaka Miting stond op en ging zonder iets te antwoorden met
zijn jongen naar den oever der rivier. Met uitgestrekte arm
wees hij stroomop en zei : „Kijk, daar !"
,In een zandplaat, nu bij eb droogloopende, was een zware boomstam door den stroom in het zand vast gewerkt. De wit verbleekte
takken staken blinkend als spitse staken in 't felle zonlicht.
In de schaduw van dien boom, nauwelijks er van te onderscheiden, lag een donkerkleurig stuk hout. Alleen een scherp
geoefend oog kon zien wat 't eigenlijk was.
Kaka Miting wees er naar en zei : „Daar ligt hij, loerend als
slapend, onbeweeglijk maar waakzaam. Daal niet af in de rivier,
want hij zou u grijpen en meesleuren."
Hoe Katongoe ook tuurde, met de hand boven zijn oogen, dat
daar een krokodil lag kon hij niet zien en wilde hij zoo maar
niet gelooven.
Hij riep daarom Ndiloe : „Kom eens hier -- laten wij stroomop
gaan en met steenen gooien, dan zullen wij weten of 't een
stuk hout is of een krokodil."
Maar Kaka Miting verbood het en zei : „Men mag geen krokodil
met steenen gooien. Slapend zal men hem laten liggen, rustig
en stil. Zijn toorn zou ontwaken en hij zou volgen, waarheen
gij ook gaat en grijpend verslinden."
Hij nam de jongens mee en in de schaduw van een struik
zittend, vertelde hij over de gewoonte der krokodillen met de
menschen.
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„Een man van Waidjeloe ging op reis naar Kambera. Uit zijn
dorp afdalend naar de zeekust, kwam hij bij de breede riviermonding. Droog was het water en hard was het strand. De
riviermonding overtrekkend, zag hij in de warme zonnestralen,
liggend op een zandbank, een ouden krokodil, groot van bek en
ruw van huid, Al plaste de man door 't water, de oude van
jaren bewoog zich niet.
Waarom slaapt die oude in de warme zon? Laat hem gaan
naar zijn huis in het koude diep en rusten bij zijn kinderen,"
zoo dacht de man in zijn hart.
Hij vischte een steen op uit 't water en wierp met forschen
arm. Tegen zijn kop raakte hij den krokodil, die verschrikt overeind sprong. Wijd deed hij zijn bek open en dreunend sloeg hij
de tanden op elkaar. Zijn staart sloeg het zand en snel gleed
hij in het water.
Angstig en vlug waadde de man verder en bereikte den hoogen
oever. Naar boven dook de krokodil en greep hem bij zijn
lendendoek. Los scheurde de doek en naakt stond de man op
het droge.
Zijn schouderdoek wond hij nu om zijn lendenen en lachend
ging hij verder, roepende : „Oude van jaren ! stijf zijn uw pooten,
en stram zijn uw ledematen ! Ga naar huis en kom mij niet
meer in den weg !"
De man volgde het zeestrand, totdat hij kwam bij een andere
riviermonding, die van Mangili en die Rendi. Droog was het
water en tot de enkels van zijn voeten plaste hij naar de overzijde. De oude krokodil was hem gevolgd, onzichtbaar in zee,
zwemmend langs de kust. Loerend lag hij bij de droge riviermonding, maar kon niet bereiken den doortrekkenden man.
Verder ging de man van Waidjeloe en verder zwom de krokodil,
totdat zij kwamen bij de riviermonding van Melolo. Hoog was
het water en diep de doortrekbare plaats der menschen.
„Hier zal ik hem grij pen en sleurend verslinden," zei de krokodil.
Bij den oever kwam de man en zag dat hoog was 't water,
tot aan de oksels wel diep. Hij wist niets van den toerenden
krokodil, maar zeide in zijn hart : „Ik heb maar één doek om
mij in te wikkelen vannacht, als ik ga slapen onder een boom.
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Nat zal ik moeten liggen en koud zal worden mijn lichaam."
Daar zag hij bij een tuin, een man met een schuitje: „Ha,
vriend," zoo riep hij „breng mij naar de overzijde, want ik
kan niet zwemmen en de zon is aan 't dalen."
Met 't schuitje werd hij naar de overzijde gebracht en de
krokodil zwom onzichtbaar verder, de riviermonding uit, naar
volle zee.
„Morgen zal ik hem grijpen en meesleurend verslinden," zoo
sprak hij, „een oude van jaren heeft geen haast, wachten kan
hij en afwachten zijn tijd."
Maar ook den volgenden dag, bij de riviermonding van
Petawang en van Wanga en van Kadomboel, bereikte hij den
man niet, want droog was het water en ondiep de overtrekbare plaats.
Tegen den avond kwam men bij de groote rivier van Kambera.
Hoog was het water en diep de overtrekbare plaats. Geen mensch
en geen schuit was er te zien. Maar de man dacht niet aan den
krokodil, die hem twee dagen lang, onzichtbaar gevolgd was.
„Al wordt nat mijn doek, slapen zal ik vannacht in 't huis
van mijn vriend bij het warme vuur," zoo dacht hij in zijn hart
en daalde af in de rivier. Tot aan zijn kuiten, tot aan zijn
knieën, tot aan zijn dijen, tot aan zijn lendenen, tot aan zijn
borst, tot aan zijn schouders, tot aan zijn kin kwam het water.
Toen schoot de krokodil toe en hem grijpend bij zijn dijbeen,
sleurde hij hem mee naar de diepte en begroef hem in de modder
van de riviermonding. Op den bestemden tijd groef hij hem op
en verzadigd was zijn buik en gestild was zijn toom.
Wie zonder reden en zonder aanleiding een krokodil vertoornt,
sterven zal hij, morgen of overmorgen, gegrepen door hem, die
niet vergeet, maar straft den schuldigen mensch."
Kaka Miting stond op en gaf bevel de paarden gereed te
maken, want verder moest men, eer de plaats bereikt was, waar
men overnachten zou.
Zwaar hing de warme middaglucht over het strand en de
vlakke zee. De paarden stonden slaperig te suffen in de ijle
schaduw van het dunne strandgeboomte. Met rukken en schreeuwen bracht men ze weer tot leven. De mannen bonden de reis-
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mandjes stevig aan elkaar en maakten zich langzaam gereed
op hun loonre paarden te springen. Een vlugge wip en iedereen
zat op zijn rijdier en de stoet vertrok in dezelfde volgorde als
des morgens.
Onder 't geschreeuw der menschen en het geplas der paarden
werd de riviermonding overgestoken. Niet verder dan tot aan den
buik der ongezadelde paarden, kwam 't afloopende zeewater.
Door al dat rumoer hielden de krokodillen zich op een afstand,
al bleven ze loeren op een mogelijken achternakomer, die alleen
wilde overtrekken.
De tocht ging verder langs het strand, dat bij eb een harden
vlakken weg geeft voor mensch en dier. Langzaam stappend,
slechts een enkele maal in vluggen draf overgaand, reed men
in den schroeienden zonneschijn over het fel blikkerende zand
langs de zee, die als een metalen spiegel vurige warmte
terugkaatste.
't Was vooral voor de beide jongens een zware marsch, want
drukkend zwoel was heel de atmosfeer.
Na een tocht van twee uren trok men een zandkaap om en
zag in de verte de groote kaap Mau Doeloeng, 't einddoel van
dien dag.
De zon begon reeds te dalen achter de toppen van het kustgebergte, toen men een frisch stroomende bergbeek bereikte, die
echter in zijn monding versmoorde in het kustzand, zonder
kracht er doorheen te breken. 't Was een geschikte plaats om
te overnachten, want er was schaduw voor de menschen en
gras voor de paarden. Hadden de mannen dien dag telkens iets
kunnen eten of zich door een sirihpruim verfrisschen in den
mond, de dieren hadden geloopen van den morgen tot den
avond zonder een bek eten te kunnen vinden en zij hadden
slechts eenmaal gedronken. Spoedig liepen zij dan ook te grazen,
ieder aan een lang touw gebonden, maar zóó dat ze elkaar niet
konden bereiken, al hinnikten en steigerden de hengsten door
de nabijheid der merries.
Een paar slaven werden uitgezonden groen gras te snijden
aan de oevers van het beekje, want 's nachts moesten de paarden kort aangebonden staan in de nabijheid der menschen.
Marapoe

9
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Oemboe Rada Hapa Manoe met zijn neef en de beide jongens
lagen rustig in de schaduw van een grooten waringin-boom,
terwijl de andere mannen hout gingen kappen en rietgras snijden om hutten te bouwen, tot bescherming voor de nachtelijke
koude en den zwaar neerdruppenden dauw in de vroege morgenuren. De beide jongens lagen stijf en stram op hun rug in het
zand. Ze waren te moe om te praten en te uitgeput zich te
bewegen. In eten hadden zij weinig trek, maar uit de beek
hadden ze gedronken tot ze vol waren.
De zon was reeds gedaald, eer al de toebereidselen voor den
nacht afgeloopen waren. Snel viel het duister, want bijna zonder
schemeren ging de dag in den nacht over. Een zacht knetterend
houtvuurtje gaf genoeg licht om in een grooten cirkel, vaag de
dingen te kunnen onderscheiden en de slaven zouden wel zorgen,
dat 't heel den nacht bleef branden. De paarden stonden in 't
rond, kort aangebonden aan een pin, vastgedreven in den grond;
want tegen paardendieven moest men vooral des nachts goed
op zijn hoede zijn.
Oemboe Rada Hapa Manoe met zijn neef en de beide jongens
aten van hun reisvoorraad, maar niemand had veel lust om
wat te praten. En 't duurde dan ook niet lang of 't werd stil
in het kamp. Alleen 't geluid van de vretende paarden werd
gehoord. Maar de menschen sliepen, behalve een tweetal slaven,
die elkaar aflossende, dien nacht moesten waken.
't Werd vaal wit in de lucht aan den horizon van de wijde
zee, toen Kaka Miting zich uitrekte en in de koude morgenlucht
opstond. Eer de zon opging wilde men vertrekken, want een
zware klim stond mensch en dier te wachten. Steil steeg de
rotskaap uit de zee, zoodat men er niet omheen kon, maar er
overheen moest trekken.
In drie trappen van meer dan honderd voet hoog, was 't kalkgebergte uit zee opgeheven. Woest en kaal, onbewoonbaar
voor mensch en dier, was 't een stuk eenzaamheid, waar alleen
geesten rondzwierven. Als de mensch er overheen trok, moest
zooveel mogelijk gezwegen worden. En 's nachts zou niemand
zich wagen in dat heilige" land, behalve misschien een paardendief, die om zijn leven te redden nergens bang voor was.
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Kaka Miting wekte met een kort woord alle slapers. Zonder
veel te zeggen, maakte ieder zijn paard los. In den vagen morgenschemer, klom men als sprakelooze schimmen te paard. De
koude morgenlucht, van de bergen waaiend, deed huiveren en
men trok de schouderdoeken vast om zich heen.
De spoorzoeker en wegkenner reed voorop en dicht achter
elkaar blijvend verliet men 't kamp. In 't hooge rietgras met
talrijke kronkelpaden kon hij alleen het pad vinden, dat langzaam stijgend uit het beekdal de rotshelling opslingerde.
Maar toen begon de moeite van het steile rotspad. De scherpe
koraalsteenen, door regen en weer afgevijld als puntige steennaalden, waar geen korreltje grond was tusschen blijven hangen,
vormden een trap met treden zóó steil, dat zelfs een ervaren
ruiter niet te paard kon blijven zitten. Allen stegen af. Zelfs
Oemboe Rada Hapa Manoe moest hier te voet. Met 't paard aan
't lang gevierde touw in de hand, werkte men zich naar boven.
Na den eersten klim van honderd voet, bereikte men wel weer
horizontaal terrein, zoodat te paard kon worden gestegen, maar
't kalkgesteente was zóó ruw, dat men slechts stapvoets vooruit
kwam. Na een kwartier kwam weer een rotstrap, die tot klimmen
met de voeten dwong. En eindelijk de derde trap, totdat men
boven op de kaap was.
Paard en mensch hielden hijgend en blazend eenige oogenblikken rust. Ndiloe liet zich uitgeput op den grond vallen. Hij
kon niet meer. De lenige Katongoe zat op een steen met trillende neusvleugels. De sterke Oemboe Rada Hapa Manoe, wreef
zich eens over zijn pijnlijk wond-been. Alleen Kaka Miting liep
wat heen en weer, alsof hij wilde zeggen : „dat was een
frissche klim."
Nadat mensch en dier wat op adem waren gekomen, werd
de tocht over de steenachtige hoogvlakte voortgezet. En zoo trok
men meer dan een uur over de kale boomlooze vlakte van scherpe
en harde steenen.
Geen struik en geen boom was er te zien, alleen grijs verdord
gras, hier en daar tusschen de steenen groeiend. Een doodsche
woestijn van steenen. Rechts had men den steilen rand van het
kustgebergte, even kaal en steenachtig als de wijde horizon links.
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Halverwege de vlakte gekomen zagen de jongens, dicht bij
den bergrand, de toppen van groen geboomte. Maar in plaats
er heen te trekken voor een rust van schaduw in de reeds
warm wordende zonnestralen, bewoog de zwijgende stoet van
ruiters zich in wijden cirkel er omheen, zelfs vermijdende in
die richting te kijken.
Eindelijk bereikte men 't einde van de hoogvlakte. In een
diepe bocht zag men de zee 't land indringen en in 't midden
van dien halven cirkelrand, kon 't scherpe oog de ankerplaats
voor schepen onderscheiden, de eenige veilige ree van het rotsachtige eiland.
Te paard blijvende zitten, overzag men het wijde panorama,
maar geen woord werd gesproken.
't Afdalen naar het strand was niet moeilijk. In niet te steilen
zigzag slingerde zich het pad omlaag. Al was 't vol losse
scherpe steenen, met zekeren vasten stap klommen de paarden
naar beneden, zoodat men na een uurtje, moe en stijf en warm
een kustdorp van twee huizen binnenreed.
't Was een open dorp, door geen breede cactushaag beschermd,
toegankelijk voor iederen reiziger, wie hij ook mocht zijn en
van waar hij ook kwam. In de schaduw van een reusachtigen
waringin-boom was een bron, waar mensch en dier water konden
vinden, zoo noodig vóór of na het trekken over de woeste dorre
bergkaap. Rondom de bron was in 't vierkant een breede wal
van platte steenen gebouwd, als bescherming voor het water en
als zitplaats voor de menschen.
't Was een diepe bron, met gladde loodrechte wanden, als
door menschenhand in 't gesteente uitgehouwen, waar het water
nooit over den rand stijgt. Met een emmer van palmblad gevlochten, werd 't water naar boven geput. Eerst dronken de
menschen en toen werd door de slaven water naar boven gehaald en uitgestort in een paar breede troggen, uitgeholde
boomstammen, voor de dorstige paarden.
Men zorgt eerst voor zich zelf en dan voor zijn dier.
Verfrischt en opgewekt na den koelen dronk, zaten de menschen
in de breede schaduw. Men behoefde nu niet meer te zwijgen,
want 't gevreesde geestengebied lag achter den rug. De mannen
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hadden zich, na wat eten van den reisvoorraad, een versche
sirihpruim klaar gemaakt en behaaglijk kauwend gaf men zich
aan de rust over.
Ndiloe was echter te moe om te eten. De tocht van gisteren
en de trek van dien morgen, waren teveel voor hem geweest.
Tegen zijn vader leunend, zat hij roerloos en onbeweeglijk, met
opgetrokken knieën en gesloten oogen.
De lenige Katongoe, al waren zijn beenen en dijen pijnlijk
van al dat paardrijden, keek met zijn glundere oogen rond in
deze kleine groene oase, midden in de steenachtige dorre woestijn
van steen rondom.
„Vader", zoo vroeg hij Kaka Miting, „vanwaar deze bron, zoo
diep in den grond, gegraven als een menschen-put ? Is dit geen
warme grond en wonen er geen geesten in dezen grooten boom ?"
Het antwoord stelde hem gerust, toen zijn vader hem vertelde, dat de Marapoe Tana, de machtige heerscher op de bergkaap, medelijden had met mensch en dier, die zwijgend en
dorstig door dit dorre land moesten trekken. Daarom had hij
deze bron gegraven in de rotsen, wat menschenhanden niet
hadden kunden doen en dezen boom geplant als schaduw in de
scherpe zonnestralen.
't Was een plaats, waar vriend en vijand mochten neerzitten,
maar waar geen scheldwoord mocht worden gesproken, geen
kapmes getrokken en geen lans gedrild worden.
Ieder die over de kaap trok, moest hier als offergave voor
den Marapoe Tana neerleggen een stukje sirih, enkele pinangschijfjes en een paar vezeltjes tabak, opdat deze nooit ,gebrek aan
een pruim zou hebben. En de menschen van het dorp, de bewakers
van het koele water, moesten toezien, dat de vrede werd bewaard
en de offergave niet werd vergeten, opdat de bron niet opdroogde.
Katongoe, die al was hij jong, toch alle dingen nauwkeurig
opmerkte, had nog een vraag. Halverwege de steenachtige boombooze hoogvlakte, had hij die toppen der boomen gezien, waar
men in groote bocht omheen gereden was.
't Was hem opgevallen, dat hij wel de toppen, maar niet de
stammen der boomen had kunnen onderscheiden. En dat was
niet door al te grooten afstand, want dan zou hij niet hebben kunnen
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zien, welke soort van boomen 't waren. 't Had den indruk gemaakt
van een groep kruinen, die zonder stam, daar op de vlakte stonden.
Daarom was nu zijn vraag : „Vader, daar op de steenvlakte boven,
waren boomen zonder stammen, alleen de toppen werden gezien.
Wat zijn dat voor boomen en waarom bleven wij op een afstand en
gingen niet rusten in de koele schaduw ? Nu hebben wij gereden
van onze slaapplaats des nachts tot aan dit dorp."
„Ha knaap ! dat hebt ge goed gezien en dat hebt ge goed
onderscheiden. Maar 't is niet goed uw oogen te lang naar die
plaats te richten en 't is niet goed daar te rusten en neer te
zitten. Want 't is heilige grond, waar hemel en aarde elkaar
geraakt hebben.
Strijd was er in den hemel daar boven en naar beneden gevallen is een stuk der maan, indringend diep in de aarde, vormend een groot, breed gat '). De geesten hebben daarin geplant
de boomen, waarvan de toppen alleen boven den rand uit
komen en waar in de schaduw zij vergaderen, als knechten van
den Marapoe Tana.
De mensch moet zich verre houden van die plaats, want zou
hij afdalen in dat gat en gaan zitten onder die boomen, hij
zou de geesten kunnen ontmoeten. Zij zouden met hem spreken,
waar spreken verboden is en zij zouden met hem eten, waar eten
niet toegelaten is. Terugkeerend van zijn reis en neerzittend in
zijn huis, zou hij vermagerend sterven en stom heengaan naar
de plaats, waar vandaan niemand wederkeert.
Zwijgend en zonder rusten zal men trekken door dat land,
van 't eene eind tot het andere."
De rust had mensch en dier goed gedaan en men maakte zich
gereed voor 't laatste gedeelte van den tocht. Nog een uur of
drie rijden en men zou in de havenplaats der vreemdelingen zijn.
Ndiloe was te stijf om zelf op zijn paard te klimmen, maar sterke
mannenhand beurde hem op den ongezadelden paardenrug. Langzaam trok men 't schaduwrijke dorp uit, den fellen zonneschijn
in langs het strand.
De havenplaats leek niet ver meer, maar toen men dichterbij
1) Waarschijnlijk heeft een vallende meteoorsteen hier een diep gat in den
grond geslagen.
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kwam, was 't noodzakelijk door een moerassig strandbosch, een
wijde omtrekkende beweging te maken. En zoo was 't reeds ver
in den middag, eer men de dorpspoort, aangebracht in de breede
cactus-omheining, binnenreed.
In een der open stallen van den voornaamsten Arabischen
paardenhandelaar, vond men een onderdak. De mannen en de
paarden waren niet vermoeid, aan zware dagmarschen gewoon,
maar de beide jongens waren dankbaar, dat ze eindelijk zich van
de paardenruggen konden laten glijden, nu 't einddoel was bereikt.
Voor de vreemde omgeving, van menschen en huizen, hadden
zij weinig belangstelling. Moe als ze waren, hadden ze teveel
met zich zelf te doen. Zij zochten een slaapplaats in een hoek
op droog gras en sliepen 't verdere van dien dag en den
ganschen nacht.

XIV. HET VERBLIJF OP DE HAVENPLAATS.

D

't gehinnik en gestamp van vechtende paarden,
OOR
werden de jongens 's morgens wakker. 't Was reeds

volle dag en fel scheen de zon. Met 't dorre gras
in hun lange sluike haren, zaten Ndiloe en Katongoe
overeind en 't duurde eenige oogenblikken eer 't in hun bewustzijn
doordrong, waar ze waren. Ze stonden op en stapten langzaam
naar buiten ; vreemd voelden zij zich in deze vreemde omgeving.
De drie zijden van 't groote wijde erf werden ingenomen door
open stallen, van ruw hout gebouwd en gedekt met rietgras.
Meer dan honderd paarden stonden er, zóó dicht bij elkaar gebonden, dat de een den ander steeds trachtte te bij ten en te trappen.
Midden op het erf, schaduwloos in den warmen zonneschijn, lag
hoog opgestapeld een hoop groote bossen dor, dood gras. Telkens
kwamen er menschen 't erf op, mannen en vrouwen, jongens
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en meisjes, ieder met een bos gras op 't hoofd. Ze wierpen hun
bos op den grond en gingen er rustig bij zitten, totdat een man
kwam, die de bossen één voor één optilde, om te voelen hoe
zwaar ze waren en er op trapte om na te gaan of ze wel dicht
genoeg gebonden waren. Hij noemde dan een getal, al naar
gelang van de grootte en zwaarte. De verkoopers hielden hun
hand op en ontvingen vier of vijf of zes centen. Dan werd alles
op den grooten hoop in 't midden geworpen.
Katongoe vroeg aan een der jongens, die 't gras opstapelden :
»Waarom brengt men al dit gras ? Er is toch veel te veel voor
één dag eten ?"
De jongen dacht een oogenblik na over zoo'n domme vraag en
antwoordde toen : »Je bent zeker een jongen uit de bergen en
hebt nog nooit een voet gezet op de havenplaats der vreemdelingen ? Denk eens na in je lever, als morgen of overmorgen
de paarden gaan aan boord van het vuurschip, kunnen wij dan
iederen morgen over zee wandelen en gras brengen voor al die
beesten ? De Arabier neemt 't gras mee, opdat zijn paarden op
het schip niet sterven, maar eten en leven." Minachtend draaide
hij zich om en liet de domme vragers staan.
Kustmenschen moeten niet te veel praten met bergmenschen,
die zoo weinig weten en zoo weinig begrijpen.
De beide jongens bleven 't rumoerig gewoel, zoo heel anders
dan in hun stil dorp, met nieuwsgierigheid gadeslaan. Ze zagen
hoe verscheidene mannen bezig waren met schoppen en harken
't paardenvuil uit de stallen te krabben en op te scheppen in
groote manden, die door anderen werden weggedragen. Thuis
liet men 't paardenvuil onder 't huis liggen. De kippen en de
varkens zorgden er wel voor, dat 't opgeruimd werd ; maar hier
werd 't in manden gedaan en in een grooten kuil achter op
't erf gegooid.
Waarom de vreemdelingen dat deden, begrepen ze niet ; maar
ze derfden 't toch ook niet te vragen, bang weer uitgelachen te
worden als zoo even.
Andere mannen maakten paarden los, gingen op één zitten
en een drietal aan touwen meetrekkend, reden ze 't erf af. Dat
begrepen ze wel, want een paard moet niet alleen eten, maar
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ook drinken. Die gingen dus naar een bron of een riviertje in
de buurt, dat was duidelijk genoeg.
Dan weer kwam iemand 't erf oprijden, om een paard te verkoopen. De Arabier, met een donkerrood mutsje op 't hoofd en
in 't donker gekleed, bekeek en betastte het paard van alle kanten
De verkooper liet 't beest stappen en draven en galoppeeren.
Dan begon 't onderhandelen. De man vroeg honderd rijksdaalders en de Arabier wilde maar twintig geven. 't Werd een loven
en bieden met levendige gebaren en hard klinkende woorden.
Totdat men 't eens werd en 't paard in een der stallen werd
opgeborgen
Zoo liepen de jongens wat heen en weer temidden van al dat
beweeg van menschen en dieren, maar ze bleven op 't erf, bevreesd in zulk een vreemde omgeving zich al te ver van hun
stalhoekje te verwijderen.
Daar zagen zij Oemboe Rada Hapa Manoe met Kaka Miting
om 't huis heenkomen. Met een vaartje liepen de beide knapen
op hen toe, blij dat ze onder al die vreemdelingen eindelijk
weer bekende gezichten zagen. De mannen wa ren in een ernstig
gesprek gewikkeld en met een handgebaar wezen ze de onstuimige jongens terug.
Jongens moeten vroeg leeren niet uitbundig blijdschap of
droefheid te toonen. Kalm en bedaard en onverschillig moet men
blijven, wat men ook ziet en hoort en ondervindt.
Oemboe Rada Hapa Manoe had met zijn lijfslaaf in de vroege
morgenuren een onderzoekingstocht gehouden door de havenplaats. Scherp hadden zij uitgekeken en listig hadden zij overal
gevraagd, of zij soms een spoor van Rondja, den paardendief,
konden ontdekken.
't Was An zoover tevergeefs geweest, dat zij niets van hem
hadden gezien of gehoord. Maar ze hadden nu tenminste zekerheid, dat hij zich niet onder de vreemdelingen op de havenplaats
schuil hield.
Kaka Miting beweerde echter, dat 't best mogelijk was, dat
Rondja zich ergens in de nabijheid verborgen had, om pas een
dag of twee vóór de paardenboot kwam, zich als paardengeleider
over zee te verhuren en zoo te ontsnappen. 't Was daarom raad-
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zaam nog een paar dagen te blijven, goed op te letten en te
wachten tot de boot vertrokken was. Intusschen zou men bij de
menschen, die uit verschillende landschappen paarden kwamen
verkoopen, nauwkeurig kunnen navragen of zij ook hier of daar
iets van den vluchteling gemerkt hadden.
Grimmig keek Oemboe Rada Hapa Manoe, want hij had er zoo
vast op gerekend den listigen paardendief hier te vangen en hem
aan een touw gebonden mee te nemen voor een martelende straf.
Kaka Miting echter zei : „Langzaam aan, Heer! wanneer de
schildpad zijn kop uitsteekt, brengt men den doodelijken slag toe ;
vandaag of morgen zal Rondja wel uit zijn schuilhoek komen en
grijpend zullen wij hem vangen."
Een paar slaven hadden gezorgd, dat er een groote pot met
rijst was gekookt ; want niet 's morgens vroeg, maar eerst als
de zon wat hoog aan den hemel staat, wordt er gegeten. Gedroogde zoute visch, bij een Chinees gekocht, was een heerlijke
toespijs, zoodat allen, wel verzadigd, zich aan een behagelijke
rust konden overgeven, in de schaduw van een stal.
Al waren de jongens nog wat stijf in al hun ledematen, vermoeid waren ze niet meer, want een jonge tak buigt zich spoedig
overeind. Ze hadden niet veel zin den heelen dag op dat erf
rond te loopen, daar ze thuis in 't dorp of op 't veld ook paarden
genoeg konden bekijken.
Ze verlangden er naar dé havenplaats eens te zien, met al die
vreemde huizen en die vreemde menschen, zoo wonderlijk gekleed.
Oemboe Ratoe, de neef, nam op zich met de jongens op pad
te gaan en hun al de merkwaardigheden te laten zien. Hij zou
er wel voor zorgen, dat ze niet verdwaalden en weer heelhuids
terugkwamen.
't Werd hun nadrukkelijk aangezegd, dicht bij hem te blijven.
„Vreemdelingen zijn erger dan krokodillen ; altijd liggen zij
op de loer jongens te rooven", zei Kaka Miting, opdat ze 't niet
zouden vergeten.
Toen Oemboe Ratoe met de jongens weggegaan was, hield
Oemboe Rada Hapa Manoe, vergezeld van zijn lijfslaaf, een
samenspreking met Al Hari, den Arabischen paardenhandelaar,
op wiens erf zij verblijf hielden.
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Oemboe Rada Hapa Manoe vroeg raad over de ongeneeslijke
wond aan zijn been en hoe Al Hari erover dacht, als men eens
naar den Witten Heer der Medicijnen ging, van wiens wondermacht men zooveel gehoord had.
Al Hari zette een ernstig gezicht en zei : „Er is goede medicijn
en er is slechte medicijn. Zeker, de medicijn van den Witten Heer
is goed en krachtig, maar zijn woord, dat er bij gesproken wordt,
is slecht.
Zijn medicijn is goed voor vrouwen en slaven, aan wie door
toovermacht niet veel verloren gaat. Maar mannen van naam
en stand houden zich ver van invloed, uitgaande van den witten
vreemdeling."
Oemboe Rada Hapa Manoe vroeg : „Als de medicijn goed is
voor de wond op een slavenbeen, hoe werkt ze dan verkeerd
op 't been van een groot man ?"
Al Hari, de listige Arabier, antwoordde met een andere vraag:
„Als een paard schurft heeft, baadt men 't tweemaal per dag
in bijtend zeewater en wrijft 't af met scherp riekende bladeren.
Maar als een mensch de schurft heeft en men zou hem zoo behandelen, zou hij niet sterven ? Een ander is de medicijn voor
't paard en een ander is de medicijn voor den mensch. En verschilt een groot man van naam en stand, niet meer van een
slaaf, dan een paard van een mensch ?"
„Zeker", zei Oemboe Rada Hapa Manoe, „uw woord is duidelijk en uw zeggen is klaar, doorschijnend als water en helder
als spiegelglas. Maar ik begrijp niet en versta niet, dat een slaaf
bij de medicijn van den Witten Heer blijft leven en dat een man
van naam en stand zou sterven. Is de levenskracht van een heer
niet sterker dan die van een slaaf ? Waarom zou hij dan sterven ?"
„Neen", zei Al Hari, „sterven zult gij niet, als gij gebruikt de
medicijn en genezen zal uw wond, als gij zult gaan naar den
Witten Heer. Maar uw levenskracht zal gaan kwijnen en uw
mannenkracht zal verdwijnen ; uw oog zal niet scherp meer
kunnen zien en uw lever niet klaar meer kunnen onderscheiden,
omdat gij komt onder den invloed van het woord, gesproken
door den Witten Heer.
Weet gij niet en hebt gij nooit gehoord, dat de witte vreemde-
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ling slechts ééne begeerte heeft en dat zijn doel niet anders
is, dan alle volk te brengen onder zijn invloed en te maken tot
slaven van zijn hand? Dan zullen zij hem dienen en betalen
hoofdgeld, als losprijs voor 't leven. Want listig is de Marapoe
der witte vreemdelingen !"
Oemboe Rada Hapa Manoe moest bij dit woord denken aan
zijn raadgevers uit 't stamdorp en ook aan wat door den dorpspriester gesproken was.
Maar evenals toen, was hij ook nu niet overtuigd, halsstarrig
en eigenzinnig als hij dikwijls was.
Kalm antwoordde hij : „Als de Witte Heer spreekt, klinkt zijn
woord wel in het oor, maar dringt niet door naar binnen in de
lever van hem, die doof is voor 't spreken van den vreemdeling.
Hoeveel woorden heeft niet gesproken de Witte Heer, die de
Vlag 1) bewaakt en op wien van de mannen van naam en stand
heeft dat ooit invloed gehad ? Gelijk 't water afglijdt van de
veeren van een eend, zoo blijven de woorden van de witte
vreemdelingen niet kleven bij hen, die luisterend niet hooren
en die hoorend niet verstaan. Ik breng mijn been naar den
Witten Heer, maar niet mijn lever."
Al Hari, de slimme Arabier, die merkte, dat hij met een eigenzinnig man te doen had en begreep, dat hoe meer hij waarschuwde, des te eerder Oemboe Rada Hapa Manoe eigen zin
zou volgen, zei toen kort en krachtig : „Een mug vliegt in de
vlam en een visch bijt in 't aas, maar een man gaat eigen weg."
Toen wendde hij zich af met een handengebaar en ging heen.
Maar Kaka Miting zei : „Heer, zooals de hond vijand is van
de kat, zoo haat de Arabier den Witten Heer. Laat ons gaan en
vragen aan den Chinees, die listig is in koopen en verkoopen,
die weet wat goed en wat schadelijk is."
Oemboe Rada Hapa Manoe sloeg in sierlijke vouwen zijn veelkleurigen doek over de schouders en ging in statig stappen, gevolgd
door zijn lijfslaaf, het erf van den Arabier af. Spoedig hadden zij
't vuile donkere winkeltje van het hoofd der Chineezen bereikt. De
dikke, vette Chinees, slechts gekleed in een licht blauwe slaapbroek
1)

D. w. z. de Bestuursambtenaar.
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met wijde pijpen en een groezelig wit baadje, dat zijn vaal gele
borst open en bloot liet zien, boog zich voor den hoogen bezoeker.
't Gebeurde slechts zelden, dat een voornaam inlandsch hoofd
in zijn winkel kwam. Paarden-koopen was hun handel niet en
zoo kwamen zij weinig in aanraking met de groote paardenbezitters van het eiland.
De Chinees haastte zich een bankje bij te schuiven en terwijl
Kaka Miting, hangend in zijn knieën, rechts van zijn meester
neerhurkte, wachtte hij af, tot zij 't gesprek zouden beginnen.
De Chinees begreep ook, dat Oemboe Rada Hapa Manoe niet
kwam om iets te koopen, want dan zou hij wel een van zijn slaven
gezonden hebben. 't Doel van het bezoek moest dus iets anders zijn.
Daar zijn bezoekers bleven zwijgen, vroeg hij eindelijk in 't
Maleisch, daar hij niet de volkstaal sprak als een Arabier : „En
wat is het verlangen van den heer ?"
Oemboe Rada Hapa Manoe verstond geen Maleisch. Hij was
te voornaam om de taal der vreemdelingen te spreken. Als die
hem iets te zeggen hadden, moesten zij maar een tolk gebruiken
en had hij iets te zeggen, dan kon Kaka Miting zijn mond zijn.
Deze was 't dus, die 't gesprek voerde en de woorden telkens
aan zijn heer overbracht.
„Mijn heer is gekomen om te vragen naar de medicijn der
witte vreemdelingen. Ieder land-en ieder volk heeft eigen medicijn,
krachtig van werking en machtig om te genezen. Maar niet alle
medicijn is goed voor iedereen. En daarom is dit de vraag van
mijn heer en hij zou gaarne het antwoord hooren. Wij hebben
gehoord, dat ook de China-man als hij ziek is, niet vreest om
hulp te vragen aan den Witten Heer der Medicijnen. En daarom
is dit de vraag, is men niet bang 't aan te nemen van hem, die
geeft zonder prijs en die helpt ieder, die tot hem komt ?"
De Chinees, zich strijkend over zijn vette kin, antwoordde
met lachende spleet-oogen : „Waarom zou iemand bevreesd zijn?
Medicijn, gewreven op een wond, blijft buiten het lichaam, en
medicijn, gedronken met den mond, gaat in den buik en wie weet,
waar 't blijft ? Als de medicijn goed is, geneest de wond en verdwijnt de ziekte. Dan offert men en bidt, ieder op eigen plaats
of in eigen huis. Niet altijd, maar wel dikwijls is de medicijn
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van den Witten Heer krachtig en genezend. En wanneer eigen
medicijn niet helpt, waarom zou men niet tot hem gaan en
vragen om hulp ?"
Kaka Miting deze woorden overbrengend, sprak verder namens
zijn heer en zeide : Maar als men neemt uit de hand van den
Witten Heer en hoort het woord gesproken door zijn mond, wordt
men dan niet een slaaf van hem, die de medicijn gegeven heeft?"
De Chinees antwoordde : „Wanneer gij eet het eten van den
China-man, wordt gij dan ook een China-man ? Ik eet gaarne de
vinnen van een haai en ook vogelnestjes ; en pas geboren muizen
met gesloten oogjes zijn een lekkernij. Gij zult die niet eten,
maar als er honger is in het land en de muizen hebben den oogst
opgegeten, eet gij dan niet de muizen ?
Een Arabier mag geen varkensvleesch gebruiken en zoo hebben
vele menschen dieren, die voor hen verboden zijn.
Niet wat men eet, maar wat men niet mag eten, kenmerkt den
mensch. Door te gebruiken de medicijn van den Witten Heer,
wordt men niet zijn slaaf, maar men blijft, die men is."
„Waar is uw woord en recht is uw tong," antwoordde Kaka
Miting. „Wij in ons huis eten geen duiven en geen haaien. En
zoo heeft iedere stam bepaalde verboden dieren, door den
Marapoe aan de voorouders geopenbaard. Maar nergens is er
een verbod van medicijn, al komt die van een ander volk en
van een ander land.
Toch is er medicijn, die wonder-machtig is en iemand betoovert en maakt tot een kind, zoodat hij spreekt als een kind en
handelt als een kind.
Zou de medicijn van den Witten Heer niet iemand zóó kunnen
betooveren ?"
De Chinees verloor zijn glimlach en een harde trek kwam
om zijn mond.
„Wie zoo kwaad spreekt van den Witten Heer, moge den
krokodillen hem verslinden," riep hij uit. „Hoeveel honderd
mannen en vrouwen en kinderen zijn niet gekomen en geholpen,
daar bij de groote tamarinde-boomen ? En heeft men ooit gehoord,
dat de medicijn zóó slecht van uitwerking was ?
Medelijdend van hart en helpend van hand is hij voor ieder,
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die komt des morgens of des avonds. Nooit is zijn deur gesloten
en nooit wordt iemand weggezonden.
't Is alleen de Arabier die kwaad spreekt, omdat hij haat den
Witten Heer, die de Vlag bewaakt, maar voor wien hij nederig
buigt en den Witten Heer der Medicijnen, omdat deze goed is en
zacht van woord."
„Maar waarom is er die vijandschap tusschen den Arabier en
den Witten Medicijnman ? Wat is de reden en wat is de oorzaak ?
En wat is 't verschil tusschen den Witten Heer, die de Vlag
bewaakt, en den Witten Heer der Medicijnen ? Zeg 't ons, opdat
wij 't weten en kunnen overwegen in ons binnenste."
„Het verschil is, dat de Witte Heer, die de Vlag bewaakt,
beveelt en niet verzoekt, maar dat de Witte Heer der Medicijnen
verzoekt en niet beveelt. Het huis van den een wordt dag en
nacht bewaakt door sabel en geweer, maar 't huis van den
ander staat dag en nacht open voor ieder, die wil binnenkomen. Gewapend gaat de een op reis, met geleide van gewapenden, maar den ander ziet ge alleen rijden, met een paardenzweepje in de hand.
Niet gemakkelijk te zeggen en moeilijk te verstaan, is de reden
waarom de Arabier den Witten Heer der Medicijnen haat en
steeds kwaad van hem spreekt. Maar dit heb ik gehoord. Beiden
bidden tot één Hemelheer, Toean Allah, die alles gemaakt heeft
en alles regeert.
Beiden hebben een groot boek, waarin staan geschreven de
woorden van den Hemelheer. Maar nu zegt de Arabier, dat
zijn boek 't ware is, en de Witte Heer zegt, dat alleen zijn boek
de waarheid spreekt. De Arabier roept aan den naam van
Mohammed, terwijl de volgelingen van den Witten Heer spreken
van Jezus, als gezant van den Hemelheer.
Wie zal nu beslissen, wie gelijk heeft ? Laten wij daarover
niet spreken, want 't is voor ons verborgen. Maar dit weet ik :
de Witte Heer helpt ieder, zonder 'te vragen naar geld of naar
goed. En de Arabier kent maar één woord : geef — geef — en
is nooit verzadigd van te ontvangen of te nemen, wat hij
grijpen kan.
Daarom zeg ik : ga zelf en spreek met den Witten Heer in zijn
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huis. Gebruik uw oogen en uw ooren, dan kunt gij 't zelf weten.
En luister niet naar den listigen Arabier."
Toen Kata Miting deze woorden had overgebracht, stond
Oemboe Rada Hapa Manoe op en zei : „Laten wij gaan, want
een man moet zelf beslissen, welk pad hij zal volgen en welke
spijze hij zal eten."
In den stal teruggekomen, bleven heer en slaaf nog lang napraten, maar dit stond wel vast, dat men zelf gaan zou, al
wist men nog niet of men terstond bij 't eerste bezoek om
medicijn zou vragen, dan wel slechts zou praten over onverschillige dingen, gelijk bij een eerste kennismaking gewoonte
is, zonder van 't eigenlijke doel iets te zeggen.
Oemboe Ratoe met de beide jongens kwamen ook eindelijk
terug van hun zwerftocht door de havenplaats. 't Was voor de
knapen een groote teleurstelling geweest. Veel hadden zij zich voorgesteld van de stad der vreemdelingen, maar 't was hun verbazend tegengevallen. 't Was als hun eigen dorp, alleen veel
grooter, maar ook veel vuiler en de huizen waren klein en
bouwvallig. Nergens hadden zij zoo'n groot forsch huis gezien,
als dat van Oemboe Rada Hapa Manoe, waar wel honderd
menschen gedurende den nacht konden slapen.
Ndiloe zei niet veel. Bedaard en onbewogen had hij alles opgenomen, nu en dan slechts eens even grommend, als hij iets
vreemds had gezien. Als zoon van een voornaam dorpshoofd had
hij reeds jong de gewoonte aangenomen, alle dingen zoo onverstoorbaar kalm mogelijk op te nemen en zoo weinig mogelijk iets
van innerlijke gevoelens te laten merken. Hij zag ook meestal
alleen 't uiterlijke van alle gebeuren en het werkelijk vreemde
van dit dorp der vreemdelingen was hem niet eens opgevallen.
Katongoe, de levenslustige en de nieuwsgierige, had echter
heel wat vragen en ging daarom bij zijn vader, Kaka Miting,
zitten en zei : „Vader, waarom wonen die vreemdelingen hier
in dit dorp en waarom zijn ze van overzee gekomen ? Hebben
ze in eigen land geer eten, dat ze hier eten komen zoeken ?
Waar hebben deze menschen hun tuinen en als ze geen tuinen
hebben, hoe komen ze dan aan eten?
Waarom wonen ze in zulke kleine huizen, alsof 't tijdelijke

de paarden gaan aan boord van 't vuurschip" (blz. 136).
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tuinhuizen zijn en waarom bouwen ze geen huizen op palen,
maar zetten ze die zoo maar op den grond?
Waarom hebben sommige huizen een ijzeren dak, ja, ik heb
zelfs een paar huizen gezien, die roode steenen op 't dak hadden,
in plaats van riet?
Hoeveel soorten van vreemdelingen wonen hier wel? En als
ze van verschillende stammen zijn, waarom vechten ze niet met
elkaar en leven ze rustig binnen één omheining?
Hebben ze ook één vorst, tot wien ze opzien en naar wien ze
hooren of is de Witte Heer, die de Vlag bewaakt, hun vorst?"
Zoo had Katongoe heel wat vragen, die zelfs Kaka Miting niet
kon beantwoorden, maar 't waren vragen, waaruit bleek, dat de
jonge knaap 't werkelijk merkwaardige van dit vreemdelingendorp had opgemerkt.
't Was dan ook een wonderlijk mengelmoes van verschillende
volksstammen, dat daar samen huisde op het dorre, steenachtige
kalkplateau, als een kleine kaap in zee uitstekende. Van drie
zijden was 't door de zee afgesloten en aan de landzijde gaf een
breede houten poort toegang, door de meters diepe en meters
hooge cactusomheining.
De menschen, die er woonden, waren zoogenaamd „handelaren",
maar inderdaad waren 't hoofdzakelijk scharrelaars, die op de
een of andere wijze aan den kost trachtten te komen, langs eerlijken, maar meestal langs oneerlijken weg.
Enkele Arabieren, als paarden-handelaars, waren de voornaamste
en rijkste menschen, die kapitaalkrachtig 't monopolie van den
paardenhandel in handen hadden. Ook waren er verscheidene
Chineezen, die behalve hun winkeltje, hun bestaan zochten in 't
opkoopen van geel verfhout en 't zeldzame sandelhout, want
andere producten voor uitvoer waren er niet veel op dit eiland.
De invoer bestond hoofdzakelijk uit rijst en katoentjes, petroleum en drank, om van smokkelhandel in opium, kruit en geweren niet te spreken.
Endeneezen en Boegineezen, Savoeneezen en Rottineezen en
menschen van velerlei eiland uit den archipel, hadden er hunne
hutten opgeslagen en trachtten met allerlei tusschenhandel ten
koste van den Soembanees te leven.
Marspot
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De huizen waren meestal gebouwd van ruw hout, met een omwanding van plankjes, verkregen van de waardelooze petroleum- en
arakkisten. De dakbedekking bestond uit rietgras of palmblad of
verroest gegolfd plaatijzer. Een enkele Arabier had een pannendak.
't Was er onbeschrijflijk vuil, zonder eenige orde of regelmaat.
Ieder had zijn huisje neergezet, waar er maar een eenigszins effen
plaatsje was te vinden, op het ruwe, scherpe, hier en daar steil afloopende, koraalgesteente. De stekelige cactus groeide, als hoog
opgaand struikgewas, in grillige vormen overal dwars doorheen.
Op de hoogste plaats van deze kale kalkrots, vanwaar men
neerzag op al die schunnige wanorde, was een ruim steenachtig
erf, door een hooge steenen omheining omgeven. Hier woonde
eenzaam en op zichzelf de Witte Heer, die de Vlag bewaakte.
Hij was de vertegenwoordiger van het Gouvernement, als zichtbaar bewijs, dat dit eiland behoorde tot Nederlandsch Oost-Indië.
Daarom werd 'S morgens vroeg, als de zon opkwam, de Nederlandsche vlaggeheschen aan een hoogen bamboestaak en 's avonds,
eer de zon onderging, werd ze neergehaald.
Hij was een Regeeringsambtenaar, maar te regeeren ofte besturen
was er niet veel. De Soembaneezen, de eigenlijke bevolking,
hadden zelfbestuur en mochten onder elkaar zooveel „oorlogen"
en ,,slavenhandelen", als ze wilden. 1) Met hunne onderlinge twistzaken had hij zich niet te bemoeien. Hij liet hen met rust, als zij
de havenplaats met de vreemdelingen ook maar met rust lieten.
Ook op de havenplaats zelf was er niet veel te besturen. Zijn
positie daar, was als die van een gemeente-veldwachter, die er
voor moet zorgen, dat de inwoners van het dorp niet al teveel
met elkaar vechten of 't elkaar lastig maken. Onderlinge geschillen moest hij bijleggen en kwaadwilligen kon hij voor
eenige dagen in een soort gevangenis opsluiten.
Maar vooral moest hij toezien, dat er geen slaven werden uitgevoerd door de uitvarende zeil-prauwen. Ook moest hij er op
letten, dat er geen smokkelhandel werd gedreven in geweren
en kruit, of in opium.
's Avonds, v(5ór zonsondergang, verlieten de Soembaneezen
1) Deze toestand duurde tot 1908, toen onder Van Heutz onze Regeering ook
hier daadwerkelijk haar gezag deed gelden.
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de plaats en werd de houten poort in de cactushaag gesloten,
dien nacht bewaakt door een politie-oppasser.
De geheele gewapende macht bestond uit drie Inlandsche politieoppassers, dat wil zeggen : drie verouderde geweren en drie sabels.
Noch de Soembanees noch de bewoner van de havenplaats,
trok zich veel van den Bestuursambtenaar aan. Men liet hem maar
praten en zorgde er voor, dat hij niet teveel hoorde en zag. Zich
daadwerkelijk tegen hem te verzetten of hem 't leven lastig te
maken, daarvoor paste men wel op. Hem te verjagen of te
dooden, zou een kleinigheid zijn geweest, maar men wist, dat
achter hem stond Vader en Moeder van Overzee 1), die met geweldige hand rekening en verantwoording zou komen eischen.
Men liet hem ongemoeid en ieder ging zooveel mogelijk eigen weg.
't Is dus te begrijpen, dat de jongens van een dergelijk rommeldorp niet veel begrepen. Kaka Miting had op al de vragen van
zijn zoontje ten slotte geantwoord : „De vreemdelingen zijn gek,
maar zoolang ze niet optreden met ver-schietende geweren, zijn
't onschadelijke gekken ! Wij kunnen onze paarden verkoopen
en wij kunnen koopen wat wij willen. Als ze maar niet komen
buiten de poort, laat ze dan maar zitten op hun heuvel bij de zee."

XV. KAKA MITING GAAT OP ONDERZOEK,
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ADAT
men 's avonds, vóór 't donker werd, nog eens
gegeten had, kwamen Oemboe Rada Hapa Manoe en

Kaka Miting eindelijk tot overeenstemming over de
vraag, hoe ze medicijn zouden gaan vragen aan den
Witten Heer der Medicijnen.
1) De Soembanees maakt deze onderscheiding : Vader en Moeder van het Land,
d. w. z. eigen vorsten, en Vader en Moeder van Overzee, d. w. z. het Nederlandsch
Indische Gouvernement.
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Al had de Chinees ook met nog zooveel lof gesproken, de
woorden van den Arabier konden niet zoo maar vergeten worden.
Een woord van dreiging mist nooit zijn uitwerking in 't hart,
dat steeds beeft voor allerlei geestelijke machten en krachten.
Een verstandig man is, bij 't hooren van onheilspellende waarschuwing, steeds voorzichtig. Zou men wel acht geven op 't
gekras van een kraai of 't geroep van een uil, en niet letten op
't woord van een wijzen Arabier?
Als zijn bezoek aan den Witten Heer der Medicijnen eens droeve
gevolgen had voor hem of zijn familie, dan kon hij nooit ontkennen,
dat hem tevoren was gewezen op 't gevaarlijke van zijn weg.
't Bloed in het orakel van den kippendarm, had toch ook waarschuwend gesproken, al had hij de beteekenis ten eigen gunste
uitgelegd.
't Was dus beter, om mogelijke noodlottige verwikkelingen te
voorkomen, dat men eerst trachten zou de genezende medicijn
te bekomen, zonder dat hij persoonlijk er om ging vragen. Niet
de medicijn op zichzelf, maar 't woord of de aanraking van den
Witten Heer was immers 't geestelijk gevaarlijke van uitwerking.
Oemboe Ratoe, de neef, vergezeld van Kaka Miting, zouden
den volgenden morgen naar 't huis aan de breede riviermonding
gaan, terwijl Oemboe Rada Hapa Manoe op de havenplaats
bleef. Misschien zou de Witte Heer de medicijnen wel geven,
al kwam de patient zelf niet.
Nadat men 's morgens eerst gegeten had, reden Oemboe Ratoe
en Kaka Miting samen weg. Oemboe Ratoe had zijn mooiste
doeken om en een veelkleurigen hoofddoek over zijn hoofdharen
gebonden, als ging hij naar een huwelijksfeest.
Kaka Miting was in stemmig zwart, want hij zou de mond
zijn, die sprak namens zijn heer, terwijl Oemboe Ratoe in volle
kleedij, als 't ware zijn heer persoonlijk vertegenwoordigde.
De jongens hadden gevraagd of zij mee mochten, maar 't was
hun geweigerd. Als zij een Witten Heer wilden zien, moesten zij
maar door de steenen omheining gluren, daar boven op de
havenplaats. Dan bleven zij op eerbiedigen afstand en liepen geen
gevaar, dat zij door persoonlijke aanraking betooverd werden.
't Was hun al dikwijls gezegd, dat 't oog van een Witte, vooral
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voor een kinderziel, gevaarlijk was. Zij mochten dus wel naar hem
kijken, als zij er maar voor zorgden, dat hij hen niet zag of aankeek.
Al was de afstand van de havenplaats naar 't huis van den
Witten Heer der Medicijnen niet ver, door een vluggen ruiter
binnen 't uur af te leggen, 't duurde toch tot den namiddag eer
de beide afgezanten terugkwamen.
Dat ze zoo lang weggebleven waren, was, omdat ze onderweg
Oemboe Diki ontmoet hadden, een stamverwante kennis, die
woonde te Mboeloeng, een dorp stroomopwaarts gelegen, op een
half uurtje afstand van de nederzetting der vreemdelingen, waar
ook 't erf van den Witten Heer was.
De zon stond reeds hoog aan den hemel, toen zij 't erf van
den Witten Heer opreden, waar meer dan veertig menschen
onder de groote tamarinde-boomen zaten te wachten en toe te
zien. 't Behandelen der zieken was iets, dat men nauwkeurig,
op zijn gemak en met genoegen gadesloeg. Al werd ieder op
zijn beurt geholpen, de bezoekers bleven meestal, totdat ook de
laatste onder handen was genomen.
In de koele schaduw van de hooge boomen was 't goed zitten
en waarom zou men zich haasten bij zulk een openluchtvoorstelling ? Daar stond een groote tafel met flesschen en potjes
en bakjes. Op een wit doek waren uitgespreid allerlei messen
en scharen en wonderlijke instrumenten. De Medicijnman zat
op een stoel en voor de patiënten waren er kleine bankjes, waar
ze tijdens de behandeling op zitten mochten.
De vaste klanten gaven aan de nieuwelingen allerlei inlichtingen en raadgevingen, wat zij moesten zeggen en hoe zij zich
moesten gedragen, als ze aan de beurt kwamen.
Een eerste vereischte was, dat al deed de wondbehandeling
nog zoo'n pijn en al was de te slikken medicijn nog zoo bitter,
men steeds een onbewogen gezicht moest houden en telkens moest
zeggen : „'t is goed ! 't is lekker !"
Als een kind, dat druppeltjes in zijn rood ontstoken oogen kreeg,
begon te schreeuwen, ging er een gemeenschappelijk gemompel
door de rijen : „'t is nog maar een kind, net een jong varken."
Toen Oemboe Ratoe op zijn prachtigen half-getemden hengst
't erf kwam oprijden, was aller aandacht terstond gespannen,

150

KAKA MITING GAAT OP ONDERZOEK

wie hij wel zijn zou. Want zij, die hier hulp kwamen zoeken,
behoorden in den regel niet tot de grooten en de rijken. 't Arme
en zwakke, dat nergens medelijden vond, kwam hier saam.
Met eenige verbazing zag men hem dus aan en begreep wel,
dat 't iemand uit een ver gelegen landschap moest zijn. De
menschen schoven wat op zij en wilden hem den voorrang
geven, opdat hij terstond kon geholpen worden, al kwam hij
als een der laatsten. Maar de helper van den Witten Heer, die
de namen van de bezoekers opschreef in volgorde, naardat ze
binnenkwamen, wees hem zijn plaats aan en zei, dat hij wachten
moest, totdat hij geroepen werd.
't Eenige onderscheid, dat met hem gemaakt werd, bestond
hierin, dat een klein houten bankje, zonder leuning, werd aangereikt, waarop hij kon zitten, terwijl de andere bezoekers in 't
gras op den grond zaten. Kaka Miting zette zich neer, met zijn
beenen kruiselings onder zijn lichaam, leunend tegen den stam
van een der tamarinde-boomen.
Oemboe Ratoe keek ontevreden en knorrig, niet gewoon te
moeten wachten als hij ergens verscheen. Wanneer hij een dorp
binnenreed, schoten terstond eenige slaven toe om zijn paard
in ontvangst te nemen en 't op een schaduwrijke plaats of onder
een huis te binden.
En hier had hij zijn paard zelf moeten verzorgen, een geschikt
boompje uitzoekend.
Hij was gewoon, dat in de voorgalerij van een huis, terstond
een plaats voor hem werd ingeruimd, dat een nieuwe witte
zitmat voor hem werd uitgespreid en dat een sirih-tasch of een
koperen bord met sirih en pinang werd aangeboden.
Hier moest hij buiten onder een boom zitten, temidden van
slaven en vrouwen. Hij had daarom zijn bankje wat, achteraf
geschoven, niet te dicht bij al dat gewone lage volk.
En dat al die menschen, zelfs vrouwen en kinderen vóór hem
geholpen werden, terwijl hij zijn beurt moest afwachten, stond
hem volstrekt niet aan.
Onverschillig in houding bleef hij daar zitten, voor zich uit
starend, alsof al dat beweeg hem niet aanging. Liefst was hij
na een dergelijke behandeling, die naar zijn meening niet met
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zijn stand overeenkwam, terstond weer op zijn paard gesprongen
en weggereden.
Hij was echter niet voor zichzelf gekomen, maar in opdracht
van Oemboe Rada Hapa Manoe en als diens plaatsvervanger
kon hij niet weggaan, maar moest hij wel wachten.
Kaka Miting zat zwijgend toe te zien, nauwkeurig lettend op
alles wat er met de zieken en gewonden gebeurde en hoe zij
behandeld werden, opdat hij 't straks uitvoerig aan zijn heer
zou kunnen vertellen.
Eindelijk was hun beurt gekomen en met de hand werd er
gewenkt, dat hij dichterbij zou komen. Oemboe Ratoe stond
langzaam op en liep met statige stappen naar den Witten Heer,
die hem vriendelijk groette en vroeg : „Wat is uw ziekte en
waarmee kan ik u helpen ?"
Oemboe Ratoe zweeg echter en zittend op 't bankje bij de
groote tafel, wees hij met zijn rechterhand naar Kaka Miting,
als wilde hij beduiden, dat hij de vraag niet verstond en dat
zijn slaaf wel zou antwoorden.
Kaka Miting, hurkend op den grond, hangend in zijn knieën,
sprak met eentonige stem zijn boodschap, zonder den Witten Heer
aan te zien. Hij vertelde dat zijn meester moeilijk zelf kon
komen en daarom zijn neef gezonden had in zijn plaats, hulp
vragend voor een wond aan zijn been. Als de Witte Heer medelijden had, zou men gaarne genezende medicijn ontvangen om
die op de wond te leggen.
De Witte Heer vroeg nadere inlichtingen, hoe de wond er
uitzag en hoe lang 't reeds duurde ; maar toen hij hoorde, dat 't
een kwaal was van jaren her, trok hij een bedenkelijk gezicht
en zei : „Een jong paard, pas gevangen uit de kudde, is gemakkelijk te temmen, maar een paard, dat jaren lang op de
vlakte in 't wild heeft geloopen, is woest en onstuimig in zijn
kracht, door menschenhand en knie moeilijk te bedwingen.
Op een versche wond werkt genezend de medicijn, zoodat in
enkele dagen de nieuwe huid er overheen trekt maar een
wond groot van oppervlakte en oud van jaren, eischt eigen
medicijn. En hoe zal ik weten, welk soort van wond daar eet
in 't vleesch van uw heer ?
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Uw oogen zien hier verschillende soorten van medicijn, maar
welke moet ik geven, als ik niet gezien heb met eigen oogen
die oude wond ?
Uw meester woont twee dagreizen te paard, maar kan hij
zelf niet komen ? Gaat hij nooit naar de havenplaats, verkoopend
zijn paarden ? Laat hem dus zelf komen, opdat ik zie met mijn
oogen en tast met mijn handen en beslissen kan, welke medicijn
goed is voor die wond."
Toen moest Kaka Miting wel zeggen, dat zijn heer reeds op
de havenplaats was, maar vermoeid van de reis, zijn neef als
plaatsvervanger had gezonden.
Kort had de Witte Heer geantwoord : „Laat uw heer dan nog
één dag rusten en kom morgenmiddag, als de zon begint te
dalen en de schaduwen langer worden."
Oemboe Ratoe, die zwijgend 't gesprek gevolgd had, stond
op, nadat Kaka Miting hem de boodschap had overgebracht en zei :
„Welaan, laat ons heengaan en terugkeeren op den bestemden tijd."
Zijn schouderdoek in sierlijke plooien ordenend, ging hij met
een hoofdknik heen. Hij bond zijn paard los, zette zich met een
vluggen sprong op den ongezadelden rug van 't steigerende dier en
zonder links of rechts te zien, reed hij 't erf af, gevolgd door
Kaka Miting.
Zwijgend en norsch kijkend, galoppeerde hij 't dorp der vreemdelingen uit, volgend 't kronkelend pad langs de groote rivier,
al was 't niet de kortste weg naar de havenplaats.
't Pad liep uit op een doortrekbare plaats en toen hij op
den hoogen oever stilhield, zich bedenkend of hij de rivier wel
zou overgaan, daalde van den anderen oever een ruiterbende
het water in.
Oemboe Ratoe 1bleef een oogenblik toezien en wilde juist
zijn paard omwenden en wegrijden, toen hij een der ruiters
herkende.
't Was Oemboe Diki, van 't dorp Mboeloeng, die een stamverwante kennis was van eigen geslacht en die een enkele
maal in 't verre stamdorp op bezoek was geweest.
Hij wachtte tot Oemboe Diki met zijn paard uit 't water opgeklommen was, stak zijn rechterarm in de hoogte en reed op
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hem toe. Nadat men elkaar, als groet, eigen sirih-tasch had overgereikt en een pruimpje had genomen, volgde een gesprek over
„vanwaar" en „waarheen".
Oemboe Ratoe nam de uitnoodiging van een bezoek aan en
gevolgd door de andere ruiters, sloeg men een pad in, dat leidde
naar 't dorp Mboeloeng.
't Was reeds midden op den dag in al zijn gloedvolle warmte,
dat men 't dorp, gelegen op een kalkheuvel in de breede riviervlakte, bereikte. Spoedig zat men in de koele schaduw van de
donkere voorgalerij en kon men eens rustig praten. Oemboe Diki
had boven door de deuropening aan de vrouwen bevel gegeven, dat men eten voor de gasten zou gereed maken, zoodat
de mannen intusschen den tijd hadden voor een langdurig
gesprek.
Daar Oemboe Ratoe veel meer belangstelling had voor Rondja,
den onvindbaren paardendief, dan voor de beenwond van Oemboe
Rada Hapa Manoe, begon hij uitvoerig 't geval van den paardendiefstal te vertellen en hoe men tevergeefs naar eenig spoor van
den vluchteling gezocht had.
Oemboe Diki luisterde vol belangstelling en zei eindelijk : „Ja,
in deze streek trachten vele vluchtelingen zich te verbergen
voor de wraak van hun meester. Sommigen zoeken een toevlucht
op de havenplaats en gaan in dienst bij de vreemdelingen ;
anderen stellen zich onder bescherming van onzen vorst, die
gaarne allerlei menschen aanneemt, om ze te gebruiken bij zijn
strooptochten naar 't binnenland.
Als Rondja bij onzen vorst is gekomen, kan Oemboe Rada Hapa
Manoe 't zoeken wel opgeven, want die laat nooit iemand uit
zijn handen los en wie zou 't wagen hem met geweld te dreigen?
Een maand geleden was er een slavin, van een zijner hoofden
weggeloopen naar de havenplaats en had uit angst voor haar
leven, een schuilplaats gezocht op 't erf van den Witten Heer,
die de Vlag bewaakt. 't Hoofd kwam bij den vorst zijn beklag
doen en deze zond zijn oudsten broeder met tien gewapende
ruiters om haar op te eischen, als een van zijn onderdanen,
over wie hij alleen recht had. Zij werd uitgeleverd en vóór hem
gebracht. Hij heeft haar laten dood knuppelen en heeft haar
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lijk buiten 't dorp voor de varkens en honden laten werpen.
Als Rondja door hem wordt aangenomen en onder zijn bescherming komt, zal niemand hem durven grijpen of dooden.
Maar als hij naar de havenplaats vlucht, dan kunnen wij
hem wel onverwachts overvallen, binden en meevoeren. De
vreemdelingen durven zich toch niet te verzetten, als wij gewapend met lans en schild, iemand van eigen volk uit hun huis
of van hun erf weghalen.
Eenige nachten geleden was ik in Batakapedoe en daar ver
telde iemand, dat er in een afgelegen tuinhuis eten was gestolen,
toen de menschen sliepen. Dat doet alleen een vreemdeling uit
een vreemd landschap, die zich niet durft te laten zien uit vrees,
dat hij gegrepen zal worden.
't Zou dus kunnen zijn, dat die Rondja hier in de buurt rondzwerft, totdat hij eindelijk van honger ergens heen moet Of naar
den vorst Of naar de havenplaats.
Afwachten en geduld hebben moet Oemboe Rada Hapa Manoe.
Zeg mij hoe de man er uit ziet en of hij ook bijzondere kenteekenen heeft, dan zullen wij wel opletten en bericht geven,
als wij iets zien of hooren."
Kaka Miting, die beter dan Oemboe Ratoe, met den vluchteling
bekend was, gaf nu een nauwkeurige persoonsbeschrijving en
zei, dat de man gemakkelijk te herkennen was aan zijn linker
bovenarm, waar een haan omkronkeld door een slang was getatoueerd. Bovendien was zijn rechteroor misvormd, als gevolg
van een paardenbeet in zijn jeugd.
Oemboe Ratoe merkte nog op, dat 't niet waarschijnlijk was,
dat die Rondja bescherming zou zoeken bij den vorst van Lewa,
want iedereen wist, dat die een geweldig man was, vol grillige
luimen van 't oogenblik, nu eens vriendelijk en welwillend, dan
weer woest en wreed.
Was 't kort geleden nog niet gebeurd, dat hij een drietal
vluchtelingen, die een schuilplaats kwamen zoeken, had laten
ombrengen ?
Ze waren het dorp binnengekomen, juist toen hij aan het
twisten was met een der familie-hoofden. Hij had zich zeer
opgewonden en 't schuim stond op zijn mond van woede. Daar
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zag hij die drie vreemde mannen de poort binnenkomen en
met een nijdigen uitroep, had hij hen laten grijpen en voor zijn
huis 't hoofd doen afslaan. De koppen had hij 't familie-hoofd
voor de voeten geworpen, met de woorden : „dat is 't lot van
ieder, die zich tegen mij verzet."
't Was daarom waarschijnlijker, dat Rondja een schuilplaats
zou zoeken op de havenplaats, hoewel hij daar niet geheel veilig
was. Maar hij zou denken : „Mijn meester is ver weg en wie
zal mij hier grijpen?"
Men wist echter nooit, naar welken kant een opgejaagd wild
varken zou trachten te vluchten en 't was daarom goed om
oogen en ooren goed open te houden.
Toen Oemboe Diki hoorde, dat Oemboe Rada Hapa Manoe op
de havenplaats was, vroeg hij verwonderd, waarom deze zelf
was gekomen, want 't was toch geen gewoonte, dat een heer
zich persoonlijk zoo veel moeite gaf voor een weggeloopen slaaf.
Oemboe Ratoe antwoordde, dat zijn oom met een ander doel
was gekomen, want dat hij van den Witten Heer der Medicijnen
hulp wou vragen voor de wond aan zijn been. Zij waren juist
bij den Witten Heer geweest, maar deze had geweigerd medicijnen
mee te geven, zeggend, dat Oemboe Rada Hapa Manoe in persoon moest komen.
Kaka Miting vertelde toen, dat zijn heer eigenlijk bang was
voor een persoonlijke aanraking met den Witten Heer, omdat hij
gewaarschuwd was door den Arabier op de havenplaats 't niet
te doen.
Oemboe Diki begon te lachen en sloeg van pleizier met zijn
beide handen op zijn dikken buik.
„Ha, ha," riep hij schouderschokkend uit, „'t gewone praatje
van den Arabier tegen de menschen van 't binnenland. Wij
weten wel beter. Een klein kind kan wel alleen tot dien Witten
Heer gaan en waarom niet een groot man?"
„Ja maar," zei Kaka Miting, „waarom is 't dan, dat niemand
van de grootera en rijken naar 't erf van den Witten Heer gaat
om hulp te vragen ? Men ziet er alleen slaven en vrouwen en
kinderen."
„Natuurlijk", zei Oemboe Diki, „wij behoeven niet zelf te gaan
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als wij hulp noodig hebben. De Witte Heer bezoekt telkens onze
dorpen en als wij wat willen hebben, kunnen wij 't dan altijd
vragen. Maar in geval van nood, zou ik zeker zelf ook gaan.
Laat uw heer zonder vreezen morgen een bezoek brengen en
hij zal geholpen worden, want wonder krachtig is die medicijn."
Er kwam een stem van boven uit 't huis : „gaar is de rijst."
De mannen klommen naar boven en in de gasten-afdeeling op
de uitgerolde matten zittende, aten zij in 't schemerdonker van
het lichtlooze huis, de rijst met toebehooren.
Zij hadden honger, want 's morgens vó6r hun vertrek, hadden
zij maar weinig tijd gehad en niets anders gebruikt dan een
paar handen vol gepofte maïskorrels.
't Haastig gesmak der grage monden, werd slechts nu en dan
even onderbroken, als een hond te dichtbij kwam en door een
schreeuw of door een stokslag moest worden weggejaagd.
Na 't eten, waarbij men in zeer korten tijd een buitengewoon
groote hoeveelheid wist naar binnen te werken, werd een versche
sirih-pruim als afscheidsgroet aangeboden in de voorgalerij.
Op een wenk van Oemboe Diki werden de paarden voor 't
huis gebracht en de gasten vertrokken. In galop reed men 't
dorp uit, daalde den heuvel af en in vluggen ren stak men de
vlakte over.
Men moest zich haasten, want na zonsondergang werd de
poort van de havenplaats gesloten en voor niemand meer open
gedaan.
Laat in den namiddag was men binnen, ontvangen door
Oemboe Rada Hapa Manoe, die glimlachend zei : „Ik dacht dat
de Witte Heer je opgegeten had, want bijna is de zon ondergegaan."
Uitvoerig werd er verslag gedaan, van wat zij gezien en gehoord hadden, zoodat Oemboe Rada Hapa Manoe, eindelijk tevreden, kon zeggen : „'t Is goed ! wij zullen morgen gaan naar
den Witten Heer en laat Oemboe Diki voor ons maar rondzien
naar Rondja."
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twee jongens hadden een vervelenden dag doorgeEbracht.
Toen Oemboe Ratoe en Kaka Miting weggereden

waren, had Oemboe Rada Hapa Manoe geen lust gehad
met de beide knapen op stap te gaan, maar gezeten op een
bankje, leunende tegen den stijl van een der stallen, had hij zitten
te dommelen en te peinzen, zonder zich om de jongens te
bekommeren.
Zoo waren zij wel gedwongen, op 't ruime erf van den paardenhandelaar te blijven. Er was wel wat afwisseling van gaande
en komende menschen, maar zij hadden zich toch 't verblijf
op de havenplaats der vreemdelingen gansch anders voorgesteld.
Als 't nu nog een dag was geweest, dat het groote vuurschip
op de ree lag, dan hadden zij dit van nabij eens kunnen bezien.
Maar 't gebeurde slechts eens in de maand en 't zou nog dagen
duren eer het kwam. Zij hadden gehoord, dat 't over zes dagen
zijn tijd was en daarom had Ndiloe aan zijn vader gevraagd
of zij niet zoolang konden blijven. Deze had schouderophalend
geantwoord : »Misschien wel en misschien niet."
Vooral waren ze ontevreden, dat zij niet met Oemboe Ratoe
en Kaka Miting naar den Witten Heer der Medicijnen hadden
mogen meerijden. Gevaarlijk of niet, Kaka Miting had immers
wel op hen kunnen passen !
Zij slenterden dien dag maar wat heen en weer, of lagen te
slapen in 't dorre gras.
Toen tegen den avond de beide mannen waren teruggekeerd,
kwamen zij snel toeloopen en hadden nieuwsgierig toegeluisterd
bij 't verhaal van hun ontmoetingen dien dag, op 't erf van den
Witten Heer en in 't dorp van Oemboe Diki.
Nauwelijks had Oemboe Rada Hapoe Manoe gezegd, dat hij
den volgenden dag zelf wilde gaan of Ndiloe vroeg :Vader !
mogen wij dan mee ? Als gij zijt aan onze zijde, zal geen kwaad
ons overkomen."
Oemboe Rada Hapa Manoe, die in een goede stemming was,

158

OP HET ERF VAN DEN HEER DER MEDICIJNEN

had toestemmend geknikt en gezegd : „Welaan ! gaan jullie dan
maar mee, als ge dan maar dicht aan mijn zijde blijft."
Opgewekt pratend hadden de jongens hun slaapplaats achter
in den stal opgezocht, blij dat ze dien vreemden Witten Heer zouden
zien in zijn eigen huis, waarover ze zooveel gehoord hadden.
Maar Oemboe Rada Hapa Manoe had dien avond, zekerheidshalve, nog door Kaka Miting een jong kuiken laten roosteren,
om uit de ingewanden te kunnen lezen of de tocht werkelijk
zonder gevaar was. En daar de ingewanden geen enkele afwijking vertoonden, waaruit een waarschuwing kon worden opgemaakt, had ook hij zich rustig uitgestrekt, tevreden, dat dan nu
toch eindelijk zijn gaan beslist was.
's Morgens had men zich niet te haasten, want eerst tegen
den middag zou men op pad gaan. Uit de reismandjes werden
enkele mooie doeken te voorschijn gehaald, want Oemboe Rada
Hapa Manoe wilde met al zijn volgelingen in volle praal van
kleuren voor den Witten Heer verschijnen. Met de beide jongens
was men wel wat verlegen. Op een bijzondere kleeding was
voor hen niet gerekend en met wat ze aanhadden, konden ze
moeilijk voor den dag komen bij een dergelijk bezoek. De bontgekleurde schouderdoek van Ndiloe was wat vaal, met hier en
daar een scheurtje en bovendien erg vuil. Katongoe zag er nog
minder uit met zijn groezelig witten lenden- en schouderdoek.
De reis van een paar dagen en 't verblijf op 't vuile, stoffige
paardenerf van den Arabier, deed hen er al te haveloos en armoedig
uitzien. Ze hadden zich ook in geen dagen gewasschen, zoodat 't vuil met korsten op armen en beenen en gezicht zat. Zoo
smerig en onooglijk konden en mochten ze niet mee. 't Leken
wel slavenjongens, uit een verafgelegen tuinhuis.
Nu was dit in 't gewone dagelijksche leven van weinig beteekenis. Dan ging iedereen slordig gekleed in oude doeken en
was heer van slaaf moeilijk te onderkennen. Maar bij bijzondere
gelegenheden moest 't verschil toch gezien worden, tusschen
armen en rijken, in tooi van kleur op hoofd en schouders.
Kaka Miting werd met de jongens uitgezonden om hen wat
op te knappen. Ze reden eerst naar 't niet veraf zijnde riviertje.
Daar moesten ze baden en hun beenen, armen en gezicht eens
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flink wasschen, voorzoover dat ten minste mogelijk was zonder
gebruik van zeep. Hun vuile lendendoeken werden uitgespoeld
in het stroomende water en waren spoedig droog in den fellen
zonneschijn. Een der slaven was meegegaan en wreef hen goed
in met uitgekauwde kokosnoot, zoodat ze blinkend glommen
van 't vet.
Ze waren liever vuil en ongewasschen gebleven, maar ze
onderwierpen zich aan deze schoonheids-bewerking, omdat ze
wel begrepen, dat men voor zulk een bezoek ook bijzonder behandeld moet worden.
Zoo opgeknapt kwamen ze weer terug bij Oemboe Rada Hapa
Manoe, die de jongens eens van alle kanten bekeek en toen
zei : „Goed — maar zoo kunnen ze toch niet meegaan. Een
mooie schouderdoek ontbreekt en die is thuis in de mandjes.
Ga naar den Chinees en koop voor hen gekleurde baadjes en
eenige vademen goed voor hoofddoeken."
Achter Kaka Miting aan stappend, verdwenen de jongens om
inkoopen te doen. Opgetuigd en opgetogen kwamen ze terug.
Ndiloe had een wit-rood gestreepte trui en Katongoe een blauwwitte. Groene en gele reepen goed waren om hun vale hoofdharen gebonden als een tulband.
Ndiloe bekeek Katongoe en Katongoe bekeek Ndiloe, maar
ieder vond zichzelf toch mooier dan den ander. Tevreden waren
ze en met ongeduld wachtten ze den tijd van vertrek af.
Eerst moest er gegeten worden, want bij zoo'n feestelijken tocht
behoorde een feestelijk maal. Behalve rijst en gedroogde zoute
visch, werd een in de vlammen geroosterde jonge haan opgediend.
Veel trek hadden de jongens niet, vol van verlangen als ze
waren en vol trotsch over hunne mooie kleeding. Ze konden 't
eten bijna niet door de keel krijgen, al namen ze ook telkens
een slok water uit de geel steenen kruik.
De zon stonds reeds recht boven hunne hoofden en 't was
dus twaalf uur, maar nog werden er geen aanstalten van vertrek gemaakt.
Als parmantige haantjes liepen de jongens heen en weer,
opdat ieder toch goed kon zien, hoe helder ze glommen van de
klapperolie en hoe mooi ze gekleed waren.
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Oemboe Rada Hapa Manoe haastte zich echter niet.
Een groot man heeft al den tijd en moet nooit tevroeg, maar
wel telaat komen.
Eindelijk kwam de tijd van wegrijden. De paarden waren
dien morgen ook gebaad en afgewreven, zoodat hun huid glansde
in de zonnestralen. Oemboe Rada Hapa Manoe met een zestal
volgelingen, allen in kleurige kleederdracht, gewapend met lans
en schild, reed het erf af. Kaka Miting voorop en Oemboe Ratoe
als de laatste van de rij ruiters. De jongens op hunne kleine
paardjes in 't midden.
't Was twee uur in den middag. Benauwend was de hitte op
de boomlooze havenplaats. De menschen hielden zich in huis,
want gloeiendheet waren de koraalsteenen van den steenachtigen
grond.
Stapvoets reed de ruiterstoet de kustplaats uit, nagezien door
enkele droomers in de schaduw van een huisje.
Na een half uurtje rijden werd een snel stroomend riviertje
doorwaad en na een paar kalkheuvels te zijn overgetrokken,
kwam men in de wijde vlakte van de groote rivier, waar de
nederzetting van de vreemde kolonisten was.
't Waren Savoeneezen, die als landbouwers en veefokkers,
eigen dor eiland hadden verlaten en hier in dit vruchtbare dal,
met zijn honderde lontarpalmen, een zorgeloos en gemakkelijk
bestaan vonden. Zij stonden op tamelijk goeden voet met de
Soembaneezen, die grond genoeg hadden en door hen niet gehinderd werden, integendeel van hen dikwijls hulp ontvingen
bij 't uitvechten van onderlinge veeten.
In deze nederzetting aan den oever van de groote rivier was
een kleine Christengemeente, waar sedert kort een jonge zendeling was komen wonen, die vooral aanraking zocht met de
Soembaneezen.
Door 't verleenen van medische hulp, had hij reeds in enkele
maanden tijds een groote bekendheid verkregen als Heer der
Medicijnen.
Op 't ruime zendelingserf met de hooge tamarinde-boomen, was
een groot plankenhuis gebouwd. De omloopende galerij van
het zware rieten dak gaf koelte van schaduw in de verzengende
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zonnestralen van iederen dag. Een school en kerk, ook van
inlandsche materialen gebouwd, vormden met het huis een complex van gebouwen, dat scherp afstak tegen de bouwvallige en
onooglijke huisjes van de Savoeneesche kampong.
Een breede, hoog opgeschoten cactushaag, als bescherming
tegen 't rondloopende vee, omsloot 't geheel.
In roerlooze stilte stonden de slanke lontarpalmen en de breed
gekruinde, hooge tamarinde-boomen. Geen geluid werd gehoord
en geen beweging was te zien in de felle middaghitte, die zwaar
drukkend neerhing. De lucht trilde van de warmte, als voor
een bakkersoven.
VOOr 't groote hek, dat toegang gaf tot het erf, lag een kudde
schapen, amechtig ademhalend met open bek, dicht tegen elkaar
aan, in 't witte, mulle stofzand.
De doffe stilte werd verbroken door 't knorren van een
varken, dat verschrikt opstoof uit een kuil, bij 't naderen van
den ruiterstoet.
Een paar magere honden sloegen aan, woedend blaffend onder
een huis. Maar geen mensch kwam te voorschijn om te zien
wat dat hondengerucht beteekende.
De liggende, hijgende schapen versperden den toegang tot
't hek van het zendingserf. Ze waren te loom om op te staan.
Sterk in hun getal, bewogen zij zich niet. Als iemand voorbij
wilde, moest hij er maar omheen loopen, want opstaan en ruim
baan geven, wilden zij niet.
Kaka Miting was genoodzaakt van zijn paard te springen.
Met harde voeten schoppend, dwong hij enkele dieren om ruimte
te geven. De heele kudde kwam nu in beweging en sprong
overeind, groote stofwolken van fijn wit zand opjagend, ondoorzichtbaar als rook van nat vuur.
De weg naar 't huis was eindelijk vrij. De ruiters, te paard
blijvende zitten, wachtten totdat Kaka Miting 't hek opengedaan
had en reden nu stapvoets achter elkaar naar binnen. Een
groote zwarte hond stond heftig blaffend, op 't cement van de
voorgalerij van 't planken huis, maar kwam niet naar buiten.
Zijn taak was niet menschen te verjagen, alleen kennis te geven,
dat er bezoekers waren. Schapen en honden en varkens, die
Marspot
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binnendrongen, zou hij blaffend en bijtend naar buiten drijven,
maar nu bleef hij staan op zijn post, als bewaker van het huis.
Een kleine jongen, gekleed in donkerblauw broekje met
helderwit baadje, kwam langzaam om 't huis heen aansloffen,
om te kijken, wie de kalme middagrust van slapers stoorde. Den
stoet gewapende ruiters ziende, keerde hij zich vlug om en
rende naar achteren, roepende „Soembaneezen! Soembaneezen!"
Langzaam waren de ruiters 't erf opgereden, links langs 't
groote huis, en zich van hunne paarden latende glijden, zochten
zij naar een boom of struik om hunne dieren vast te binden.
Uit een der kamers van de lage, met grasriet gedekte bijgebouwen,
kwam een jonge man te voorschijn, die bedaard op hen toeliep
en vroeg : „Wat is uw komen en wien wilt gij zien ?"
Kaka Miting antwoordde : „Ons komen is tot den Witten
Heer, wiens woord gisteren was: Kom morgen, als de zon gaat
dalen."
Adriaan, de tolk en kenner van verschillende dialecten, maakte
een beweging met zijn hand en zei : „Mijnheer is nog in huis,
maar zal straks naar buiten komen. Heb slechts geduld en gij
zult hem zien. Bindt de paarden vast en gaat daar zitten in de
zij-galerij en wacht totdat hij komt. Ik zal kennis geven van
uw bezoek."
Op een lange bank onder de zij-galerij, leunend tegen de
planken omwanding, ging Oemboe Rada Hapa Manoe met zijn
gevolg zitten, de beide jongens tusschen hen in. In zwijgzame
stilte waren zij wachtende.
De Witte Heer sliep, zooals gewoonlijk tusschen twee en drie
uur, maar heden wel buitengewoon vast. Anders werd hij wakker
door 't minste geluid van hond of mensch. Nu sliep hij door,
totdat Adriaan, de achterdeur van 't huis binnengegaan zijnde,
op de deur van de slaapkamer klopte en riep : „Heer ! er zijn
Soembaneezen."
Tot driemaal toe mdest hij kloppen en roepen, eer 't antwoord
kwam : „Ja — ja — ik kom."
Geen wonder, dat hij zoo vast sliep gedurende 't warmste
gedeelte van den dag. 's Morgens voor zessen was hij reeds
buiten geweest en na een kopje koffie gedronken te hebben,
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had hij allerlei huishoudelijke zaken moeten regelen. Zijn jonge
vrouw was enkele dagen geleden voor een paar maand naar
Java vertrokken en 't heele bestuur van het huishouden, een
twaalftal jongens en meisjes, was voor zijn rekening en verantwoording.
Na 't ontbijt en de morgengodsdienstoefening, was om acht
uur al de polikliniek begonnen. Bijzonder druk was 't dien
morgen geweest, meer dan veertig menschen moesten geholpen
worden. Toen was er een bode gekomen met 't dringend verzoek
om hulp. Een jong meisje uit de kampong Oema Kalada, was
bij 't water scheppen uit de rivier, door een krokodil gebeten en
lag zwaar gewond en half-dood onder een boom. Men durfde
haar niet vervoeren en of mijnheer zelf even wilde komen.
Om elf uur was hij te paard in vluggen ren er heen gereden.
't Meisje had een breede gescheurde vleeschwond in haar linkerkuit. Nadat 't noodige verband was aangebracht, had men haar
naar een tuinhuis in de buurt gedragen. Belovende den volgenden
morgen terug te komen, was 't over twaalven geweest eer hij
thuis was.
Nauwelijks was hij van zijn paard gegleden, of daar stond Adriaan
bij hem met de boodschap : „Heer, terwijl gij er niet was, is er
een man achter over de omheining geklommen. Dringend vraagt
hij uw hulp. Als 't mijnheer belieft, wil hem dan terstond hooren."
Al stond 't eten op tafel, 't was noodig, dat deze man, die op
zoo'n eigenaardige wijze was binnengekomen, eerst gehoord werd.
„Als mijnheer 't belieft, zoudt u dan achter in den stal willen
komen, want de man durft zich niet te vertoonen in 't licht van
de zon. Hij is bang, dat hij gezien zal worden en dat men zijn
schuilplaats zal verraden."
Aan 't verzoek werd voldaan. Samen liepen zij naar den stal,
aan 't einde van de reeks bijgebouwen. Daar in een donker
gedeelte, hurkend op den grond, zat een gedaante, geheel gehuld
in een grooten vaalzwarten doek, die zelfs hoofd en aangezicht
bedekte.
Op den roep van Adriaan: „Ha vriend! Hier is de Witte Heer!
Spreek uw woord !", liet de man den doek over zijn hoofd wegvallen. Een ellendig vermagerd gelaat werd zichtbaar, waaruit
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twee donkere oogera angstig schichtig opkeken en rondkeken.
Hij ging langzaam overeind staan, maar liet zich terstond
weer op de knieën vallen en met zijn beide armen de beenen
van den Witten Heer omvattend, riep hij : „Heb medelijden! Heb
medelijden! Red mij en help mij 1"
Wat hij eigenlijk te zeggen had, was moeilijk te begrijpen,
daar de man een berg-dialect sprak, zoodat Adriaan als tolk
moest optreden, om 't gesprokene over te brengen.
Nadat de man uitgesproken had, vertelde Adriaan : „Heer, de
man heet Rondja en zegt, dat hij komt uit een berglandschap,
vier dagen reizen hier vandaan. Zijn werk was op een kudde
paarden van zijn meester te passen. Maar buiten zijn schuld, is
er 's nachts een mooi paard uit de kudde gestolen. En nu dreigde
zijn meester, dat als hij 't paard niet terugbracht, men hem dood
zou slaan met stokken, gelijk eert hond dood geknuppeld wordt
en dat zijn hoofd op een struik in 't veld zou worden gehangen,
als waarschuwing voor slechte bewakers van een kudde. Hij is
't gestolen paard gaan zoeken, dagen lang, maar heeft 't niet
kunnen vinden. Terugkeeren naar zijn meester durft hij nu niet,
want die zal hem zeker dooden. Daarom is hij hierheen komen
vluchten en vraagt of u hem naar de havenplaats wilt brengen
bij den Witten Heer, die de Vlag bewaakt, want daar zal hij
veilig zijn voor de wraak van zijn meester."
Op de vraag, waarom hij eerst hierheen kwam en zelf niet
rechtstreeks naar de havenplaats was gegaan, om zich onder
bescherming van den Witten Heer daar te stellen, had de man
geantwoord, dat hij dat had willen doen, maar zich overdag
niet . durfde te vertoonen. Afgezanten van zijn heer, die hem
reeds zoo lang miste en wel begreep dat hij daarheen zou vluchten,
bewaakten overdag de toegangen tot de havenplaats. Zij zouden
hem grijpen en gebonden meenemen en zijn heer zou hem
dooden. Als de zon onderging en 't donker werd, sloot men de
groote poort van de havenplaats en niemand kon naar binnen,
zoodat hij ook dan er geen schuilplaats kon zoeken. Reeds vier
dagen had hij zich verborgen gehouden in 't strandbosch, maar
de honger dreef hem hierheen om hulp te vragen.
Dit schijnbaar geloofwaardige verhaal drong tot medelijden
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en tot hulp, hoewel voorzichtigheid gebood zich zoo weinig
mogelijk in te laten met de twisten van de Soembaneezen, die optredend als eigen rechters, geen inmenging van vreemden duldden.
Maar die arme slaaf, van honger uitgeteerd, vluchtend voor
een wreeden dood, moest geholpen worden. Men kon hem toch
niet onbarmhartig van 't erf verjagen en zeggen : „Ga naar uw
meester en laat hij uw rechter zijn?"
Onverbiddelijk zou hij vermoord worden.
Aan Adriaan werd dus gezegd, dat hij den man moest geruststellen. Hier was hij veilig en al kon 't vandaag niet, morgen
zou men hem wel naar de havenplaats brengen, waar niemand
hem meer kon grijpen.
Met de woorden : „Geef den man te eten en laat hem in den
stal blijven ; morgen zullen we verder zien," ging de Witte Heer
heen.
Na haastig gegeten te hebben, was hij naar zijn slaapkamer
gegaan, totdat Adriaan hem riep en wekte uit zijn slaap.
Hoorende dat Oemboe Rada Hapa Manoe er was, om medicijnen, gunde hij zich geen tijd eerst te gaan baden, gelijk de
gewoonte was na 't middagslaapje, maar hoofd en handen verfrisschende in een waschkom, kwam hij spoedig gekleed naar
buiten.
Na de gewone begroetingen, was 't eerste werk, de beenwond
van Oemboe Rada Hapa Manoe nauwkeurig te onderzoeken.
't Was een verwaarloosde, oude wond, die krachtige behandeling
vereischte, maar toch wel te genezen was. Hij werdlverbonden
en de noodige medicijnen werden ingepakt en de noodige
instructie voor de behandeling werd gegeven. Intusschen had
een jongen enkele stoelen naar buiten gebracht en gezeten in
de koele schaduw van de groote tamarinde-boomen, begon een
geanimeerd gesprek.
Oemboe Rada Hapa Manoe, op zijn gemak gesteld door de
vriendelijke ontvangst, had van alles en nog wat te vragen,
terwijl de Witte Heer van zoo'n voornaam hoofd uit een ver
gelegen landschap, ook gaarne allerlei inlichtingen wilde hebben
over land en volk.
Al moest Adriaan, de tolk, door dialectische moeilijkheden,
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telkens helpend en verduidelijkend optreden, 't duurde niet lang
of vraag en antwoord van weerszijden was in vollen gang.
Eindelijk durfde Oemboe Rada Hapa Manoe met de vraag
voor den dag komen, waarop hij boven alles gaarne een antwoord had.
„Heer, als gij niet boos wordt, geef mij dan antwoord op de
vraag, die wij telkens in ons land hooren. Wat komt die Witte
Heer hier zoeken in 't hem vreemde land? Paarden koopen,
zooals de Arabieren, is zijn werk niet. De Vlag bewaken, doet
de Witte Heer op de Havenplaats. Medicijnen uitreiken, zonder
te vragen naar geld, wie heeft dat ooit gehoord ? Wij zouden
dus gaarne willen weten, waarom gij eigen land en water verlaten hebt en zijt komen wonen in dit land, onder de schaduw
van de hooge tamarinde-boomen."
Door deze vraag had de zendeling, als ongemerkt, de gelegenheid gekregen te spreken van den eenigen Naam, die onder den
hemel gegeven is. Vol aandacht luisterde Oemboe Rada Hapa
Manoe toe, toen er gesproken werd van den eenigen, waarachtigen God, Schepper van hemel en aarde ; hoe Hij den zondigen
mensch van alle landen liefhad en wilde, dat men naar Zijn
Woord zou hooren en in Zijn wegen zou wandelen. Hoe die
barmhartige, rechtvaardige God, Zijn eenigen Zoon had gezonden,
opdat de schuldige mensch weer in genade tot Zijn kind zou
worden aangenomen en dat er daarom alleen in Jezus Christus
redding en zaligheid was.
Al had Oemboe Rada Hapa Manoe met aandacht geluisterd,
uit de nu volgende vragen bleek wel, dat hij er weinig van
begrepen had. Hij zat teveel in de begrippen van zijn Heidendom vast, dan dat de geestelijke boodschap van het Evangelie
hem iets te zeggen zou hebben. Het geestelijk leven heeft immers
alleen in zoover beteekenis, als 't van voordeel kan zijn voor
het stoffelijk leven.
Offers en gebeden hebben geen ander doel, dan de goden of
geesten over te halen, ja desnoods te dwingen, den mensch te
dienen en gunstig te zijn en gelukkig te maken met stoffelijke
zegeningen. Hij kon zijn gedachten niet losmaken van de aarde
en van 't aardsch bestaan, alsof dat niet 't een en 't al zou zijn.
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De boodschap, dat Gods Zoon op aarde was gekomen om den
weg naar den hemel te wijzen, hoe men alleen in Hem vrede
kon krijgen in leven en sterven, was een leege, inhoudlooze
klank voor hem.
Daarom was zijn eerste vraag : „Heer, uw woord is, dat wij
den eenigen God moeten dienen en Hem alleen. Maar hoe kunnen
wij weten, wie Hij is en waar Hij is ? Al spreekt Hij tot u in
het Groote Boek, dat is voor ons gesloten. Onze goden en geesten
spreken tot ons door de lever en door de ingewanden van kip
of varken of buffel.
Dat kunnen wij lezen en verstaan, gelijk wij geleerd hebben
van onze voorvaderen. 't Past ons niet een nieuwen weg in te
slaan en den goeden ouden weg te verlaten."
Toen hem gezegd werd, dat de eenige God recht heeft op alle
menschen en eischt, dat allen Hem zullen dienen ; dat Hij daarom
Zijn boden zendt tot alle land en tot alle volk, opdat zij Zijn
Woord zullen leeren kennen en dat dit Woord ook nu hier gepredikt werd, had Oemboe Rada Hapa Manoe een andere vraag,
om aan de klem van redeneering te ontkomen.
„Heer, als wij dien eenigen God gaan dienen, zal Hij ons dan
ook zegen geven ? Zullen wij dan niet meer ziek worden of
sterven ? Zullen onze tuinen veel vrucht voortbrengen en zal
aan onze kudden op het veld geen onheil overkomen ? Zullen
de muizen onzen oogst niet meer opeten en zullen onze paarden
en buffels niet meer gestolen worden door onze vijanden ? Zal
geen giftige slang ons meer bijten en zal geen kiekendief onze
kuikens meer rooven ? Zullen onze vijanden vernietigd worden,
als zij ons aanvallen en zullen al onze bezittingen zich vermeerderen in zilver en in goud ?"
Maar toen gesproken werd, dat de ziel meer is dan het lichaam
en dat 't aardsche leven niet is te vergelijken met het leven,
dat eenmaal komen zal, haalde Oemboe Rada Hapa Manoe zijn
schouders op en zei : „Heer, uw woord was, dat uw God almachtig is en dat wij loopende op Zijn weg, Zijn kinderen zijn,
voor wie Hij zal zorgen. En dan weer is uw woord, dat ziekte
en ramp en onheil en tegenspoed ons zullen blijven overkomen.
Hoe kan dat ? Als Hij onze Vader is, waarom zou Hij ons dan
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in onzen nood niet helpen ? Kan Hij ons niet beschermen of
wil Hij ons niet geven Zijn zegen, als wij er om vragen ?"
Toen hem er op gewezen werd, dat de zondige mensch op
geen enkelen zegen van God recht heeft, zeide hij : „Ja, als wij
Zijn bevel overtreden en niet doen, wat Hij geboden heeft, dan
is men schuldig en zal men boete moeten betalen. Nu zegt u,
dat alles staat geschreven in het Groote Boek en daarom is dit
mijn vraag : Welaan ! leer 't ons, opdat wij het weten en niet
schuldig zijn. Wij zullen volgen en niet missen en zoo zullen
wij vele goederen verkrijgen als gehoorzame kinderen. Zeg mij,
welke zijn de geboden van dien hoogen Hemelheer en langs
welken weg moeten wij gaan, opdat Hij niet straffe maar zegene.
Als wij Zijn gebod kennen, kunnen wij het volbrengen en geen
onheil zal ons overkomen."
In 't kort werden hem de Tien Geboden voorgehouden, maar
bij ieder gebod zei hij hoofd-knikkend : „Ja, dat kan ik doen !
Werkelijk, die geboden zijn niet zwaar en gemakkelijk zijn ze
te volbrengen. Als ik dus den ouden weg verlaat en den nieuwen
weg volg, zal die hooge Hemelheer mij dan alles geven wat ik
vraag ?" Toen die belofte niet kon gegeven worden en hem werd
gezegd, dat de nieuwe weg dikwijls moeilijker zou zijn dan de
oude weg, werd Oemboe Rada Hapa Manoe ongeduldig en zei :
Maar als ik deze dingen doe en toch komt er ziekte en onheil,
waarom zal ik dan verlaten mijn Marapoe, die wel voor mij
zorgt, als ik nauwkeurig volg, wat hij gezegd heeft tot de
vaderen ?"
Aan het gesprek werd een ongewenscht einde gemaakt, doordat
een oude man, die 't hek was binnengekomen en op een korten
afstand hurkend was gaan zitten, telkens zijn hand opstak. De
man moest wel een dringende boodschap hebben, dat hij op
een dergelijke stille wijze aan 't woord trachtte te komen.
Op zijn gebaren opmerkzaam geworden, wenkte de Witte
Heer hem wat te naderen en vroeg naar de oorzaak van
zijn komen.
„Heer, ik ben gezonden door Oemboe Diki van Mboeloeng.
Een van de kleine meisjes in zijn huis is erg ziek. Vanmorgen
mankeerde zij nog niets, maar vanmiddag kon zij niet eten.
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Pijn in de keel en zij kan bijna niet slikken. 't Scheelt niet veel
of zij stikt en sterft. Als 't de Witte Heer belieft, zoo is 't woord
van mijn meester, heb medelijden en kom terstond."
,Gij hoort 't, Oemboe," zei de Witte Heer tot zijn gast, „ons
gesprek moet eindigen. Maar kom morgen terug. Niet ver is de
afstand van de havenplaats naar hier."
Oemboe Rada Hapa Manoe stond op en beloofde den volgenden
middag weer te komen, want hij had nog veel te zeggen en
te vragen.
De beide jongens, Ndiloe en Katongoe, hadden tijdens het gesprek onbeweeglijk stil gezeten, al hadden hunne scherpe oogen
overal rondgekeken. Dit erf was dan ook zoo gansch anders,
dan dat van den Arabier op de havenplaats. 't Was hier overal
zoo schoon. Nergens lag er vuil op den grond en zij hadden
zelfs gezien, dat iemand bezig geweest was met 't aanvegen van
boombladeren. Ze werden in een mand gedaan en weggebracht.
Waarom zou men dat doen en waarvoor zou men die bladeren
gebruiken ?
Er liepen wel telkens menschen heen en weer, maar er was
geen geroep en geschreeuw. 't Was alles zoo kalm en bedaard
en rustig. Zij zouden gaarne eens rondgeloopen hebben, want
vooral het groote huis met de bijgebouwen trok hun aandacht.
Hoe zou 't daarbinnen uitzien en hoeveel menschen zouden er
wel inwonen ?
Maar ze durfden niets zeggen of vragen, want als de mannen
spreken, hebben de kinderen te zwijgen.
Toen ze allen opstonden en de mannen de paarden gereedmaakten om te vertrekken, vroeg Katongoe aan zijn vader :
,Vader, mogen wij morgen ook weer mee ? En wilt u dan vragen
of wij 't huis van binnen eens mogen zien ?"
De Witte Heer hoorde die vraag en Katongoe op den schouder
kloppende, zei hij : „Ha knaap ! kom morgen maar, dan zullen
we eens zien of er wat is in een kist voor jou en je makker."
De oogen van Katongoe glinsterden van verlangen, maar hij
durfde toch geen woord zeggen tegen zoo'n groot heer. Hij stak
daarom zijn hand op en mompelde zacht : „Ja".
Oemboe Rada Hapa Manoe met zijn gevolg was te paard gestegen
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en 't laatste afscheidswoord werd gehoord : „Haromoe — morgen —
keeren onze paarden terug."
In stofwolken van fijn wit zand gehuld, was de stoet spoedig
verdwenen.

XVII. DE WRAAK VAN RONDJA.

D

bode van Oemboe Diki, een magere merrie aan de
Ehand
houdende, stond geduldig te wachten. De Witte

Heer had reeds bevel gegeven zijn paard te zadelen,
maar ging nu zelf naar achteren, naar den stal, om er
wat spoed achter te zetten.
Terwijl de jongens bezig waren 't paard te zadelen, keek hij
eens rond, waar de vluchteling zat. Hij vond hem in een donkeren
hoek, gehurkt op den grond, geheel gewikkeld in zijn vaalzwarten
doek. Dichterbij komende, raakte hij hem aan en zei : „Ha vriend!
Hoe gaat 't er mee ? Hebt ge al gegeten ? Blijf maar rustig hier.
Morgen zullen wij je wel wegbrengen."
Maar de man verroerde zich niet en gaf niet 't minste antwoord. Wie kon er ook weten, wat er in zijn hoofd en hart
omging ? Een benauwd en angstig uur had hij doorgemaakt.
Vanuit den stal had hij dien stoet ruiters 't erf zien oprijden,
afstijgen en hunne paarden vastbinden. Nieuwsgierig toekijkend
uit zijn schuilplaats, had hij terstond zijn meester Oemboe Rada
Hapa Manoe herkend.
Trillend en bevend had hij zich in een hoek verborgen.
Hoe had zijn heer hem zoo spoedig kunnen ontdekken ? Wie
zou hem verraden hebben ?
Natuurlijk was zijn meester gekomen, om hem op te eischen
en gebonden mee te nemen. Een vreeselijke dood stond hem
te wachten.
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Hij had wel willen vluchten, maar waarheen ? Als hij buiten
den donkeren stal kwam, zou iedereen hem zien en dan was
geen ontkomen mogelijk.
Hij moest een uitweg zoeken. Dicht achter den stal was de
breede hooge cactushaag. Als men hem kwam halen, zou hij
met 't kapmes in zijn hand, misschien daar doorheen kunnen
ontvluchten.
Eerst maar eens afwachten, wat er gebeurde. Vanuit zijn
donkeren schuilhoek bleef hij angstig, nauwlettend toekijken.
Wat was de Witte Heer vriendelijk tegen Oemboe Rada
Hapa Manoe ! Wat spraken zij opgewekt met elkaar ! Hij kon
zelfs nu en dan den vroolijken lach van zijn meester hooren. Maar
geen woord van 't gesprek was er te verstaan.
Wat keek die Kaka Miting listig rond ! Zou hij weten, dat in
den stal zijn schuilplaats was ?
Wat zouden zij toch zoo lang en zoo veel te praten hebben ?
Kwam er dan geen einde aan die samenspreking ?
Jammer, dat op zoo'n afstand geen enkel woord was te verstaan.
Totdat bij 't afscheid hij duidelijk hoorde : ,Haromoe — morgen —
dan keeren onze paarden terug."
En dat woord ,haromoe" dreunde nu in zijn hoofd en deed
zijn hart angstig kloppen.
Wat was de beteekenis en de bedoeling ? Zou zijn meester
morgen terugkomen en zou de Witte Heer hem dan overleveren?
,Haromoe — morgen zal ik je wegbrengen !" had de Witte
Heer tot hem gezegd en nu herhaalde hij 't weer in den stal.
Wegbrengen ? Waarheen en naar wien ?
Angstig benauwd werd 't hem, maar ook een grimmige haat
begon te gloeien in zijn hart.
Valsch is die Witte Heer ! Vriendelijk spreekt hij tot den
slaaf, maar dan vriendelijk houdt hij een samenspreking met
zijn meester, die zijn leven zoekt.
Vriendelijk belovend hem weg te brengen, morgen naar de
havenplaats. Maar zal hij hem niet onderweg overgeven in de
handen van zijn grimmigen meester ?
De Witte Heer, met zijn lachend gezicht, is hij niet gespleten
van tong en dubbel van hart ?
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Wat te doen ? Hoe te ontkomen, waar allen samenspreken om
hem te vangen ? Zou hij dan toch vermoord worden en moeten
sterven als een hond ?
Vreeselijke, angstige gedachten hielden hem bezig. Maar roerloos en onbewogen hield hij zich, toen de Witte Heer tot hem sprak.
En deze was zich niet bewust, wat er omging in de ziel van
dien armen slaaf.
Hoe kon hij weten, dat deze Rondja gezocht werd door dien
Oemboe Rada Hapa Manoe ?
Door 't eigen verhaal van den man, zag hij in hem geen
valschen paardendief, die rechtens door zijn meester voor straf
werd nagespeurd, maar hij beschouwde hem als een armen slaaf,
die door een wreeden meester in wraakzuchtige willekeur werd
gezocht.
Dat meester en slaaf zoo op één dag samen waren op zijn erf,
kon niemand denken.
Evenmin als de Witte Heer wist, dat Oemboe Rada Hapoe
Manoe een weggeloopen slaaf zocht, had deze 't minste vermoeden, dat de gevluchte Rondja zoo dichtbij verborgen zat.
Dan zou hij wel anders zijn opgetreden en had desnoods met
dreigend geweld dien paardendief gegrepen. Nooit zou hij gezegd
hebben : haromoe -- morgen —, maar terstond zou hij zijn recht
als meester hebben laten gelden.
Als hij geweten had, dat de Witte Heer dien Rondja verborgen
hield, zou hij niet zoo vriendelijk afscheidnemend zijn heengegaan.
En als de Witte Heer geweten had, dat die Rondja zoo hardnekkig door Oemboe Rada Hapa Manoe werd gezocht, zou hij
niet zoo kalm beschermend tot den slaaf gesproken hebben,
alsof er geen gevaar dreigde.
Effen blauw was de stralende middaglucht en rustig was het
in de schaduw van de hooge tamarinde-boomen.
Opgewekt en tevreden was Oemboe Rada Hapa Manoe heengereden en vriendelijk bemoedigend sprak de Witte Heer tot den
armen vluchteling. Maar in 't hart van Rondja gloeide een bittere
wrok. Angst voor zijn meester en haat tegen den vriendelijkvalschen Witten Heer.
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Haromoe, haromoe — morgen, morgen, dreunde 't in zijn hoofd.
Het paard was gezadeld en voorafgegaan door den bode op
zijn magere merrie, was de Witte Heer vertrokken.
In 't dorp van Oemboe Diki stond men reeds uit te zien naar
zijn komst. Langzaam liet 't dorpshoofd zich uit de voorgalerij
van zijn huis zakken en bleef staan wachten.
„Heer, zeer spoedig is uw komen ! Erg ziek is 't kind, maar
gij kunt helpen," sprak hij bedaard.
Samen klommen zij in 't hooge donkere huis, waar in een
afgeschoten kamertje, 't zieke kind lag. Benauwd en rookerig,
was 't er zelfs voor een gezond mensch moeilijk te ademen.
Een walmend harsfakkeltje gaf een flauw schijnsel.
In die duisternis en in die atmosfeer was niet te helpen. De
moeder werd gevraagd, met de kleine naar de deuropening te
komen, waar 't tenminste eenigszins licht was. Kreunend onmachtig bewoog zich 't meisje slechts slap. Een benauwende
keelontsteking dreigde 't met een verstikkingsdood.
't Was duidelijk, dat slechts krachtige en spoedige hulp hier
misschien nog redding kon brengen, maar in dit dompige rookerige huis was niet te helpen.
„Oemboe", zei daarom de Witte Heer, „waar is uw woord en
erg ziek is het kind. Laat de moeder met 't meisje, zoo spoedig
mogelijk gaan naar mijn huis, onder de hooge tamarinde-boomen.
Als 't te helpen is, zal ik 't daar kunnen helpen. Daar zijn
medicijnen, die niet hierheen kunnen gebracht worden. Laat
daarom de kleine zelf brengen".
Schijnbaar onbewogen hoorde Oemboe Diki toe. Ook de moeder,
die 't kind weer op haar schoot had genomen, nadat 't onderzocht was, keek stilzwijgend op, maar zei niets.
't Was een moeilijke beslissing, om 't kind zoo geheel en al
aan den Witten Heer, in vreemde omgeving toe te vertrouwen.
„Heer, mag de grootvader en de vader ook meekomen en
bewaken de moeder met 't kind ?" sprak Oemboe Diki eindelijk.
Toen toestemmend geantwoord was, volgde er een fluisterende
bespreking van de vrouwen in huis. Tenslotte klonk 't woord :
„Heer, wij zullen komen."
„Nu, haast u dan, want eer de zon ondergegaan is, moet de
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kleine in mijn huis zijn," zei de Witte Heer. „Ik ga vooruit en
zal de medicijnen gereedmaken. Maar haast u, eer 't telaat is !"
Weer te paard klimmend, reed hij snel heen en was na een
kwartiertje weer thuis. Met behulp van een der jongens, werd in
de ruime binnengalerij een houten rustbank met bultzak, voor
de kleine patiënt in gereedheid gebracht. Een tule klamboe werd
boven 't bed uitgespannen en een stoomketel klaargezet.
Een half uur later, eer de zon nog ondergegaan was, kwam
een lange rij menschen, achter elkaar het hek binnenstappen.
Voorop liep de grootvader, met een stok als staf in de hand.
Dan volgde de grootmoeder, de moeder met 't kind en een viertal
vrouwen, die ieder een mand op 't hoofd droegen. Rijst en mais
en vruchten brachten ze mee, terwijl de vader, die den stoet sloot,
een grooten haan onder zijn rechterarm vastgeknepen hield.
Aarzelend en langzaam liepen zij op 't huis toe, waar de Witte
Heer hen wenkend stond te wachten. Maar zij overwonnen hun
vrees en door de voorgalerij heen, kwamen zij in de binnengalerij. Zwijgend gingen zij hurkend zitten op den cementen
vloer, afwachtend wat er gebeuren zou.
Door de vriendelijke woorden en de rustige omgeving kwamen
ze spoedig wat op hun gemak, zoodat de moeder gewillig toeliet,
dat de Witte Heer 't zieke kind uit haar armen nam en op 't bed
neerlei. Nieuwsgierig keken zij toe, hoe de groote dampende
stoomketel dichtbij de kleine werd geplaatst, maar toen de klamboe
naar beneden werd gelaten, om 't kind met bed en al geheel te
omspannen, werd de moeder angstig en schuifelend over 't cement,
kroop zij er ook onder, bang de kleine zoo alleen te laten.
Stilzwijgend en onbeweeglijk bleven de anderen zitten toekijken.
't Was intusschen donker geworden in huis en de Witte Heer
was bezig de groote hanglamp aan te steken, toen plotseling
gegil en geschreeuw door de gang heen, van achter 't huis naar
voren drong.
„Er is zeker twist achter onder de jongens", zei de Witte Heer,
„ik zal eens even gaan zien."
Vlug door de donkere gang loopend, de achtergalerij overstekend, haastte hij zich naar de bijgebouwen, waar in een der
kamers klagend gejammer werd gehoord.
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In 't schemerdonker rende hij naar die kamer, stak zijn hoofd
door de deuropening en riep : „Wat is dat hier voor een geschreeuw ?"
In de duistere kamer was niets te onderscheiden, maar toen
hij zoo in de deuropening stond, ontving hij een geweldigen klap
tegen zijn hoofd, die hem tegen den grond sloeg.
Maar hij wist weer overeind te komen en naar buiten 't erf
oploopend, riep hij : „Help, de Soembaneezen vermoorden den slaaf."
't Was en bleef echter benauwend stil ! 't Scheen alsof het erf
en huis geheel verlaten was. Niemand gaf antwoord en geen
mensch kwam te voorschijn. Om 't huis heen naar voren loopend,
struikelde hij eenige malen. 't Bloed liep in stralen over zijn
gezicht en over zijn kleeren.
Hij wierp 't hek open en riep tegen de stille dorpshuizen :
„Help, help."
Eenige mannen en vrouwen kwamen aarzelend toeloopen. Door
bloedverlies verzwakt, zonk hij in de knieën en kon nog zeggen :
„Help toch, ze vermoorden den slaaf achter in de kamer."
De oude onderwijzer kwam nu uit zijn huis, aan de overzijde
van den weg, aanrennen en hem onder de schouders opbeurend,
werd de zwaargewonde voetje voor voetje naar dat huis geleid,
waar men hem op een langen rietstoel in de buitenlucht neerlei
en met natte doeken 't bloeden trachtte te stelpen.
Daar klonk eensklaps de kreet : „'t Huis staat in brand."
Machteloos lag de Witte Heer ter neer en zag voor zijn oogen,
zonder dat hij in staat was op te staan of iets te doen, 't huis
in rook en vlammen opgaan.
De planken woning met het groote rietdak, werd een ontzaglijke vuurzee. Hoog stegen de vlammen in de donkere avondlucht. Ook de houten kerk begon te branden.
Roerloos stonden de hooge tamarinde-boomen in 't fel roode
schijnsel van de knetterende vlammen.
Na een uur was er niets meer, dan een rookende puinhoop
van verkoolde stammen en gebinten.
Al waren in korten tijd tientallen menschen komen toeloopen,
niemand had een hand uitgestoken tot blussching of tot redding
van den inboedel.
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Jammerend en klagend was 't gegil der vrouwen, maar verstijfd van schrik en angst, hield men zich op eenigen afstand
van erf en woning.
Een brandend huis moet men laten branden, want machteloos is
de mensch tegen 't vuur, teeken van straffende hoogere machten.
De oude grijze onderwijzer kwam eindelijk bij den Witten
Heer, dien men alleen had laten liggen op den langen stoel en
zei : „Heer, alles is verbrand ! Niets is gered, want de menschen
durfden het hek niet binnen te gaan."
Op de vraag, waarom niemand den moed had gehad, iets tot
redding van den inboedel te doen, was 't antwoord : „Heer,
Rondja, de slaaf, maakte amok. Na u neergeslagen te hebben,
is hij 't huis binnengedrongen en heeft de Soembaneezen uit de
binnengalerij weggejaagd, slaande met zijn groot kapmes. Toen
is hij weer teruggekeerd naar achteren en heeft een stuk
brandend hout uit de keuken van 't vuur genomen. Daarmee
heeft hij 't dak op verschillende plaatsen in brand gestoken.
Met zijn kapmes zwaaiend, liep hij door 't huis en heeft iedereen
dreigend op een afstand gehouden. Toen alles hoog in vlammen
stond, is hij verdwenen."
Wonderlijk en onbegrijpelijk schenen hem die woorden.
„Maar goeroe 1), 't is niet Rondja, die 't gedaan heeft, maar
Soembaneezen waren bezig hem te vermoorden in die kamer,
toen ik binnen wilde komen. En uit wraak hebben zij zeker ook
't huis in brand gestoken."
„Neen mijnheer, u vergist zich. Aldus is 't gebeurd. Rondja,
de slaaf, stond te praten met Adriaan, uw tolk. Deze zei : „Ik
zal eens gaan kijken of mijnheer al klaar is met de zieken", en
hij draaide zich om om heen te gaan. Daar voelt hij eensklaps
een harden slag tegen zijn hals. Met zijn hand naar zijn nek
grijpend, voelt hij nat en ziet heel zijn hand vol bloed. Sprakeloos, zonder geluid te geven, is hij weggeloopen naar zijn
huis.
Toen is Rondja de kamer ingegaan, waar Filippus en Thomas
aan tafel zaten. Filippus heeft hij met zijn kapmes een slag op
1)

Inlandsch onderwijzer.
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't hoofd gegeven, zoodat deze bewusteloos op den grond viel,
zonder zelfs een gil te geven.
Thomas trachtte te vluchten, maar kon de deur niet uitkomen.
Rondja viel hem aan en heeft hem vreeselijk verwond. Op zijn
gejammer is u komen toeloopen. Toen liet Rondja hem hevig
bloedend op den grond liggen en is op u aangevallen. Hij is u
nog achterna geloopen, maar kon u niet krijgen. Toen is hij 't
groote huis binnengegaan, daar kwam hij bij de Soembaneezen
in de binnengalerij. Den ouden man heeft hij bijna een hand
afgehakt en drie vrouwen zwaar verwond. Gillend zijn ze weggeloopen, het hek uit, terug naar hun dorp. De vrouw met 't
zieke kind onder de klamboe, heeft hij niet gezien. En toen hij
weer naar achteren ging, is die stil weggeslopen.
't Huis heeft hij in brand gestoken. Ama Oedjoe, de ouderling,
heeft nog naar binnen willen gaan, maar niemand durfde hem
te volgen. Uw hoed en wandelstok haalde hij uit de gang, maar
daar is Rondja op hem toegesprongen en heeft hem een hevigen
slag in den hals gegeven. Bloedend is hij naar buiten gekomen
en neergevallen. Eenige oogenblikken later was hij reeds dood.
't Bloed was niet te stelpen geweest.
Niemand durfde nu meer het hek binnengaan en Rondja zelf
is later, achter over de omheining heen, gevlucht."
Door bloedverlies verzwakt, want de slag had zijn linkerkaak
bijna verbrijzeld en 't bloeden was door een noodverband met
een lap wit goed nauwelijks te stelpen, hoorde de Witte Heer
't verhaal aan.
„Ik begrijp niet, goeroe ')," zei hij eindelijk, »waarom Rondja
dit gedaan heeft ? Wij hebben hem toch vriendelijk ontvangen
en alle hulp beloofd ? Er was toch geen enkele reden om zoo
op te treden ?"
„Neen mijnheer, een reden was er ook niet. Maar de man is
plotseling zwart van oog geworden en in zijn razernij heeft hij
't gedaan. Gek, heelemaal gek was de man."
Hulpeloos lag daar de Witte Heer in de donkere avondlucht,
buiten onder een boom voor 't huis van den onderwijzer. Klagende
1) Inlandsch onderwijzer.
Marapoc
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vrouwen en heftig pratende mannen zaten of stonden in groepjes
om hem heen.
Niets was gered en 't ergste was, dat ook alle verbandmiddelen verbrand waren, die juist nu zoo noodig waren bij de vele
gewonden. Een van de eerste vragen was dan ook : „Hoe gaat
't met de gewonden ?"
De Soembaneezen waren in hun angst met 't zieke kind in
de duisternis naar hun dorp teruggekeerd. Hoe 't met Adriaan,
den tolk, was afgeloopen, wist niemand, want die was naar zijn
eigen huis gegaan en men had niets meer van hem gehoord.
Filippus en Thomas had men naar 't huis van den onderwijzer
gedragen en in een kamer lagen ze bewusteloos op een houten
rustbank. Al was 't met moeite, de Witte Heer stond overeind uit
zijn stoel, om eens naar de gewonde helpers te gaan zien. Hulp
op de een of andere manier kon misschien nog redding brengen.
Filippus lag bewusteloos, stijf temeer. Een forsche houw had
zijn voorhoofd gespleten. Met lauw water werd de wond wat
gereinigd. Een fijn zakdoekje werd over de wond gelegd, en
gezegd, dat men met koude compressen 't hoofd koel zou houden.
Thomas lag half bewusteloos en zacht kreunend op zijn rustbank. Een tiental wonden, aan hoofd en handen en armen en
lichaam, hadden heel wat bloedverlies veroorzaakt, maar 't leken,
zoover was na te gaan bij 't schijnsel van een klein petroleumlampje, geen doodelijke wonden. De vrouw van den onderwijzer
kwam met een paar witte lakens aandragen. In lange reepen gescheurd, was er nu ten minste een verbandmiddel om de wonden,
nadat ze wat gezuiverd waren, zoo goed mogelijk te verbinden.
Zelf wazig in zijn hoofd, moest de Witte Heer telkens even
gaan zitten, eer al die wonden behandeld waren.
Maar er moest meer gedaan worden. De jammerende vrouwen
en de luid redeneerende mannen moesten tot kalmte vermaand
worden. Een woord van bemoediging en troost moest gesproken.
„Mannen en vrouwen," zoo sprak hij, zich vast houdende aan
de leuning van een stoel. „Weest niet bevreesd. Groot is 't onheil, dat door de razernij van één man over ons gekomen is,
maar grooter is God in den hemel. Donker is de nacht, maar
morgen zal 't licht zijn. Wij weten, dat onze Vader in de hemelen,
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ook voor ons zorgt in moeite en verdriet. Maar al zijn 't huis en
de kerk in vlamrhen opgegaan, al is ons hart droevig over den
dood van Ama Oedjoe en over de pijn van zooveel gewonden,
veler leven is nog gespaard.
Daarom vreest niet ! In de moeite zien wij op naar boven,
boven de sterren. God zal ons helpen. Laat ons samen bidden."
't Was stil geworden, toen de Witte Heer zoo met zwakke
stem sprak. 't Gejammer der vrouwen bedaarde en de mannen
staakten hun heftig gesprek.
En in de donkere avondlucht, bij 't schijnsel van de schitterende
sterren, klonken de woorden van 't allervolmaakste gebed, ook
aan velen hunner zoo bekend : „Onze Vader, die in de hemelen zijt."
Rustig werd 't onder die onrustige menschen en na wat heen
en weer praten, werd besloten, dat men naar huis zou gaan,
terwijl enkele mannen dien verderen nacht de wacht zouden
houden. Want al was de razende Rondja verdwenen, men moest
toch op zijn hoede zijn, als hij eens onverwacht mocht terugkomen.
De menschen begonnen zich reeds te verspreiden, ieder naar
eigen huis, toen achter 't dorp een lichtschijnsel werd waargenomen.
In groote spanning keek men uit en luisterde. Men durfde
zich bijna niet te bewegen.
Angstig liep men weer tezaam. Wat onheil naderde daar uit
den donkeren nacht?
Men hoorde 't gerucht en 't gedruisch als van een groote bende.
De spanning brak echter, toen een man, haastig toeloopend,
uitriep : „De menschen van de havenplaats komen te hulp."
Daar had men door den rossen gloed van de hooge vlammen
tegen den donkeren avondhemel, waargenomen, dat er ergens
een felle brand was. Dat 't in of nabij de nederzetting der
Savoeneezen moest zijn bij de groote rivier, begreep men wel.
Maar in de duisternis er op uitgaan en onderzoeken wat er
gebeurde, durfde men niet. Men voelde zich veiliger achter de
breede cactus-haag met een goed gesloten poort.
Totdat een ruiter voor de poort verscheen, gewapend met
lans en schild, die luidkeels uitriep : „'t Huis van den witten
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Heer der Medicijnen staat in brand en men wil hem vermoorden".
Een ontzaglijke ontroering greep alien aan, want iedereen
kende hem en mocht hem gaarne lijden.
Arabier en Chinees, Endenees en Boeginees en van alle landaard, liep men samen naar 't erf van den Witten Heer, die de Vlag
bewaakte. Lijdeloos en werkeloos wilde men niet toezien, zoodat
er al spoedig een troep van meer dan vijftig man gevormd was,
gewapend met geweren en sabels en lansen. Geleid door den
Witten Heer, die de Vlag bewaakte, trok men de poort uit, den
duisteren nacht in, om te zien of er nog hulp geboden kon worden.
Bij 't rosse schijnsel van walmende flambouwen kwam de stoet
bij de hooge tamarinde-boomen. De angstige dorpsbewoners herademden en alle ongerustheid was verder geweken.
Bij de menschen van de havenplaats was de vreugde groot,
toen bleek dat de ramp minder ernstig was, dan men gedacht
had ; want al was de Witte Heer der Medicijnen gewond, hij was
niet vermoord en dat was juist waarvoor men zoo gevreesd had.
Na een korte samenspreking werd besloten, dat een tiental
met geweren gewapenden, gedurende den verderen nacht de
wacht zou houden, zoodat al de anderen gerust naar huis
konden gaan.
Aan den langen rieten stoel werden stevige bamboe's bevestigd
en door een achttal sterke mannen gedragen, werd de gewonde
Witte Heer naar de havenplaats gedragen.
Maar van dien tocht door den duisteren nacht, heeft hij niet
veel geweten.
't Was den volgenden morgen, toen warme zonnestralen door
't raam schenen, dat hij wakker werd, om zich heen zag en
overeind ging zitten, zeggend : „Waar ben ik" — zooals men
ontwaakt uit een benauwden droom.
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XVIII. DE VLUCHT VAN OEMBOE RADA
HAPA MANOE.
EMBOE RADA HAPA MANOE was opgewekt en tevreden teruggekeerd naar de havenplaats. De ontmoeting
met den Witten Heer en 't gehouden gesprek hielden zijn
gedachten bezig. Jammer, dat de Oude van Dagen en de
Wijzen uit 't stamdorp niet tegenwoordig waren. Want al was
hij een groot man, in de zaken van den Marapoe was hij niet
ervaren ; al was zijn woord van gewicht in de raadsvergadering
der mannen, als 't aankwam op redeneeres en op 't stellen van
vragen en 't geven van antwoorden, dan waren de oudsten heel
wat beter in 't spreken dan hij.
Hij stond echter bekend als een stijfhoofdig man, die eigen
inzicht, al kon hij 't niet altijd met veel woorden verdedigen, niet
spoedig losliet. Ook tegenover den Witten Heer zou hij morgen
zijn standpunt niet opgeven en er zou onder de hooge tamarinde-boomen menig woord moeten worden gesproken, wilde hij
toestemmend antwoorden en zeggen : „gelijk hebt gij".
De beide jongens waren minder tevreden. Veel hadden zij
zich voorgesteld van 't bezoek aan den Witten Heer, maar zij
hadden stil moeten zitten luisteren naar 't gesprek over zaken,
die boven hun begrip gingen en waarin zij weinig belang stelden.
Zij hadden dan ook niet veel gezien en nog minder beleefd,
waarover ze samen konden napraten. 't Eenige, waarover zij
't samen hadden, was, wat wel uit die kist zou komen, die de
Witte Heer morgen voor hen zou openen.
Toen de zon bijna onderging, werd 't stiller op het erf van
den Arabier en in 't gedeelte van den stal, waar Oemboe Rada
Hapa Manoe met zijn gevolg verblijf hield, zaten allen bijeen,
in afwachting van het avondeten. Men at 't liefst, eer 't geheel
donker werd, want behalve een oude, walmende stallantaarn,
was er geen verlichting. De rijst met zoute visch smaakte best en
de jongens, nog sprekend over de mogelijke verrassing van morgen,
zochten al spoedig hun slaapplaatsje op in de bundels dor gras.

O
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Oemboe Rada Hapa Manoe zat nog lang te praten met Kaka
Miting, terwijl Oemboe Ratoe, behaaglijk zijn sirih-pruim kauwend,
slechts nu en dan een woord er tusschen sprak.
Dit was 't, wat de gedachten van Oemboe Rada Hapa Manoe
't meeste bezig hield, wat de Witte Heer gezegd had over het
volgen van den nieuwen weg. Er was veel, dat hij niet begreep
en niet rijmen kon. Waarom zorgde de almachtige Heer van
hemel en aarde niet zdá voor Zijn kinderen, die Zijn geboden
hielden, dat onheil en ziekte, ramp en gevaar verre van hen bleef?
Kwamen de rampen, als betaling van boete of als voldoening
van straf voor een overtreding, dan was 't te begrijpen, maar
dan was 't ook eigen schuld.
De Marapoe strafte ook hen, die wetens en willens overtraden
of die onwetend en onbewust afweken. En vooral dat laatste
was meestal 't geval. Want wie kende al de geboden en al de
inzettingen ? Wie kon alles onderhouden zonder vergeten, wat
de voorvaderen bepaald hadden?
De Witte Heer en die hem volgden, hadden 't veel gemakkelijker dan zij, die den Marapoe dienden.
't Kwam er immers op aan te weten den wil der goden, om
zich van hun gunst en hulp te verzekeren. Daarom hadden zij
met hun Marapoe-dienst 't dikwijls zoo moeilijk.
Wie kende den wil der goden en wie verstond de stem der
voorvaderen? Uit de ingewanden van een kip of uit de lijnen
van een lever het juiste teeken te verstaan, viel niet altijd mee,
en dikwijls verschilde men van meening.
De Witte Heer daarentegen had slechts 't Groote Boek op
te slaan en hij kon lezen zonder vergissing, wat hij weten moest.
En als men dit alles wist en deed, wat daar geschreven stond,
moest men dan niet altijd zegen ontvangen en rijk worden ?
Onbegrijpelijk was daarom 't woord, dat gesproken was over
moeite en zorg voor hen, die op den nieuwen weg gingen.
Of gold dit alleen hen, die niet konden lezen in 't Groote Boek
en die de wijze van volgen op den nieuwen weg alleen konden
verstaan van hooren zeggen ? Was 't daarom, dat de volgelingen
van den Witten Heer, zoowel de jongen als de ouden, moesten
leeren lezen ? Maar als hij te oud was om nog te leeren, dan
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kon zijn zoontje wel onderwezen worden. Als die dan lezen
kon, zou hij hem gebruiken om steeds het Groote Boek te
raadplegen, wanneer hij den nieuwen weg later misschien zou
willen volgen.
Dat zou hij morgen eens duidelijk aan den Witten Heer vragen.
Een andere, niet minder gewichtige vraag hield hem bezig.
Als men op den nieuwen weg ging en den ouden weg verliet,
zouden dan de goden en de zielen der voorvaderen niet toornig
worden en straffend optreden ? Of zou de Heer van hemel en
aarde zijn nieuwe kinderen ook beveiligen tegen hun wraak en
er voor zorgen, dat geen leed hen overkwam?
De Witte Heer behoefde niet te vreezen, voor welken Marapoe
dan ook, want niemand had macht over hem, dan de Hemelheer alleen. Maar zij zouden zijn als slaven, die wegliepen van
hun wettigen meester en zich onder bescherming stelden van
een anderen heer. Maar hield die vroegere heer dan geen recht
en macht over hen, al was hij minder sterk dan de nieuwe meester?
Zoo besprak hij 't een en ander met Kaka Miting, die, al was
hij maar een slaaf, toch wijs was in vele zaken. Maar ook deze
kon geen antwoord geven op deze gewichtige vragen.
„Heer, wij zullen morgen slechts vragen en goed luisteren.
Laat ons weinig antwoorden op wat de Witte Heer zegt en de
gesproken woorden nauwkeurig bewaren in onze lever.
Als wij straks terugkeeren in ons stamdorp, zullen wij 't zeggen
aan den Oude van Dagen en aan de Wijzen van Ouds.
Wij zijn niet ervaren in de zaken, overgeleverd van onze
voorvaderen gelijk zij, die den Marapoe bewaren en er op moeten
letten, dat de al-oude gewoonte gevolgd wordt.
Wij zullen hun overbrengen, wat de Witte Heer gesproken
heeft en laten zij dan 't antwoord geven, als zij 't kunnen.
Maar laten wij den Witten Heer ook vragen, of hij ons stamdorp
eens bezoeken wil. Dan zullen wij een vergadering houden met
al de Oudsten en al de Wijzen. Laat er dan een samenspreking
zijn en wij zullen toehooren en luisteren.
Zoo zullen wij kunnen zien, wie overwint in 't spreken en
wie de nederlaag lijdt in 't antwoorden."
Dit vond Oemboe Rada Hapa Manoe een listigen raad en hij
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besloot dien op te volgen. Een wijs man geeft zijn meening eerst
als beide partijen gesproken hebben.
Men maakte zich gereed te gaan slapen, toen geluid van vele
stemmen tot hen doordrong. Zij hoorden 't dof geschuifel van
voetstappen op den weg vóór het huis van den Arabier.
Dat was iets ongewoons. Terwijl 't anders 's avonds altijd
rustig was op de havenplaats en slechts 't eentonig geluid van
een gong of een ander muziekinstrument werd gehoord, was er
nu in de lucht een gegons van beweging, als van een rumoerige
onrust door een saamstroomende menigte.
Oemboe Rada Hapa Manoe zond Kaka Miting uit om eens te zien,
wat dat ongewone gerucht te beteekenen had. Kalm een versche
sirih-pruim stampend in zijn koperen sirih-stamper, wachtte hij af.
Een groot man staat niet op bij 't eerste beste lawaai van
onrust, maar bewaart zijn kalme houding.
Toch was hij innerlijk vol spanning, want vooral in een vreemde
omgeving moet men steeds op zijn hoede zijn.
't Duurde niet lang of Kaka Miting kwam hijgend van 't vlugge
loopen terug, liet zich hurkend neer voor zijn meester en sprak,
uiterlijk onbewogen, maar toch met haastige stem : „Heer! de
menschen zeggen, dat men den Witten Heer der Medicijnen overvallen heeft. Hij is doodelijk gewond en ligt stervend op den
grond. En zijn huis staat in vlammen."
Deze tijding was zelfs voor den stoeren, harden Oemboe Rada
Hapa Manoe te machtig om zijn gewone kalmte te bewaren.
Van toom flikkerden zijn oogen en hij sprong overeind. Met
één greep had hij zijn zware ebbenhouten lans in de hand en
met de andere hand aan 't ivoren heft van zijn groot kapmes,
stond hij breed uit op zijn voeten.
„Spreek, Kaka Miting, wat is 't voor een woord, dat gij daar
zegt ? Wie zijn 't, die zoo opstaan tegen den Witten Heer der
Medicijnen ?"
Maar Kaka Miting wist verder geen verklaring te geven en
herhaalde alleen wat hij gehoord had.
„Ga naar 't erf van den Witten Heer, die de Vlag bewaakt, en
luister wat daar gesproken wordt. Vlug — haast je en kom
spoedig terug."
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Met dat bevel verdween Kaka Miting weer in den duisteren,
rumoerigen avond.
Oemboe Rada Hapa Manoe besprak de ontroerende tijding met
zijn neef Oemboe Ratoe, want hij kon niet begrijpen, wie zoo
zonder oorzaak den Witten Heer zou overvallen en trachten te
vermoorden.
Oemboe Ratoe zei: „Als 't maar niet is de vorst van Lewa,
die de witte vreemdelingen haat. Den Witten Heer, die de Vlag
bewaakt, durft hij in de havenplaats niet aan te vallen. Misschien
heeft hij 't gedaan, omdat hij niet kan aanzien, dat zoo velen
gaan naar de hooge tamarinde-boomen en vertrouwen stellen in
hem, die helpt een ieder die komt."
Maar Oemboe Rada Hapa Manoe antwoordde : „Neen, dat
kan niet ! Veel te listig is hij, want zoo zou hij zich stinkende
maken, niet alleen bij Vader en Moeder van Overzee, die 't
witte vuurschip zouden zenden, maar ook bij alle vorsten van
alle landschap, die weten hoe goed van hart de Witte Heer der
Medicijnen is."
Kaka Miting kwam terug met nader bericht.
„Heer, men weet niet wat er gebeurd is en wie de aanvallers
zijn. Maar men trekt uit met vele gewapenden, om te zien en te
helpen, en zoo mogelijk den Witten Heer te redden en de aanvallers te straffen."
Oemboe Rada Hapa Manoe popelde inwendig van drift en met
moeite kon hij zich bedaard houden. Al was 't donkere nacht, alleen
door sterrenschijnsel verlicht, gaarne zou hij mee uitgereden zijn
tot hulp en tot wraak. Maar 't was een zaak der vreemdelingen, en
hij als tijdelijke gast op de havenplaats, had zich er buiten te
houden. Men mengt zich niet ongeroepen in andermans zaken.
't Eenige was dus afwachten, totdat de gewapenden terugkeerden. Dan zouden er wel duidelijke berichten zijn over 't
hoe en 't waarom van wat geschied was.
Van slapen gaan kwam echter niets ; daarvoor was de spanning
te groot. Ook op de havenplaats bleef 't onrustig, door 't heen
en weer loopen van vele menschen. Men voelde zich niet veilig.
Want zoo lang men niets wist, was er nog de twijfelende
meening, of 't niet de vorst van Lewa was, die de hand in dit
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alles had. Had hij niet meer dan eenmaal gedreigd de havenplaats af te loopen en af te branden ? En kon dit niet zijn een
daadwerkelijke waarschuwing : morgen komt gij aan de beurt ?
Men was dus overal op zijn hoede en gewapende wachtposten
deden de ronde en hielden goed uitkijk.
't Was ver over middernacht, toen het woord van huis tot
huis ging : „Zij komen terug en men brengt den Witten Heer als
een gewonde mede."
In den sterren-nacht verzamelde zich bijna geheel de bevolking
vóór het erf van den Witten Heer, die de Vlag bewaakt. Nieuwsgierig en zwijgend zag men toe, hoe de rieten stoel, die als
draagbaar diende en met een deken was afgedekt, door de
zwoegende mannen het erf op werd gedragen.
Daar stond een afzonderlijk, onbewoond, maar gedeeltelijk
gemeubileerd huisje, dat diende voor doortrekkende ambtenaren,
als tijdelijk verblijf. Hier werd de draagbaar binnengedragen
en door de open ramen zag men in de verlichte kamer, hoe de
gewonde op het bed werd neergelegd.
Even later kwam een oppasser naar 't hek van het erf en
verzocht de menschen, zonder rumoer heen te gaan, want er
moest stilte zijn voor den zwaargewonde.
Zoo trok ieder naar zijn huis, want men had genoeg gehoord van
de teruggekeerde mannen, dat 't hier een ongeval betrof, waarmede
de vorst van Lewa niets uitstaande had. Onnoodig had men zich
ongerust gemaakt over een mogelijken aanval op de havenplaats.
Kaka Miting had zich ook onder de menigte bewogen en door
vragen, was hij er achter gekomen, wat daar onder de hooge
tamarinde-boomen gebeurd was.
Eerst meende hij niet goed verstaan te hebben, toen de naam
van den dader ook genoemd werd. En toen een en ander maal
„Rondja" gezegd werd, drong 't nog niet tot hem door, wat dat
eigenlijk beteekende. Want de naam „Rondja" was een veel
voorkomende naam ; honderde menschen heetten Rondja.
Maar toen hij meer uitvoerig hoorde, dat 't een paardendief
was uit een veraf gelegen landschap, die bij den Witten Heer
om bescherming een toevlucht had gezocht, schrok hij en bleef
een oogenblik bewegingloos staan van verbijstering.
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Hij kon niet langer twijfelen ! 't Moest hun Rondja geweest
zijn, die dit alles in een aanval van razernij gedaan had.
Traag sleepten zijn bloote voeten over de scherpe steenen
van den weg.
Wat moest hij zeggen tegen zijn meester en hoe zou deze
zoo'n verschrikkelijke tijding opvatten ? Want zijn scherp verstand zag terstond in, voor welke moeilijkheden en verwikkelingen men was geplaatst.
Maar hij moest terug en vertellen wat hij gehoord had.
Oemboe Rada Hapa Manoe zat in spanning te wachten. Zelfs
zijn sirihpruim smaakte hem niet meer. Zuigend op een groote
pruim tabak onder zijn bovenlip, leunend met den rug tegen
een paal, zat hij bij het vale licht van de stallantaarn.
Daar kwam eindelijk Kaka Miting langzaam 't erf oploopen.
Hangend in zijn knieën hurkte hij neer en zweeg.
Kort en scherp klonk het woord van Oemboe Rada Hapa
Manoe : „Spreek, Kaka Miting — is de Witte Heer der Medicijnen dood ?"
„Heer ! stijf is mijn tong en zwaar is mijn lever ! Hoe zal ik
spreken en wat zal ik zeggen !
Wat door mij gehoord is, van de reden en de oorzaak, dat
overvallen is de Witte Heer, gewond gebracht naar de havenplaats, en dat verbrand is zijn huis -- wie met het kapmes sloeg
en wie de vlam in het dakriet stak, 't kan slechts fluisterend
gesproken, in 't oor van mijn heer.
't Is Rondja geweest, de gevluchte paardendief, dien wij zoo
lang reeds zochten, maar niet konden vangen.
Men zegt, dat hij zwart van oogen is geworden en krankzinnig in zijn hoofd.
Hij had een schuilplaats gevonden, op 't groote erf van den
Heer, die medelijden had en bescherming beloofde.
Maar waarom hij krankzinnig geworden is van hoofd en zwart
van oogen, zoodat hij geslagen heeft met zijn kapmes en geworpen heeft met vuur, weet men niet en begrijpt men niet.
Groot is de toom der vreemdelingen, maar ook van de kinderen
des lands, want lief had men den Heer der Medicijnen en men
kende zijn naam,
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Morgen als de zon opgaat, zal men uittrekken en opsporen
hem, die deed deze gruwelijke daad en vragend zal men onderzoeken naar 't hoe en 't waarom."
Zwijgend, maar bevend had Oemboe Rada Hapa Manoe het
verhaal aangehoord. 't Kostte hem moeite zich kalm te houden en in
de duisternis kon niet gezien worden, hoe hij verbleekte van schrik.
Hij stond echter bekend bij alle stammen, dat hij zelfs in de
moeilijkste omstandigheden, nooit zijn tegenwoordigheid van
geest verloor.
Maar nu waren zijn zenuwen tot 't uiterste gespannen, want
deze tijding was bijna teveel voor hem.
Als Rondja 't gedaan had en morgen zou gegrepen worden,
dan zou iedereen weten, dat 't zijn slaaf was !
En is een meester niet verantwoordelijk voor de daden van
zijn slaaf?
't Ergste wat iemand overkomen kan, stond hem te wachten.
Beschaamd zou hij staan voor de vreemdelingen en voor de
kinderen des lands.
Men zou zeggen : „Oemboe Rada Hapa Manoe, wiens slaaf
den Heer der Medicijnen neersloeg, den Heer, die medelijden
had met alle zieke en kranke."
Had zijn slaaf den Witten Heer, die de Vlag bewaakte, aangevallen, men zou van hem gezongen hebben, in de liederen van
alle dorpen, als van een man, die durft en grooten moed heeft.
Maar nu Rondja neergeslagen had den Witten Heer der Medicijnen, zou men zeggen : „hij die medelijden heeft en geen kwaad
doet werd neergeslagen en zijn huis werd verbrand.
En wie heeft 't gedaan ? Oemboe Rada Hapa Manoe, die zelf
ging vragen om medicijnen en toen hij ontvangen had, wat hij
begeerde, heeft Rondja, zijn slaaf, den barmhartigen Heer met
zijn kapmes willen dooden."
Wie werpt nu steenen in de put, waaruit hij zelf heeft gedronken en wie werpt met buffel-drek naar zijn vader, die hem
groot gebracht heeft ?
Beschaamd zou hij staan voor alle zangers van ieder landschap. Maar bij deze gedachte kwam nog een andere overweging van meer stoffelijke gevolgtrekkingen.
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Een meester is verantwoordelijk voor zijn slaaf.
Men zou hem ter verantwoording roepen en verantwoordelijk
stellen voor de daden van Rondja.
Niet alleen schande, maar ook schade kwam voor zijn rekening.
Wat zou 't hem baten, of hij al zeide er niets van geweten te
hebben en dat Rondja 't alleen, zonder zijn wil, had gedaan ?
't Was zijn slaaf en hij bleef verantwoordelijk.
En zoo kwam er weer vrees en angst in zijn hart.
Wat zou men er van zeggen, als geweten werd, dat hij zelf
dien middag bij den Witten Heer geweest was? Was dat niet
verdacht ? Zou men niet zeggen, dat hij daar heengegaan was
om 't erf en 't huis van den Witten Heer te verkennen en
toen aan zijn slaaf den wenk had gegeven om zóó en zóó op
te treden?
Benauwende gedachten van schaamte en vrees vervulden zijn
hoofd. Nog nooit in zijn leven was hij in zoo'n moeilijke zaak
verwikkeld geweest. Hoe moest hij zich hieruit redden?
Wanneer morgen de menschen wisten, dat Rondja zijn slaaf
was, zou men hem dan niet grijpen op deze plaats der vreemdelingen ? Zou men van hem niet eischen boete en straf? Zou men
hem niet vasthouden, totdat hij alles betaald had?
Onverscheurbaar scheen 't net, waarin hij verstrikt was, als
een gevangen visch. Wanneer morgen 't net dichtgetrokken
werd, was er geen ontkomen meer mogelijk.
Schaamte en angst vervulden zijn hart, maar koel bleef hij in
zijn denken. Daarom werd zonder veel wikken en wegen zijn
besluit genomen. In ieder geval moest hij zien weg te komen
van de havenplaats, eer men hem ter verantwoording riep en
hij gedwongen zou worden, beschaamd te verschijnen voor 't
aangezicht van den Heer der Medicijnen.
Eer de menschen wisten, dat hij de meester van Rondja was,
moest hij verdwenen zijn.
Fluisterend besprak hij met Oemboe Ratoe en Kaka Miting de
maatregelen, die genomen moesten worden. Nog dezen nacht zouden
de reismandjes worden gepakt en morgenvroeg, zoodra de poort
van de havenplaats geopend werd, zou men wegrijden. Daar 't
gewoonte was, dat menschen uit 't binnenland voor een verre
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reis zoo vroeg mogelijk vertrokken en men hem nog van niet
't minste kon verdenken, zou 't niemand opvallen, als hij in de
vroege morgenschemering met zijn gevolg de poort uitging.
Toen deze afspraak gemaakt was en de slaven de noodige
bevelen hadden ontvangen, riep Oemboe Rada Hapa Manoe zijn
trouwen Kaka Miting ter zijde en zei : „Kaka Miting, 't is beter
dat wij heengaan en in ons stamdorp afwachten, wat men zeggen zal, als men hoort, dat Rondja een slaaf is uit ons huis.
Maar wij moeten weten, zoo spoedig mogelijk, wat er hier
besloten wordt; want niet ongestraft zal men toelaten, dat zoo
de Heer der Medicijnen is aangevallen, al is 't buiten onze
schuld.
Onze paarden zullen morgen terugkeeren naar ons stamdorp
in de bergen, maar laat uw paard gaan naar Oemboe Diki in
Mboeloeng, die woont dichtbij de hooge tamarinde-boomen. Laat
uwe oogen zien en uwe ooren hooren. En zoo 't mogelijk is,
laat den Heer der Medicijnen gezegd worden, dat buiten mijn
schuld de krankzinnige slaaf zijn kapmes heeft getrokken. Laat
hem gezegd worden, dat wit is mijn lever, maar beschaamd is
mijn oog; dat ik gedenk aan zijn woord en niet vergeet wat
gesproken is, toen hij gaf de medicijn, in de schaduw van de
hooge tamarinde-boomen.
„Kom morgen terug", zoo heeft hij gezegd en terugkeeren was
mijn wil.
Maar wanneer neerslaat de bliksem, wie zal dan opstaan?
Wanneer dondert het onweer, wie zal dan spreken?
Als weg gedreven zijn de donkere wolken,
en als helder is de lucht ;
als effen is het water en als vlak is de weg ;
als recht overeind staat, het gras dat vertrapt is ;
als gevonden heeft zijn rustplaats, 't opgejaagde hert ;
als 't gejaagde wilde zwijn, gevonden heeft zijn schuilplaats;
als de klagende moeder, niet meer treurt over haar gestorven kind ;
als 't getrokken kapmes, is teruggestoken in de scheede ;
als de gedrilde lans, wordt neergelegd op den grond;
als bedaard is, het kloppende hart,
en vast is geworden, de bevende stem,
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dan zal ik komen en spreken mijn woord,
want recht is mijn tong en zuiver is mijn lever.
Den hond heb ik niet gezonden om woedend te bijten;
de slang is niet bevolen, doodend te omkronkelen ;
de krokodil is niet geroepen, verscheurend te grijpen ;
het wilde varken is niet gezegd, razend aan te vallen,
want onwetend was ik, dat de slaaf was in uw huis.
En daar 't alzoo is, zal ik wachten den tijd,
dat ik zien zal uw aangezicht en zal hooren uw stem."
Kaka Miting begreep zijn opdracht en beloofde nauwkeurig
alles na te speuren, wat gesproken of beslist zou worden inzake
den moordoverval op den Witten Heer.
't Was nog donker, toen de beide jongens gewekt werden.
Rustig hadden zij geslapen, door al 't rumoer van dien nacht
heen. Hardhandig werden zij heen en weer geschud, eer ze
wakker waren. Verwonderd gingen zij overeind zitten en Katongoe
vroeg : „Vader, moeten we zóó vroeg naar den Heer der Medicijnen ? 't Is nog nacht."
Maar Kaka Miting zei kort en scherp: „Knaap, maak je klaar !
De paarden staan gereed en wij zullen vertrekken naar huis,
naar het stamdorp."
Aan kinderen geeft men geen uitleg of verklaring, als 't zaken
van mannen betreft.
Langzaam en brommend gehoorzaamden de jongens, al begrepen zij niets van dit overhaaste vertrek naar huis.
„Morgen,". zoo gromde Katongoe, „morgen zullen wij gaan
naar 't huis, onder de hooge tamarinde-boomen. Morgen zullen
wij zien, zoo werd er beloofd, wat er zit in de kist, in 't huis
van den Witten Heer. En nu is 't woord : Maak je klaar! Wij
gaan naar huis, naar 't stamdorp ! Morgen zeggen ze dit en
morgen is 't weer anders."
Al waren zij jong, ze begrepen echter wel, dat er iets zeer
bijzonders gebeurd moest zijn, maar daar 't hoe en 't waarom
hun niet gezegd werd, hadden zij slechts te gehoorzamen.
Een dgr slaven werd uitgezonden om te waarschuwen, als de
groote deuren van de poort geopend zouden worden. Dan kon
men terstond vertrekken. Ongeduldig wachtten de mannen bij

192

DE VLUCHT VAN OEMBOE RADA HAPA MANOS

de gereedstaande paarden. De reismandjes waren stevig vastgebonden en bij 't eerste sein zou men kunnen opstijgen.
Daar kwam de uitgezonden slaaf terug: „Open is de poort,"
was zijn kort woord.
Met een haastigen sprong zaten allen te paard, maar langzaam alsof men geen haast had, reed men 't erf af. Stapvoets
trok men door de havenplaats, langs 't erf van den Witten Heer,
waar alles nog doodstil was, en door de poort verliet men de
plaats der vreemdelingen.
Buiten gekomen, na de eerste kromming van 't steenachtig
pad, werd de draf er in gezet, want Oemboe Rada Hapa Manoe
wilde zoo snel mogelijk zoo ver mogelijk weg komen.
Te Mau Doeloeng werd slechts even gerust, om menscb en
dier te laten drinken. Verder ging de tocht. In de felle warmte
van de gloeiend brandende zon, trok men de steenachtige, boombooze kaap over.
Amechtig hingen de jongens op de ruggen van hun paardjes.
Zij konden niet meer overeind zitten ; lam waren hun beenen
en hun spieren. Bij 't afdalen aan de andere zijde van de kaap,
moesten de mannen hunne paardjes naar beneden leiden.
Strompelend en struikelend klommen zij zelf 't rotsachtige pad af.
Maar geen klacht kwam over hun lippen. Ook jongens moeten
pijn en moeite zwijgend leeren verdragen.
Toen zij van hun paard rolden op de plaats, waar men de
vorige maal overnacht had, dachten zij eindelijk eens goed te
kunnen rusten. Maar Oemboe Rada Hapa Manoe had haast en
kende geen vermoeidheid, als 't een zwaren dagmarsch gold. En
dat de beide knapen vermoeid en uitgeput waren, daarover
bekommerde hij zich niet ; hij dacht er zelfs niet aan. Hij had
slechts ééne gedachte, — zoo spoedig mogelijk thuis te zijn, in
eigen landschap.
Na een uurtje rust werd weer opgestegen. De jongens waren
niet in staat zelf op hun paard te klimmen. Oemboe Ratoe nam
hen in zijn krachtige armen en plakte ze boven op de paardenruggen.
Verder ging 't, totdat de zon achter de bergtoppen van het
binnenland begon te verdwijnen.
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Zou men dan nooit halt houden, om een legerplaats voor den
nacht te zoeken en in gereedheid te brengen ?
De jongens waren te moe, dan dat ze nog naar iets zouden
kunnen vragen. Zij jutterden maar voort, op 't eentonig sukkeldrafje van hunne kleine paardjes. Zij reden niet meer, maar
werden gereden. Zij hadden geen begrip waar ze waren. Sjok,
sjok, ging 't steeds voort in regelmatige cadans.
Oemboe Rada Hapa Manoe zette door, al werd 't schemerdonker, want in één dag wilde hij den afstand afleggen, waarvoor men bij de heenreis twee dagen gebruikt had.
Hij wist, dat men na een uurtje de grensrivier van het landschap zou bereiken en daar in zijn tuinhuis wilde hij overnachten.
De zon was reeds lang ondergegaan en de taaie onvermoeibare paarden trippelden maar door. Slechts een paar maal hadden
zij gedronken, maar geen voer hadden zij gekregen.
Geharde mannen en paarden kunnen echter vasten, als 't er
op aan komt alle krachten in te spannen.
Bij 't flonkerende sterrenlicht daalde men af in de rivier. De
paarden hinnikten, want zij roken eigen land. Woedend blaften
de honden aan de overzijde in den tuin. Mannen met lansen
gewapend kwamen toeloopen.
„Wie zijt gij, die daar de rivier doortrekt ?" -- klonk de roep.
De zware stem van Oemboe Rada Hapa Manoe stelde de
menschen gerust en men snelde toe, de vermoeide paarden in
ontvangst te nemen. Voor 't groote tuinhuis gekomen, werden
de jongens half bewusteloos van hun paardjes getild. Sterke
armen droegen hen in huis, waar ze werden neergelegd op de
uitgespreide slaapmatjes.
Men bracht hun rijpe bananen, maar al hadden zij dien dag
zoo goed als niets gegeten, honger voelden zij niet en ze waren
zelfs te lam de saprijke vruchten aan te nemen. Zij sloten hun
oogen en ze sliepen, niet in staat hand of voet te bewegen.
Oemboe Rada Hapa Manoe liet zich 't avondeten goed smaken.
En na 't eten knapte een versche sirih-pruim hem geheel op.
Maar toch, al was hij dankbaar thuis te zijn, een stroeve trek
lag op zijn aangezicht, want sombere gedachten hadden hem
den ganschen dag bezig gehouden.
Marapoe
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't Was niet zoozeer vrees of angst, die hem voortgejaagd
had uit de havenplaats der vreemdelingen, maar omdat hij zich
schaamde voor den Witten Heer der Medicijnen, die hem zoo
vriendelijk ontvangen had en door Rondja, zijn slaaf, zoo valsch
overvallen, nu zwaar gewond op sterven lag.
Morgen zou hij naar zijn dorp trekken en daar afwachten de
moeilijkheden, die uit al dit gebeuren zouden ontstaan.
Zich uitstrekkend op zijn slaapmat, gewikkeld in een zwarten
schouderdoek, mompelde hij nog : „Morgen zou ik zijn onder de
hooge tamarinde-boomen en nu lig ik hier in mijn tuinhuis. Wat
zal de Witte Heer der Medicijnen wel zeggen, als hij hoort,
dat Rondja, door hem beschermend opgenomen, mijn slaaf was?"
En hij sliep, al was 't een onrustige slaap.

XIX. DE DOOD VAN RONDJA.
AKA MITING was op 't erf van den Arabier achtergebleven, toen zijn heer vertrok.
Eer hij naar Mboeloeng ging, moest hij aan den gastheer mededeelen de reden, waarom zijn heer zoo overhaast naar eigen land teruggegaan was.
De zon bescheen in haar opkomende stralen 't erf van den
Arabier, toen deze naar buiten kwam.
Kaka Miting naderde hem eerbiedig, hurkte neer en zei :
„Heer -- mijn meester, Oemboe Rada Hapa Manoe, is vertrokken. Gisterenavond ontving hij tijding, dat vijanden uit de
bergen een kudde paarden hadden weggedreven en buit gemaakt. Zelf is hij nu haastig te paard gestegen, om de roovers
te achtervolgen en de daders te straffen."
De Arabier hoorde 't bericht aan en zei kort af : „Goed -- je
kunt gaan ! Wat je meester schuldig is, zal hij later betalen."
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Kaka Miting stond op, maakte zijn paard los en reed de havenplaats uit, naar Oemboe Diki te Mboeloeng, om hem te vertellen,
wat zijn heer hem toevertrouwd had.
Hij vond 't dorp in rep en roer. Vele ruiters waren daar
saamgekomen, zwaar gewapend, alsof men voor een rooftocht
zou uittrekken.
Verwonderd keek Oemboe Diki op, toen Kaka Miting de dorpspoort kwam binnenrijden. Kalm wachtte hij af, totdat deze
onverwachte gast van zijn paard gestegen was en zijn paard
had vastgebonden. Zwijgend ging Kaka Miting zitten op den
boomstam, die als opstap diende bij de voorgalerij.
„Ha, Kaka Miting," zei Oemboe Diki, »waar komt gij vandaan
en wat is de reden van uw komen ?"
Kaka Miting antwoordde : „Heer, ik kom in haast, van de
havenplaats heeft mij gezonden mijn meester, en ik heb te zeggen
een woord, alleen bestemd voor uw ooren."
Met een hand-gebaar wenkte Oemboe Diki hem in huis te
klimmen en boven in de gasten-afdeeling, waar ze onbeluisterd
spreken konden, zeide hij : „Welaan — wat is 't woord, dat door
u gezegd moet worden ?"
Zoo kort en nauwkeurig mogelijk vertelde Kaka Miting,
waarom zijn heer overhaast vertrokken was en wat deze hem
opgedragen had, als boodschap voor den Witten Heer der Medicij nen.
Verwonderd luisterde Oemboe Diki toe. Grommend kuchend
liet hij merken, dat hij 't verhaal begreep en ook in welke
moeilijkheden Oemboe Rada Hapa Manoe zou komen, als bekend
werd, dat die Rondja zijn slaaf was, al was hij zelf onschuldig
aan den overval.
Niet tevergeefs echter had Oemboe Rada Hapa Manoe een
beroep op zijn hulp gedaan. Op grond van verre verwantschap
en ook als oude vriend, wilde hij al 't mogelijke doen om droeve
verwikkelingen te voorkomen.
Tegenover de vreemdelingen en tegenover de kinderen des
lands, moest zoo mogelijk 't aangezicht van Oemboe Rada Hapa
Manoe gespaard worden, opdat hij niet beschaamd en verlegen
zou staan, als gesproken werd over den overval op den Witten
Marapoe
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Heer der Medicijnen. Na eenig nadenken, sprak Oemboe Diki
langzaam en fluisterend :
,,Kaka Miting ! luister en hoor ! want dit is de weg en dit is het pad.
De mannen van alle dorp — van ver en van nabij — zijn
[saamgekomen ;
geweldig is hun toom en bitter is hun wraak ;
ontstoken is hun lever en woest flikkeren hun oogen ;
te paard zullen zij naspeuren en zonder rusten zullen zij jagen,
totdat zij gevonden hebben en grijpend dooden,
den boozen dader, die overvallen heeft den Witten Heer ;
want vragen willen zij -- onderzoekend 't hoe en 't waarom —
dat hij getrokken heeft 't kapmes en gegrepen heeft 't vuur ;
want niemand van ons, uit eigen dorp of omgeving,
zou aanvallen hem, die medelijden heeft met allen.
En daarom voorzeker, als 't bekend wordt en geweten,
waar hij vandaan komt en wie is zijn meester —
zal men van hem eischen, wat zijn slaaf heeft gedaan,
al heeft hij 't niet geweten en al heeft hij hem niet gezonden.
Den slaaf zal men dooden, maar van hem zal men vragen,
dat hij betaalt de boete en dat hij verzoent de schuld.
Daarom is dit de weg, dien wij listig zullen volgen,
Rondja moet gedood worden -- eer hij zal kunnen spreken
[een woord ;
zoo zal bedekt blijven, wie is zijn meester
en niet kunnen gevraagd worden, waar hij vandaan komt.
De naam van zijn meester, zal niet worden genoemd
en men zal van hem niet kunnen eischen, wat zijn slaaf heeft
[gedaan.
Alleen zullen wij 't zeggen, aan den Heer der Medicijnen ;
want zacht is zijn lever en goed zijn zijn gedachten ;
als hij hoort het woord, gesproken door uw meester,
zal hij aannemen en luisteren, wat gezegd en gesproken wordt —
hij zal hem niet toerekenen, wat Rondja misdaan heeft."
Zwijgend, maar telkens met zijn hoofd knikkend, had Kaka
Miting dit woord aangehoord en toen Oemboe Diki ophield
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met spreken, zeide hij : „Waar is wat gij zegt en zoo zal het
geschieden."
»Blijf hier en wacht af," zei Oemboe Diki en hij daalde naar
beneden uit zijn huis naar 't dorpsplein, waar reeds een vijftigtal mannen bijeengekomen waren.
Opgewonden woorden werden er gesproken, dreigend werden
de lansen gezwaaid, want wreken wilde men zich op den dader,
die den Witten Heer der Medicijnen had overvallen en zijn huis
had verbrand.
Onder veel geroep en geschreeuw stelde Oemboe Diki zich
aan 't hoofd van de ruiters, die uittrokken om wraak te nemen.
Men was 't er over eens, dat Rondja niet ver weg had kunnen
vluchten, want dien nacht had men alle paden nauwkeurig
bewaakt.
't Was daarom waarschijnlijk, dat de man, achter over de
omheining van 't zendings-erf gesprongen, een toevlucht had
gezocht op het hooge kalk-plateau, dat langzaam af hellend overging in een strandbosch, begrensd door de breede rivier.
Dringend en springend bewoog zich de gewapende ruiterstoet
naar dat kalk-plateau. Boven gekomen vormden de ruiters een
lange rij, alsof men uitging op drijfjacht voor wilde varkens.
Vanaf den rand van het plateau tot aan 't strandbosch, strekte
zich de linie der mannen uit.
Men zou den vluchteling opjagen, tot aan de breede riviermonding, waar geen ontkomen mogelijk was.
Lang duurde de jacht niet, want 't gejaagde wild werd
spoedig ontdekt. Uit een kuil, onder een spichtigen boom, was
Rondja opgesprongen, toen hij 't gegil en geschreeuw der
naderende ruiters hoorde.
Scherp zag hij om zich heen, maar geen ontkomen was mogelijk.
Woest rolden zijn oogen en tandenknersend wachtte hij zijn
lot af.
Zijn hoofddoek had hij afgedaan, zoodat de zwarte haren
golfden over zijn schouders. Zijn schouderdoek had hij weggeworpen en zijn lendendoek had hij vast om zijn middel gesnoerd.
Dreigend hield hij zijn kapmes omhoog en met een wilden
kreet rende hij in tegen de rij van gillende ruiters.
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Als op een wenk hielden de ruiters hun paarden in, afwachtend
den razend schreeuwenden man.
Oemboe Diki, die allen vooruit was, dwong zijn steigerend
paard tot stappen. Hoog hield hij zijn zware werplans, den
woesten Rondja goed in 't oog houdend.
Met vasten, zekeren arm wierp hij 't scherpe ijzer, zijn paard
inhoudend, zoodat 't bijna doorzakte op de voorpooten.
Doodelijk getroffen, midden in zijn borst, zakte Rondja in zijn
knieën en viel toen achterover.
Zich omwentelend in razernij, trok hij de lans uit zijn borst,
maar was niet in staat zich weer overeind te heffen,
Een tweetal mannen lieten zich van hun paarden glijden, die
ze aan anderen overgaven, om even vast te houden,
Met opgeheven lans in de linkerhand en 't getrokken kapmes
in de rechterhand, naderden zij den gevallen man, kalm en bedaard.
Vlak bij gekomen, riepen zij woest : »ha, ha !" en wierpen met
krachtigen arm de lansen in hun slachtoffer.
Nog even wachtten zij en toen stapten zij nader tot den stuiptrekkenden Rondja.
Een van hen boog zich over den stervenden man heen en
met vaste hand sloeg hij hem 't hoofd af.
Het hoofd grijpend bij de lange haren, hief hij 't hoog omhoog
en gillend krijschend klonk de oorlogskreet : phi-ha I hi-ha 1"
uitgestooten door al de ruiters.
Enkele mannen sprongen van hun paarden, totj bloeddorstige
wraakzucht opgezweept.
Gevierendeeld werd het lijk en de verminkte ledematen liet
men onbegraven liggen, als aas voor de roofvogels.
Kort 'en snel recht had men geoefend, naar al-oude zede en
gewoonte.
Het hoofd van Rondja werd, in een doek gewikkeld, meegenomen, nadat 't kapmes, dat zoovelen gewond had neergeslagen, aan Oemboe Diki was overhandigd.
Onder gejoel en geschreeuw vertrok de bende. Beneden in
't rivierdal gekomen, verspreidde men zich en ging ieder naar
eigen dorp.
Oemboe Diki thuiskomende, klom terstond op naar de gasten-
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afdeeling, waar hij Kaka Miting rustig zag zitten, op zijn gemak
een sirihpruim klaar makende.
Hij ging naast hem zitten en nadat hij uit de sirihtasch van
Kaka Miting de noodige sirih en pinang had uitgezocht, zeide hij :
,Kaka Miting, de dader is gestraft en geen woord heeft hij
[gesproken.
Toornig waren de mannen en als een wild varken hebben zij
[hem gedood.
Zijn afgehouwen hoofd is in een doek gewikkeld en zijn
(kapmes heb ik meegebracht.
Heden middag zullen wij gaan naar de havenplaats der
[vreemdelingen.
Meenemen zullen wij 't hoofd en neerleggen zullen wij het
[kapmes,
aan de voeten van den Witten Heer, die medicijnen geeft uit
[medelijden.
Laat uw paard ook medegaan, dan zult gij kunnen spreken
[en zeggen,
}t woord van uw heer, dat hij bevolen heeft."

XX. HET PAARD VAN DEN WITTEN HEER.

N

men gegeten had, vertrokken de beide mannen,
ADAT
gevolgd door een slaaf, die in een gesloten mandje 't af-

gehouwen hoofd bij zich droeg.
Op de havenplaats reed men naar 't erf van den
Witten Heer, die de Vlag bewaakt, om hem mede te deelen, dat
men snel recht had gedaan en dat de moordenaar gedood was.
?Als bewijs van de waarheid zijner woorden, gaf Oemboe
Diki een wenk aan zijn slaaf, die 't mandje opende en 't bloedeR
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rige hoofd te voorschijn haalde en liet zien in opgeheven hand.
„Berg dat maar weer op en thuisgekomen, moet gij 't begraven,"
zei de Witte Heer, die niet verwonderd keek, gewoon als hij
reeds was aan de ruwe daden van de Soembaneezen, die dikwijls
't leven van een slaaf minder achtten, dan dat van een dier.
Toen Oemboe Diki gevraagd werd, waarom men den dader
niet gegrepen en gebonden naar de havenplaats gebracht had,
opdat men daar een onderzoek zou kannen instellen, naar 't hoe
en 't waarom van de gruwelijke daad, antwoordde hij kalm :
,,Heer, kan men een razend wild zwijn binden, alsof 't een jong
[geitje was ?
Kan men strikken een woedender buffel, alsof 't was een
[trippelende boschhaan ?
Waanzinnig was de man en met getrokken kapmes rende hij
[op ons aan,
maar mijn lans trof hem in de borst en de mannen hebben
[hem gedood.
Geen woord heeft hij gesproken, want stervend is hij neer[gevallen;
schuim stond op zijn mond en woest rolden zijn oogen.
Maar 't was geen slaaf van eigen dorp of van eigen land ;
hij was gekomen van de verre rivier en uit 't afgelegen bergdal.
Met zachte woorden heeft hij gelogen, zich binnendringend
bij den Heer der Medicijnen, die medelijden had en hulp beloofde.
Of hij 't gedaan heeft, uit eigen vrijen wil, of gezonden door
[een ander, heeft hij niet gezegd en wie zal 't weten ?
Wat was de reden en wat was de oorzaak,
dat hij zwart werd van oog en gek in zijn hoofd,
wie zal 't onderzoeken en wie zal 't naspeuren ?
Wij kunnen 't niet vragen, want daar ligt zijn hoofd.
Maar groot is de toorn der mannen, van ieder dorp en ieder land,
dat aangevallen is de Heer der Medicijnen, die medelijden heeft
met iedereen.
Wij willen hem bezoeken en tot hem spreken een woord,
opdat hij weet en hoort, wat leeft in onze lever
en welke gedachten er zijn in onzen buik."
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Toen hem nog eens gezegd werd, dat 't beter was geweest
den moordenaar levend te brengen, dan dat afgehouwen hoofd,
haalde Oemboe Diki zijn schouders op en antwoordde :
,Een slang wordt niet gebonden, maar neergeslagen met een
kapmes ; een razenden hond grijpt men niet, maar knuppelt men
dood, met een stuk hout."
En de Witte Heer, die begreep, dat met den man verder niet
veel te praten viel, zei daarom : ,,'t Is goed. Gij kunt gaan."
Oemboe Diki herhaalde zijn verzoek om den Heer der Medicijnen te mogen bezoeken. 't Werd hem toegestaan, terwijl hem
nadrukkelijk werd gezegd, dat hij 't afgehouwen hoofd in 't
mandje moest laten en niet weer te voorschijn halen.
Dat beloofde Oemboe Diki en gevolgd door Kaka Miting,
stapte hij naar 't huis, waar de gewonde Heer een onderdak
had gevonden.
Men kwam bij den gewonde, die met 't hoofd in breede zwachtels gewikkeld, op een langen rieten stoel in de voorgalerij lag.
Een glimlach kwam in zijn oogen, toen hij de bekende breede
gestalte van den dikken Oemboe Diki zag naderen. Met opgeheven hand wenkte hij een groet en liet een stoel bijschuiven
voor den welkomen gast. Hurkend in zijn knieën, liet Kaka
Miting zich neer aan de zijde van den langen rieten stoel, dien
hij met een hand vastgreep.
Oemboe Diki begon te vertellen, dat 't groote ongeluk alle
menschen zoo'n verdriet deed. Uitvoerig verhaalde hij, hoe men
uit alle dorp was saamgekomen om den moordenaar te jagen
en hoe men hem had gevonden en gedood in wrekenden toorn.
„Heer, hier is 't kapmes, waarmee hij u geslagen heeft," en
met deze woorden legde Oemboe Diki 't met bloed bevlekte mes
op den langen stoel, boven op de deken, waarmee de Witte Heer
was toegedekt.
„Weet, dat allen, vorst en vrijheer en slaaf,
en mannen en vrouwen en kinderen,
medelijden hebben met u, die medelijden heeft met ons.
Groot is de toorn, maar ook groot is de blijdschap,
dat levend is uw hoofd en dat zwijgend is de moordenaar.
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Wij hebben gezien, dat machtig is uw Marapoe, die u beschermt
en bewaakt ;
want wie zou leven en. spreken, als hij geslagen was op 't hoofd
[en verbrijzeld was de kaak ?
Wanneer genezen is uw wond en weer sterk is uw lichaam,
bouw dan niet een huis, daar onder de hooge tamarinde-boomen,
maar kom wonen bij ons, in 't midden der dorpen ;
wij zullen u beschermen, beter dan gedaan hebben
de sluikharige vreemdelingen, slank van lendenen."
Dankbaar was de Witte Heer voor deze woorden, waaruit
bleek, dat de bevolking medeleefde in 't ongeluk en dat er geen
sprake was van vijandschap tegen persoon of werk.
Toch was er een vraag, die hem steeds bezig hield en waarop
hij geen bevredigend antwoord kon vinden.
»Waarom heeft Rondja 't kapmes getrokken en is hij moordend
opgetreden, zelfs tegen eigen landgenooten ?"
Dat hij 't gedaan had in een plotselinge vlaag van krankzinnigheid, was toch eigenlijk geen verklaring.
't Was daarom, dat hij die vraag aan Oemboe Diki stelde.
Deze kuchte eens en haalde zijn schouders op en antwoordde :
»Heer 1 Kaka Miting zal u verhalen, wat niemand weet en wat
beter verzwegen kan worden."
Eenigszins verwonderd, keek de Witte Heer naar Kaka Miting,
die daar gehurkt bij zijn stoel op den grond zat. Hij herkende
den man niet, daar deze zich bij 't bezoek van Oemboe Rada
Hapa Manoe, wat op den achtergrond gehouden had, maar wel
zag hij aan hoofddoek en kleeding, dat 't niet iemand uit eigen
landschap was.
»Spreek," zoo zei hij, » en zeg uw woord. Ik kan moeilijk
praten, want stijf is mijn mond."
Kaka Miting, die anders vrijmoedig genoeg was, voelde zich
nu niet bijzonder op zijn gemak, want ook hem hield de gedachte steeds bezig : » Hoe zou de Witte , Heer 't verhaal opvatten
en wat zouden de gevolgen zijn voor zijn meester ?"
Langzaam en aarzelend, als zoekend naar woorden, sprak
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Kaka Miting, die anders zoo welbespraakt was, dat slechts
weinigen hem in radheid van tong evenaarden :
,Heer ! Gisteren was uw woord, gesproken tot Oemboe Rada
Hapa Manoe, mijn meester, in 't planken huis onder de hooge
tamarinde-boomen : „keer morgen terug".
Hij was gekomen van de verre rivier en uit 't afgelegen bergdal, medicijnen zoekend voor zijn wond, van jaren oud en breed
van oppervlakte.
Zijn wond hebt gij verbonden en medicijnen hebt gij hem
[gegeven ;
en toen is men gaan zitten op den stoel, in de schaduw der
[boomen.
Er is veel gesproken, over den nieuwen weg, geschreven in
['t Groote Boek.
Vriendelijk was de stem en zacht was het woord van hem,
die gekomen is van Overzee, medelijden hebbend met de kinderen
des lands.
Vele waren de vragen en vele waren de antwoorden, gisteren
gesproken, van mond tot mond.
Maar niet ten einde was 't gesprek en afgebroken werden de
woorden, toen daar kwam de man uit Mboeloeng, vragend om hulp.
Daarom was uw zeggen, bij 't heengaan gesproken : „kom
morgen terug".
,Terugkomen zal ik", zoo sprak toen mijn meester,
,en wij zullen weer aanknoopen, 't touw dat doorgesneden is
en weer aan elkaar voegen, het hout dat gebroken is."
Maar terwijl wij zaten in de schaduw der boomen, op 't breede
[erf en in de heldere lucht,
was verborgen in den stal, de man, die gestolen had, `t paard van
[mijn meester.
Zwart was zijn lever en gespleten was zijn tong ;
met woorden van leugen en klanken van bedrog,
was hij binnengedrongen op uw erf
en had hij een toevlucht gezocht in uw huis.
Als een ondeugende jongen en als een stout meisje,
dat niet wil hooren naar vader en moeder,
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maar wegloopt naar buiten, uit vrees voor de straf -als een vrouw, die lui is, in 't eten geven aan kippen en varkens,
en vlucht uit haar huis, bevreesd voor haar man —
zoo was de roover der paarden, de bewaker der kudde,
gevlucht voor den toom, van zijn woedenden meester.
Maar mijn heer wist 't niet en 't was hem niet gezegd,
dat Rondja, zijn slaaf, daar zat in uw stal.
Had hij 't gezien of had hij 't geweten,
krachtig zou hij hebben gevraagd, hem over te leveren den slaaf,
die zoo listig had gestolen en zoo slecht had bewaakt,
de paarden der kudde, 't eigendom van zijn heer.
En zoo zijn wij heengegaan, vriendelijk belovend,
dat terugkeeren zouden onze paarden, op den dag van morgen.
Maar opgestaan is Rondja, toen onderging de zon;
met 't kapmes heeft hij geslagen en met 't vuur heeft hij verbrand.
Daarom zwaar is de lever en beneveld is 't oog,
van mijn meester, uw vriend,
die kwam in vriendschap en de sirih-tasch u reikte.
Gelijk de bliksem inslaat, versplinterend den boom,
zoo kwam de tijding, neerbuigend mijn meester,
dat gewond is uw gelaat en dat verbrand is uw huis.
En daarom heengegaan is hij, naar eigen dorp en land;
want hoe zou hij verschijnen en hoe zou hij kunnen staan,
voor 't aangezicht van hem, die geslagen werd door zijn slaaf?
Want zou niet toornen uw stem en flikkeren uw oog,
tegen den meester van hem, die u sloeg met 't kapmes ?
Beschaamd zou hij zijn en geen woord kunnen spreken,
tegen hem, die medelijden had en in vriendschap ontving.
Dit is dus 't woord van mijn meester en dit moet ik zeggen :
,als weggedreven zijn de donkere wolken en als helder is de lucht;
als effen is 't water, door stormwind beroerd ;
als open is de weg, versperd door de boomen ;
als recht overeind staat, 't gras, dat vertrapt is ;
als 't getrokken kapmes, is teruggestoken in de scheede ;
als de gedrilde lans, is neergelegd op den grond ;
als bedaard is, 't kloppende hart
en vast is geworden, de bevende stem ;

HET PAARD VAN DEN WITTEN HEER

205

dan zal ik komen en spreken mijn woord,
want recht is mijn tong en zuiver is mijn lever,
want onwetend was ik, dat in uw huis was de slaaf."
tedaard had Kaka Miting gesproken, ieder woord duidelijk
uitsprekend, opdat de Witte Heer hem kon begrijpen.
Verbaasd had deze aangehoord, toen daar verteld werd, dat
heer en slaaf, door een samenloop van omstandigheden, zoo gelijktijdig op zijn erf waren geweest.
Hij begreep, dat Oemboe Rada Hapa Manoe er niet van geweten had, dat Rondja in zijn stal verborgen was, want anders
zou hij nooit zoo vriendschappelijk hebben zitten praten en heengegaan zijn met de belofte morgen terug te komen.
Ook begreep hij, dat Oemboe Rada Hapa Manoe niet uit
valsche schaamte of in grooten angst gevlucht was, maar uit
zuivere overwegingen van inlandsche mentaliteit en daarom nu
in eigen dorp een verlossend woord afwachtte.
Al viel 't spreken hem moeilijk, 't was hem niet moeilijk aan
Kaka Miting te zeggen, dat er geen toorn was in zijn hart en
dat hij gaarne, als hij genezen was, weer een ontmoeting met
zijn meester wilde hebben.
Een glimlach van tevredenheid kwam op 't hoekige gelaat van
den trouwen slaaf, nu duidelijk werd, dat tenminste van de zijde
van den Witten Heer, er geen moeilijkheden voor zijn meester
zouden ontstaan.
Maar de Witte Heer zelf was nog niet bevredigd, omdat hij
nog geen antwoord had ontvangen op zijn vraag, waarom Rondja
plotseling zoo waanzinnig was geworden.
't Was daarom, dat hij deze vraag richtte aan Oemboe Diki
„Verklaar mij en zeg, waarom Rondja zwart werd van oog,
hoewel hem beloofd was, dat hulp zou worden gegeven."
't Was een vraag, die door Oemboe Diki gemakkelijk kon beantwoord worden. Een antwoord, waaruit duidelijk werd, dat
de Witte Heer nog veel te leeren had, eer hij 't gedachten-leven
van die menschen verstond.
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»Heer," zoo sprak Oemboe Diki, »uw vraag is niet zwaar
en 't antwoord te geven, is zeer gemakkelijk.
Gij hebt gesproken met Rondja, hem bescherming belovend;
dat was in den morgen, toen hij tot u kwam,
maar in den namiddag, is gekomen zijn heer,
vriendelijk ontvangen en sirih geboden.
Maar Rondja kon niet weten en door hem was niet te verstaan,
wat lachend werd gesproken, door u tot zijn meester.
Toen terugkeerden de paarden, werd luide gezegd :
»morgen zullen wij komen en zullen u ontmoeten."
Maar was niet uw woord, bescherming belovend :
»morgen zal ik u brengen, naar veilige plaats ?"
Wat zou morgen gebeuren en wat zou er geschieden ?
moest Rondja nu denken, overwegend zijn lever.
Wel vriendelijk sprekend, tot hem, die om hulp vroeg;
maar ook vriendelijk ontvangend, den meester, die toornde;
en den dood zocht van hem, die bevend gevlucht was.;
Hij moest dus wel denken, dat valsch was uw lever
en dat morgen gij zoudt geven, den slaaf aan zijn heer.
Zoo heeft hij getrokken 't kapmes en geslingerd 't vuur,
om zich te wreken op hem, die zoo valsch was,
gespleten van tong en dubbel van oogen,
gelijk hij meende en dacht, al was 't zonder reden,
en al was er geen oorzaak, voor vrees en voor angst.
De heer wist van zijn slaaf niet en de slaaf kon niet weten,
waarom was gekomen, zijn heer en zijn meester."
't Werd den Witten Heer nu duidelijk, dat Rondja, waanzinnig
van angst was geworden, omdat hij ging twijfelen aan 't woord
van bescherming, hem vriendelijk beloofd.
Moest hij sterven, met valsche vriendelijkheid in handen
van zijn meester gespeeld, dan zou de Witte Heer met
allen, die in zijn huis waren, eerst door zijn wraak getroffen
worden !
't Was dus alles een droef misverstand geweest, zoodat er
eigenlijk niet van een schuldige gesproken kon worden.
Onbewust en onwetend was hij door zijn vriendelijkheid, zoo-
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wel jegens den slaaf als jegens den meester, aanleiding geweest
voor de ramp, die zoovelen had getroffen.
Hij was zijn ontroering nauwelijks meester, maar bedwong
zich en zei tot Oemboe Diki en Kaka Miting, dat er geen toorn
was in zijn hart, maar wel droefheid over 't leed, dat Rondja
in zijn waanzin over velen had gebracht.
„Maar als genezen is mijn wond en weer sterk is mijn lichaam,
zal ik terugkeeren en wij zullen elkander als vrienden ontmoeten en in vriendschap samenleven," was zijn afscheidswoord.
Maar nu had Oemboe Diki nog een vraag.
„Heer I wij zullen niet vergeten uw woord en uw belofte van
[terugkeer;
maar als gij nu weggaat over zee en wegblijft eenige maanden,
zullen wij niet zien uw aangezicht en niet hooren uw stem ;
en daarom is dit mijn vragen en is dit mijn verzoek:
dat uw donkerbruin rijpaard, dagelijks door u bereden,
mag staan onder mijn huis, verzorgd door mijn hand;
als wederkeert 't vuurschip en gij zult stappen aan land,
dan zal daar staan uw paard, wachtend zijn meester."
Toen Oemboe Diki de belofte gekregen had, dat hij zoo lang
op het rijpaard mocht passen, totdat de Witte Heer terugkeerde,
ging hij gevolgd door Kaka Miting met een opgewekt hart heen.
Maar 't kapmes van Rondja, liet hij liggen op den langen stoel.
Dat mocht de Witte Heer als aandenken bewaren !
Buiten de havenplaats gekomen, gaf hij een kort bevel aan
zijn slaaf. Deze sloeg 't pad af en reed een steilen heuvel op.
Boven gekomen, wierp hij 't mandje met 't afgehouwen hoofd
in een diepe rotsspleet en in snellen ren voegde hij zich weer
achter zijn meester, die langzaam doorgereden was.
Men maakte een kleinen omweg naar de nederzetting der
Savoeneezen, waar afgestegen werd bij 't huis van den onderwijzer.
Oemboe Diki bracht de boodschap over, dat men hem 't donkerbruine rijpaard ter verzorging zou geven, zoolang de Witte Heer
op reis was.
Nadat hij 't ontvangen had, zeide hij : „Kijk, goeroe, hoe mager
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is 't paard, van verdriet over zijn meester. Maar jonge maïsbladeren en groen voer, iederen morgen en iederen avond, zal
hij eten onder mijn huis, totdat terugkomt hij, die medelijden
heeft met ons allen."
Zoo kwam Oemboe Diki in zijn dorp met 't paard van den
Witten Heer en hij gaf bevel aan zijn slaaf, dat er goed voor
't beest gezorgd moest worden, alsof 't een Marapoe-paard was.
Den volgenden dag vertrok Kaka Miting en evenals zijn heer
volbracht hij den tocht in één dag. Hij was zelfs vlugger, zoodat
hij nog vóór zonsondergang 't tuinhuis aan de rivier bereikte.
Hoorende, dat Oemboe Rada Hapa Manoe naar zijn dorp doorgegaan was, wisselde hij van paard, omdat zijn eigen rijdier van
vermoeidheid niet verder kon. En zoo was 't reeds donker, toen
hij met de schacht van zijn lans op de dorpspoort sloeg en met
luide stem riep : „Hier is een vriend -- doe open de poort."
Men herkende de stem van Kaka Miting en bij 't schijnsel van
een vlammende toorts werden de zware deurbalken weggeschoven.
Zonder dat hij van zijn paard gestegen was, had Kaka Miting
gewacht, totdat de poort open was. Recht zat hij overeind, alsof
hij slechts even gereden had en niet een dagmarsch van meer
dan zeventig kilometer achter den rug had.
Vóór 't groote huis van Oemboe Rada Hapa Manoe, gleed hij
vlug van zijn paard, dat door een der slaven werd gegrepen en
weggeleid.
Zich buigend onder 't afhangend dakriet, klom hij in de voorgalerij, waar de mannen op zij schoven, zoodat hij met kruiselings
gevouwen beenen, dicht bij zijn heer op de hooge zitplaats een
plaatsje vond.
De mannen zwegen, want groot was de spanning en men
verwonderde zich dat hij zoo spoedig teruggekeerd was.
Uit de deuropening, boven in huis, werd een koperen bord
met sirih en pinang toegereikt, opdat hij zich eerst een sirihpruim kon klaar maken.
Al was hij een slaaf, als welkome bode werd hij als gast behandeld. Niet in een gevlochten mandje, maar op een koperen
bord werd hem de sirih toegereikt. Bedaard begon hij te stampen
in zijn buffel-hoornen sirih-koker.
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Al popelden hun harten van ongeduld, mannen bewaren hun
houding en weten hun tijd af te wachten.
Toen Kaka Miting zijn sirih-pruim gereed bad en die, na er
even op gezogen te hebben, weer naast zich neerlei -- want 't
betaamt niet met een pruim in zijn mond tot zijn meester te
spreken -- klonk de forsche stem van Oemboe Rada Hapa Manoe
in de benauwende stilte van de voorgalerij : „Spreek, Kaka Miting,
wat is 't woord, door u gehoord en wat is de tijding, door u
gebracht ?"
Toen vertelde Kaka Miting van zijn bezoek met Oemboe Diki
aan den Heer der Medicijnen, nadat men eerst Rondja opgespoord
en gedood had.
Al sprak hij lang en met veel omhaal van woorden -- want
in 't midden van de mannen-vergadering had hij zijn roem als
redenaar hoog te houden -- zonder dat iemand hem in de rede
viel, liet men hem uitspreken.
Toen hij eindigde met de woorden, met verheffing van stem
gesproken : „en 't paard van den Witten Heer, staat onder 't huis
van Oemboe Diki," was de spanning, waarmede men geluisterd
had, gebroken.
Opgeruimd klonk de stem van Oemboe Rada Hapa Manoe :
„Goed is uw woord en verheugend uw tij ding ;
als frisch water na een zwaren rit, voor een dorstig man ;
als neervallende regen, op het uitgedroogde land."
Tot laat in den nacht duurde 't gesprek der mannen. Behalve
de dorpspriester en de Oude van Dagen, waren ook de Wijze
Mannen uit het stamdorp, op 't verzoek van Oemboe Rada Hapa
Manoe, gekomen om samen te beraadslagen, wat er in de moeilijke,
dreigende omstandigheden moest worden gedaan.
Reeds had men den ganschen namiddag zitten te praten,
waarbij de dorpspriester 't hoogste woord had gevoerd. Want
had hij den tocht om medicijnen te gaan vragen, niet afgeraden
en had hij niet gewaarschuwd toen 't orakel-teeken van bloed
had gesproken ?
Was er geen bloed gevloeid, al was 't dan het bloed van den
Heer der Medicijnen geweest ?
En zouden Vader en Moeder van Overzee dat bloed niet wreken ?
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Zou 't vuurschip met vele geweren niet komen en er nog meer
bloed vloeien ?
Oemboe Rada Hapa Manoe had niet veel geantwoord en had
de mannen maar laten praten.
Hij was altijd voorzichtig in 't uitspreken van een oordeel en
wilde daarom eerst de komst van Kaka Miting afwachten.
En nu deze 't verlossende woord had gesproken, was al zijn
vrees weggenomen.
Als de Heer der Medicijnen 't onheil, dat hem getroffen had,
z66 opnam, dan zou hij straks ook zonder schaamte hem weer
kunnen ontmoeten en 't begonnen gesprek voortzetten.
Daarom verhaalde Oemboe Rada Hapa Manoe aan de vergaderde mannen, nu zeer uitvoerig, wat de Witte Heer gesproken had over den nieuwen weg, dien de Heer van hemel en
aarde geschreven had in het Groote Boek. Hij zeide, dat hij nog
vele vragen had willen stellen, vooral omdat hem 't woord getroffen had, dat 't volgen op den nieuwen weg dikwijls moeilijker
is, dan 't gaan op het oude pad. En dat hij daarom besloten
had den Witten Heer te vragen eens naar 't stamdorp te komen
en daar te spreken, opdat men kon vragen en antwoorden.
't Was na middernacht, eer de mannen zich uitstrekten op
hunne slaapmatten.
En Oemboe Rada Hapa Manoe, breed uitliggend op zijn rug,
in 't donkere kamertje boven in huis, herhaalde nog eenige
malen, zacht sprekend tot zich zelf :
„Machtig is de Marapoe van den Witten Heer 1'
Zich omdraaiend op zijn slaapmat, liet hij er op volgen : »En
't paard van den Witten Heer, staat onder 't huis van Oemboe
Diki."
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