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Is er niet een wonderlijke kiank in die woorden:
het Oosten?
Wie ze in de eenzaamheid hardop zegt, voelt
dat hij er een bezwering mee heeft uitgesproken,
en nu komen van alle kanten de liefelijkste, de
prachtigste en de zonderlingste dingen er aan
getooverd. Zelfs een nuchter mensch voelt daarbij
iets purpers en gloeiends, iets als zonsopgang over
zijn gedachten komen. En dat moeten wel in vele

tijden vele menschen zoo gevoeld hebben ; waar vandaan komen anders al die
verhalen, legenden en volkliederen die glorie, rijkdom en onverwacht geluk „uit
den Oosten" zien naderen ? En waarom spreken kinderen en eenvoudige lieden
bij ons nog heden ten dage van ,den Oost", als van een wonderland ? Dat
wonderland was het dat ik eenige jaren geleden ging zoeken, het Indie van mijn
kinder-herinneringen. Ik vond een ander. Maar niet een minder, niet minder
fantastisch, noch minder mooi. Midden in drukke steden is het me soms geweest
als wandelde ik door den droom van een blijd dichter. En aan het strand, op
de wijde rijstvelden, in inlandsche huisjes heb ik dingen gezien en gehoord,
waarvan de herinnering al een vreugde is.
Ik heb mijn best gedaan om iets van dat fantastische en dat mooie, dat ik
zoo dikwijls met voile teugen heb mogen genieten, in woorden op to vangen.
Hier is het.
Misschien willen ook anderen er van drinken.
AUGUSTA DE WIT.
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Mijn eerste indruk van Java was niet die van stralend licht en
overweldigende pracht van kleur, dien men meestal ontvangt bij
het eerste zien van een tropisch land, maar integendeel van iets
onzegbaar teérs, etherisch en zachts. Het was in 't begin van
den regenmoesson. Onder een hemel overfloersd met doorschijnend
wolkenweb, waarin een tintje van het verborgen blauw te gissen
was, meer dan te zien, lag de zee paarlig te glanzen, met hier
en daar veranderlijke witte flikkerlichtjes en bleekpaarse windstrepen. De lichte novel in de lucht verdoofde eenigszins het
groen van de ontelbare dichtbegroeide riffen, die over de geheele
zee verstrooid lagen ; hunne omtrekken gingen er in verloren;
ze schenen te drijven, zoo flauw en luchtig als schaapjeswolkjes,
door den lichtsten wind her- en derwaarts gedreven.
In de verte stond het blok vierkante witte huizen op de landingsplaats — spoorwegstation en douanegebouwen hoorde ik ze noemen
— zacht afgeteekend tegen een achtergrond van witachtig grijzen
hemel en nevelig vervaagde boomen.
Langzaam gleed dc stoomboot verder. En, toen we nu de reede
van Batavia naderden, kwamen tal van inlandsche bootjes naar
het schip geroeid ; ze schoten van tusschen de eilandjes te voorschijn, en doken van uit de schaduwen der groene kusten op
als watervogels.
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Het snelst van alien waren de prauwen. Met hun notedop van
een kiel, en dat eene overgroote bruinigblanke zeil als een vogelvleugel slank en spits en driftig uitgeslagen voor weg-streek en
snellen ommezwaai, leken zij minder vaartuigen dan wel over
de golving voortscheerende en even-duikende meeuwen. Daar
kwamen zij aanzetten, purperen vorens trekkend door het parelige
grijs en wit der zee. En in hun kielzog, naar alle kanten vooruit
schietend met de krabbelende bewegingen van waterspinnen,
volgde een heele zwerm kleine zwarte kanoos, — uitgeholde
boomstammen, in evenwicht gehouden door bamboe loefbalken,
die aan beide zijden uitstaken als spartelende, kriewelende pooten.
Toen ze dichterbij kwamen, zagen we dat de bootjes hoog
opgestapeld waren met veelkleurig ooft, waarboven de naakte
lichamen der roeiers bruin uitglommen ; de natte riemen glinsterden in hun schijnbaar bedaard op en neer bewegen, dat toch
het bootje met sprongen voort deed schieten.
Ze waren al gauw langsscheeps gekomen, en de inlanders
klommen aan boord, beladen met geurige waar. Zij gaven zich
niet de moeite om ze te koop aan te bieden, hoe vlug ze zich
te voren ook betoond hadden ; maar hurkten kalm neer tusschen
hunne opgestapelde manden met geel, purperen, oranje en vuurrood fruit — een mengelmoes van kleuren, bijna barbaarsch in
zijne pracht, niettegenstaande de soberder tinten van donkerpurper en koel rustig groen ; — en wachtten op koopers.
Van onder den bonten hoofddoek, die schilderachtig hun donker
voorhoofd omlijstte, keken de bruine oogen met dien blik van
nadenkelijke — of juister gedachtelooze? — tevredenheid, dien wij
in het Noorden slechts kennen in de oogen van kindertjes als
ze liggen te kraaien in moeders schoot. En toen ze op onze
vragen antwoordden, had ook hun spraak iets kinderlijks met
haar zachte consonanten en haar heldere vokalen, zangerig lang
aangehouden in eene modulatie die de heele toonladder scheen
op en of te gaan.
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Zij hadden eene groote bekoring voor mij, niettegenstaande
hunne stompe trekken en magere ledematen ; en mij docht dat
zij, indien al niet de elfen, dan toch wel de kabouters konden
zijn van dien betooverden tuin, dien de menschen Java noemen.
Maar — en dat stoorde mijn droomen met open oogen —
de grove commandostem van den bootsman weerklonk op het
dek ; en, zooals kabouters 't ook immers plegen to doen, als
nuchtere proza-menschen er aankomen, fluks verdwenen al de
bruintjes.
In een oogenblik waren ze weg, en in plaats van hunne aardige
gestalten, verschenen bedienden met koffers, en passagiers in
spiksplinternieuwe kleeren.
Want we naderden al meer en meer; en weldra lag, met een
diepen zucht van verlichting, de boot stil, en we betraden de
kade van Tandjong Priok.
Men zou denken dat een eerste half uur van aankomst overal
in de wereld hetzelfde moest zijn; maar hier merkt men toch
een verschil, zelfs in de drukte van het naar den trein dringen.
Er is eene menschenmenigte, — maar er is geen rumoer. Geen
duwen en stompen, geen roepen en schreeuwen, geen schelden
van ruwe stemmen.
Onhoorbaar draven de koelies op hunne bloote voeten verder,
zware koffers op de schouders geladen; ze dringen niet vooruit, een elk wacht geduldig op zijn beurt, aan het kantoor en
op het perron; en wanneer ze op zijde gaan voor een haastenden
duwenden Europeaan, krijgt hun anders impassibel gezicht eene
uitdrukking van bijna verachtelijke verbazing.
Waarom moeten de orang blanda hen toch zoo onwellevend
op zij dringen? Zijn er niet vele uren in een dag, en vele dagen
die komen zullen na dezen ? En weten ze dan niet dat haast des
duivels is ?
De trein is ten slotte in beweging gekomen en snelt nu door
een wild triestig landschap, half bosch, half moerasland.
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Van uit het dichte gewarrel van struikgewas en riet, verrijzen
groepen kokospalmen, wier donkere havelooze kruinen zonderling
massief staan boven de magere stammen, waartusschen bleekjes
de horizont doorlicht.
Op open plekken staan hier en daar jonge boomen, half verstikt
door de festoenen van een purper-bloemige liane, die hare lange
ranken als een net over het lagere kreupelhout weeft. Bamboeboschjes buigen en wuiven in den avondwind.
Rechts strekt een lang recht kanaal zich uit, dof als lood onder
den glansloozen hemel ; de avondwind verdonkert het roerlooze
water, en eene huivering gaat door den dichten plantengroei aan
den kant: — breedbladerige pisangboomen, jong palmgewas en
mimosa's met vederachtig teer loover, waarboven zilvergrijze
rietpluimen opsteken
Na een pool wordt het struikgewas schaarscher en houdt op,
en een wijd moerasland strekt zich tot aan den horizont toe uit.
Wij naderden het toen de zon onderging. De vurige bol had de
wolken, waarachter hij verscholen bleef, doorgloeid met een somber dof purper als dat van smeulende vlammen. Een bevende
stralengloed schoot plotseling uit over de biezen en het rietgras
van het moerasland, de glinsterende, met halmen doorprikte
waterspiegel werd purperrood; langs het kanaal, dat voortgleed als een gloeiende lavastroom, leken de breed-bochtende
pisangbladeren fonteinen van purper licht, en de palmen en het
fijne mimosa-gebladerte werden doorzichtig, bijna onstoffelijk,
in den alles doorglorenden rosen schijn.
Zelfs nadat de gloeiende rand der zonneschijf, na een kort verschijnen, weggezonken was, verbleekten die wondere kleuren niet,
maar bleven zacht doorlichten, als waren ze de natuurlijke tint
van dit wonderland — onafhankelijk van zonnen en seizoenen.
Toen, op eens, werden ze uitgedoofd door de snel invallende
duisternis, als een vuur onder vallende asch ; en enkele minuten
later was het nacht.
IO
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Voor het lamplichte station van Batavia, riep ik een van de
wachtende voertuigen — een eigenaardig klein tweewielig rijtuigje,
dat met zijne enorme lantaarns, op dunne stijlen gedragen kap
en lange boomen, waartusschen een miniatuur pony draafde, er
uitzag als een vuuroogige tor, die her- en derwaarts schiet, zijne
lange voelhorens bewegende.
Ik heesch mezelf op het hellende zitbankje, en reed eenigen tijd
lang door een laan, waarvan de boomen aan weerskanten eene
vage donkerte gaven tegen den bleeken streep hemel daarboven.
Een onophoudelijk hoog vogelgekwetter klonk het gebladerte
uit — het waren vleermuizen, vernam ik — en telkens kwam
een geur van onzichtbare bloemen op de windstille lucht aandrijven.
Wij gingen een hoog gebouw voorbij, dat in de duisternis wit
opschemerde — het Paleis van den Gouverneur-Generaal werd
mij gezegd.
Toen klepten de paardehoeven over een brug; we sloegen een
bocht van den weg om, en eene lange rij schitterende vensters
straalde ons tegen, met een witten glans van electrisch licht in
de verte
Langs de verlichte winkelruiten links van de straat — de andere
kant bleef donker en leeg — bewoog zich eene slenterende menigte; open rijtuigen met dames in lichte toiletten rolden voorbij ;
een societeit met vele vensters blaakte op; toen het schijnsel van
een gracht, met honderde slanke speeren van weerkaatst licht —
en ik had mijn doel, de voorstad Rijswijk bereikt.
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EEN HOTEL IN BATAVIA

Wanneer, in onzen prozaischen tijd, er een ding nag prozaischer en
karakterloozer mag heeten dan eenig ander, dan is het wel een hotelWaar spoorwegen zijn, daar zijn ook hotels. De locomotief verspreidt ze langs zijn glimmenden weg, tegelijk met sintels, distelzaadjes en touristen. Ze zijn overal, en overal zijn ze 't zelfde.
De spreekwoordelijke druppels water lijken niet zoo zeer op elkaar.
Men kan toch nog een onderscheid zien tusschen een druppel
uit een moeras en cen uit ecn bergstroom, of een uit de zee.
Maar een hotel, op welke streek of op welk land van de wereld
het ook zijne saaie vensteroogen moge richten, is overal hetzelfde.
Het heeft niet eens een eigen naam in de taal, die daar gesproken
wordt, als teeken van zijn burgerrecht. De spraakmakende gemeente kan geen onderscheid in den naam maken, waar geen onderscheid is in de zaak ; en aldus wordt van Orenburg tot Valentia,
en van Hammerfest tot Messina, een hotel een hotel genoemd,
en de reiziger verwacht en vindt overal denzelfden zwitserschen
portier en dezelfde roodfluweelen portieres, denzelfden onbeschrijflijken reuk van sherry, hach(t en sigaren in de gangen, dezelfde
als bidders in 't zwart gestoken kellners om de table-d'hôte en
dezelfde schotels er op.
Zoo dacht ik vroeger in mijne europeesche dagen.
Maar toen ben ik in Java gekomen en ik heb een bataviaasch
hotel gezien — een ,roemah makan.a
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Ha, dat was eene verrassing, een schok, eene openbaring — ik
zou zeggen .un frisson nouveau« — indien niet Batavia en
rillen onvereenigbare begrippen waren.
.Un etouffement nouveau« is eene betere uitdrukking voor wat
ik voelde, toen het me tegenblaakte in voile middagglorie.
Noen is de tijd er voor, het uur der uren, het oogenblik waarop
die tegenstrijdige elementen van het bataviaasche straatleven —
de inlandsche bevolking, die des ochtends de stad bruin maakt,
en het europeesche contingent dat haar 's avonds doet blank
worden; — dat preciese evenwicht bereiken, dat aan de plaats
haar eigenaardig karakter geeft, het oogenblik waarop hemel, lucht
en land in de zuiverste harmonie er mede zijn.
De groote sterke voile middagzon blaakt de gepleisterde gebouwen
dat ze witgloeiend lijken. De tuin is er door in laaie gezet ; de
lange grijze schaduwen van den vroegen morgen zijn gekrompen
tot rondachtige vlekken verkoold zwart, vlak tegen den voet
der boomen aan ; de lucht trilt zichtbaar boven de verzengde
gele grasperken.
Tusschen hun donker gebladerte flikkeren de kembang spatoe
bloemen als levende vlammen, en de roode en oranje bloesems,
die van de takken der flamboyants op het pad neervallen, lijken
smeulende vonken.
Door dien gloed van licht en kleur bewegen zich groepen bont
gekleede inlanders — waterdragers, bloemenverkoopers, fruitventers, marskramers met zijde en edelgesteenten ; hun hoofd is tegen
de zon beschut door een reusachtigen hoed van gevlochten stroo
in den vorm van een paddestoel, en hunne glimmende schouders
buigen onder het bamboe juk, waaraan de voile korven bengelen.
Kleine bruine dikbuikige kinderen, met een halsketting als eenige
kleedij, rapen de teere witgele bloesemsterren op, die het gras
onder de tandjong boomen besprenkelen. Arabieren met ernstige
gezichten gaan voorbij. Chineezen draven langs den weg, magere
vlugge gestalten, kakelend en gesticuleerend onder het loopen
16
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Maar in die menigte van Oosterlingen ziet men geene Europeanen, dan die, Welke snel voorbij rijden in voertuigen van elke
soort, van de schuddende dos a dos met den miniatuur pony,
die bijna tusschen de dissels verdwijnt, tot de elegante victoria,
door een paar groote australische paarden getrokken. Maar zelfs
in een rijtuig is de middaghitte gevaarlijk voor den Westerling,
en de europeesche bewoners van het hotel zitten alien in de
donkere koele galerijen, genietende van het dolce far niente,

Een fruitventer met bamboejuk. waaraan de voile korven bengelen.

terwijl ze voor tijdverdrijf handelen met de indische kooplui
en ijslimonade drinken.
En — weer eene verrassing voor den nieuwkomeling! — de
dames dragen wat de landskleedij van sarong en kabaai lijkt!
Eene kabaai is een soort van morgenjakje van wit batist, langs
alle randen geborduurd, dat van voren met sierlijke spelden aan
17

EEN HOTEL IN BATAVIA

gouden kettinkjes toe gemaakt wordt ; daaronder draagt men
den sarong, een bontgekleurden rok, nauw en recht naar beneden
vallend met een enkele diepe plooi van voren, op zijn plaats
gehouden door een eenige malen om het middel geslagen sjerp,
welker einden los neerhangen. Bij dit costuum draagt men kleine
met goud geborduurde fluweelen en hoog-gehakte slofjes aan
de bloote voeten.
Alles bij elkaar gcnomen is deze kleedij meer origineel dan
bevallig. En, indien we dit al moeten bekennen van het damescostuum, — wat dan te zeggen van de dracht waarin sommige
mannen den moed hebben te verschijnen ? Een witte kabaai en
een broek van dun saronggoed, bedrukt met een vroolijk patroon
van blauwe en gele bloemen, kapellen en draken !
Dit alles echter is slechts eene voorbereiding tot dat grootste
aller mysteries, dat om twaalf uur gevierd wordt: — de rijsttafel.
Hier overvalt den nieuweling werkelijk een etouffement nouveau.
Alle dingen die er bij behooren werken mede om iemand te
verbijsteren. Om te beginnen: het maal wordt niet in eene gewone
eetkamer opgediend, maar in de achtergalerij — eene plaats, die
op zich zelf al een bezienswaardigheid is: een lange luchtige zaal
door ecne colonnade gedragen; tusschen de witte zuilen ziet men
glimpjes van den tuin met zijn schitterbloemige struiken en donker
geboomte.
Ten tweede: de spijzen worden rondgediend door onhoorbaar,
op bloote voeten heen en weer bewegende inlandsche jongens,
half indisch, half europeesch gekleed.
En, lest best: het maal op zich zelf is er een als nooit te
voren geproefd werd, te water noch te land.
De hoofdschotel bestaat uit rijst en kip, wat simpel genoeg
klinkt. Maar, op deze basis is een heel systeem gebouwd van
oneetbare dingen: behalve visch, vleesch en fricassees, allerlei
kerries, sausen, zuur, ingemaakte vruchten, zoute eieren, gebakken
pisangs, sambals van kippelever, vischkuit, jonge palmloten, en
18
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de goden der javaansche kookkunst alleen weten wat meer; dat
alles sterk gekruid en besprenkeld met cayenne.
Er bestaat niets onder de zon of er kan sambal van gemaakt
worden, en een nauwgezette kok zou den dag als verloren be-

Ananassen en mangistans, fluweelige ranaboetans en gladde doekoes

schouwen, waarop hij niet ten minste twintig dergelijke niet to
beschrijven schotels op de tafel zijns meesters had gezet, voor
-wiens digestie alle vrome zielen wel mogen bidden!
En wanneer ik bij dit alles nog vertel dat deze vele en vreemde
19
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dingen moeten gegeten worden met een lepel in de rechter- en
een work in de linkerhand, dan zal de lezer in staat zijn te beoordeelen, welk een bizonder ingewikkelde zaak de rijsttafel is,
en hoe gemakkelijk de oningewijde er door van streek kan
worden gebracht.
Ik voor mij zal nooit dien eersten keer dat ik er van at, vergeten.
Ik was juist van een rit door de stad thuisgekomen, en de verblindende zonneschijn, de vreemd uitgedoste menigte, de stadsgezichten en geluiden, zoo nieuw voor oog en oor, waren me
lichtelijk naar het hoofd gegaan, denk ik; — er zijn heel wat meer
bedwelmende dingen, dan ” drank alleen; — althans, ik kwam de
achtergalerij binnen als in een roes, keek naar de lange tafel die
zuchtte onder dozijnen rijstkommen, reeksen schotels met visch,
gevogelte. en honderden sambalschaaltjes, gerangschikt tusschen
pyramiden van pisangs, mangistans en ananassen, alsof ik alles
bij wijze van ” apéritif“ had kunnen verorberen ; ging zitten,
stapelde alles wat mij gereikt en gebracht werd op mijn bord,
en tastte toe.
Ik heb geen woorden om te beschrijven wat er van kwam. Laat
mij slechts zeggen, dat in minder tijd dan ik nu noodig heb om
het te vertellen, ik onuitsprekelijk ellendig was geworden ;
mijne lippen schrijnden onder de vurige aanraking van de sambals, mijne keel brandde te erger door den haastigen slok water,
waarmede ik in mijne onnoozelheid getracht had de ondragelijke
hitte weg te spoelen, en mijne oogen stonden vol tranen die ik
de grootste moeite had in te houden ; het scheelde niet veel of
ze waren in stroomen van akeligheid over mijne wangen gebiggeld. Eene medelijdende ziel ried mij, een beetje zout op mijn
tong te doen, zooals men 't kinderen in Holland raadt voor den
staart van den vogel dien ze willen vangen. 1k deed het, en na
een minuut onverdragelijke pijn ging het over. Ik snakte naar
adem, en merkte dat ik nog in leven was.
Maar op dat oogenblik zwoer ik een duren eed, dat ik nooit
20

De groote kalongs in slaap ran bocrntakken hangende, die straks zullen ontwaken
als de zon ondergaat"
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meer naar een rijsttafel zelfs zou omkijken. Ik heb dien eed niet
gehouden, ik beken het met trots. Alleen een stompzinnig mensch
komt nooit terug van eene eerste op vatting of van een haastig besluit.
En nu dat ik weet hoe men rijst moet eten, bemin ik ze.
Toch was die eerste maaltijd eene openbaring. Daardoor werd
voor mijn zinnen waarneembaar — wat tot op dat oogenblik
alleen mijn verstand geweten had — dat ik me in een nieuw
land beyond.
De gloed buiten in den tuin, het neuriende maleisch van die
donkere barrevoetsche bedienden, de onbeschrijflijke kleedij van
de andere gasten, voegden zich bij het prikkelen en branden in
mijn keel om mij de geweldige verandering duidelijk te maken,
die in mijne wereld gekomen was ; de antipoden verkondiging van
europeesche en javaansche dingen onderling.
Ik kreeg eene lichamelijke gewaarwording van de mijlen en
mijlen afstands tusschen Holland en Indie, van de scheidingsklove waarvan de onbekende zijdc zooeven door mij bereikt
was. En, openhartig gezegd, het duizelde mij.
Nu doet de natuurlijke reactie, die op een dergelijken schok volgt,
iemand licht weer terugkeeren tot den vorigen stand van zaken —
in dit geval de manieren en gewoonten van het oude vaderland — en men besluit daaraan onverzettelijk getrouw te blijven.
Maar, hoe natuurlijk dit ook moge zijn, verstandig is het niet.
Ik ten minste ondervond al spoedig hoe de spreuk: ” Verite en
deca des Pyrenees, erreur au dela(,, ook geldt voor de dingen
van het dagelijksche leven, vooral hier, waar oceanen en werelddeelen, een ruimte breeder dan die duizenden Pyreneenketenen
beslaan zouden, die twee uitersten : Holland en Java, scheiden.
De in Holland geijkte maatstaf van fatsoen moet hier op zijde
gelegd worden. De ziel moet hare nauwsluitende kleeren van
vooroordeel afwerpen. En een verstandig mensch moet zich schikken
in de noodzakelijkheid, zijn leven van meet of aan te beginnen,
en weer een jong kind gelijk te worden, dat het licht, de vreugde
23
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en de heerlijke schoonheid van dit nieuwe land drinkt als overvloedige moedermelk — het zuivere voedsel dat het tot (indische)
volwassenheid moet doen rijpen.
Maar om op die eerste rijsttafel terug te komen. Nadat de rijst,
kerries etc. waren verorberd, verschenen biefstuk en sla., die tot
mijne diepe verbazing eveneens verorberd werden; waarop als
dessert volgden ananassen en mangistans, fluweelige ramboetans
en gladde doekoes, bizonder schilderachtig en mooi gevormde
vruchten, bleek gouden bollen, die een kleurloos, als albast doorschijnend vleesch bevatten. Toen begonnen de gasten van tafel
op te slaan, en mij werd verteld dat het tijd was voor de siesta:
weer eene javaansche instelling, geen zier minder gewichtig dan
de beroemde rijsttafel, doch die nieuwkomelingcn veel gemakkelijker verdragen.
Misschien bezit het voorafgaande maal slaapwekkende eigenschappen of misschien maken de hitte en de gloed van den morgen
iemand suf, of misschien — na zoovele jaren van ontevredenheid
over vroeg uit de veeren moeten, verheugt de luiaard in ons
zich over dien dwang om zijn eigen zin te doen bij wijze van
plicht en weer in te slapen.
Ik zal niet probeeren te beslissen, welke van deze drie mogelijke
oorzaken de ware is, maar zooveel is zeker : zelfs zij, die het
hardst de verzenen slaan tegen de prikkels der rijsttafel, gaan
als lammeren liggen op hun siesta-bed. Ik beken dat ik zelf
heel blijde was, in de koelte en rust van mijn kamer te kunnen
vluchten.
Ze was eenvoudig genoeg, met die kale witgekalkte muren en
zoldering, den roodsteenen vloer, de grove mat in het midden
en de rieten stoelen. Maar hoe verrukt was ik over de ontstentenis van karpetten en behangsels, toen ik voelde hoe heerlijk
koel de steenen vloer was aan de voeten, en hoe de naakte
wanden eene frischheid uitwademden als van leliebladeren !
De siesta duurde tot ongeveer vier uur. Toen begonnen de
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menschen voorbij mijn raam te haasten, met vliegende handdoeken en slaande sloffen, naar de badkamers, en om vijf uur
werd er in de galerij thee gepresenteerd. Toen brak het eerste
tamelijk koele uur van den dag aan. Een lichte wind stak op en
dwaalde in den tuin rond, het dichte loof van den waringinboom
in en uit, dat zijne honderden neerhangende luchtwortels er van
gingen schommelen. Een witte bloesemregen dwarrelde uit de
tandjongtakken naar beneden, geur verspreidend in zijn val.
Langzamerhand begon een blecke rozenschijn te spelen over
het harde wit van de gepleisterde muren en kolommen, en ontvonkte de pluimige wolkjes hoog aan den diep blauwen hemel,
waar de groote kalongs al in kringen rond dreven. Om zes uur
was het geheel donker.
Zij, die in de galerij waren blijven luieren, stonden van hunne
thee op, en gingen naar binnen. En, een half uur later, zag ik
de dames in parijsche toiletten en de heeren in gekleede jas te
voorschijn komen om visites te gaan maken, waarvoor, naar
men mij zeide, dit het uur was. De voorgalerij van het hotel,
eene ruime zaal door zuilen gedragen, was schitterend verlicht
Een meisje ging aan de piano zitten, en zong een van die
eigenaardige half-bedroefde half-blijde liederen, zooals Grieg en
Jensen er schrijven.
En toen ik om acht uur naar binnen ging voor het diner, waarvan
het menu in elk europeesch hotel had kunnen geschreven zijn,
had ik moeite, dat alles saam te rijmen met hetgeen iets vroeger
op den dag mijne europeesche ideeen zoo heftig geschokt had.
1k begon al te gelooven dat de rijsttafel, de sarongs en kabaais
en de javaansche jongens een droom waren geweest, toen ik van
het tegendeel overtuigd werd door het zien van eene magere
bruine hand, die verscheen om mijn vischbord weg te nemen
en me van asperges te voorzien.
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Het is alleen uit gebrek aan beter, dat men het woord stad(,
gebruikt voor dat schilderachtig geheel van parken en lanen met
villa's omzoomd,
Er bestaat, 't is waar, een ouder Batavia, zoo grauw, grimmig
en steenig als maar een verweerde oorlogsveste in Europa —
de sterkte, die de gepantserde kolonisten van 162o bouwden op
de nlinen van het neergebrande Jacatra. Maar het is sinds lang
verlaten, zoowel door de soldaten, als door de vreedzame burgers;
en zijn vroeger statige huizen zijn vernederd tot kantoren en
magazijnen. Niets meer is het nu dan een voorstad, — de handelswijk van Batavia, die slechts gedurende enkele uren van den dag
levend is, en weer terugzinkt in doodelijke stilte, wanneer het
rollen van den laatsten trein is weggestorven in de weerklinkende
straten.
En het werkelijke Batavia — in tegenstelling waarmede die
oude wijk »de stad,, genoemd wordt — is zoo anders, alsof het
door een geheel verschillend soort wezens gebouwd ware.
Het best laat het zich omschrijven als een complex van parken
en lanen, met aardige zijweggetjes en schaduwrijke paden, hier
en daar een kijkje op de Kali Betawi, die traag voortglijdt tusschen
de bamboeboschjes aan hare oevers, en overal den witten schijn
van lage galerij-huizen, die een eind van den weg afstaan, elk
in zijn eigen lommerrijken tuin.
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In plaats van muren, scheidt een rij lage steenen pilaren, niet
veel hooger dan mijlpalen, het erf van den openbaren weg, zoodat
men op een afstand niet kan zien waar de tuin ophoudt en de
straat begint. De schaduw van de hooge boomen in de laan
houdt den hof koel, en het witte stof op den weg is bezaaid met
dezelfde bloemen als er neergestrooid liggen over de fluweelige
grasperken en de kiezelpaadjes der villa.
Van de pleinen in Batavia is het beroemde Koningsplein wel
verreweg het grootste en merkwaardigste. Het is niet zoo zeer
een plein als wel een veld, groot genoeg om er een stad op te
bouwen, hier en daar beplekt met grazend vee, en aan de vier
zijden van zijn onregelmatig vierkant omtuind door een driedubbele
rij tamarinden. Uit het verre Zuiden zien twee luchtblauwe bergtoppen er over heen. De kale, dorre grasvlakte, die daar zoo
open ligt onder den hemel, met niets dan wolken en vage bergtoppen boven haar verren wal van boomen, is als eene wildernis,
zonderling to midden van een stad gelegen, en te woester en
te eenzamer door de tegenstelling met die gladde omgeving.
Tusschen de stammen der fijnlooverige tamarinden ziet men de
witte lage inrijhekken en de gepijlerde huizen; de Oostzijde van
het vierkant is ontsierd door een schelwit spoorwegstation; en
toch blijft het eene ruige, eenzame plek, een niet te ontginnen
stuk woeste grond, en alles er om heen wordt overtogen door
het waas van de hopelooze verlatenheid, die er uit opademt.
De huizen, die wit plekken tusschen de boomen, lijken slechts
toevalligheden in 't landschap, eenvoudig wat steenhoopen, en
zelfs het schelle spoorwegstation vergaat tot een onduidelijk
witten glimp, die geen gedachte aan menschelijk denken of doen
laat opkomen.
Nu en dan gaat een inlander over het veld, langzaam zich voortbewegend langs een onzichtbaar paadje. Hij stoort de eenzaamheid
niet. Hij behoort bij dien grond als een natuurlijk voortbrengsel
er van, bijna evenzeer als de krekels, die tjirpen tusschen de
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grashalmen, de slangen, die in en uit schieten tusschen de barsten
van den hardgebakken grond, en de magere koeien op wier
rug de zwarte wachter-vogels zitten.
Er is maar een bestendige macht en regeerende heerlijkheid hier
— het wijde bruine veld onder den wijden blauwen hemel, met de
wisselende donkerheden en flonkeringen er over heen, en dien horizont van somber-groene boomen rond alom.
Die wijdte van hemel geeft aan het Plein een eigen toon en een
eigen atmosfeer. De veranderingen in den loop van den dag en
van het jaargetijde, waarnaar in de straten maar te gissen valt,
hier vertoonen zij zich in al hun tinten en trekken. Het licht
mag al fêl genoeg schijnen tusschen de witgepleisterde huizen
van Rijswijk en Molenvliet — alleen op het Plein openbaart zich
de tropische zonneschijn in al de volheid van zijn kracht. De
groote zon staat te vlammen in de duizelige hoogte; van het
verzengde veld tot aan den gloeienden zenith is de lucht eerie
onmetelijke laaie, een roerlooze vlam, waarin de hooge tamarinden
dor staan en grauw, het gras verschroeit en de dorre grond uitdroogt en barst. — De ondragelijke dag is voorbij. Menschen
die van de stad thuiskomen, zien een rozigen schijn spelen over
daken en muren, een lange purpere wolk, die hoog door de lucht
zeilt. Zij, die op 't plein wandelen, aanschouwen een apocalyptischen
hemel en eene verheerlijkte aarde: — een uitspansel in brand;
uitbarstingen van scharlakenroode vlammen door purperende
wolken; stroomen vuur, die door 't smeltende goud en 't doorluchtige groen van den horizont schieten; heuveltoppen veranderd
in kraters en hooge boomen in fonteinen van purper licht. En
op koele avonden, als de verten nevelachtig zijn, verandert het
Koningsplein in een meer van mist, dat rijst en daalt in het
onzekere maanlicht, en luchtige golven doet aanrollen tegen
een strand van duisternis. En de seizoenen — welke triomfen vieren
zij op dit stukje open land! Wanneer, na de verschroeiende hitte
van den Oostmoesson, als eene goede gave de regen van den
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hemel neer komt stroomen, en de stad slechts van onbegaanbare
straten, onder water staande huizen en afbrokkelende muren weet,
dan is 't een tijd van opstanding en lenteglorie voor het Plein.
De tamarinden, enkele dagen geleden nog dorre grijze skeletten,
barsten uit in een weelde van groen ; de harde, witte, uitgedroogde
grond is plotseling overdekt met jong gras, frisch als het groen
van een voorjaarswei in dat land van frischheid, Holland. Vroeg
in den morgen zijn de breede jonge halmen wit van dauw. Een
dunne zilverige nevel zweeft in de lucht, die zich oplost in rose
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en gouden schitteringen, wanneer de eerste schuine zonnestralen
er door heen breken. En de boomtoppen, in de verte wat onduidelijk,
lijken luchtig te hangen boven spelonken van blauwe schaduw.
Niet ver van het Koningsplein ligt een ander, zijn tegenhanger
in aanzien en karakter, het idyllische Hertogspark vol schaduw,
geur en groenigheid. Men waart er in rond als in een dichterdroom. Rond alom kleurt in knop en kelk een menigte bloemen.
Overal is jong spruitsel; doorzichtige bamboeschaduwen spelen over
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grasperk en schelpjespad; onophoudelijk wisselen licht en bruin.
Tusschen hooge donkere boomen, Wier bovenste takken uitbreken
in een laaie van bloesem, staat een marmeren gebouw, edel als een
tempel door de strenge gratie van zijn dorische zuilen en kroonlijst. De rivier vloeit er murmelend langs.
Het park van den Hertog.. .

Klontong

Of hij wel geleken zou hebben op dien Hertog, dien tot vorstelijken vrijer, Shakespeare zijne Olivia gaf? En of er ooit een
maagdelijn als Viola door deze boschjes gedwaald heeft, die hem,
zonder dat hij er erg in had, wegvleide van zijn hopelooze trouw?...
Niet waar, dat gesternde oranjeboschje daar ginds zou juist een
plekje zijn voor die laatste scene, de herkenning van het meisje
in den page.
„Knaap, duizend malen hebt ge 't mij gezegd :
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„Nooit zal 'k een vrouw beminnen als ik U bemin."
De ironie der feiten heeft het anders gewild. 't Was wel een
hertog die het plekje zijn naam gal Maar — Sganarelle heeft
't ons verteld: takkebosschen en takkebosschen zijn twee, en zoo
zijn hertogen en hertogen ook twee; — en vooral zijn twee, Viola's
ridderlijke prins en de donder-en-bliksemende oude Vorst van
Saksen-Weimar, van wiens knetterende Kreuzdonnerwetters en
Himmels-Sacraments een vijftig jaar geleden dit romantisch
lustoord weergalmde.
Als verre bloedverwant van den Koning, had hij aan het familiezwak van zijn vorstelijken neef dit aangename kwartier te danken,
buiten en behalve een zeer aanzienlijk inkomen (uit 's lands kas
betaald) en den rang van legerkommandant, waardoor de Vorst
geeerd werd in den beschermeling. Hij was een man van weinig
behoeften, en sparen zijn hoogste genot. De armoede in zijne
jonge jaren en de harde tijd onder Napoleon hadden hem daar
zoo aan gewend, dat de gewoonte eene tweede natuur was
geworden ; en door de toevallige omstandigheid van zijn rijk
worden alleen, liet die er zich niet uit krijgen. Hij was trotsch
op zijne spaarzaamheid, nog trotscher zelfs dan op zijn vloeken,
zoo bizonder als 't was ; en te midden van de pracht en praal
waartoe hij zoo laat in zijn leven was gekomen, verwaarloosde
hij niet de bescheidene talenten, die zijne minder voorspoedige dagen
ten troost waren geweest. Zoodat hij, toen hij al dien vruchtbaren
grond rondom zijn paleis, waar niets op groeide dan gras, bloemen,
bloeiende boomen en zulk nutteloos goedje meer, eens ging bekijken, dadelijk begreep welk eene eenige gelegenheid hem hier
geboden werd om zich te oefenen in zijn geliefkoosde deugd. Hij
nam geen halve maatregelen : de boomen werden omgehakt, de
ploeg door de grasperken gedreven, en de grond netjes afgedeeld in
bedden, waar hij uien op plantte en de sirih waarvan de Javaan
zooveel houdt.
Hier kon men des ochtends den Hertog zien kuieren. Heel Batavia
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kende den dikbuikigen,kaalkoppigen, roodwangigen ouden heer
met zijn witten borstelbaard, die daar in een in de lengte en de
breedte gegalonneerde, besterde en bekruiste generaals-uniform
en met vilten pantoffels, gemakkelijk aan zijn rheumatieke voeten,
liep te smoken uit een vervaarlijke duitsche pijp. Zijn oppasser
wandelde achter hem aan met een gouden pajong, die zijn glimmenden bol beschaduwde. Telkens stond de Hertog stil om zijn
oogst te bezien. En met gekreun en gekraak bukte de dikke krijgs-
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man in de nauwe uniform om een neerhangende rank op te binden
of een insect van een blaadje weg te knippen. Dat was al weer
zoo veel gewonnen !
Want aan winst dacht de hertog als hij zijn groenten zoo teederlijk
behandelde. De goudmakerskunst van zijn zuinige verbeelding
veranderde elk stengeltje en blaadje in een schijfje metaal, versierd
met den beeldenaar van zijn koninklijken neef. En als de groene
dubbeltjes-in-spe goal stonden, dan was de tuinman in zijn schik,
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en als ze dat niet deden, dan was het donderen. De hof weergalmde er van. En in de kazerne vernamen het verschrikte
soldaten. De overlevering heeft een echo er van bewaard. Dat
vloeken was iets geheel singuliers en van een zoodanige oorspronkelijkheid, dat nabootsing ijdel werk wordt en omschrijving
een wanhopig beginnen. Die oorspronkelijkheid verdween zelfs
niet toen, in den loop der tijden, de waardige Hertog de taal
zijner vaderen begon to vergeten. Want al vergat hij zijn duitsch,
daarom leerde hij nog niet zijn hollandsch, en de uitdrukkingen

Petjoen of chineesche drakenfeest

die hij uit die stukken en brokken der twee talen, die hem voor
den mond kwamen, samenflanste, daarover zouden zelfs de babylonische spraakverwarrers verstomd hebben gestaan. Een geluk
was er echter bij: zijn drift was even kort van duur als hevig,
en wanneer de laatste slag van Kreuzmillionen Donnerwetter
langzamerhand was weggestorven in een onduidelijk gerommel,
kon hij zijn oppasser, die de tali-api droeg, roepen met een:
jou zwarte zwijne-hond,), dat bepaald vriendschappelijk klonk. In
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den grond van zijn hart was de oude brombeer een goedig man,
die zijne ondergeschikten welwillend behandelde, en nooit een
bedelaar wegzond, zonder een cent, een duit, meen ik eigenlijk,
want zijne giften gingen nooit dat bedrag te boven.
Er wordt verteld hoe een adjudant, die destijds als zijn aalmoezenier
fungeerde, op een goeden dag bij hem kwam met een inteekenlijst,
waarop de gebruikelijke duit voorkwam als bijdrage van Z. K. H.

In het Chineesche kamp te Batavia.

den Hertog van Saksen-Weimar, en eene toespeling waagde op wat
hij besehouwde als een wanverhouding tusschen de geringheid der
gift en den rijkdom en de maatschappelijke positie van den gever.
Dat moet een doldriest adjudant zijn geweest ! De Hertog kwam op
hem of als een woedende stier. En na een voile laag van vloeken:
weinig ! brulde hij, te weinig ! ! ik wou je maar eens gezegd hebben,
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jonker ! dat een duit een machtige boel is als je heelemaal niets hebt!,
Het was een »de profundis, kreet — belachelijk en bijna verachtelijk
als het klonk — de echo uit nooit vergeten diepten van ellende.
Hij had geweten wat het beduidde heelemaal niets te hebben.
Daarvoor, en ter wille der gevleugelde woorden, waarin hij deze
zijne wetenschap uitsprak, mogen zijne uienbedden hem vergeven worden.
Van de schennis, die hij pleegde, is alleen de herinnering overgebleven; de gevolgen zijn sedert lang uitgewischt: Want de rijke
tropische natuur heeft hare schatten van bloem en blad weer uitgestort over den naakt uitgeschudden tuin, en de groene torens
van hare boomen weer opgericht op hunne plaatsen.
Rijswijk, Noordwijk en Molenvliet, de handelswijken vanBatavia,
hebben een meer europeesch karakter dan het Koningsplein; de
huizen — grootendeels winkels — zijn gebouwd in rechte rijen;
men heeft trottoirs aan beide kanten van den weg, en een druk
stoomtrammetje hijgt en ratelt er van den ochtend tot den avond
langs. Maar een javaansche tint speelt over die europeesche trekjes
heen; en zoo krijgt de stad hier een allereigenaardigst voorkomen,
dat den nieuwkomeling verbijstert door een mengeling van bekend
en onbekend.
Men moet door tuinen gaan om allergewoonste winkels te bereiken ; de trottoirs zijn bestrooid met bloemen van den flamboyant,
en aan de hoeken der straten staan, in plaats van onze aapjes, die
ondingen van sado's, waar de voerman, zwierig in zijn gebloemd
sitsen baatje en bonten hoofddoek, beenkruiselings op de bank zit.
Noordwijk is eenig: een amsterdamsche gracht in tropische omlijsting. Het lange smalle kanaal glanst groenbruin tusschen roodachtige steenen muren, met hier en daar een brug er over, overschaduwd door het zacht getinte loof van tamarindeboomen; aan
beide kanten loopt een breede stoffige weg Tangs dorre tuinen, die
liggen te bakken in de zon, en verblindend schelwitte huizen ; het
vurige blauw van den tropischen hemel gloeit er boven.
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Bontgekleurde prauwen zakken de donkere gracht af; inlandsche
vrouwen gaan de treden van de steenen trap, die van den waterrand
naar de straat voert, op en af, een bloem in haar glimmend haar
gestoken, nog nat van het bad ; fruitverkoopers en venters van
koekjes en vruchtensap hebben zich langs de borstwering in de
schaduw der tamarindeboomen neergezet ; en het inlandsche yolk

Rijk versierde huisingang van een chineeschen millionair

dat den heelen dag komt en gaat, geeft een kaleidoscopisch spel
van kleuren langs het stille donkere water.
Van het kleine station op den hoek van Noordwijk en Molenvliet,
rijdt een stroomtram langs de gracht tot aan de voorsteden ; ieder
kwartier komen de wagens voorbij, hijgend en ratelend, en telkens
is de derde klasse coupe opgepropt met inlanders.
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De koortsige haast van het europeesche leven heeft ook deze
langzame Oosterlingen aangegrepen.
Zij hebben hun sirih-kauwen en dagverdroomen op 't matje in
den koelsten hock van het huis er aan gegeven, en 't stoffige pad
verlaten waarlangs ze gewoon waren op een ris achter elkander
voort te sukkelen, wanneer ze naar de markt moesten ; en daar
verdringen ze zich nu met hun alien op de “ duivelskar),, waar ze
zelfs niet eens kunnen zitten zooals ze het gewoon zijn, namelijk
op hunne hurken.
De schippers en vlotboomers zijn vasthoudender van aard, wat
misschien komt door hun voortdurenden omgang met den bedachtzamen stroom, die er den tijd voor neemt om van de heuvels naar
zee te komen.
Zij nemen het leven gemakkelijk op; over de verschuivende zandbank en enondiepten van de kali ploeteren ze voort, even bedaard
als hunne voorvaderen het gedaan hebben, roode dakpannen, baksteenen en aardewerk vervoerend in platboomde schuiten of vlotten
van bamboestammen, die ze in de bosschen stroomopwaarts
gehakt hebben.
Wanneer zij zoo de gracht of komen drijven, die vlotten van groene
bamboestammen, wier dunne uiteinden zich naar boven krommen
als de staarten en de angels van giftige insecten, dan lijken zij
levende, spartelende wezens, die de inlandsche schipper aldoor
schijnt te bevechten met zijn langen staak. In den donker, wanneer
de fakkel aan den boeg opvlamt of het 't booze eerie oog van het
monsterachtig wezen ware, dan wordt de fantaisie eene nachtmerrie.
En met eene siddering herinnert men zich griezelige legenden van
rivierdraken en zeeslangen, die stroomopwaarts komen zwemmen
om ongelukkige stervelingen te rooven .....
De inlandsche booten wekken vroolijker gedachten op. Met de
starende wit-en-zwarte puiloogen op den voorsteven geschilderd,
en de rijen roode, blauwe en gele ruitjes als schubben langs de
flanken, doen ze iemand denken aan grappige visschen, waar die
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groote kinderen, de Javanen, mee spelen: en zij spelen werkelijk
met hunne booten — huishoudentje spelen ze.
Zij eten, drinken, slapen en leven in de prauw. Een dak van
gevlochten bamboebladeren verandert de plecht in een hutje; en
terwijl de eigenaar het drijvende huis verder schuift, met een
langen staak en veel schijnbare inspanning, zit zijne vrouw daar
de rijst voor het middagmaal te koken op een komfoortje, en
de kinderen loopen te spelen in gelukzalige naaktheid.
Javaansche kinderen, 't zij tusschen twee haakjes gezegd,
lijken altijd gelukkig. Je zou zoo zeggen, waar amuseeren ze
zich mee. Ze schijnen geen spelletje te kennen en speelgoed hebben ze niet, behalve de tandjong-bloemen, waar ze kettingen van
maken, of misschien een of anderen ongelukkigen tor, wien ze
een draad om den achterpoot binden om hem te leiden op den
rechten weg.
De mahomedaansche gestrengheid hunner ouders ontzegt hun het
gezelschap van hunne natuurlijke kameraden, — honden; en wat
katten betreft, die laatste toevlucht voor europeesche kinderen
waar niemand mee speelt, zij beschouwen die als heilig en zouden
niet wagen ze met speelsche handen aan te raken. En toch, zoo
als ze daar rondloopen, verstoken van kleeren en van speelgoed,
zijn ze volkomen gelukkig.
Overigens, dat zijn hunne ouders ook : ze lijken even volkomen
gelukkig, zonder eenige zichtbare of voldoende reden voor die
tevredenheid. Zoolang ze niet stervende zijn — en men zou er
soms aan twijfelen of Javanen wel ooit sterven — vinden ze alles
mooi en goed. Het ras heeft een speciale gave voor geluk, de
vrije gift van diezelfde ondoorgrondelijke machten, die de volkeren
van 't Noorden met vlijt, zedelijke begrippen en de onweerstaanbare begeerte naar kleeren hebben gekastijd.
De bocht van het water volgende, voorbij de sluis en het postkantoor — tusschen twee haakjes, het afschuwelijkste gebouw dat
ooit eene fatsoenlijke straat ontsierde; — komt men aan de brug
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van Kampong Baroe, en als men die overgaat, bevindt men zich
plotseling in wat een ander werelddeel lijkt.
Hooge, smalle, wonderlijk versierde huizen met roode pannen
daken, die vlam mend tegen het contrasteerende blauw van de
lucht uitkomen, staan er in eng gebouwde rijen; de breede straat
is vol hotsende karren en vrachtwagens; ze gonst van bedrijvigheid,
en de menschen bewegen zich met eene energie en een levendigheid,
die men nooit van Javanen ziet. Dit is de Chineesche wijk. Er
zijn er drie of vier in de stad, uitsluitend door Chineezen bewoond.
Die gewoonte van samen te hokken — hoewel de zonen van het
Hemelsche Rijk het nu uit vrije verkiezing doen — is nog een overblijfsel uit den tijd toen Batavia zijn „Kamp" had, zooals middeleeuwsche italiaansche steden hun Ghetto : een tijd die niet verder
van ons of ligt dan het begin der achttiende eeuw.
In die dagen, toen de chineesche emigratie een gevaar voor de
Kolonie dreigde te worden, nam de toenmalige GouverneurGeneraal Valckenier maatregelen tegen de toelating van behoeftige Chineezen welke maatregelen echter, hoe goed ook bedoeld,
zoo onbeholpen werden uitgevoerd, dat het gerucht zich verspreidde
als zou het Gouvernement van plan zijn, zelfs de chineesche bewoners
van Batavia te doen uitzetten. Er brak eene paniek onder hen uit
en toen een oproer, waarbij spoedig al hunne landslieden van over
het geheele eiland gemeene zaak met de Chineezen van Batavia
maakten.
Na eene wanhopige worsteling, ontelbare wreedheden, zoowel
begaan als ondergaan, een heldhaftig doorstane belegering, de afweer door tweeduizend van een aanval door meer dan vijftig
duizend op hen gedaan, slaagden de Fiollanders er in den opstand
te dempen. De vijand vluchtte naar de bosschen en moerassen
der laaglanden rondom Batavia.
Toen echter eenige maanden later eene algemeene amnestie werd
uitgevaardigd, kwamen diegenen onder hen, die aan hongersnood
en moeraskoorts waren ontsnapt, terug, en eene afzonderlijke wijk
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werd hun aangewezen, waar zij gemakkelijk zoowel te verdedigen
als in het oog te houden waren. Daar zijn ze sedert blijven wonen.
De huizen van enkele rijke Chineezen in den omtrek van Kampong

Verbranden der in den optocht medegedragen dmmonen-beelden tot
besluit van eene chineesche begrafenis.

Baroe zijn werkelijk prachtig: zelfs de eenvoudigsten daaronder
lijken geriefelijk. Van 't standpunt der bewoners bezien, is er geen
enkel bepaald armoedig.
Al deze huizen zijn tevens winkels. Op hun manier — een koop51
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mans-manier — zijn die zonen van het Hemelsche Rijk kranige
menschen. Handelslieden zijn zij alien.
Natuurlijk bestaat er een onderscheid. Je hebt den klontong, die op
zijn stukgeloopen voeten den heelen dag langs de eentonige straten
voortsukkelt, onder het loopen zijn ratel schuddend om de klosjes
garen en stukjes zeep in zijn mars te venten; en den dikbuikigen
millionair, die officieren en ambtenaren in zijn eigen, weelderig ingerichte woning ontvangt: doch het is een verschil in graad, niet in soort.
Te midden van pracht en praal aan den eenen kant, en van gore
arm& aan den anderen, blijven de individualiteiten dezelfde, en de
geestesrichting en manier van denken identisch, want doel en inhoud
van het leven van een Chinees in Java laat zich samenvatten in het
begrip: zaken doen.
Hij zou even goed kunnen ophouden met ademen als met koopen
en verkoopen : handel drijven schijnt zijne natuurlijke functie te zijn.
En dat, verbeeld ik me, is het groote onderscheid tusschen hun ras
en het onze, en het ware geheim hunner superioriteit als geldmakers.
Wanneer een Kaukasier koopman is, is hij het alleen met een zeker
deel van zijn wezen — gedurende enkele uren van den dag, in zijn
eigen kantoor. Een Chinees is koopman met zijn geheele hart, zijn
geheele ziel, en zijn geheele verstand, koopman overal en altijd, van
de wieg tot aan het graf, aan tafel, bij 't spel, onder het opium
schuiven, in den tempel. Handel is het element waarin hij leeft, zich
beweegt en is. Zijne gedachten zouden in cijfers opgeteekend kunnen
worden. De wereld is voor hem een groote gelegenheid om zaken te
doen, en „een zaak" beteekent in het chineesch: „winst voor hem,
en verlies voor ieder ander." Hij heeft weinig behoeften, ideeen te
over en 't geloof (aan zichzelf) dat handelssteden verzet. Geen wonder
dat hij slaagt. Ik verbeeld me dat 't een practische opvoeding in
het zaken doen zou zijn, den levensloop van een dier Chineezen
gade te slaan, van het uur zijner aankomst in Tandjong Priok af.
In 't begin ziet ge hem ronddraven met een mars vol zeep,
garen, kammen en lucifers.
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Een paar maanden later vindt ge hem op uw achtererf, omringd
door uw heele dienstbodenpersoneel, aan wie hij saronggoed en
dunne zijdjes verkoopt.
Wanneer een jaar voorbij gegaan is, draaft een koelie achter hem
aan, zwoegende onder een last van waren, waarvan hij de stalen
met een onberispelijke buiging aan uwe goedkeuring onderwerpt.
Wanneer ge nog een beetje geduld hebt, zult ge hem in een miniatuur
winkel vinden, waar hij echter toch nog plaats heeft voor een rustbank in een hoek, een spiegel aan den wand, en overal rondom eene
verzameling artikelen die men gevoegelijk als een staalkaart van
materieele beschaving zou kunnen betitelen.
En hij blijft niet in dat kleine winkeltje.
Enkele jaren later zal hij er zijn gemak van nemen, achter de toonbank van een allerelegantst magazijn in het Kamp; en wanneer ge
bij toeval zijne vrouw te zien krijgt, zult ge verbaasd zijn over de
grootte der diamanten in den glimmenden wrong van heur haar.
Onze vriend is nu op den weg om rijk te worden, den weg die
uitloopt op een groot huis, afgescheiden van den winkel. Voor hij
goed en wel vijftig is, zal hij het gebouwd hebben, hoog en ruim, met
een altaar voor de goden en de geesten zijner voorvaderen in het
midden, en overal er om heen een overvloed van mooi houtsnijwerk
en verguldsel, van geborduurde voorhangsels en verlakte schermen.
Hij zal nu op de Nieuwjaarsfeesten Europeanen inviteeren, en als
hunne vrouwen meekomen, zal hij haar voorstellen aan zijne echtgenoote, die als een regenboog schittert in veelkleurige brocaatstoffen, en dichter bezaaid is met diamanten dan de ongerepte weide
met de dauwdruppels van den zomernacht.
Hij spreekt over de begrafenis van zijn geeerden vader, die hem
meer dan dertig duizend gulden heeft gekost; en hij zal, bij ananas en
champagne, zijn gast om raad vragen over het naar Europa zenden
van zijn zoon met een van zijn eigen schepen, opdat het jonge mensch
wat van de wereld moge zien, en wanneer 't hem lust, als student
ingeschreven worde aan de beroemde Universiteit van Leiden.
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„Het Noorden heeft ons de nauwaansluitende kleeren en de hooge
huizen gebracht." Zoo dacht Taine, toen hij, de straten van Pompei
door dwalend, zag naar edel ontworpen zuilengang en bevalligen
boog, naar de godengelijke gestalten, die glansden op de muren,
en die visie van het schoone, vrije, rijke leven der oudheid vergeleek bij het parijsch appartement waaruit hij juist ontvlucht
was, en bij de gekleede jas die hij nog gisteren op een diner
gedragen had.
En eene dergelijke gedachte gaat den Noorderling door 't hoofd,
wanneer hij een huis in Batavia bekijkt.
Ik weet wel dat Pompei en Batavia, in een adem genoemd, als een
schreeuwende dissonant klinken, en dat de vergelijking tusschen
eene nuchtere, wit gepleisterde villa, en die stralende gebouwen,
die de ouden oprichtten uit wit marmer en blauwen hemel, ongerijmd
moet lij ken.
En toch zal ieder, die beiden zag, haar onwillekeurig maken. De
gelijkenis is te opvallend. Het platte dak, de gepijlerde ingang, de
glans van met marmer geplaveide galerijen, en de rustige schaduw
van het binnenhuis achter den ingang donkerend: — al die bizonderheden, die een klassiek huis kenmerken, zijn terug te vinden in een
bataviaasch. Klaarblijkelijk ook is die overeenstemming niet het
5
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gevolg van bloot werktuigelijke nabootsing. Uit de architectuur
dezer huizen spreekt een vastgehouden eenheid van gedachte en opvatting, eene harmonie met het omringende landschap, die bewijzen
dat zij aan dezen bodem is ontgroeid, dat zij het noodzakelijk gevolg
was van het klimaat en de manier van leven op Java, even goed
als de klassieke architectuur het noodzakelijk gevolg was van het
klimaat en de manier van leven in Griekenland en Italie. Indien
de beide bouwstijlen met elkaar overeenstemmen, dan komt dit
omdat de denkbeelden die er aan ten grondslag liggen, ook niet
zoo zeer verschillend zijn.
In elk zonnig land, moge het Europa of Azie heeten, is voor het
physieke leven koelte de hoofdzaak, en bijgevolg zal de architect
er in de eerste plaats naar streven, die koelte te verschaffen.
Dat maakt de overeenstemming uit tusschen in alle andere opzichten zoo volmaakt verschillende landen als Griekenland en Java,
en tevens het verschil tusschen deze en Noord-Europa. In het
Noorden is de menschelijke woning eene vesting tegen de koude,
in het Zuiden en Oosten eene beschutting tegen de hitte.
Hier heeft men de dikke muren, stevige deuren, dubbele vensters,
al de barricaden die de Noorderling opwerpt tegen de overheerschende elernenten, niet noodig.
In Indie zoo min als in Griekenland is de natuur den mensch
vijandig gezind.
De machten van zon, wind en regen bejegenen levende wezens
genadiglijk. Onder hunne milde heerschappij leeft de mensch even
onbezorgd en vol vertrouwen als zijn geringere broederen, de dieren
des velds en de vogelen des hemels. Hij heeft niet meer behoefte
dan zij, om zijn individueel bestaan of te bakenen van het groote
leven dat hem omgeeft. Zijn kleeren, als hij er draagt, zijn meer
sieraad dan bescherming, en zijn huis is geen toevluchtsoord maar
eene lustwarande, eene koele schaduwrijke plek, waar de wind even
gemakkelijk in rondspelen kan als in het bosch, dat met zijne vlak
uitgespreide takken, op zware stammen gedragen, het voorbeeld
6o
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lijkt waarnaar dat door zuilen geschraagde dak gebouwd werd.
Het bataviaasche huis dan is in klassieken trant gebouwd. Een
ruime loggia, enkele voeten boven den beganen grond en door
pijlers gedragen, vormt den ingang. Van daar uit voert eene
deur, die den geheelen dag openstaat, in een kleine binnenruimte,
aan beide kanten waarvan de slaapkamers liggen; en daar achter
is een tweede loggia — ruimer nog dan de eerste — waar gegeten
wordt, en waar men de heete uren van den dag doorbrengt.
Gewoonlijk loopt een veranda langs het heele huis, om zoowel de
felle zonnestralen van het warme, als de regenstroomen van het
natte seizoen of te weren.
Achter het huis ligt het erf, van drie kanten omsloten door de
gebouwen van het bediendenkwartier, die de keuken-, provisie- en
badkamers en de stallen bevatten. En, op eenigen afstand van het
hoofdgebouw en door een zuilengang er mee verbonden, staat een
paviljoen beschikbaar voor loges: — want over 't algemeen is de
Indischman de gastvrijste aller stervelingen en zelden zonder
gasten, mogen het bloedverwanten, vrienden of zelfs volslagen
vreemdelingen zijn, die met een introductiebrief van een gemeenschappelijken kennis uit Holland tot hem zijn gekomen.
Naar ik gemerkt heb, duurt 't een poos voor men gewoon raakt
aan deze huisindeeling. Toen ik pas hier was, had ik het gevoel van
altijd buitenshuis te zijn en op de openbare straat te eten, vooral
's avonds, wanneer, te midden van eene belle verlichting, men zich
een doelwit voelt voor de opmerkzame en critiseerende blikken van
wie maar in den donker voorbij komt.
Het was haast even erg als bij die plechtstatige maaltijden der
fransche koningen, wier tafel in het openbaar gedekt stond, opdat
hunne trouwe onderdanen hen aan het feestmaal mochten gadeslaan,
en, zou men zoo denken, hun eigen honger mochten stillen bij
monde van hun souverein.
Mettertijd echter, wanneer men over de eerste vreemdheid der
situatie heen is, leert men wel het voordeel van de ruime galerijen
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boven ommuurde kamers waardeeren, en offert het gevoelen van
intimiteit gaarne op aan het gevoel van koelte.
Want, het koel te hebben, of het niet koel te hebben, — dat is
de groote kwestie; en alles is er op ingericht om die op de meest
bevredigende wijze op te lossen.
Voor de koelte heeft men marmeren vloeren of japansche matten
in plaats van karpetten, rottang stoelen en rustbanken in plaats
van met fluweel overtrokken meubels, gazen gordijnen ter vervanging van damast en brocaatstof. Wel is de binnengalerij van
bijna ieder huis op europeesche manier gemeubeld — bannelingen
plegen zich gaarne te omringen met herinneringen van hun ver
vaderland Maar, die .mooie kamer staat bijna altijd leeg, behalve nu en dan een uurtje gedurende den regenmoesson.
Want wie in dit klimaat op een fluweelen stoel gaat zitten, doorleeft des Heiligen Laurentius lijdenshistorie, zonder het verheffend
bewustzijn van martelaarschap.
061( ter wille van de koelte staat men om half zes, uiterlijk zes
uur op, blijft in huis tot aan zonsondergang, verslaapt de heete
middaguren op een bed, dat men eerst door ervaring en fijne
gevoelszenuwen leert onderscheiden van een plank, en brengt
verder het grootste deel van zijn wakend bestaan in de badkamer door.
Nu is een bad in Java iets heel anders dan het met water morsen
in een kom. dat Europeanen met dien naam bestempelen, zelfs al
is die kom zoo groot dat ze een badkuip wordt genoemd. Zulk
wasschen geschiedt uit een gevoel van plicht : een mensch wascht
zich, zooals hij zich kleedt: — omdat het niet ordentelijk zou zijn
het na te laten.
Maar het baden in de tropen is een zuiver genot, eene weelde
voor lijf en ziel, eene dompeling in de Fontaine de Jouvence — de
),blijde plechtigheid en half-heidensche ritus “ — die ROBERT-LOUIS
STEVENSON, op zijn ezeltje door de Cevennen reizende, verrichtte
in de heldere Tarn.
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Eene afzonderlijke plaats is er voor vrij gehouden, een ruime,
koele, luchtige kamer in de bijgebouwen, een vertrek „doof voor
elk gerucht en bijna blind voor licht".
Tusschen de tralies boven de deur ziet men een stukje hemel
en wuivende takken. De marmeren vloer en witgekalkte muren
ademen frischheid; het water in het steenen reservoir is klaar en
koel als een bron die glinstert in haar rotsachtig bekken. En
wanneer de bader er zijn emmertje in dompelt en den kouden
stroom over zich heen giet, spoelt hij niet alleen hitte en stof,
maar ook vermoeienis en kwellende gedachten weg in eene reiniging van beiden, lichaam en ziel ; en hij begrijpt waarom alle
oostersche godsdiensten het baden tot een heiligen plicht hebben
verheven.
De rijsttafel is, evenals het dikwijls herhaalde bad, een javaansche
instelling, en hare voorstanders verlangen er dezelfde mate van
waardeering voor, als een tegengift voor klimatische invloeden.
Ik beken dat ik niet zulk eene hooge meening koester omtrent
hare deugden. Maar ik ben geheel het slachtoffer geworden van
hare bekoorlijkheden. Ik bemin haar maar al te zeer! En daarin
ligt juist 't gevaar: iedereen houdt er veel te veel van, en vooral,
iedereen houdt van te v eel er van.
Menschelijkerwijs gesproken, is het onmogelijk aan een rijsttafel deel te nemen, en zich niet ontzettend te overeten. Het menu
is met zulk een fijne berekening opgesteld, de tallooze onderdeelen zijn zoo handig samengevoegd tot zulk een volmaakt
harmonieus geheel, dat het onmogelijk schijnt er een enkel van
weg te laten. Wie van een schotel heeft genomen, moet van alle
schotels nemen, op straffe van anders den heelen maaltijd te
bederven. Kip roept tot kip, en visch antwoordt visch, en al wat
er groent op tafel, ja, en wat er rood en geel is ook, heeft zijn
voorgeschreven plaats op uw bord. Men kan beproeven zijn
noodlot te ontloopen door miniatuur pikjes van alles te nemen;
maar vele kleintjes maken een groote, en de theelepeldosissen, die
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men er telkens weer bijvoegt, groeien spoedig aan tot een volgeladen bord, waarvoor de moedigste honger wel terug mag
deinzen. En toch, voordat men 't weet, merkt men dat men alles
verorberd heeft. Ik wil hier volstrekt niets verklaren, ik kan alleen
de feiten constateeren.
Oude kronieken verhalen nog van die overvloedige gelagen,
waarmede de middeleeuwsche grooten zoo gaarne de heugelijke
gebeurtenissen van hun leven vierden ; en de kroniekschrijver
verzuimt nooit de bijna onafzienbare lijst van specerijen en
essencen op te tellen waarmede de kok, op raad van geleerde
medicijnmeesters, de schotels kruidde, opdat, terwijl de grovere
spijzen de dierlijke verlangens van de maag bevredigden, die
etherische geuren de fijnere stroomingen, wier eb en vloed de
ziel beheerschen, mochten opwekken, zoodat het smakelijke maal
niet alleen het verhemelte, maar ook den moed mocht prikkelen.
Zij prikkelden niet te vergeefs, schijnt het!
En wanneer de van specerijen doortrokken Indischman een
vergelijkenderwijs vreedzaam burger is, dan komt het zeker
omdat de bezwarende rijst de verhittende kerrie onschadelijk
maakt. Ware niet deze wijze bestiering der Voorzienigheid, ik
geloof zeker dat hij in moord en doodsiag even weinig zou
vinden als in eene indigestie, en een goeden maaltijd beschouwen
zou als eene voldoende verklaring voor het een zoowel als 't ander.
Om nu op de kleeding terug te komen. Taine's meening
omtrent nauwsluitende kleeren werd reeds vermeld — te weten,
dat ze eene uitvinding zijn van 't Noorden. Een veertiendaagsch
verblijf in Batavia zal die theorie beter verklaren en bewijzen
dan vele boeken van vele wijsgeeren, en bovendien het meest op
kleeren verzotte individu er toe brengen de „uitvinding" te verwenschen naar een plaats, die nog heeter is dan zelfs Java.
Evenals de woningen, zijn de kleeren, door de europeesche
beschaving gefatsoeneerd, voor den bewoner der tropen onverdragelijk; en voor binnenshuis ten minste zijn zij vervangen door
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de min of meer gewijzigde inlandsche dracht. Nu bestaat de
kleedij van den Javaan uit een langen, nauwen, rechten rok, „de
sarong", met een loshangend jakje er over heen, dat kort is voor
de mannen, die het „badjoe" noemen, en iets langer voor de
vrouwen, die het „kabaya" heeten: welke kleedingstukken door
de Hollanders zijn geadopteerd, met dit verschil dat de sarong
bij de heeren tot een broek promoveert, en de dames wit batist
en borduursel gebruiken, in plaats van de bonten katoentjes
waarvan inlandsche vrouwen hare kabaya's maken.
Den Javanen, een klein smal fijngebouwd ras, staat die dracht
wel; nauw en recht als ze is, past zij goed bij hun tengere
omtrekken. Maar de stoergebouwde Hollander ziet er ontzettend
in uit.
Als men een dus toegetakelden man precies beschreef, zou de
lezer aan een karikatuur denken; en hoewel de vrouwen, met
behulp van harmonieuze kleuren en sieradien, er beter in uitzien,
staat de dracht haar evenmin, ten minste in niet-indische oogen.
Het schoonheidsgevoel schrikt en vlucht weg bij het zien van
die rechte, harde, onnatuurlijke lijnen.
De moderne mannelijke dracht is wel eens bespot als een
„systeem van cylinders". De sarong en kabaya vormen te zamen
een enkelen cylinder, die alle natuurlijke lijnen en golvingen van
het vrouwelijk lichaam uitwischt, en een vrouw verandert in een
half witte, half bonte pilaar, met niets ter wereld te vergelijken
dan met Lot's versteende gade.
Maar hoe absoluut verwerpelijk ook uit een artistiek oogpunt,
praktisch beoordeeld moet die kleeding verontschuldigd en zelfs
aanbevolen worden. In een land waar de temperatuur varieert
tusschen 85' en 90° Fahrenheit in de schaduw, zijn koele kleeren,
die men eenige malen op een dag verwisselt, een voorwaarde
van gerief niet alleen, maar zelfs van zindelijkheid en betamelijkheid,
om van gezondheid niet te spreken.
Want het is een feit, waar de aandacht wel eens op gevestigd
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mag worden, dat de vrouwen, die tot zes uur toe op zijn indisch
gekleed gaan, het klimaat beter verdragen dan de mannen, die
bijna den geheelen dag in europeesche dracht loopen.
En men moet toegeven, dat zoowel mannen als vrouwen
een betere gezondheid genieten in Java, waar zij het indische
regime van kleeding volgen, dan in de engelsche kolonien, waar
men blijft vasthouden aan de europeesche modes.
De kinderen zijn zelfs nog luchtiger gekleed dan hunne ouders,
en wel in wat de Maleier een „apenbroek", „tjelana monjet", noemt:
een kleedingstuk, dat alleen even het lichaam bedekt en verder
hals, armen en beenen bloot laat.
Het is monsterachtig, en de kleintjes voelen er zich zalig in.
In duitsche prentenboeken ziet men wel kindertjes zoo gekleed
op den rug van den ooievaar zitten, die hen naar hunne verlangende ouders brengt.
En, wie weet, misschien is zoo'n apenbroekje wel de paradijsdracht van kleine kindertjes, en houden ze er daarom zoo hardnekkig aan vast.
Men kan niet van een „indisch kind" spreken en daarbij de
baboe vergeten, de inlandsche baker, die zijn dienende geest,
zijn bruine beschermengel, bijna zijne Voorzienigheid is. Den
heelen dag door draagt zij haar beschermelingetje in haar langen
„slendang" (sjerp), die handig om hare schouders geslagen, een
soort hangmat voor het wichtje vormt. Zij kan niet goed velen
dat iemand, al ware het de moeder, het haar afneemt; zij voert het,
baadt het, kleedt het aardig aan, gaat er mee wandelen, bereid
om op 't eerste teeken het weer op te nemen en te bergen in
het veilige nest aan haar hart. Zij speelt er mee, niet omdat ze
moet, maar omdat ze het prettig vindt, met hart en ziel bij het
spel, als het kind dat zij eigenlijk is, zoodat de twee soms aan
het kibbelen raken, en het kind stampvoet, en de baboe protesteert
met het tonggeklap en het booze: „Terlaloe!" – te erg! – waarmee een inlander zijn verontwaardiging uit.
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En 's avonds, als ze den kleine in slaap heeft geneuried met een
van die eentonig klagende melodieen, die altijd maar voort schijnen
te droomen – vaag en onbestemd als het ruischen van riethalmen
en bladeren in het bosch, terwijI de krekels hun avondzang
pen; – dan spreidt ze haar mat
op den grond en gaat voor
het bedje liggen slapen, als een
trouwe hond, die zijn meesters
slaap bewaakt.
Behalve de baboe zijn er
nog een menigte andere bedienden in een indisch huis; de
manier van huishouden maakt
dat men er veel noodig heeft.
Zelfs families met een bescheiden inkomen hebben er zes of
zeven, en tien is volstrekt geen
bizonder groot aantal. De reden voor die schijnbare buitensporigheid is, dat hoewel niet
lui — zooals hij dikwijls en
ten onrechte gezegd wordt te
zijn —de Javaan toch z(56 langzaam is, dat het in de praktijk
Inlandsehe tuinjongen
op hetzelfde neerkomt, en men
twee, ja zelfs drie inlandsche
bedienden noodig heeft om het werk te doen dat een enkele
Europeaan in hetzelfde verloop van tijd zou verrichten
Zij alien hebben hun eigen woning op het achtererf en hunne
gezinnen in die woningen; zij gaan „naar binnen", zooals een
ander naar zijn kantoor zou gaan, komen thuis om te eten, en
onthalen 's avonds hunne vrienden in hun eigen kwartier op met
saffraan gekruide rijst en met stroop verzoete koffie.
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Zoodanig dan is de omlijsting van het dagelijksch leven op Java.
Dat leven zelf is niet zoo interessant als de bijkomende omstandigheden, omdat het minder verschilt van wat we in het vaderland kennen.
De drie of vier voornaamste begrippen, die het familieleven
van een yolk beheerschen, de maatschappelijke, ethische en godsdienstige voorstellingen, die de verhouding tusschen ouder en
kind, tusschen man en vrouw raken, zijn te diep geworteld in
zijn innerlijk wezen om door enkel uiterlijke omstandigheden
sterk gewijzigd te kunnen worden. Daarom is het familieleven
van Hollanders in Java eigenlijk hetzelfde als dat van Hollanders
in hun eigen land. Aileen met dit verschil, dat het meer lichamelijk
gerief en minder geestelijk belang oplevert. Ik verbeeld mij, dat
men zoowel het een als het ander moet toeschrijven aan den
invloed van het klimaat.
Eene doorgaande temperatuur van ongeveer 90 graden is niet
bevorderlijk voor het geestesleven, ten minste niet voor dat van
den Noorderling. Het kleine aantal eminente Indisch-mannen,
dat aan hollandsche hoogescholen schittert, moet men beschouwen
als de zeldzame uitzondering op een zeer algemeenen regel. De
hitte verzwaart den toch al zwaren last des daags zoozeer, dat
men al zijne krachten, zoowel van lijf als van ziel, noodig heeft,
om zich behoorlijk van zijne dagelijksche taak te kwijten, en er
blijft maar weinig over voor lectuur of wetenschappelijke studies.
In Indie hoort men onophoudelijk de uitdrukking : ons huis
is ons leven. 't Is daarom niet meer dan natuurlijk dat het huis
zoo aangenaam en zoo geriefelijk mogelijk — om niet te spreken
van weelderig — worde ingericht. Naar verhouding hebben de
menschen op Java een veel hooger inkomen dan in Holland,
— zonder geldelijk voordeel als prikkel zou niemand in de tropen
verkiezen te leven — en dat inkomen wordt grootendeels besteed
aan materieele weelde en gerief. Zelfs gezinnen met relatief bescheiden middelen, hebben een flink huis, een voldoend aantal
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bedienden, en houden er rijtuig en paarden en een goede tafel op na.
't Is waar, de hitte is een ongemak en geen gering ook, maar
dat wordt zeer verlicht door de eenmaal aangenomen wijze van
leven, niet alleen door het regime van woning, voeding en kleeding,
maar bijna evenzeer door de manier waarop de dag verdeeld is.
Er wordt vroeg begonnen met werken,
om zooveel mogelijk in de koele uren
of te kunnen doen; tusschen negenen en
vijven blijft iedereen in huis, en degene
voor wien er een vrij uurtje na de rijsttafel kan overschieten, besteedt dat aan
eene siesta. Alleen 's morgens vroeg en
's avonds laat ziet men Europeanen op
straat. Zelfs de gloeiendste sportenthousiasten beginnen niet vOOr half vijf met
hun spel.
Eertijds was dit anders.
Op oude prenten kan men de hooge
sombere huizen zien, die de eerste kolonisten langs de nu sinds lang verdwenen
grachten bouwden. Men ziet ze van een
drie uur Lange kerkbeurt naar huis wandelen in lakensche mantels en fluweelen
japonnen, en plechtstatige feesten geven
in hunne deftige tuinen langs de gracht,
Huisj ongen
terwijl de zon in middagglorie boven
hunne hoofden brandt; over 't geheel
ignoreerden ze volkomen het kleine verschil tusschen Amsterdam
en Batavia Zij vochten zeer dapper voor hunne voorvaderlijke
gewoonten — maar weinigen slechts keerden terug om van den
strijd te verhalen.
Sedert zijn de menschen er achter gekomen dat een levende
Indischman beter is dan een doode Hollander. En een strijd
6
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opgevende, waarin de nederlaag bijna zeker, en de overwinning
erger dan nutteloos was, hebben zij een compromis met het
klimaat tot stand gebracht. In Java doen ze als de Javanen —
van zonsopgang tot zonsondergang. Maar, wanneer de welkome
koelte van den avond aanbreekt, hervatten ze hunne eigene
levenswijze, de dracht, de manieren, de gewoonten van Holland.
Tegen zeven uur is er algemeen va-et-vient van open rijtuigen,
met vrouwen in lichte toiletten en mannen in correct zwart-enwit; men gaat naar „recepties" in schitterend verlichte huizen, en
voor enkele uren wordt het leven als van „thuis" geleefd.
Buiten is de zwarte tropische nacht, zwoel door de geuren van
onzichtbare bloemen; nu en dan flikkert in dat zwart de gele
vonk op van een oliepitje: een fruitverkooper, die langzaam
voorbij sukkelt. Dat kleine stukje Europa, daar in die galerij
met haar marmeren vloer en hooge zuilen, waarin gestalten van
mannen en vrouwen bewegen, rijst als een eiland van licht uit
golvelooze zeeen van donkerheid omhoog.

Het heilige kanon nahij de Amsterdamsche poort to Batavia
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Het maatschappelijk leven in Batavia heeft een eigene physionomie: met genoeg zonderlinge trekjes er in.
Maar dit is het niet wat den nieuwkomeling het meeste frappeert.
In sommige byzantijnsche mozaiken wordt de voorgestelde
figuur te eenenmale overschitterd door den rijkdom van den
achtergrond: het oog moot zich wennen aan de pracht van het
omringende goud en edelgesteente, voor het de lijnen van het
gelaat kan onderscheiden.
Evenzoo kan men geen oordeel vormen over het karakter van
het bataviaasch maatschappelijk leven, vOOrdat men zich, ten
minste gedeeltelijk, heeft vrij kunnen maken van de bekoring die
de poezie der omgeving over het critisch vermogen uitoefent.
Het beweegt zich in romantiek en is omgeven door schoonheid; de
voorwaarden en omstandigheden er van zijn op zich zelf al een
bron van genot.
Het is al bijna een feest, in het koele avonduur in de galerij
te zitten, en op den glanzenden marmeren vloer vage weerspiegelingen te zien kleuren, als in stille wateren onder een stillen
hemel, en te kijken naar het rijke vreemde groen tegen zwart
van de planten op de trappen buiten, waarvan elk blad en elke
stengel, beschenen door het lamplicht, staat te fonkelen tegen de
somberheid van den nacht. Van buiten komt het tjilpen van
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krekels en de bijna beklemmende wadem van bloemen — tuberozen, gardenia en datura, die bloeien in den donker.
Tusschen pijlers en architraaf gevat, staan groote vierkanten
hemel, zwartig azuur, en een ontelbare schittering van sterren.
Zulk eene omgeving werpt een glans van gratie en waardigheid zelfs over het meest alledaagsche doen. Wannecr daarbij
de scene op zich zelf mooi is, wordt zij verheerlijkt als tot het
visioen van een dichter.
port na mijne aankomst werd ik op een bal in het paleis
gevraagd. Ik logeerde toentertijd bij vrienden te Salemba, en
we hadden eerst bijna een uur te rijden door lanen van hooge
waringinboomen. 't Was bladstil ; die heele looverwereld stond
roerloos ; kronen breed als heuveltoppen, in cascaden van zwaar
gebladerte, ondoordringbaar mart tegen den hemel, die gloorde
van vervlietend starrelicht.
Tusschen de flauw geziene stammen flikkerde nu en dan
l ichtje op, zooals de fruitverkoopers ze den heelen nacht door
laten branden; — een roodachtige arm kleurde op, een gezicht,
enkele vruchten in een mand.
Eens zagen we het schijnsel blinken van een vuur, waarom
heen eenige inlandsche wakers gehurkt zaten ; zonderling ver0in het licht van de rekkende en
wrongen sschenen hun gezichten
krimpende vlammen.
Een van hen schreeuwde ons een „werda!" toe. Dat was het
eenige geluid dat ik al dien tijd hoorde.
Overal stilte en nacht; en omhoog, als eene bleeke rivier voortglijdend langs oevers van duisternis, de glanzende loop van den
hemel tusschen de donkere waringinkruinen.
't Was of we in het hart van een oerwoud waren, mijlen en
mijlen ver van huizen en menschen — toen plotseling de paarden
een hoek omsloegen, en daar barstte de groote Witte schittering van
het paleis ons tegen, stralend aan de overzij van een donkere verte.
Het leek een laag neerhangende onweerswolk, waarin myriaden
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van kleine vlammen flitsten, die als vonken St. Elmo's vuur overal
rondzweefden, dan hier, dan daar, hoog boven of in de laagte.
Die daar boven hingen stil: de standvastige sterren; — iets
lager, ook onbeweeglijk, een wijdgezwaaide kring van schijnbaar
grootere glanzen die een veld van duisternis afbakenden; in die met
vlammen omtuinde ruimte, her-en derwaarts flikkerende ongedurige
dwaallichtjes; en buiten die stralende grenzen, verschietende
spranken, die voorbij flitsten, plotseling stilstonden, en dan schokkend en poozend hoe imager hoe dichter die glorende wolk
naderden, tot zij er in verdwenen.
Het was of al die lichten: — sterren, lampen, oliepitjes en
rijtuiglantaarns, uit Bien grooten gloed uitgespat waren.
Naarmate we nader kwamen, veranderde de fantastische wolk
in een albasten grot, op het vuur van Welker witgloeiende diepte
zwarte strepen zich afteekenden; en die strepen werden breeder,
langer, groeiden aan tot massieve stammen — de zuilen der
galerij vertoonden zich, hoog oprijzende boven een marmer terras.
Ik ging de marmeren treden op. Ik was in het hart van het
licht. De pilaren, de viocr, de warden en de zoldering — alles
scheen uit licht geformeerd.
En plotseling had ik het gevoel van thuis te zijn.
Ik kende dit alles immers heel goed! Ik kende het al sedert
jaren, hemel, hoe lang al, van de dagen af, toen ik nog naar
sprookjes luisterde, en in dat prachtige bock — ik mocht er niet
aankomen, en ik hield de harden op den rug om de verzoeking
te weerstaan; — naar de plaat mocht kijken van het kasteel waar
de schoone slaapster in het bosch \voonde.
's Avonds in bed, als ik zoo lang wakker lag, wel tot negen
uur toe, dan zag ik het heel duidelijk oprijzen rondom de lamp,
en de matglazen ballon was de koepel er van.
Later, toen ik zelf lezen kon, en ook in den boom kon klimmen,
zooals de jongens van het dorp 't me geleerd hadden, zat ik menigen
slaapzoelen zomermiddag in de takken van een ouden krom81
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gegroeiden perenboom, met Andersen's sprookjes op mijn schoot,
en bouwde het kasteel nog mooier op voor de kleine zeemeermin.
Helaas! zij zou er nooit woven!
Totdat eindelijk, toen Romeo den drempel overschreed en
Julia zich omwendde en hem aanzag, schallende muziek uitbarstte door de al wijder wordende zalen, waar zich omstrengelende
paren bewogen, als bloemen die nijgen in den avondwind, en ik
tusschen de hooge zuilen den glans zag van den hemel en „al de
kleine sterren".
Nu was ik zelf het paleis binnengetreden. De groote La France
rozen, en de Marechal Niels, die in stroomen van gouden rijkdom
over den rand der marmeren vazen afhingen, waren ontloken in
den tuin van mijn droomen.
De muziek speelde, en in de groote zaal, die ik zoo goed kende,
begon de polonaise langzaam hare slingers te ontwikkelen, met
een fonkelen van diamanten en gouden tressen, een glanzen van
naakte schouders, en een golvend ontplooien van zijden sleepen,
die den bleeken marmeren vloer prachtig kleurden . . .
„Ik geloof dat we hier moeten gaan staan", zei mijn cavalier.
Sedert ben ik op vele partijen geweest. En ik moet eerlijk
zeggen, dat ik me op sommige bizonder goed geamuseerd heb,
niettegenstaande stroomende regens en kikkergekwaak bijna in
het huis; — en dat ik op andere mijn oogen heb voelen tranen
van onderdrukt gapen.
't Is waar, dat dit niet dikwijls gebeurde; maar wanneer het
zoo was, konden al de sterren van den hemel me niet opmonteren,
en van den geur der tuberozen kreeg ik hoofdpijn.
Ik bekijk nu al die dingen bij gaslicht en vind sommigen meer
eigenaardig dan mooi.
Om er maar een te noemen: het officieele karakter van het
maatschappelijk leven in de beste kringen.
Het lijkt wel alsof genoegens hier door de discipline even
streng geregeld worden als dienstzaken.
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Iemand gaat naar de partij van zijn chef, zooals hij 's ochtends
naar zijn bureau gaat: — hij krijgt het niet in zijn hoofd om weg
te blijven ; — en deftige oude dames nemen de toebedeeling van
een verkeerden partner aan haar whisttafel zoo kwalijk, alsof de
carriêre van haar man er door geschaad werd.
Het is alsof ze zelfs niet voor een avond den strijd om het
bestaan kunnen vergeten, en alsof ze een diner of een bal beschouwen
als eene ontmoeting met den vijand ; eene gelegenheid tot dapperen aanval, — om stormenderhand eene plaats te veroveren
die reeds langdurige belegering weerstond; — tot levendige
schermutseling, waarbij alles wat in de handen komt een wapen
wordt, hetzij ten aanval, hetzij ter zelfverdediging.
Men kan niet goed genoeg uitgerust zijn voor den grooten
veldslag van het officieele leven.
Verstand is een uitstekend wapen — maar het is niet het
eenige; en alhoewel ijver onmisbaar is — dat is nog niet genoeg.
Er zijn al te veel intelligente en ijverige mannen, die elkaar,
ribbenstootend en elleboogduwend, voorbij trachten te dringen.
Om daar doorheen te komen, moet de eerzuchtige meer zijn
dan alleen intelligent en ijverig. Hij moet een of ander speciaal talent
kiezen — welk komt er niet op aan, als het maar een specialiteit
is. Waar de verdiensten gelijk staan, is het overtollige dat wat
beslist. Voor een man van goede geboorte en goede opvoeding,
zijn talenten van mondainen aard het gemakkelijkst te verkrijgen:
bovendien zijn deze schijnbaar futiele dingen in werkelijkheid de
meest belangrijke.
De mannen van de wereld krijgen de vette prebenden, terwijl
thuisblijvers, die zich afsloven, na tien jaar nog thuis mogen
blijven en zich mogen afsloven.
Het zijn dus de mondaine talenten, die een verstandig man zal
trachten te verwerven.
En voor alles moet hij zorgen dat hij een goed kaartje kan leggen.
Alle oudere heeren houden van kaartspelen: alle chefs van
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departementen zijn oudere heeren: ergo, houden alle chefs van
departementen van kaartspelen.
Daar van daan die vele eindeloos image partijen, waar ik mee
moest aanzitten aan kleine groene tafeltjes, tot ik dacht er aan
te zullen vastgroeien.
Maar ik speelde toch door, want mijne drie partners deden dat
ook, en zij hadden er een excellente reden voor. Hoewel ze alleen
aan het spel leken te denken: ze dachten aan ernst. Met de whist
par preference speelden ze om de preferentie van den chef.
Zij hadden hooren verhalen van den held, die storm liep op de
hooge plaatsen, met zijn stoel als strijdros en een spel kaarten
als schild en speer, en die daarmede het heele garnizoen van met
stalen pennen gewapende verdedigers totaal verslagen en verdreven had.
Aldus is het vele malen geschied.
— En dan was er eens een Chef van een Departement, en die
vond dat de officieele deugden waren: statistiek, discipline en
kaartspel, maar de meeste van dezen was het kaartspel.
Hij beoordeelde een man naar zijn spel. Eene vrouw beoordecide hij heelemaal niet, want hij beschouwde haar als een
niet-kaartspelend wezen. En als ze er toch voor ging zitten,
alhoewel door natuur en opvoeding niet er toe in staat zijnde,
zoo was dat een gruwel in de oogen dezes heeren.
Maar laat de ambtenaarkens tot hem komen! wel gelukkigcle jonge ambtenaar, die hem aankèn, aandnrfde en aanwon, zelfs
al versloeg hij hem ten eenenmale, ad majoram gloriam van
het kaartspel. Want voorwaar, deze man was een groote ziel,
en de roem van het spel was hem zeer veel dierbaarder dan zijn
eigene als speler.
Maar — zooals er vele wegen naar Rome leiden, zoo voeren
er ook eene menigte ter promotie. Al bemint ook een groot man
de kaarten, een ander is gevoeliger voor een good diner, en
pate de foie gras en een flesch Bourgogne maken hem tot den
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beminnelijkste aller stervelingen. En een derde — waarschijnlijk
de gelukkige vader van knappe dochtertjes — heeft een zwak
voor bals. Zoodat icmand altijd nog kiezen kan langs welk pad
hij wil opklimmen; en als hij nict van spelen houdt, nu, dan
mag hij dansen. En dansen d o e t men in Batavia, met vuur
en met onvermoeidheid.
Op Oostmoessonavonden, wanneer zelfs de krekels het te warm
vinden om te tjilpen, kan men walsmelodieen van Strauss in de
zware lucht opvangen, en stralende gestalten in een schitterend
verlichte voorgalerij zien ronddwarrelen. Van elke tien menschen
die ge ontmoet zijn cr negen enthousiaste kv al sl i ef hebb ers, en die
negende, de meest fanatische van alien, is — ge kunt er zeker
van zijn — cen Jong ambtenaar, die aldus „met spel en dans"
zijn pad beklimt naar de hoogten der officieele eer. Niets houdt
hem in zijne carriere tegen. Gem galerij is te nauw voor zijne
zwenkingen. Het eene afgedanste meisje na het andere heeft hij
teruggebracht naar hare mama en het verkwikkende glas champagne; — nog geen vonk van zijn vuur is uitgcbluscht, al lijkt
zijn haar wel besprenkeld met diamantgruis, en al zijn zijne
wangen ook zoo bleek geworden als die geknakte lelie, zijn
halsboord, de laatste van den in zijn linnenkast vergaarden
tuil, die al verslenst in een hock van de kleedkamer naast de
galerij ligt weggeslingerd.
Dat poem ik \verkelijk subliemen moed. \Vie hem aanziet,
moet denken aan indiaansche krijgers, die op het eerste geschal
van den oorlogskreet, aangedaan met hunne glimmendste mocassins en allerbeste verf, naar de verzamelplaats der hoofden
snellen om voor hun aangezicht den krijgsdans te dansen: —
niet onbevalliglijk, noch zonder diepen zin; elke draai en sprang
is eene voorspelling van met scalpen omkranste victorie.
Men zou echter kunnen beweren dat de dans, gelijk de deugd,
zich zelf beloont. En dus past ze Met volkomen in het systeem van
amusementen, die beschouwd warden als een middel ter promotie.
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Om het princiep in zijn voile kracht te zien, moet men op eene
receptie zijn. leder groot heer laat zijn ontvangdag — want, let
wel, het is z ij n ontvangdag en niet die van zijne vrouw —
vooruit in de couranten annonceeren; er wordt zelfs eene aparte
lijst van die dagen gedrukt, die ge in uw spiegel moet steken,
zoodat ge nooit en nimmer onwetendheid zult kunnen voorwenden. Voor alle zekerheid zet ge een potloodstreep naast den
naam en den dag van uw specialen grooten heer.
Op dien bepaalden dag, met slag van zeven, gaat ge op weg.
Van ver of ziet ge reeds de laaie van zijne voorgalerij; de oprit
flikkert van de rijtuiglantaarns; telkens als er weer een voertuig
vaOrkomt, ziet men den heer des huizes de galerijtrappen afdalen,
om een dame uit haar rijtuig te helpen, haar met ernstige hoffelijkheid den arm reikend om haar naar de gastvrouw te geleiden.
Deze staat op, steekt verwelkomend hare hand uit, verzoekt
de pas aangekomene plaats te nemen, en herneemt de kwijnende
conversatie met de groote dame, die rechts van haar zit. Tenzij,
natuurlijk, de nieuwel gast nag grooter dame is, als wanneer
de eerstzittende haar eereplaats afstaat, en zich met de volgende
vergenoegt.
Weldra is de kring om de groote marmeren tafel gevormd ;
de eene helft er van is kleurig als een regenboog, de andere
zwart als de middernacht: een halfkring vrouwen, een halfkring
mannen, zoo streng gescheiden als, naar ons geleerd wordt, de
schapen en de bokken eenmaal zullen zijn.
Ik moet wel denken dat de mannen zich het feit bewust zijn,
en de vreeselijke symboliek er van gevoelen. Want gewoonlijk
staan zij op, kruipen in den versten hoek van de galerij ongelukkig bij elkaar, en blazen uit sigaren en sigaretten rookwolkjes,
om zich maar te verbergen voor de kinderen des lichts, die van
verre stralen ; ze drinken sherry uit kleine glaasjes, in diepe
gedachten. Totdat plotseling, het kanonschot van acht uur de
betoovering breekt. Alle horloges worden uit alle vestzakjes
86

HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN

gehaald en gelijk gezet. Alle gezichten klaren op, en de grootste
heer van alien vangt den blik op van zijn gade, die daar treurig
ter neder zit, treedt uit de rij, en laat moedig zijne rechten op
haar weer gelden.
Dan volgen de anderen; de gastheer geleidt elke vertrekkende
schoone weer naar haar rijtuig; een oogenblik later is de galerij
leeg en verlaten, en de receptie behoort tot het verledene.
Hoogstens twee of drie van de conventioneele bezoekers hebben
met gastheer of gastvrouw een woord meer gewisseld dan goeden
dag en goeden avond, en tenzij enkele menschen van dezelfde
coterie bij elkaar zijn komen te zitten — er zijn zooveel cOterien
in Batavia als pitten in een granaatappel — hebben ze ook onder
elkaar weinig conversatie gehad. Van genoegen is dus geen sprake;
van nut slechts in zooverre als men zich laat zien en gezien
wordt. Het is bijna als vroeger aan het hof van Lodewijk XIV :
men heeft acte de presence gemaakt, en dat is alles; maar naar
het schijnt is het genoeg. Hier triomfeert inderdaad het bureaucratisch beginsel.
In „Java" — zooals de Batavianen de rest van het eiland noemen,
ter grappige onderscheiding van de hoofdstad — doet dat beginsel
zich met zelfs nog grooter tirannie gelden: het krijgt de beteekenis van een geloofsartikel.
Batavia, die „voorstad van den Haag" is eigenlijk te veel
onder den invloed van de gebruiken en opinies in het Moederland,
om als eene indische stad beschouwd te kunnen worden.
En een van de indische ideeen waarvan ze zich langzamerhand
vrij maakt, is dat omtrent het groote gewicht en de alles overtreffende voornaamheid van den regeeringsdienst.
In Holland meet men met andere maten. En het besef, hem
telkens weer opgedrongen, dat de Edele Heer van Batavia in
den Haag niets meer is dan maar gewoonweg meneer Jansen
of meneer Smit, houdt de ijdelheid van ook den arrogantsten
ambtenaar wel binnen betamelijke grenzen. Om er niet eens van
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te spreken, dat er onder zijne indische medeburgers een groot
aantal niet-ambtenaren zijn, die geen de minste neiging toonen
om zelfs zijne tijdelijke superioriteit te erkennen. Maar in „Java",
waar de communicatie met de buitenwereld veel geringer en veel
moeilijker is, daar zijn de oude indische opvattingen nog in
vollen bloei.
De. Resident van een klein plaatsje in Java is nog in menig
opzicht wat zijn voorganger, de „koopman" in de dagen der
0.-I. Companie was: een echte kleine koning.
De gouden pajong, die bij officieele gelegenheden boven zijn
hoofd gehouden wordt, is in de oogen van zijne tijdelijke onderdanen een vorstelijk baldakijn, en zijn met goud gegalonneerde pet
een koningskroon. De inlandsche hoofden vereeren hem als hun
„ouderen broeder"; zijn eigen onderdanen zien hem natuurlijk naar
de oogen. De planters, die in hunne geschillen met de inlandsche
bevolking — over het algemeen slechte contracthouders, —
van zijne beslissing afhankelijk zijn, moeten wel goede maatjes
met hem blijven. En als men verder nog in aanmerking neemt
dat het maatschappelijk leven van de plaats absoluut afhangt
van hetgeen hij er voor verkiest te doen of te laten, dan behoeft
men niet te vragen, waarom zelfs onafhankelijke personen er op
gesteld zijn om bij hem in de guest te staan.
Aldus ademt de man wierook als zijne levenslucht.
Als hij iemand is met weinig humor en veel ijdelheid, zal hij
zijn pseudo-koningschap zeer ernstig opvatten en strikt de voorgeschreven huldebewijzen verlangen. Maar in het omgekeerde
geval en zelfs wanneer hij er een afkeer van heeft, zal hij er
toch aan moeten gelooven.
Eene annecdote, ter illustreering van dit feit,werd mij laatst doo r
een ambtenaar verteld, die zelf het voorwerp, of zooals hij het
noemde, het slachtoffer, was van deze bizondere soort heldenaanbidding.
Hij reed op een snellen draf een steilen weg in de Preanger
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langs, toen het paard struikelde en viel, zijn lichte dogkar omsloeg
en hij er uit vloog. Hij was na zijn geduchten val nauwelijks weer tot
bezinning gekomen, toen hij zijn secretaris, die in zijn eigen rijtuigje was gevolgd, als een dikken gomelastieken bal, hats over
kop den weg zag komen afkaatsen, kopje duikelend in het stof.
„Hallo! Jansen, is jouw rijtuig ook omgeslagen?"
„Neen, Rr-resident," hijgde het dikke mannetje, „maar ik dacht,
de Rr-resident springt, ik spr-spring ook!"
En hier is het pendant.
Gedurende de laatste cholera-paniek was eene oude dame, de
weduwe van een controleur, als eenige europeesche bewoonster
in de plaats overgebleven, terwijl alle anderen naar de bergen
gevlucht waren. De Resident, vermoedende dat zij de reiskosten
niet kon betalen en daarom achterbleef, bood aan haar mede
te nemen naar eene villa in de bergen, waar zijne eigen familie
toen vertoefde. De oude dame kwam hem voor het aanbod
bedanken. Maar, ze zeide dat zij 't niet kon aannemen. Haar
uurtje was gekomen, dacht ze, en ze was niet bang voor den
dood. Maar een gunst Wilde ze toch van den Resident vragen.
Men moest bedenken dat haar man controleur was geweest, en
dat zij, als zijne weduwe, in rang boven al de andere europeesche
bewoners van de plaats stond, dadelijk volgend op den Resident
zelf. Haar verzoek luidde nu als volgt : zou de Resident zoo goed
willen zijn, schriftelijke instructies achter te laten voor het geval
dat ze beiden mochten komen te overlijden, opdat haar graf
naast het zijne mocht gegraven worden ? .. .
Men zou kunnen denken dat zulk een overmaat van bureaucratische etikette eene onzegbare verveling en stijfheid moest
veroorzaken. En het is zeker waar dat ze den nieuwkomeling
wel eens ergert. Maar ten slotte is alles eene kwestie van gewoonte,
en na een poos lijken al die ceremonieele manieren al even
natuurlijk en noodzakelijk als de gewone beleefdheden van het
leven, en doen even weinig afbreuk aan den aangenamen maat89
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schappelijken omgang. Het blaadje wordt soms zelfs wel eens
omgekeerd, en de Indischlui beschuldigen Hollanders van stijfheid.
En men moet erkennen dat degeen, die pas in Batavia aankomt,
getroffen wordt door zekere gratie en gemakkelijkheid van manieren,
die een scherp contrast vormen met de ietwat ijzige reserve van
den typischen Hollander: een even groot contrast, als het zeventiende-eeuwsche heerenhuis aan de Heerengracht, solied, deftig
en somber als een gevangenis, met de luchtige bataviaasche villa,
waar vogels hunne nestjes bouwen op de kapiteelen der zuilen, en
de marmeren vloer getint wordt door schuinsche zonnestralen
en weerkaatsingen van breedlooverige planten.
En zulke contrasten ontmoet men bij elken stap. Het leven
heeft hier minder waardigheid dan in het moederland, maar meer
gratie. Van de werkelijke (of denkbeeldige) benoodigdheden,
ontbreken er niet weinige. Maar hoe luidde het woord ook weer,
dat zegt dat het wijs is naar het overtollige te streven en zich
om het noodzakelijke niet te bekommeren ? Het bestaan in Indie
is op dat princiep gegrond. Men streeft naar het overtollige —
den rijkdom en de schoonheid der dingen, en het dagelijksche
leven is er des te dragelijker om. De betrekkelijk arme in Indie
is er beter aan toe dan de betrekkelijk rijke in het vaderland.
Hij heeft meer vrijheid, meer comfort, meer gezelligen omgang.
Vandaar het overheerschen van mondaine manieren.
Gastvrijheid is ook een karaktertrek van den Indischman.
In het moederland is iemands „huis zijn kasteel", maar in Java
is het 't kasteel van zijn gast. En zijn gast kan wezen wie hij
wil — een bloedverwant, een vriend, alleen maar een kennis of
zelfs een vreemde, wiens naam hij tevoren nooit heeft hooren
uitspreken, maar die de „groeten van een vriend komt overbrengen"; — hij zal hem allerhartelijkst welkom heeten. De
menschen vergenoegen er zich niet mede, iemand, te ontvangen —
zij féteeren hem. En wanneer gastvrijheid wordt aangeboden,
dan geldt dit niet voor dagen, maar voor weken. Twee of drie
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maanden bij vrienden te blijven logeeren is niets buitengewoons,
en dit niet alleen voor een enkel persoon, maar voor eene heele
familie — ouders, kinderen, bedienden en al. Dit is geen overdrijving; ik ben zelf gelogeerd geweest in een gastvrij huis te
Batavia, waar we met z'n negenen loges waren, en vier van die
negen waren er al sedert eenige weken te gast.
In „Java", waar de hotels slecht zijn, en de spoorwegverbindingen schaarsch en lastig, is het volstrekt geen zeldzaamheid
zelfs een nog grooter aantal gasten verzameld te vinden ten huize
van den Resident, die aldus de honneurs waarneemt van zijn
district, of in de landhuizen van rijke planters, die naijverig met
den ambtenaar mededingen naar wat zij als het voorrecht, meer
dan als de verplichting, van gastvrijheid beschouwen.
Zij oefenen die deugd op waarlijk vorstelijke wijze uit.
Een welbekend theeplanter vierde eenigen tijd geleden zijn
zilveren bruiloft, en ter eere van dat heugelijke feit, gaf hij een
feest dat drie dagen lang duurde, en waarop honderdvijftig gasten
waren geinviteerd. Bamboe hutten waren opgericht voor hen, die
niet meer in 't huis konden geborgen worden; schuren waren in
eet- en balzalen omgetooverd, en de inlandsche bevolking van
het halve district kwam en kreeg haar deel van het festijn.
Dat was natuurlijk een exceptioneel geval, maar de neiging
waarvan het getuigt is zeer algemeen, zelfs z6Ozeer, dat het
invloed heeft uitgeoefend op den bouwtrant der huizen, zoodat
het paviljoen — de indische tegenhanger van onze logeerkamer —
even onontbeerlijk is geworden als badkamer en keuken.
Soms wordt het verhuurd. Maar gewoonlijk blijft het voor de
loges gereserveerd, en staat steeds gereed voor den gaanden en
komenden man.
„Welkom glimlacht aan de deur,
Vaarwel gaat schreiend henen."

Welkom. Vaarwel.
Hier in Batavia treffen de korte veelbeteekenende woorden telkens
7
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en telkens weer het oor; aldoor terugkomende in gesprekken, als
de diepe obstinate bastoon die altijd weer opklimt door de
menigvuldige wisselingen en modulaties eener melodie heen ; ver
weg en duidelijk, zooals van uit het binnenste dal van een eiland,
waar de heldere lijsters zingen, het doffe gebruis gehoord wordt
der omgolvende zee. De stemming van het tijdelijke, vergankelijke, onzekere, die door de atmosfeer van een zeehaven trilt,
ligt ook in de lucht van deze schijnbaar rustige stad.
Het is hier een gebruikelijk gezegde, dat men geen plannen
moet maken voor langer den een maand vooruit. Maar zelfs een
maand lijkt bijna een al to vermetele sprong in de toekomst,
want elke dag brengt wisselvalligheden, en de dingen krijgen van
nacht op morgen soms een heel ander aanzien. Eene promotie, een
aanval van koorts, daling van suiker- of koffieprijzen — en vrienden
worden gescheiden, huishoudens opgebroken, carrieres veranderd.
De gevolgen van dit bij den dag Leven zijn bemerkbaar in
alles wat met indische gebruiken, ideeen, levenswijze samenhangt.
Verleden jaar ging ik een van die oude huizen binnen, die reeds
sedert lang tot kantoren van „de oude stad" zijn vernederd. Het
familiewapen van den patricier, die het in 't begin der achttiende
eeuw bouwde, versiert nog den ingang. Er zijn gipsen friezen boven
de deuren, die in groote halfdonkere vertrekken voeren.
Men ziet nog sporen van goud en kleuren op de luiken van
de hooge getraliede vensters, waarvan het glas de iriseerende
tinten vertoont, die zoo vele dagen van zonneschijn en van regen
er op geademd hebben; en de groote trap heeft een eiken balustrade, rijk gebeeldhouwd in den stij1 der zeventiende eeuw.
De kleuren zijn wel verbleekt, de friezen bedekt met stof en
spinnewebben, de gebeeldhouwde ornementen der balustrade verminkt; maar geen steen liet er los in die oude muren en geen
plank rotte er in den vloer. Toch stond het verlaten. En zoo is
het ook met de levensopvatting gegaan, waarvan het de zichtbare,
tastbare uitdrukking was.
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Veel vierkants en straks in conventie en overlevering is afgebroken. Waar de omstandigheden zoo dikwijls veranderen, moeten
de opvattingen wel hetzelfde doen. Ten gevolge daarvan is een
zekere ruimheid van denken een der karaktertrekken van de indische
wereld geworden.
Er is iets edelmoedigs en werkelijk humaans in de opvattingen,
die men als algemeen geldende hoort uitspreken, en de moed
om volgens die overtuigingen te handelen ontbreekt niet.
Maar aan den anderen kant is er over het geheel een treurig
gebrek aan kieschheid, aan ridderlijkheid, aan wat men het
decorum des harten zou kunnen noemen. De toon is doorgaans
wat heel vrij : dit is misschien, allegorisch gesproken, een gevolg
van klimaat en bodem, — men hoort vele en vreemde dingen
daardoor verklaren of ten minste verontschuldigen.
Om een algemeen denkbeeld van de bataviasche wereld te
geven, geloof ik dat men haar het beste bij die van een rijke
provinciestad zou kunnen vergelijken.
Men vindt er dezelfde kleine eerzucht, dezelfde intimiteiten en
kletspraatjes en burenhulpvaardigheid, dezelfde overdaad in het
materieele en dezelfde weinig-eischendheid in het intellectueele.
Maar in de kleine provinciestad is men niet zoo los van kleingeestig vooroordeel, er wordt niet zoo hard gewerkt onder zulke
ongunstige omstandigheden, er wordt niet zooveel heimwee, zorg
en eenzaam verdriet zoo moedig gedragen als in Batavia.
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Eene juiste waardeering van gevoelens en beweeggronden, die
tegenstrijdig zijn met de onzen, is wel een van de moeilijkste
toeren der intelligentie-gymnastiek.
De Duitschers drukken die waarheid uit door een kort en
krachtig, zooal niet elegant gezegde „Geen mensch kan uit zijn
eigen huid in die van zijn buurman kruipen." Men zou er nog
bij kunnen voegen, dat een verschil van kleur tusschen voorzegde
huiden zelfs de vermetelste zielen er van terughoudt, de tijdelijke
verhuizing te wagen. En de wijsheid van bruine en blanke volkeren
verklaart dien schroom voor welgegrond.
In Java hebben sedert drie eeuwen Westerlingen en Oosterlingen
samen gewoond. Zij zijn vertrouwd geraakt met elkaars taal,
opvattingen en belangen; eene zekere wederzijdsche afhankelijkheid is tusschen hen ontstaan; ze komen elken dag en elk uur
met elkaar in aanraking: — er is geene aanmatiging of verachting
aan de eene, geen kruipende vrees of haat aan de andere, eigenzinnig vooroordeel aan geen van beide zijden.
Maar begrijpen, in den waren zin van het woord, doen noch
de Hollanders de Javanen, noch de Javanen de Hollanders.
Men doet wijs dit van den beginne aan in het oog te houden,
en eenvoudig te erkennen dat de opvattingen van mooi en leelijk,
goed en slecht, recht en krom, zooals ze bij elk der twee naties
heerschen, vijandig tegenover elkaar staan.
Komend van iemand, die de inlanders slechts van aanzien
kent, — als schrijfster dezes — zou bovendien een kritiek, die
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verder wilde gaan, aanmatigend en bijna zeker onrechtvaardig
zijn: waarom die achterwege zal blijven.
Maar — wanneer ik ook openhartig beken dat het zieleleven
van de Javanen voor mij verborgen is gebleven — met hun
lichamelijk bestaan heb ik me vrijwel bekend gemaakt. Dat was
niet moeielijk ; want de Javanen leven eigenlijk buitenshuis. Zij
nemen hun bad in de rivier; maken hun toilet onder de neerhangende takken van een of anderen waringinboom, aan Wiens
ruigen stam ze een spiegeltje, zoo groot als een hand, ophangen ;
en hurken aan den kant van den weg neer om te eten. Wanneer het
avond wordt, ziet men donkere gedaanten aan de stalletjes van
fruitverkoopers, fantastisch verlicht door het onzekere schijnsel
van een oliepit. En in het droge seizoen, slapen ze dikwijls op
het maanlichte grasperk van een twin, of op de trappen van
een onbewoond huis.
Dit leven komt ons Noorderlingen, die ons zelf tot gevangenen
van daken en muren maken, vreemd voor. Maar we hebben slechts
naar een Maleier te kijken, om te begrijpen dat het voor hem in
alle opzichten goed en betamelijk is. Hij is een schepsel van het
veld. Zijne buigzame gespierde gestalte, zijne donkere huid, die
verten-zoekende blik in zijne oogen, de vorm zijner voeten met de
korte sterke van elkaar afstaande teenen: — zijn geheele voorkomen doet onmiddellijk voor onze verbeelding een achtergrond
van boomen en struiken oprijzen, met vlietend water, zonneschijn, open ruimten waar de wind in speelt, en naakte bruine aarde.
En aan de natuur van Java, met hare vreemde kleuren, tegelijk
schel en gedempt, met haar rijken plantengroei en plotselinge
wisselingen te midden van schijnbare eentonigheid, ontbreekt
de laatste voltooiende toets, wanneer er zich geen donkere gestalten
door bewegen.
Landschap en menschen zijn elkaars natuurlijke aanvulling en
verklaring. Vandaar de schilderachtige en poetische bekoring van
den Javaan onder den vrijen hemel.
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Zie hem bij voorbeeld baden in de rivier, des ochtends, kort
na zonsopgang; dat is een tafereeltje zooals er liefelijker geen te
zien is: ik heb het te Batavia dikwijls van den Tanah-Abangoever af gadegeslagen.
Het vroege zonnelicht — koel geel, met een fonkeling als van
topazen er in — doet het dauwige gras van den berm schitteren,
en verheldert het doffe groen van de tamarindeboomen langs de

Baden in de rivier

rivier; tusschen de schuine slagschaduwen glinstert het bruine
water als goud.
Aan den oever staan groepen inlanders zich uit te kleeden.
De mannen loopen den berm af, springen in het water en duiken
onder ; wanneer ze weer boven komen, glimmen hunne naakte
lichamen als bronzen beelden. De vrouwen dalen de helling met
langzamen stap af; zij hebben haar sarong boven de borst
vastgeknoopt en laten de zon op hare welgevormde schouders
99

STRAATTOONEELTJES

schijnen. Aan den rand van de kali blijven ze even staan, lichten
beide armen op om heur haar in een wrong boven op het hoofd
ineen te strengelen ; dan stappen ze het water in en maken eerst
haar borst en aangezicht nat. Er zijn jonge moeders bij, die
hare kleintjes bij de hand houden, en ze met zoete woordjes
stap voor stap verder lokken in den ondiepen stroom. Groepjes
van kleine jongens en meisjes hebben luidruchtig bezit van de
kali genomen; ze plonzen en plassen en roepen elkaar toe, terwijl
ze, rondzwemmend, met elken slag van hunne stevige kleine
voeten het water hoog op doen spatten. Terwijl, half verborgen
in het hooge riet van den kant, jonge meisjes in het water spelen,
doende alsof ze baden ; kleine emmertjes, van een palmblad gemaakt, gieten ze over elkaars hoofd en schouders leeg, todat heur
zwart haar glimt, en het neerstroomende water hare kleeren in
sluike plooien trekt, die de tengere lijfjes van boezem tot enkel
modelleeren.
Misschien komt er dan een bamboevlot om de bocht van de
kali aandrijven, of eene inlandsche prauw, waar het gezin onder
het dak van gevlochten bladeren zit te ontbijten ; ze maken een
vriendschappelijk praatje met de baders, terwijl het vaartuig zijn
weg zoekt door de groepen, die langzaam op zij gaan.
Eens zag ik een breede met baksteenen beladen schuit, die
dus den stroom komende afzakken, op den ondiepen grond was
vastgeloopen; de mannen sprongen er uit en begonnen te duwen
en te trekken, om het vaartuig weer vlot te krijgen. Het water
droop van hunne beenen en hunne opgeschorte sarongs, en
hunne ruggen glansden in den zonneschijn, terwijl zij voorovergebogen het zware ding vooruit trachtten te dringen. Maar de
helder-roode steenhoop wikte of bewoog niet.
Op eens kwam een jongen, die zich juist voor het bad had
uitgekleed, den oever met een sprong afgerend, en gaf de schuit
een plotselingen hevigen duw; — ze schoot los. Toen richtte hij
zich lachende op, en schudde den bos zwarte haren, die over
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zijne oogen was gevallen, naar achter. Hij leek een bruine jonge
riviergod, die in zijne goedheid gekomen was om zijne aanbidders
bij te staan.
Ook de bloe menmarkt vormt een tooneel van idyllische gratie,
wanneer na haar ochtendbad in de kali, de vrouwen er in scharen
aankomen, en er staan te loven en te bieden, de handen vol

Wasscherij in de rivier

purpere en licht-roode rozen, melkblanke jasmijnen en „sedapmalem", witter dan sneeuw.
Javanen hebben eene groote liefde voor bloemen, hoewel ze
oogenschijnlijk zich niet de moeite geven om ze in hunne tuintjes
aan te kweeken. In Batavia ten minste heb ik er nooit bij de hutten
in den kampong zien groeien; behalve de stevige kembang spatoe
in heggen, en de groote welriekende convolvulus, die de wind
langs den weg en in de heggen zaait — de Nachtschoone.
En zij schijnen ook niets te geven om wat bloemen in een vaas,
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om er hun half duistere pagga-hutten wat mee op te vroolijken.
Maar de vrouwen ziet men bijna nooit zonder een rozeknop
of sedap-malembloem in het haar, en het gebeurt niet zelden dat
ook de mannen er een achter het oor of tusschen de plooien van
hun hoofddoek gestoken hebben. De kinderen behangen hunne
mollige bruine lijfjes met tandjong-kransen.
De afgeplukte blaadjes van allerlei geurige bloemen worden
gebruikt om het water te parfumeeren, dat de vrouwen over haar
lang zwart haar gieten, nadat ze het met een afkooksel van
verkoolde bladeren en stengels gewasschen hebben; en ze strooien

Inlandsche dame in haar draagbaar

gedroogde bloemen, vermengd met amber en een zoetgeurenden
wortel, dien ze akkar wangi noemen, tusschen de vouwen van
hare feestkleeren in de kist.
Evenals alle Oosterlingen, zijn de javanen zeer gesteld op geuren,
wat ongetwijfeld ook ten deele hun o vermatig gebruik van sterkriekende bloemen verklaart. Maar dat zij, behalve om het enkelzinnelijke genot van den geur, de bloemen ook waardeeren, om
het genoegen dat het oog vindt in haar tinten en vormen, blijkt
genoeg uit het groot aantal bloemenmotieven dat op hunne
kleederen en ornamenten voorkomt.
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De volle ballen van de lotosknoppen, de schijf der geopende
bloem met de stralende meeldraden, haar eigenaardig gevormde
stamper — men herkent ze telkens en telkens weer op de scheeden
en gevesten van de dolken der mannen en op de gespen en
groote zilveren kabaaispelden der vrouwen.
Het fijne weefsel voor de sarongs wordt versierd met fantastische
teekeningen van de bloemen, die overal in veld en weide groeien;
met kelken en krullende ranken, uitschietende tusschen drakengestalten met wijd geopenden muil en grijpende klauwen.
Bovendien zijn bloemen, om hare verborgen eigenschappen

Oesoengan (draagtoestel)

en de heilige dingen waarvan zij het zinnebeeld vormen, met al
de voornaamste gebeurtenissen en omstandigheden in het leven
van den Inlander verbonden — met vreugde en smart en plechtigheid en godendienst.
Wanneer de dorpelingen, bont-gekleed, het feest gaan vieren
van het rijstplanten, of van het stengel bij stengel plukken van
rijpe aren, dan dragen ze bloemenkransen op het hoofd.
Bij het besnijdenisfeest wordt de knaap met bloemen getooid. Zij
zijn het mooiste sieraad van verloofden op hun trouwdag; ze glanzen
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in het kunstige haartooisel van de bruid, en hangen als eene lange
franje neer van des bruidegoms gouden diadeem ; zij omslingeren
de scheede van zijn kris en omgorden zijn naakte leest, die geel is
van boreh-poeder. Men brengt ze in plechtige offeranden aan de
dooden, wanneer op den derden, den zevenden, den veertigsten, den
honderdsten en den duizendsten dag na hun sterven, de bloedverwanten het graf bezoeken om voor het welzijn hunner zielen te bidden,
en wederkeerig hun bescherming of te smeeken, en die van alle de
voorvaderen tot aan Adam en Eva, de ouders der menschheid toe.
En ten slotte worden bloemen beschouwd als de offerande,
die den goden de aangenaamste is : — de oude goden, die geen
geweld van boeddhistischen of mahomedaanschen overheerscher
ooit uit dat veilige heiligdom, het hart van het yolk, heeft
kunnen verdrijven ; en nu wonen zij daar in eendracht en wederzijdsche inschikkelijkheid te zamen met „Toewan-Allah", „naast
wien er geen andere god is".
Onder een of anderen hoogen waringinboom, aan de poort
van stad of dorp, staat een altaar opgericht voor den beschermgeest, den „Danhjang Dessak", die huist in de dichtlooverige takken.
En de vrome luidjes, die eenige zaak van belang hebben te verrichten, gaan er heen, en brengen een offer in den vorm van
wierook en bloemen, om den god gunstig te stemmen, en zijn
bescherming en hulp in te roepen, opdat de zaak, die zij ondernomen
hebben, gezegend moge zijn.
Op den weg van Batavia naar Meester-Cornelis staat zulk een
boom, een reusachtige oude waringin, een bosch op zich zelf.
En het van graszoden gebouwde altaar in de schaduw, door een
houten omheining van den openbaren weg gescheiden, is van
zonsopgang tot zonsondergang geurig van bloemenoffers.
Er zijn verscheidene bloemenmarkten in Batavia. Maar ik heb
een bizonder zwak voor die, welke op Tanah Abang gehouden
wordt, niet ver van de bocht der kali, waar ik dien dag mijn
jongen bruinen riviergod zag glanzen.
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De ligging is wat zonderling gekozen voor het doel, dicht bij
den ingang van een kerkhof, en in de schaduw van de breede
oude poort, waarvan het opschrift de plek wijdt aan de rust der
dooden en hunne nagedachtenis.
De diepe donkere boog omsluit als met een zwarte lijst een
vergezicht van verblindende \vitgepleisterde grafsteenen, zuilen
en obelisken, in onregelmatige groepen naast elkaar gezet, met

Pasar to Malang

hier en daar een blank marmeren engel-gestalte, zich verheffende
op uitgespreide vleugels, en overal eene schittering als van
gesmolten metaal: — de kleurlooze ondragelijke gloed, waarin de
brandende zonneschijn het blikkerende zink van de daken, die de
monumenten beschermen, doet blaken.
Maar aan deze zijde van de poort is er rustige schaduw en
koelte. Eenige oude grafsteenen plaveien den grond, of het de
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vloer ware van een dorpskerk — platte blauwgrijze steenen,
met blazoenen en wapenschilden in uitgesleten basrelief. Op sommigen zijn heraldische figuren nog flauw herkenbaar, en men kan
er lang latijnsche grafschriften ontcijferen in krullend zeventiend
eeuwsch letterschrift, waarin namen vermeld worden, die weergalmen door „de lange gangen des tijds" in de geschiedenis der
Kolonie, en zonderling-verlatijnschte titels en waardigheden, den
overledene toegekend door de Heeren Zeventienen, Bestuurders
der Edele Oost-Indische Compagnie — de Compagnie van Verre
Landen, zooals onze vaderen zeiden.
Voor de zon nog geheel op is, komen hier al scharen van
bloemenverkoopers, huiverende in de morgenlucht ; zij spreiden
matten op den grond, en hurken neer om den inhoud van hare
opgestapelde korven te schikken. 1)e blauwgrijze grafsteenen
met de wapenschilden en lange opschriften zijn overdekt met
stapels bloemen ; blanke melati, zoo teer en zuivergevormd als
waren de bloesems uit ivoor gesneden ; roode en witte rozen
met doorschijnende blaadjes, die aan den vinger blijven hangen;
tjempakah telor, groote gladde bollen van paarlige \vitheid ; de
lange kelken van den kambodja-bloesem, waarin tinten van geel
en rose en purper dooreen gemengd zijn als in een avondhemel ;
de lange met blanke bloemen betipte scepter van den sedap malem,
en „patjar tjina", dat van korrels zuiver goud gemaakt lijkt.
Deze en gene, die den smaak van de orang-blandah kent, heeft
bloeiende planten naar de markt gebracht, meest malmaison
rozen en fijne japansche lelies, pas uit den grond gehaald, met
de aarde nog kluitend aan de fijne wortels; of ze zitten onhandig
stijve boeketten te maken van was-bleeke gardenias, paarse
scabiosa's en bladeren zoo donzig en grijs als mottenwiekjes ;
want ze hebben gemerkt dat de blanke menschen bloemen kiezen
van die Joffe tinten om op de graven hunner dooden te leggen.
En een, een oude man, bruin, verschrompeld en gerimpeld als
of hij van de verdroogde aarde van het kerkhof gemaakt ware,
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verkoopt handen vol uitgeplukte bloemblaadjes ; nu en dan roert
hij met zijn langen vinger de zachte geurige waar in zijn korf
om, duizende schitterend gekleurde petalen.
Tegen zeven uur komen de koopers, bijna uitsluitend vrouwen,
frisch van het bad in de naburige rivier. Zij vormen schilderachtige groepen op den zonnigen weg, de slanke gestalten in de
heldergekleurde kleederen, rose en rood en groen, \vier ronde

Rejog's (potsenmakers) in de Soendalanden

bruine gezichten en zwart haar, nog nat en glinsterend, omlijst
zijn door den gelen aureool van den opgestoken pajong.*
En de rustige plek in de schaduw van de kerkhofpoort weerklinkt van het hooge gekwetter harer stemmen, terwijl ze van
den eenen bloemenverkooper naar den anderen loopen, en dingen
naar jasmijnen, oranjebloesems en kleine rose rozen, die ze
behendig in den glanzigen wrong van haar kondeh steken.
Javaansche vrouwen zijn met recht trotsch op heur haar.
Het is wat grof, maar zeer lang en dik, en glanzend zwart
De pajong is een parasol van geel geolied papier, die geopend geheel plat is.

8
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van tint met blauwige schijnsels er in : en het omlijst aardig haar
breed voorhoofd, met regelmatige zuiver geteekende bochten en
punten geplant.
Zij dragen er ook veel zorg voor, in dit opzicht een gunstige
tegenstelling vormend met europeesche vrouwen van de lagere
klasse ; ofschoon niet valt to ontkennen, dat sommige van haar
methodes in botsing komen met europeesche opvattingen van
betamelijkheid.
Zooals ze in het openbaar baden en slapen en eten, zoo zuiveren
ze ook in het openbaar elkaars haren.
Eene vrouw hurkt op een schaduwrijk plekje aan den kant

Muzikanten

van den weg neer, schudt haar in een kondeh gestrengeld haar
los, en onderwerpt zich aan de manipulaties van eene vriendin,
die de stengen met hare uitgespreide vingers van elkaar scheidt,
en met snelle aapachtige bewegingen de . . . . overtolligheden
verwijderd. Wat zal men er van zeggen ? 's Lands wijs, 's lands eer.
Deze bizondere manier van haarreiniging is eene nationale
instelling bij de Javanen. En als zoodanig wordt zij geeerd in
de legenden van het ras en in de verhalen van den ouden tijd,
die nog des avonds onder vrienden verteld worden.
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De geleerde van het gezelschap leest bij het licht van een
oliepitje voor, uit een vettig manuscript, dat hij voor dezen avond
gehuurd heeft tegen den prijs van een „pitji".
Het is de geschiedenis van de schoone bedelares, die zwerft
van dorp tot dorp. Zij kent haar eigen naam niet, noch weet ze
wie hare ouders waren. Want in haar jeugd is zij door roovers
geschaakt. Op een goeden dag komt zij voor de poorten van

Ketjapi (either) en Trawangsa (viool)

het paleis bedelen. De Rajah beveelt de lijfwachters den smeekelinge binnen to laten, en zijne Raden-Ajoe laat een maal voor
haar gereed maken. Zij zijn vriendelijk voor hen die in droefheid
verkeeren, want ze hebben zelf groot verdriet gehad: hun eenig
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kind, een dochtertje, is lange jaren geleden op geheimzinnige
wijze verdwenen en nu zijn ze oud en kinderloos.
De Rajah zucht dikwijls, terwijl hij naar de vreemde kijkt:

Gesp ter bevestiging van een kabaya

zijne dochter, ware zij in leven, zou nu opgegroeid zijn tot een
even liefelijke maagd
En de Raden-Ajoe neemt haar bij de hand, laat haar neerzitten
I I0
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en hare glanzende haren losmaken, die waardig zijn met de
geurige asanabloesems omkranst te worden. Zij zelf wil ze reinigen.
Als zij de lange vlechten van elkaar scheidt, — zie, daar vertoont zich op de kruin het litteeken dat haar dochtertje had !
De lang verlorene is weer gevonden.
In javaansche sprookjes worden de lange lokken van nimfen
en godinnen als talisman hooggeschat, door den held die gelukkig
genoeg is er een buit te maken.
Het lange haar van de Pontianak, bijvoorbeeld, de wreede

Warong of indische restauratie

fee, die in den waringinboom huist, bezit groote kracht.
Hebt ge haar nooit voorbij zien zweven, wit in het witte maanlicht ?
Hebt ge nooit haar lach gehoord, luid en lang, toen alles stil was ?
Zij is de ziel van eene doode maagd, die geen minnaar ooit kuste.
En nu kan ze niet rusten, omdat zij nooit liefde kende : en nog
zou zij gaarne liefde verwerven, maar nu niet langer uit teederheid, maar uit spijt en doodelijken haat.
Zij zit in de takken der boomen, en neuriet zachtjes in zich
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zelve, terwijl ze hare lange haren kamt. En wanneer een jongeling, die haar gezang verneemt, stil blijft staan om te luisteren,
treedt zij hem tegemoet in de gestalte van eene maagd, schooner
dan de bruid van den god der Liefde, en ziet hem aan met
hare zachte oogen, glimlachend. Maar als hij haar wil omhelzen,
voelt hij de gapende wond in haar rug, die ze onder hare lange
haren verborgen had. En als hij sprakeloos van afschuw blijft
staan, rukt zij zich van hem los met een langen luide lach, en
roept : „Ge hebt de Pontianak gekust, ge moet sterven !"
En voor dat de maan weer vol aan den hemel staat, zullen
zijne bloedverwanten bloemen op zijn graf gebracht hebben.
Maar, wanneer hij moedig is, en vastberaden, zal hij de booze
bij haar fladderende haren grijpen, en indien het hem maar gelukt
haar een enkel haar uit te rukken, zal hij niet sterven, maar tot
in hoogen ouderdom blijven leven, geeerd en gelukkig, de echtgenoot van een Rajah's dochter, en de vader van vorsten.
Sommigen zijn echter van hunne geboorte of gelukkig, en
hebben het lange haar van de Pontianak niet noodig ; dat komt
omdat hun eigen haar op eene bizondere manier groeit, uit
twee cirkelvormige plekken. Den bezitter van zulk een „dubbelen
kruin" kan geen onheil overkomen.
Al zijne wenschen zullen vervuld worden, alles wat hij onderneemt zal hem gelukken.
Het zijn echter niet alleen de menschen, die aldus zichtbaar
door het lot zijn geteekend. In den groei van het haar op den
nek van een paard, ziet de wijze duidelijk teekens van goed of
kwaad, waarmede geopenbaard wordt of het dier zijnen berijder
eer en geluk zal aanbrengen, of hem integendeel zal verminken
of zelfs dooden. Dat is de hoofdzaak bij een paard : de manier
waarop zijn huidhaar groeit. Wanneer ge dus het gunstige
teeken bij hem ontdekt, koop dan het dier, hoe hoog de prijs
ook moge zijn, en hoe oud, leelijk of zwak hij in het oog van
den onwetende ook moge lijken.
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Maar wanneer ge het ongeluksteeken vindt, zendt het dan
dadelijk weg, en laat de sporen, die zijne hoeven hebben achtergelaten op het pad naar uw deur, zorgvuldig uitwisschen. Want
indien ge dezen voorzorgsmaatregel verzuimt, kan groot onheil
over u en uw geheele huis komen. Denk hierover na, en de
ware beteekenis van de geschiedenis van Damocles zal u onthuld

,Voor het ochtend- en avondeten verkiest hij de open lucht en de keuken van den warong'

worden. Inderdaad, alle geluk of ongeluk hangt slechts aan een
enkel haar.
Na het bad gaat de Javaan ontbijten en ook dit gebeurt in
het openbaar.
Het middagmaal — het eenige stevige van den dag — wordt
thuis klaargemaakt en gegeten. Maar, voor het ochtend- en
avondeten verkiest hij de open lucht en de keuken van den warong.
De warong is de inlandsche restaurant. Men heeft ze in soorten
113

STRAATTOONEELTJES

en varieteiten : in zijn eenvoudigsten en beknoptsten vorm bestaat
hij uit twee houten bakken, waarvan er een het deels rauwe,
deels reeds klaargemaakte voedsel, en de andere een komfoor
met glimmende kolen en een voorraad aardewerk bevat ; in zijne
voile ontwikkeling vertoont hij zich als een hutje met atappen
dak, waar een dozijn en meer bezoekers hunne maaltijden houden,
onder toezicht van den eigenaar, die met gekruiste beenen op de
toonbank zit, tusschen stapels vruchten, groenten en suikergebak.
Lieden van allerlei slag komen hier te zamen : sado-voerders,
kleine kooplui, handwerkslieden, gouvernementsklerken, politieoppassers, bedienden, hadjis*, om niet te spreken van de daarbij
behoorende vrouwen.
Ze praten en lachen en lachen ! De zaken van heel Batavia
worden hier behandeld : — intriges, liefdegeschiedenissen, geldzaken, galante avonturen, kantoorbelangen, wat niet al — materiaal voor een javaansche Decamerone, als er maar een Boccaccio
wilde komen, om het in den vorm te gieten.
Men vindt verscheiden, dergelijke warongs in de buurt van
Tanah-Abang en het Koningsplein, en natuurlijk ook in de
inlandsche wijken. Maar de kleinere, draagbare, vindt men overal,
aan den kant van de kali, aan de spoorwegstations, bij de standplaatsen der sadoos, Tangs de grachten, op de hoeken van de
straten, en ze schijnen goede zaken te doen.
leder van die rondtrekkende koks heeft zijn eigen plaats op
straat of in de laan, die de anderen door zwijgende toestemming
als zoodanig erkennen. Hier sukkelt hij 's morgens vroeg heen,
zorgvuldig zijne bakken aan het lange bamboejuk in evenwicht
houdend, om van zijne dozijnen koppen, glazen en flesschen
niets te breken.
Wanneer hij dan zijne waren op de meest smakelijke manier
heeft uitgestald, roert hij de kolen in het komfoor om en begint
Titel aan hen gegeven, die den pelgrimstocht naar Mekka hebben gemaakt.

14

STRAATTOONEELTJES

zijne voorbereidende werkzaamheden. Hiertoe behoort onder meer
het koffiezetten, hetgeen hij doet door kokend water to gieten,
niet op de koffieboonen, maar op de bladeren, volgens de manier
van sommige arabische stammen.
Soros worden echter ook de boonen gebruikt, en het aftreksel

Javaansche keulen

wordt zoet gemaakt met stukjes donkerbruine, zachtgeurige suiker,
gewonnen nit den arengpalm.
Dan wordt de rijst — de hoofdschotel van dit zoowel als van
elk ander maal — gekookt in een spits toeloopenden zak van
gevlochten palmvezels, en wanneer ze gaar is, verdeeld in porties, waar een stukje gedroogde visch en een paar reepjes vuurroode lombok bovenop gestoken worden. Dit dient voor het
eigenlijke maal ; dan komen de toetjes.
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Die staan al gereed in het draagbare buffet — de zorgzame
vrouw van den verkooper is voor dag en dauw opgestaan om
ze klaar te maken — en nu worden ze uitgestald op reepen
pisangblad, die dienst doers als borden en schotels ; groene en
witte balletjes rijstemeel, met wat geraspte kokosnoot er overheen
gestrooid, oranje maiskoekjes, trillende rose geleien, en reepen
van een taai donkerbruin goedje.
Het koele frissche groen van het pisangblad vormt met al
deze kleuren een aardig contrast, en de zijige oppervlakte en
zachte geur er van geven een indruk van keurige zindelijkheid,

Een warong in den eenvoudigsten vorm

zooals geen vlekkeloos damast en porcelein van eene europeesche
tafel het zouden kunnen.
De Javanen zijn zeer matige eters. Een handvol rijst met een
paar korrels zout en misschien een droog vischje is voldoende
voor het rantsoen van een heelen dag. Wij Europeanen weten
natuurlijk heel goed dat we teveel eten. Maar hoe geweldig we
ons overeten, begrijpen we pas als we zien hoe een Javaan bestaat van omtrent het tiende deel van onze dagelijksche portie, en
daarbij hard werk doet — in het veld arbeidt, dagen achtereen
te voet reist en zware lasten draagt, zonder eenig teeken van te
groote inspanning.
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Hoe matig echter ook op het punt van stevig voedsel — op
zoetigheid zijn ze verzot.
Ik heb dikwijls groepjes volwassen mannen en vrouwen gade
geslagen, terwijl ze op het lage bankje voor een warong gezeten,
zich met een volmaakt kinderlijk genot te goed deden aan kweekwee, koekjes en suikergoed, of over een stalletje gebogen,
ernstig de bekoorlijkheden vergeleken van witte, rose en gele
koekjes ; aarzelende, den verkooper raadplegend, en ten slotte het

Warong

moeielijke vraagstuk oplossend door van alles een beetje te
proeven.
Gebeurt het dat ze bij toeval wat zakgeld hebben, dan wordt
het of aan kleeren en sieraden, of aan suikergoed besteed ; en bij
feestelijke gelegenheden zullen ze liever hunne meubels verpanden,
dan zich het genot ontzeggen van meer koekjes, geleien, ooft
en siropen, dan ze kunnen verorberen, zonder er ziek, zwak en
misselijk van te worden.
En niet alleen dat zij zelf zich overeten, zij dwingen er hunne
kinderen ook toe.
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Hoewel het inlandsche kind in bijna alle andere opzichten aan
het toeval en de leiding van zijne eigene instincten wordt overgelaten, het alleen eten vertrouwt men hem niet toe.
De moeder schijnt te denken dat haar kind, wanneer het aan
zich zelf werd overgelaten, in 't geheel niet zou eten, en dat het
haar dure plicht is, deze fout in de inrichting der natuur te
verbeteren. Daarom legt ze, na een schoteltje rijst met pisang
te hebben klaar gemaakt, het wichtje plat op zijn rug op haar
schoot, neemt een weinig van het voedsel tusschen de toppen
harer vingers, kneedt het tot een balletje en stopt dit in den
mond van het kind, het met den duim zijn keel induwend, zoodat
het wurm goedschiks of kwaadschiks wel moet slikken.
Zoo gaat ze voort, terwijl het kind beurtelings schreeuwt en
half stikt, tot ze oordeelt dat het genoeg heeft — boordevol met
rijst is, om zoo te zeggen, zoodat er geen korrel meer bij kan;
— dan zet ze het weer op zijne voetjes, droogt de tranen van
zijne ronde wangen, en wiegt het in slaap tegen haar borst het
in de plooien van haar langen slendang wikkelend.
Een soortgelijke stelregel heerscht bij de opvoeding.
Wanneer men den inlandschen schoolmeester zijnen leerlingen
den Koran in ziet pompen, moet men denken aan de rijstballetjes
en den moederlijken duim.
Ik zag laatst het tooneeltje in eene kleine school — indien een
samenvoegsel van vier bamboepalen en een atappen dak dien
naam verdient — te midden van eene inlandsche kampong bij
Meester-Cornelis.
Toevallig had ik op eene wandeling langs de rivier die school
ontdekt. Terwijl ik mijn weg zocht door een boschje slanke jonge
boompjes, met slingerende lianen omkranst, had ik al een poos
lang ergens in de buurt gebrom en gegons gehoord, dat ik hield
voor het zoemen van de bijen, rond mij been zwermende over
de sterk-ruikende lantanabloesems, waarmede de steile rivieroever als met gele en oranje vlammen overschitterd was.
118
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Maar plotseling ving ik het woord „Allah op, en het volgende
oogenblik stond ik in een open plek te midden van ongeveer
tien of twaalf bamboe-hutten. Een daarvan was klaarblijkelijk
eene school, en het gonzende geluid dat ik gehoord had, kwam
van een ouden gebrilden schoolmeester, die hardop voorlas of
liever voorzong uit het bock in zijne hand.
Een kleine jongen stond voor hem aandachtig te luisteren,
en telkens wanneer de oude schoolmeester een zin geeindigd had,
herhaalde het kind dien, op precies denzelfden neurienden toon,
al heen en weer schommelend met dicht gedrukte oogen.
Toen hij klaar was, kwam een ander aan de beurt van de twaalf
of dertien, die op een bank zaten te wachten tot zij er aan toe kwamen,
en alien moesten op dezelfde manier luisteren en herhalen, terwijl
de meester nu en dan de stembuiging bij een zin verbeterde. Het
was de Koran, dien zij aldus in het arabisch opdreunden. Hoogstwaarschijnlijk verstond de meester niet wat hij las; de jongens
begrepen er zeer zeker niets van. Maar wat doet het er toe ?
Zij kennen het Bock uit hun hoofd, van het eerste woord tot het
laatste. Zij leeren de Belijdenis van het Geloof in den Eenen God
(verkeerd) uitspreken en vermeenen dat zij Mahomedanen zijn.
Dat is voldoende.
Na het vroege ontbijt beginnen de Javanen hun dagwerk.
In steden, Nvaar zij hun natuurlijken arbeid— den landbouw —
niet kunnen uitoefenen, en waar bovendien de chineesche handwerkslieden en winkeliers hen bijna geheel uit handel en nijverheid
hebben verdrongen, verhuren zich de meeste, inlanders, zoowel
mannen als vrouwen, als bedienden bij de Europeanen.
Daarom ziet men hen weinig gedurende het grootste deel van
den dag. Tegen vier uur komen ze weer te voorschijn en gaan
op nieuw naar de kali om zich in het lauwe water te dompelen.
Daarna worden strootjes opgestoken, sirihblaren in stukken gesneden en netjes tot een pruim gerold, en men zet zich neer tot
vriendschappelijken kout.
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Het gedrag van de Javanen onder het spelen is een van de
dingen, die den opmerkzamen Noorderling het sterkst frappeeren.
Niets merkt men hier van het schreeuwende enthousiasme dat
onze jeugd bij het spel ten toon spreidt ; geen kreten van opwinding of van uitdaging, geen bijval, geen spot, geen uitroepen,
geen kibbelarij noch luidruchtige twist.
Van het begin tot het eind heerscht eene stemmige stilte.
Dat komt niet, zooals men zich misschien zou verbeelden, van
apathie en onverschilligheid — de Javanen zijn felle spelers, en
wagen dikwijls betrekkelijk groote somm en op den uitslag van
een wedstrijd, — het is het gevolg van eene etikette, die uitbundige toejuichingen als onbetamelijk veroordeelt.
Uiterlijke kalmte moet bewaard blijven, hoe sterk de gevoelens
ook spreken, onder alle omstandigheden en bij alle gelegenheden,
gewichtige of nietige.
Vandaar de schijnbare kalmte der Javanen, zelfs bij spelen,
die het nicest hun van nature sterke eerzucht of nijd prikkelen.
De winner toont geen trots, de verliezer geen spijt. In den
vollen zin van het woord zijn zij beaux joueurs.
In den Oostmoesson, wanneer er gerekend kan worden op
een hoogen wind uit het zuid-oosten, is het vlieger oplaten een
geliefkoosd spel, en dat niet alleen voor jongens maar ook voor
volwassen mannen.
Op de pleinen en parken van Batavia en in de velden rondom
de stad ziet men ze in menigte loopen, groote vliegers oplatende,
als vogels en gevleugende draken gevormd, die onder het opstijgen
een fluitenden toon doen hooren, helder en klagend als die van
een aeolusharp. Ze blijven soms dagen achtereen in de lucht
staan, en de tonen van die etherische muziek, in droevige mineurval, komen op elken windzucht aangedreven.
De menschen op den weg kijken, de hand boven de oogen,
op naar die bonte dingen, die zingende zweven, en twisten er veel
over, welke den mooisten klank geeft.
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Die papieren zangvogels, „swangan" genaamd, zijn zeer geliefd
bij de volksmassa. Maar de ware sportliefhebber verkiest een
ander soort, de „palembang- - en „koentjir"-vliegers, die niet
zingen, maar vechten, of ten minste door ervaren handen aan
het vechten gemaakt worden. Die zijn van chineesch papier vervaardigd, en beschilderd met het beeld van een of anderen god
of held uit de javaansche mythologie. Het touw, van sterke ramehvezels gevlochten, wordt bestreken met een mengsel van gestampt
glas of aardewerk en stijfsel. Dit maakt het sterk en snijdend
als staaldraad.
Elke speler tracht met het touw van zijn vlieger, als die hoog

in de lucht zweeft, dat van zijn tegenstander te kruisen, en het
dan met een snellen ruk naar beneden in tweeen te snijden : iets
dat groote behendigheid vereischt. Het spel wordt gespeeld volgens strenge regels, en met een zekeren graad van plichtpleging
en etikette, als voorgeschreven door den „adat" — de wet van
hoffelijkheid, die in Java sedert onheuglijke tijden alles regelt,
van questies van leven en dood af, tot het plooien van een meisjesslendang en de spelletjes van kinderen toe.
Wanneer alle vliegers goed en wel in de lucht zijn, rukkende
9
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aan de sterk gespannen touwen, kiest elke speler zijn tegenstander.
Hij doet eenige passen naar hem toe, laat zijn vlieger dien van
den ander naderen, even aanraken, wegzwenken en terugkomen.
FEermede heeft hij den ander uitgedaagd, en hij keert terug
naar zijn plaats. Daarheen volgt hem nu zijn tegenstander, en
beduidt hem door de preciese herhaling der manoeuvre, dat hij

Chineesche timmerman

de uitdaging aanneemt, terwijl hij zich daarna op dezelfde statige
wijze naar zijn standplaats terug begeeft. Dan begint de strijd.
De lenige gestalten der spelers schieten her- en derwaarts, met
snellen aanloop en plotselingen stilstand, en onvoorziene afzwenkingen, zich dan hier- dan daarheen buigende, heen en weer
zwaaiende, met het hoofd naar achteren geworpen, en de rechterarm
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Tangs het gespannen touw opgestrekt. De groepen toeschouwers,
op een afstand staande om de bewegingen van de spelers niet
to hinderen, staren naar boven met ingehouden adem. En hoog
in de lucht, schitterende van purper en goud, en hunne lange
staarten latende waaien op den wind, rijzen de vliegers op, strijken

Chineesche verver

neer, zwenken af, duiken andermaal, stijgen langzaam weer ornhoog, glijden een weinig verder en blijven roerloos hangen. De
dunne touwen zijn bijna onzichtbaar; de fantastische gedaanten
hoog in de lucht lijken bezield met een eigen leven, nukkig, niet
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te vermoeien, fel in het vervolgen, snel in het ontkomen, listig
en sterk.
Plotseling duikt de eene omlaag; de andere, die rustig zeilde
in de hoogte, beeft, waggelt, tuimelt omver, springt weer op en
vliegt weg, voortschietend op den wind. Het doorgesneden touw
komt met een slag naar beneden vallen : en terwijl de ongelukkige eigenaar den vluchteling achterna draaft, in de zwakke hoop
hem ergens in de takken van een boom te vinden hangen, doet
de overwinnaar zijn vlieger weer opstijgen en zegevierend zweven
op den wind, weerstrevend en rukkend aan het sterke glinsterende
touw dat zonder schade uit den strijd is gekomen.
De aangeboren zucht naar strijd en overheersching, die, zooals
de wijsgeeren ons vertellen, de oorsprong is van al onze spelen,
is bij den Javaan zelfs nog meer ontwikkeld dan bij den Kaukasier. Maar het ras is niet athletisch gebouwd, en eeuwenoude
overleveringen van decorum veroordeelen haast en heftigheid
van bewegingen ; vermaken, zoo levendig als het vlieger oplaten,
behooren tot de uitzonderingen. Zelfs in zijn spel houdt de Javaan
van rust, en ten einde zijne strijdlustige instincten te bevredigen,
vecht hij het liefst „bij volmacht".
Hanen en krekels zijn dan zijne uitverkoren plaatsvervangers,
en javaansche sportliefhebbers dragen dien dieren even veel bewonderende genegenheid toe, als Spanjaarden een toreador of
Engelschen een Bokser.
Het Gouvernement verbiedt de hanen- en krekelgevechten wegens het dobbelen, waartoe zij steeds aanleiding geven. Maar
de politie is niet alwetend noch alomtegenwoordig. Wie wil,
die kan : en in verborgen hoeken vliegen hanen elkaar aan, en
bijten en krabben krekels elkaar nog altijd, ten genoegen van
de inlandsche sportlui.
Aan het africhten van een kemphaan besteedt de eigenaar veel
tijd, moeite en zorg. De leefregel van den vogel is tot in alle
kleinigheden vastgesteld : z66veel gekookte rijst per dag, z6Oveel
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water, zOOveel fijngehakt vleesch, dat met allerlei kruiden vermengd
wordt. Eens in de week krijgt de haan een bad, waarna hij in
zijn hok naar eene zonnige plaats wordt gebracht om te drogen ;
vdorts ondergaat hij eene geregelde massagekuur bij zijn trainer,
die, hem op den schoot nemend, zorgvuldig met vinger en duim
de spieren van zijn hals, vleugels en pooten „pidjiet" om ze lenig
en sterk te maken. Kenners komen van erven en kampongs om
kritiek te oefenen. De leeftijd, kracht en vlugheid van de vogels,
die tegen elkaar zullen vechten, worden in den breede besproken,
en ten slotte, wanneer er een genoegzaam aantal hanen in goede
vecht-conditie is, wordt een wedstrijd gearrangeerd.
De liefhebbers komen ter plaatse, ieder met zijn vogel in een
kooi van pisangblaren, door de openingen waarvan de staart
en de van zijn kam ontdane kop uitsteken. Een kring wordt
gevormd ; elk hurkt neer, met zijn kooi voor zich ; de vogels
worden er uit genomen, en gaan van hand tot hand, ter algemeene inspectie. Na zorgvuldig vergelijk en nauwkeurig overleg,
worden twee van ongeveer dezelfde kracht als tegenstanders uitgekozen, en de scheidsrechter, wiens taak het is de hanen de
scherpe stalen sport 1 aan te binden, maakt verder de kansen
gelijk, door de wapens van de zwakkere partij claar aan te brengen waar zij de krachtigste uitwerking zullen hebben : namelijk
hoog boven aan den poot. De eigenaars nemen dan ieder hun
eigen vogel op, laten de twee een paar maal naar elkaar pikken,
zetten ze weer op den grond, en als de scheidsrechter het teeken
geeft, laten zij ze los. De hanen vechten verwoed. Gewoonlijk
wordt een van de twee gedood, en het is bijna onvermijdelijk
dat ze beiden ellendig worden toegetakeld door de lange tweesnijdige messen die de afgesneden sporen vervangen.
Krekelgevechten zijn minder ruw : men voegt tenminste geene
kunstmatige wapens bij de natuurlijke van de kleine kampioenen,
en het schijnt dat de overwinning even dikwijls door moed en behendigheid behaald wordt als door ruwe kracht.
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Men zegt dat er zelfs nog meer geduld toe vereischt wordt om
een krekel, dan om een vechthaan of te richten, en de bewerking
lijkt inderdaad ingewikkeld genoeg.
Urn te beginnen moet de „djangkrik" gevangen worden. Hiervoor gaat de liefhebber des avonds naar eene eenzame plek buiten
in veld of bosch, bij voorkeur dicht bij het graf van een of anderen
mahomedaanschen Sint of koninklijken held, of in de schaduw van
een heiligen waringin: want de djangkriks, die op zulke gewijde

Voorstelling uit een Wayang-Wongspel

plaatsen gevangen worden, houdt men, als deelachtig in de voortreffelijkheid van hunne verblijfplaats, voor veel beter dan de in
sloot of veld gevangenen.
Hier stapelt nu de liefhebber eenige steenen tot een lossen hoop
op, en verbergt daarin een getemden djangkrik in een bamboe
kooitje, bij wijze van lokvogel; dan gaat hij been. Als hij kort voor
zonsopgang terug komt op de plek, geruchtloos zich bewegend, en
het licht van zijn lantaarntje verbergend, kan hij zeker zijn een
heel gezelschap krekels verzameld te vinden, die door het schrille
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gezang van het gevangen insect gelokt, om en tusschen de steenen
kruipen ; en wanneer hij handig is kan hij er een heel zoodje
tegelijk vangen.
Hij houdt alleen de mooiste en sterkste, en het opvoedingswerk
wordt dadelijk begonnen.
Dat is niet gemakkelijk, want de krekel is een vrijheidlievend
dier, en verzet zich in het begin hardnekkig tegen elke poging
tot temmen. Tenzij de bamboe van zijn kooitje van de hardste

De Wayang-Wong van den regent van Malang

en stevigste soort is, knaagt hij er doorheen ; en wanneer hij in
die poging wordt gestuit, beproeft hij de muren van zijne gevangenis te verbrijzelen, door er met zijn hoornig kopje op los te
rammeien, en hij houdt niet op voor hij zich bewusteloos gebeukt
heeft, en sours dood.
Om hem te temmen, werpt de trainer den djangkrik in een
kom vol water, en laat hem daar spartelen en slaan tot hij half
verdronken en geheel bezwijmd is ; dan vischt hij het roerlooze
schepseltje er uit, legt het in de palm van zijn hand en begint
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het met een watje aan een lidi * bevestigd te streelen en te
wrijven, een soort van lilliputtersche massage toepassend. Dan
trekt hij een lang sluik haar uit den onder zijn kain-kepala
weggeduwden bos, bindt het den krekel voorzichtig om een van
zijn achterpooten, en hangt hem aan een spijker op een of andere
koele, tochtige plek, waar de lucht hem weer bij kennis kan brengen.
Na een paar uren begint het aan een poot bengelende beestje
zich te bewegen. De trainer neemt het van den spijker, verwarmt
het in de palm van zijne hand, overreedt het om weer op zijne
pooten te gaan staan en te probeeren of het loopen kan, en zet
het dan weer in zijn bamboekooi. Het probeert geen tweede
maal om te ontsnappen. Als de djangkrik op die manier in de
gewenschte stemming gebracht is, begint de eigenlijke opvoeding.
Met een zeer fijn borsteltje van grasbloesems kittelt de africhter
zijn kop, zijden en rug: een moedig exemplaar zal dadelijk gaan
tjirpen en naar den kwellenden borstel bijten. Na eenigen tijd vliegt
hij het kwastje aan, zoo gauw als hij het ziet en blijft er met zijne
sterke kaken aan hangen, alsof hij een levend wezen te pakken had.
Dat toont dat hij in conditie is voor het gevecht.
Hij wordt nu eenige dagen lang gevoerd met rijst, waarover
cayenne peper is gesprenkeld, en dan naar de arena gebracht.
Zijn tegenstander is er al, in zijn nauwe bamboekooi, trillend van
ongeduld onder de aanraking van het graskwastje; de kooien
worden vlak tegenover elkaar gezet, en zoodra ze geopend zijn,
vliegen de twee djangkriks elkaar aan.
Degene die het eerst op den grond ligt of rechtsomkeert maakt
en wegloopt, heeft het verloren, en groot is de glorie van den
overwinnaar.
De Javanen zetten dikwijls betrekkelijk groote sommen op
vechtende krekels. En er is altijd kans dat de strijd van de kleine
kampioenen op straat uitgevochten wordt door de eigenaars.
*Lidi: vezel van den steel van het palmblad.
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Boven alle andere genoegens verkiest echter de Javaan eene
voorstelling van den Wayang, het inlandsche theater.
In zijn hart is hij artiest, houdt van liefelijke geluiden, sierlijke
bewegingen en harmonien van schitterende kleuren, en dit alles
kan hij genieten in het wayangspel, waar gedurende de pauzen
van het drama ballades worden gezongen, bij de tinkelende begeleiding van den gamelang, en waar schitterend getooide danseressen sierlijke dansen uitvoeren.
Er zijn verscheidene soorten van wayangs, en elk heeft een
eigen reeks van onderwerpen, en een eigen stijl van acteeren ;
de oudste en meest geliefde is echter de Wayang poerwa, het
miniatuur tooneel, waarop het leven en de avonturen van hindoesche helden, prinsessen en heiligen worden voorgesteld door
kleine poppen van verguld en beschilderd leer, in beweging gebracht
door de handen van den ,clalang “ , die het drama reciteert.
De wayang poerwa laat zich het best beschrijven als eene
vereeniging van poppenkast en tooverlantaarn ; en evenals bij
het beroemde schild, dat aan den eenen kant van zilver en aan
den anderen kant van goud was, hangt het ook hier van des
toeschouwers standplaats of of hij het een of het ander to zien krijgt.
Wat eene poppenvertooning is voor hen, die voor het scherm
zitten, waar de bontgekleurde figuurtjes op een stuk pisangstam
zijn vastgestoken, is een toover-lantaarn voor degenen, die zich
aan den achterkant bevinden en de schaduwen zien, op het verlichte doek geworpen.
Volgens oud gebruik zitten de mannen v6Oraan en zien de
poppen; de vrouwen hebben hare plaatsen achter het scherm
en kijken naar het spel der schaduwen. In een goed geequipeerden wayang vindt men wel tweehonderd van dergelijke
poppen, elk van het speciale type en met de eigenaardige kleedij,
die de voorgestelde persoonlijkheid moeten karakteriseeren.
Enkele conventioneele gelaatstrekken echter worden steeds herhaald als zinnebeelden van hun karakter. Lange dunne fijne
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neuzen, die de lijn van het hellend voorhoofd voortzetten, smalle
schuine oogen en zuiver geteekende lippen, energisch gesloten,
beduiden wijsheid en een zachten aard; een sterk gewelfd voorhoofd, korte dikke neus, ronde oogen en openstaande mond,
zijn het teeken van ongebondenheid en heftigheid.
Er wordt geen verschil gemaakt tusschen de afbeeldsels van
goden en die van stervelingen, maar de Titanen onderscheiden

Voorstelling uit een Wayangspel door acteurs vertoond

zich door hun groot en log lijf, hunne starende oogen en reusachtige tanden, die soms wel slagtanden gelijken.
De lichamen en gezichten zijn zwart, of wel blauw, wit, vleeschkleurig en verguld: bovendien verschilt de kleur van het gelaat
dikwijls van die van het lijf. En alle figuren zijn in profiel genomen.
Het tooneel waarop deze poppen vertoond worden, bestaat uit
een scherm van wit saronggoed. Bovenaan hangt een lamp ; aan
den benedenkant bevindt zich een dwars stuk zachte pisangstam,
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waarin de poppetjes, die aan een spits toeloopend latje be vestigd
zijn, vastgeprikt worden. Het midden van het scherm wordt ingenomen door de ” goenoengan,, de gestyliseerde voorstelling
van een boschrijken heuvel, die het begrip van plaats in het algemeen verzinnebeeldt, en even goed dienst doet voor een stad,
een paleis, een meer, een bron, als voor de poort des Hemels
of de vesting der titanen, kortom voor elke en iedere plek, die

Voorstelling uit een Wayangspel door acteurs vertoond

in den loop van het drama vermeld wordt. Zoo vervult het de
taak van onze moderne coulisse, of beter nog van het Shakesperiaansche uithangbord, dat den toeschouwers bekend maakte:
„Dit is een bosch" of „Dit is een stad".
Tot de verdere accessoires van een wayang behoort een stel
miniatuur wapens, schilden, zwaarden, speeren werpspietsen en
krissen, getrouwe nabootsingen van de wapens, die de Javanen nu
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nog even als vroeger dragen, en dikwijls van allersierlijkst maaksel,
bestemd voor de goden en helden, aan Wier handen ze op zeer
vernuftige wijze \vorden vastgemaakt. Tot de verdere requisieten
behooren paarden en wagens. De moeilijke taak om met dit
lilliputters-gezelschap te manoeuvreeren is den dalang toegewezen.
Wanneer we bij onze poppenkastvergelijking willen blijven,
zouden we den dalang den spulleman van den wayang kunnen
noemen. Maar hij is een spulleman in grooten stiji. Diet alleen
dat hij zijn poppen hunne rollen van goden, helden en vorstelijke schoonheden doet vertoonen, volgens de strikte regels van
de javaansche dramatische kunst en alle eischen der hoofsche
etikette, doch hij ke pt ook de eindelooze epische gedichten, waarvan het opzeggen verscheidene avonden duurt, van begin tot
eind uit het hoofd, en dramatiseert somtijds zelf een of andere
bekende mythe of legende. Bovendien moet hij steeds op slag
nieuwe en treffende episodes kunnen verzinnen, een scene uit een
ander stuk in zijn vertooning kunnen inlasschen, en samenspraken
improviseeren, die in het karakter blijven van de dramatis personae. Hij moet gehoor en een goede stem hebben en iets weten
van het kawi of oud-javaansch, om ook maar ten naastenbij
de in die taal geschreven gedichten, die op het tooneel de komst
der voornaamste personen aankondigen, te kunnen weergeven.
Bovendien dirigeert hij den gamelang, het inlandsche orkest, dat
elke wayang-voorstelling begeleidt. En ten slotte regelt hij den
symbolischen dans, die schitterend gekleede „taledeks" in de
pauzen van het drama ten uitvoer brengen. Regisseur, tooneelspeler,
musicus, zanger, recitateur, improvisateur, en zoo goed als dramadichter, is hij op zichzelf een zevengesternte van kunstenaars.
Maar des dalangs belooning is geevenredigd aan zijne verdiensten. Hij, zoowel als zijne kunst, wordt op schier bijgeloovige
wijze vereerd. Niemand zou er aan denken kritiek te oefenen op
zijne voorstellingen. Wanneer hij op reis wil gaan, is er geen
stad of dorp dat hem niet met geestdrift verwelkomt. En thuis
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geniet hij het voorrecht der vorsten: vrijstelling van belastingen;
want zijne medeburgers nemen zijne verplichtingen op zich, tot
loon voor het genoegen dat hij hun door zijne wayangspelen
verschaft. Al ware er ook niets anders omtrent hen bekend dan
dit eerie, het zou, dunkt mij, volstaan, als bewijs dat de Javanen
ware geestdrift kunnen gevoelen en eene edelmoedige levensbeschouwing hebben.
Er is iets grieksch in die opvatting, die den kunstenaar ontslaat
van alle andere plichten tegenover den staat, indien hij dien allerhoogsten vervult: het schenken van vreugde.
Maar het wayangspel is niet alleen het voornaamste yolksvermaak, het is ook in zekeren zin eene godsdienstoefening,
strekkende om den zegen van de goden en de gunst van den
danjang dessa en alle andere goede geesten op den gever van het
feest of te roepen.
Ook de verderfelijke invloed van het kwade oog wordt door
niets zoo zeker afgewend als door eene wayang-opvoering, waarom
men nooit eene onderneming van eenig gewicht dient te beginnen,
zonder er een van die miniatuur dramatische voorstellingen aan
te doen voorafgaan.
Aan huiselijke feesten, als bij de geboorte of de besnijdenis van
een kind, geeft de wayang een laatste toets van bevalligheid.
En een huwelijk waarbij Brahma, Indra en bovenal Ardjoeno,
de lievelingsheld der vrouwen, niet in effigie tegenwoordig waren
geweest, zou reeds van den beginne aan als ten ongeluk gedoemd
gelden.
Zoo gauw het bekend raakt dat eene wayang-voorstelling ten
huize van dezen of genen gehouden zal worden, komen de dorpsbewoners van heinde en ver naar de plaats toestroomen; uren
en zelfs dagen ver komen ze daarvoor langs de door de zon
verschroeide en in stof stikkende landwegen gedraafd, met een
* Het wayangscherm wordt in de open lucht, vlak voor het huis, opgericht.
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grooten platten paddestoelvormigen hoed op het hoofd, en een
handvol gekookte rijst, netjes in een verschgeplukt blad gewikkeld,
in hun gordel gestoken.
Aan een van de warongs, die tijdelijk verrijzen op de plek waar
de wayang-vertooning zal gehouden worden, koopen ze een paar
pisangs en een kop warm water, waaraan groene koffieblaren wat
geur, en de aromatische areng-suiker wat zoetigheid geven ; en met
dien lichten leeftocht voorzien, gaan ze hun plaats kiezen — op
den grond neerhurkend : de mannen aan den voorkant van het
wayangscherm, waar zij de poppen kunnen zien ; de vrouwen aan

Langzaam komen zij nader in paren

de achterzijde, waar slechts de schimm en to herkennen zijn ; en
bereiden zich voor tot rustig genieten van het drama.
De laatste strepen karmozijnrood en van goud doorvlamd opaal
zijn reeds aan den westelijken hemel verbleekt, en de grijze
schemering verduistert zich tot nachtelijk zwart.
De avondwind beweegt zacht de hooge boomtoppen, hier en
daar tusschen de takken een slaperig vogeltje wekkend, dat even
tjilpt en weer zwijgt.
In den hooge trilt, als een dauwdruppel op het punt van vallen,
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een enkele klare ster En de babbelende groepen rondom het
scherm worden langzamerhand stil.
Nu staat de dalang op, legt op een geimproviseerd altaar de
offergaven neer — ooft en gele rijst en bloemen — en ontsteekt
den wierook, die kwade geesten verre houdt.
Als dan de zuil geurende rook opstijgt, golft en uiteen drijft
in de fijne koele lucht, barst een geschal van donderende klanken
uit den gamelang los, en dc danseressen verschijnen.
Langzaam komen ze nader, in paren, die elkaar bij de handen
vasthouden, meer glijdend dan loopend, met zulk een zacht be-

Straatdansers

wegen, dat zelfs de plooien van hare sleepende gewaden, om
het middel door een zilveren gesp vastgehouden, zich niet verroeren. Hare naakte met boreh gezalfde schouders glansen
donker boven den purperen slendang, die den boezem omplooit.
Hare zachte ronde gezichten zijn gevat in eene veelkleurige
flikkering van sieradieen : een spel van groene, en blauwe, en
robijnroode vonken, die elkaar najagen tangs de vele snoeren
van den halsketen en de trillende oorhangers, en met gestadiger
licht flonkeren in de rijk gedreven tiara. Een breede, zwaar ge* Eene geurige gele zalf.
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ornainenteerde, zilveren band omvat den bovenarm ; een nauwere
spang omsluit den pols; de vingers zijn een schittering van ringen.
Voor het scherm gekomen, staan ze stil; vatten met de vingertoppen den langen geborduurden slendang; en wachten de muziek
af, die haar dans zal begeleiden.
De gamelang stemt eene klagende melodie aan, eene mengeling
van tinkelende en fluitende en als klokken zoo helder klinkende
geluiden, gerhythmeerd door de langgerekte tonen van den rebab,
de perzische viool. Den gang van den rhythmus volgende, heffen
de danseressen hare handen op, laten den slendang langs den
uitgestrekten arm golven, en de glinsterende stof heen en weer
zwaaiend, hullen zij er zich in als in een sluier.
Dan, staande met een weinig naar binnen gekeerde voeten,
beginnen zij het lijf te draaien en te wringen, dan bier, dan daar
heen buigend, met de zwiepende beweging van ranke jonge
boomen, die met waaiende takken nijgen in den wind.
En met uitgestrekte armen en uitgespreide handen, mimeeren
zij eene ballade, die een paar van haar gezellinnen zingen, en
die den proloog vormt tot het stuk. Het kan een gedeelte van
het oude hindoe gedicht, de Maha-Bharata, wezen ; of een der
mythen, waarvan Brahma, Vishnoe en Shiwa de helden zijn, en
die in de Manik Maja opgeteekend staan ; of ook wel een of
andere episode van de Ramayana, want de wayang poerwa is
gewijd aan de voorstelling van die drie epische gedichten. Een
geliefkoosd onderwerp, — zeer in trek bij de mannen om de vele
veldslag-en, die in den loop van het drama voorkomen, en bij de
vrouwen, omdat Ardjoeno, de zachte held, er een hoofdrol in
vervult; — is de opstand en nederlaag der titanen.
In het eerste tooneel verschijnen de goden aan weerszijden van
den goenoengan ; Indra en Brahma beraadslagen bezorgd over
vat hun te doen staat, nu de vermetele titanen het gewaagd
hebben tegen de sterkte der goden op te rukken ; reeds hebben
hunne legers de vier windstreken bezet, en de schaamtelooze
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Raksasa, hun koning en veldheer, vreest niet de wapens der goden,
noch hunne doodelijke zwaarden en onontkoombare lansen. Want zijn
log lichaam is onkwetsbaar, behalve op een enkele verborgen plek.
En alleen een sterfelijke held, die vrij is van hartstocht en zonde,
kan hem overwinnen. Bekommerd heft Brahma de handen op :
„Zoodanig een mensch bestaat niet".
Maar Indra denkt aan Ardjoeno, den zachtmoedigen vorst, die
den roem van het oorlogsveld, de heerlijkheid van wereldsche
macht en rijkdom, en de liefde der vrouwen heeft afgezworen, en
zich als hermiet in een spelonk op den berg Indra Kila heeft
teruggetrokken, waar hij under den naam van Sang Parta, een
leven leidt van gebed en boetedoening, zijn vleesch kastijdend
en zijne bestendige gedachte steeds gericht houdend op Shiwa,
den gever der zegepraal. „Nlogelijk is Sang Parta de held, uitverkoren om Niwa takawaka te verslaan".
En de andere goden antwoorden, tusschen hoop en vrees geslingerd: „Laat ons zijne deugd op de proef stellen, opdat wij
zeker mogen zijn".
Onder de hemelsche nimfen, de „widadari , zijn er zeven overschoone, beroemd om hare vele overwinningen op heilige priesters en kluizenaars, die zij door een glimlach er toe brachten hun
geloften te verbreken en den god te verloochenen, aan wien zij
zich hadden gewijd. Die worden nu uitgezonden om Ardjoeno
in verzoeking te brengen. Indien hij haar weerstaat, zal hij inderdaad overwinnaar zijn van den god der liefde.
De nimfen dalen neer op den berg Indra Kila.
„De wilde koeien en de herten van het gebergte heffen den
kop op om haar na te zien, zooals zij dartelen over het van
dauw flonkerende gras. De jonge loten van de kaneelboomen zijn
minder rood dan de lippen der maagden. En de kiezelsteenen,
die gestrooid liggen voor Sang Parta's spelonk, glinsteren om
haar te verwelkomen, als zij een voor een den donkeren ingang
binnen treden."
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Doch de hermiet, in vrome overpeinzingen verzonken, keert
geen enkele maal het afgewend hoofd tot haar, ziet niet om naar
de liefelijke gestalten, verwaardigt zich niet te luisteren naar hare
verlokkende zangen.
En de zeven liefelijke nimfen gaan heen, weenende haar aangezicht
verbergende, doorvlijmd van de smart van onbeantwoorde liefde.
Maar de goden, die haar dus bedroefd en met neergeslagen
oogen zien terugkeeren, verheugen zich met groote vreugde.
Om nu Sang Parta's moed op de proef te stellen, neemt Shiwa

Wayang-wong

de verschrikkelijke godmenschelijke gestalte aan, daalt op Indra
Kila neer, en daagt den hermiet uit.
Zij vechten, en Sang Parta is overwinnaar. Dan openbaart
Shiwa zich als die hij is, prijst den kluizenaar om zijne vroomheid en zijnen moed, en schenkt hem tot loon zijn eigen nimmer
falende speer. Dan stijgt hij weder ten hemel op, en stelt de
wachtende goden gerust ; want er kan nu niet langer aan getwijfeld warden of Sang Parta is de held, voorbestemd om den
onoverwinnelijken Raksasa te overwinnen.
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Hij wordt nu in de tegenwoordigheid der goden geroepen, en
ontvangt bevel om op te gaan en Raksasa te verslaan. Eene godin
wapent hem, en eene nimf fluistert hem het geheim in het oor,
waarvan het leven van den titan afhangt: zijne kwetsbare plek
is de punt van zijn tong.
Sang Parta neemt nu zijn waren naam weer aan, en gaat, als
Ardjoeno, den Niwa-takawata opzoeken. Na tallooze omzwervingen en gevaarlijkc avonturen, waarbij Shiwa's wonderbaarlijke
speer hem goede diensten bewijst, ontmoet hij ten slotte zijn

Wayang-w ong

tegenstander en daagt hem uit tot een tweegevecht. Langen tijd
strijden zij; elk schijnt beurtelings overwinnaar en overwonneling,
totdat ten laatste Ardjoeno, het doende voorkomen of hij een
doodelijken steek had ontvangen, ter nederzinkt.
Als dan de Raksasa, in schaamtelooze blijdschap rondspringend,
den goden eene uitdaging toeschreeuwt, slingert Ardjoeno hem
zijn speer in den wijd geopenden mond en doorboort zijn tong;
en de godslasteraar stort dood ter garde. De titanen vluchten
als ze hun koning zien vallen, en de goden zijn gered. Doch
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Ardjoeno wordt voor zijne heldendaden schitterend beloond, want
de goden schenken hem zeven overschoone widadaris, een koninkrijk, en de macht om wonderen te verrichten.
Dit drama, „Ardjoeno's huwelijksfeest" geheeten, is betrekkelijk
kort, en kan in den loop van een avond opgevoerd worden.
Het meerendeel der wayangspelen neemt echter drie of vier

Rouggeng's (dansmeiden)

avonden, zelfs een heele week, in beslag, en er zijn er die veertien
dagen duren. Zij bestaan uit veertien, vijftien, en soms nog meer
bedrij yen.
Het aantal dramatis personae is onbepaald ; altijd door verschijnen nieuwe helden en heldinnen op het tooneel, en om de
verwarring nog erger te maken, veranderen ze daarenboven
telkens en telkens van namen. Alle begrip van tijd is verdwenen;
152

cn
'''''
11
to
tu0

z
o

STRAATTOONEELTJES

de zuigeling, wiens wonderbaarlijke geboorte in het begin van
een bedrijf wordt voorgesteld, is voor het eind daarvan reeds
tot mannelijken leeftijd gekomen, en gedurende den loop van
het stuk volgt het eene geslacht het andere op.
Over het algemeen valt er ook geen spoor van eenig geregeld
plan te herkennen. Gebeurtenis volgt op gebeurtenis, intrige op
onsamenhangende intrige; ieder oogenblik vertoonen zich nieuwe
elementen in het drama. Als het ophoudt — want van eindigen
in den eigenlijken zin kan men niet spreken zullen bijv. personen, wier namen men van te voren niet vernomen heeft, aan
het vechten of aan het vrijen zijn; onsamenhangende beraadslagingen worden gehouden over gebeurtenissen, die daar niets
mede te maken hebben, en die men onmogelijk ook maar eenigzins
in verband kan brengen met wat er in het begin van het drama
is voorgevallen.
Voor een Javaan zijn die eindelooze spelen ter nauwernood
lang genoeg. Hij wordt nooit moede de ontelbare avonturen van
de ontelbare helden, titanen, prinsessen en goden aan te hooren,
ofschoon hij ze al van zijne prille jeugd of heeft zien voorstellen,
en ze waarschijnlijk bijna evengoed van buiten kent als de dalang
zelf. Hij verlangt geene geregelde intrige, met opzet, catastrofe
en einde. En wat de onwaarschijnlijkheden betreft — er gebeuren
vele vreemde dingen, overal en elken dag. En wat den tijd betreft —
hebben niet engelen den Profeet naar den hemel gedragen om
er gedurende duizend jaren met de gelukzaligen te leven, en
vond hij niet, toen hij in Mekka terugkeerde en zijne kamer
weer betrad, de kruik die hij in zijne vlucht hemelwaarts omver
geworpen had, pas half leeg geloopen?
Zulke bedenkingen kunnen het genot van een Javaan niet bederven. Avond aan avond zitten de toehoorders te luisteren naar de
pralende grootspraak van de helden onder elkander, en naar hun
liefdetaal tot de prinsessen en nimfen; ze discuteeren over hunne
meeningen en principes, moreel en immoreel, en beloonen met scha155

STRAATTOONEELTJES

terend gelach elke grap, waarmede de dalang nu en dan zijn ietwat
eentoonigen tekst beproeft to verlevendigen. En als ze ten laatste
schoorvoetend heengaan, in het roode dageraadsgloren dat de
wayang-lichten verbleeken doet, begeleiden visioenen uit die heldhaftige en schoone wereld hen op den weg naar huis.
De maagdekens zouden nauwelijks verbaasd staan, indien ze
Ardjoeno in het bloeiende citroenboschje vonden sluimeren. En
de jonge mannen denken aan Palosara, die alleen en door eigen
kracht een koninklijke bruid won, en het rijk van Ngastina.
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De millioenen voetige menigte heeft alle schoonheid en liefelijkheid van Tandjong Priok afgetrapt. Het is nu niets meer dan
een zandhoop, door een laag basalt en baksteen gestevigd, en
met een half dozijn lage vierkante loodsen belast, welker witgepleisterde muren ondragelijk schitteren in het zonlicht dat den
heelen dag door brandt op de plek.
Maar een weinig verder de kust op, ten oosten van de haven,
vertoont zich weer de natuurlijke schoonheid van het land.
Daar zijn breede ondiepe baaien, waar het water ligt te slapen
in de schaduw van neerhangende takken ; de grijzige bochten en
slingers van het strand gaan de verte in, in een dommelige reeks,
waar de zee tusschen door flikkert. Hier en daar staan een paar
hutjes te midden van lichtgroene pisangboomen, en een donker
bosch groeit tot vlak aan zee.
Daar waar, tusschen \voud en water in, het smalle strand iets
breeder wordt, staan een stuk of zes loodsjes, aan een waarvan
men misschien den titel van badhuisje zou kunnen geven. De een
of andere Franschman, die zijn land niet kon vergeten, heeft het
hoopje bamboepalen en atapblaren „Petit Trouville" gedoopt.
In het droge seizoen, als Batavia versmacht van hitte en verstikt van stof, komen de menschen hier in het heldere koele water
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baden, en eenige uren van zalig niets doen genieten in de schaduw
der breedtakkige njamploengboomen, die hun donker loover en
hunne trossen witte wasachtige bloesems in den vloed weerspiegelen.
Het was op een van de laatste dagen van April en de regentijd
nog niet geheel voorbij, toen goede kennissen me er heen brachten.
We waren 's morgens om half zes uit Batavia vertrokken ;
het Koningsplein was nog wit van golvende nevelen, en de sterren
begonnen juist in den grijzigen hemel te verbleeken. We hadden
met den trein al het grootste gedeelte van onzen weg naarTandjong
Priok afgelegd, toen de zon opging, of liever toen zij verscheen.
Geen dageraads-rood en -goud had aan den oostelijken hemel
geblonken ; alleen was het twijfelachtige licht, dat over het landschap hing, gaandeweg klaarder geworden, toen plotseling, op
eenige hoogte boven den horizont, een driehoekige schitterplek
uit brak, een groot hart van vuur. Dat was de zon. Door de plassen
en poelen van het ondergeloopen moerasveld schitterden plotseling purperen vorens op. De palmboomen, die er in opstaken,
schitterden als verguld brons; en de blauwige damp tusschen de
stammen, waar zij in dichte groep bijeen stonden, werd doorboord van purperen licht-lansen.
Aan het station te Tandjong Priok stapten we uit, te midden
van een schare inlanders, kolendragers en dokarbeiders, die naar
de haven gingen. In onze schokkende sadoos volgden we hen
een eindweegs, een zonnige laan door, die beplant was met ranke
jonge boompjes; toen een zijweg inslaande, waar de breedwielige
karren van het strandvolk diepe sporen in hadden gegroefd,
kwamen we in het bosch. We stapten uit op een open plek,
waar de grond overwoekerd was van hoog grof gras, dat droop
van nattigheid.
De lucht begon maar pas wat warmer te worden in den zonneschijn. Witte flarden mist hingen nog tusschen de boomen ; het
kreupelhout stond in sluiers en zwachtels. Waar een zonnestraal
viel, schitterden myriaden flonkerpuntjes op een witheid als van rijp.
16o
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De breed gebochte pisangbladeren en de vederachtige pluimen
van de palmboomen boven ons begonnen doorschijnend te worden;
lichtgroen stonden ze tegen de glanzende witheid van het uitspansel. Er was eene onbeschrijflijke levenskracht en blijheid in
alle dingen: in de fijne zuivere lucht, in het met dauw besprenkelde
flikkerende gras, in de struiken waar groote ronde droppels trilden
aan elk blad, in den scherpen geur van de lantana, die aan alle
kanten hare rose, lichtpaarse en oranjeroode bloesemschermen
opstak.
Het was heerlijk, door en door nat te worden in het druipende
kruid, het bloed te voelen tintelen in de vingertoppen, de borst
vol frissche lucht te laten stroomen en de oogen vol zonneschijn.
Het was heerlijk te leven.
Na een pons kwamen we aan een open plek, waar vijf of zes
hutjes bij elkaar stonden. Een paar naakte kinderen speelden
om een vuur van rijst en dorre blaren. Onder een loods stond
eene vrouw rijst te stampen in een houten blok, terwijl eene
andere, die een kind in haar slendang droeg, met haar praatte.
Er waren geen mannen te zien, behalve een oud kereltje, witharig
en gebrekkelijk, die voor zijn deur netten zat te verstellen. In
die zonnige plek midden in het bosch, was dit het eenige wat
aan de naburige zee herinnerde.
Aan de andere zij van het dorp lagen eenige vijvers brak
water, waarin visch werd geteeld voor de chineesche markt.
Klissen groen wier dreven aan de oppervlakte, die op sommige
plekken met regenboog-gloorende vliesjes overdekt was. Een
man liep langs den kant met een sleepnet te visschen.
Verderop begon het bosch weer. Maar daar was het minder
dicht; groote plassen licht lagen op den grond, en de lucht
glansde overal tusschen de boomen. Toen we uit die zonneplekkige schaduw traden, zagen we de zee.
Kalm en klaar lag ze onder den kalmen klaren hemel, eene
zilverige schittering, hier en daar met het zachtste blauw be161
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wademd. Geen rimpel verstoorde de glanzige gladheid. In de verte
alleen bewoog zich eene bijna onmerkbare deining, waarvan
het zwellen en zinken te zien was aan een rhytmisch blauwen
en bleeken van strepen matte turkooskleur, die doorbraken op de
paarlige effenheid, opgloorden tot azuur, en langzaam weer verdoften en uitgingen.
Ten westen waren de pier van Tandjong Priok en de beide
ijzeren vuurtorens, die oogenschijnlijk dicht bij elkaar stonden,
ineengekrompen tot een smalle donkere lijn, met aan de uiterste
punt twee zwarte filigraan figuurtjes, fijn afgeteekend tegen het
glinsterende wit van zee en lucht. Een visschersprauw, waarvan
de kleine kiel bijna verdween onder het breede witte zeil, lag
stil boven zijne roerlooze weerspiegeling, niet ver van het strand.
In het verre oosten, waar de glans van zee en de glinstering
van lucht te zamenvloeiden in eene trillende schittering, verblindend en kleurloos, hing een groep eilanden, luchtig als wolkjes.
Het strand, waarop rechts een met nipah gedekt hutje stond,
en links een groep wijd getakte njamploengboomen, omlijstte
het schitterend vergezicht, sober bruin en groen.
De ochtend was stil, zonder een ademtocht, en overal in het
rond hing het gebladerte roerloos. En toch, toen we over het
fijne grijze zand liepen, dat al warm aanvoelde tegen den voet,
kwam nu en dan een lichte zachte geur ons tegendrijven, als
van maartsche viooltjes ; en doorzichtige bloesems fladderden
neer, witheid strooiend op den grijzigen grond. De njamploengs
stonden in bloei.
Ik keek naar het donkerlooverig bosschage aan den rand van
het water, en het scheen me dat ik nooit edeler boo men gezien
had. Niet bijzonder hoog, maar rond en breed, groote halfsfeeren
van loover, sterk geschraagd op zuilen van stammen. In hunne
geheele gedaante en houding, in het karakter der langwerpige
bladeren en hun sierlijken stand langs de takken, lijken ze iets
op notelaars. De kleur is zelfs nog rijker: een krachtig blauw162
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achtig groen, zwartig op een afstand, en van dichtbij gezien, zoo
vol teedere beryltinten als een malsch spruitend haverveld, met
een waterachtig glanzen en glinsteren er door heen.
Als opperste gratie heeft de njamploeng geurige witte bloesems,
dof-doorzichtig als was — bekers vol melkachtig licht. Onder den
ouden boom staande, die over het water hing met sleepende
takken en een gewarrel van door de golven blootgespoelde wortels,
kon ik in den koepel van donker loof de glanzende trossen zien
schijnen als sterren in een avondhemel En het water in de
schaduw schemerde van bleeke weerspiegelingen.
De zee onderging dien morgen een reeks van kleurverwisselingen. De zilverige gladheid van een uur geleden was door cene
kabbeling gebroken, die kwam en ging in vegen van rimpelend
ultramarijn.
Toen kwamen hier en daar purperige vlekken, die gaandeweg
grooter werden, tot ze elkaar raakten en ineen vloeiden; en de
zee scheen fangs de heele kust in drabbigen wijn veranderd,
terwijl zij in de verte glansde in rijk blauwgroen.
Tegen den middag was het purper en het bruin verdwenen, en
waren de smaragdtinten verbleekt tot een onzeker olijfgrauw. De
hemel had nog zijne ochtendstemming behouden: wolkeloos en
schitterend van witten glans, alsof al de sterren van den Melkweg
er in waren opgelost. Onder die onveranderlijke bleekheid leek
het afwisselend kleuren en gloeien van de zee des to vreemder.
Naarmate het later werd, was de warmte steeds meer toegenomen en ten laatste ondragelijk geworden. Toen we tegen tien
uur de zee inzwommen, voelde het water, zelfs daar waar het
dieper werd, lauw; even na twaalven was het warm.
De ademlooze lucht trilde. En het zand was zoo heet dat het
onze bloote voeten schroeide, als wij een stap waagden buiten
de cirkelvormige schaduw der njamploengs, waar nog een weinig
koelte was blijven hangen. Eene doodsche rust lag over zee en
land. Er was wind noch golfslag; geen drijvend wolkje wierp
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schaduw. Het gebladerte boven ons hoofd was de eenige plek
kleur in eene witgloeiende wereld.
Er moesten boomkrekels tusschen de bladeren zitten ; ik had
ze vroeger op den dag hooren snerpen, maar de hitte had ze tot
zwijgen gebracht. Zelfs de zwarte mieren, die tusschen de wortels
en in de spleten van den ruwen bast rondwriemelden, schenen
lusteloos voort te kruipen. Van waar ik zat, kon ik, omlijst door
den ronden zwaai van de neerhangende takken, een stuk strand
zien, met eenige hutten te 'midden van een pisangboschje ; en
verderop een inlandsche boot die, met de kiel naar boven, op
het zand lag, als een groote, doode visch. Een magere hond
kroop in de schaduw en hijgde met uit den bek hangende tong.
Geen ander levend wezen was er te zien.
Het was al laat in den namiddag voor er eene verandering
kwam; eerst bijna onmerkbaar: een langzaam verdoffen van kleur
en een steeds duidelijker zich afteekenen van boomen en boschjes.
Toen begon de lucht of te koelen. De horizont werd zichtbaar,
een gebogen lijn van rijk groen tegen zonnig blauw; een haastig
kabbelen streek over het water ; — en toen, op eens, sprong
eene bries op, en dreef een golf voor zich uit, die voortsnelde,
en rees, en schuimend brak tegen het strand. De vloed kwam op.
Het was of het opwekkende uur, dat land en zee in aanzien
deed veranderen, zich ook in de bruine hutjes onder de boomen
bemerkbaar maakte, en de menschen aanspoorde tot levendigheid
en arbeidslust.
Vroolijke stemmen en het gejoel van kinderen klonken op,
en daar tusschendoor een geluid van hamerslagen. 1k kon den
timmerman zien staan, over zijn boot gebukt. Een vrouw kwam
uit hare deur, met een bundel kleeren onder den arm. Waar de
rekkende schaduwen van de njamploengboomen over het bezonde
water vielen, waren twee jonge meisjes aan het baden; iets verder
waadde een zwerm naakte jongens door de ondiepten, op den
zoek van paarlmoer. Het gele zonlicht scheen op hunne bruine
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leden en deed de goltjes om hen heen schitteren, terwijl zij heren derwaarts rondplasten, met de voeten tastend naar de scherpe
platte scherven, die de vloed in het zand achterlaat. Als zij er
een gevonden hadden, stonden ze even stil, op een voet balanceerend, terwiji ze tusschen de dichtgeknepen teenen van den anderen
het glinsterende stuk met eene lenige, aapachtig — vlugge beweging
opraapten.
Nu kwam er een oud man aanstrompelen, met een strooien hoed
en een verschoten rooden sarong; hij ging de zee in en waadde
naar de plek waar hij dien morgen — toen dat alles nog droog
land was — zijn „tero" had geplaatst: de buigzame bamboepalissade, die, in den vorm van een V opgezet, met de opening
naar de kust, als een val dient voor visschen.
De teenen horde was nu geheel overstroomd; alleen de punten
der bamboepalen staken boven den opkomende vloed uit, of het
de takelage was van een of ander verongelukt en gezonken schip.
De oude schudde er aan, om eens te zien of het diep genoeg
in het zand gestoken stond om den schok van de golven te
weerstaan; en op dat punt gerustgesteld, strompelde hij weer
weg, met het gezicht van iemand die zijn dagwerk heeft afgedaan.
Hij kon nu op zijn balehbaleh gaan liggen en kalm zijn strootje
rooken. Terwijl hij er zijn gemak van nam, zou de zee voor zijn
dagelijksche visch zorgen. Binnen weinige minuten zou de vloed
zijn tero onder water hebben gezet, er de argelooze visschen
overheen dragend. En met het ebgetij zouden ze tegen de schuine
kanten van het traliewerk aangedreven warden, en naar adem
snakkend blijven liggen op het strand. Dan zouden de vrouwen
van het dorp met hare korven komen om den levenden oogst te
verzamelen, als rijp fruit dat de wind van de boo men schudt ;
en zijn kleinzoon, die nu met de andere jonge mannen uit was op
zee, zou twee voile manden aan zijn buigend juk hangen en met
de vuurkar naar Batavia rijden om er de visch voor veel geld
— wel een handvol koperen duiten — te verkoopen.
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Als hij „kakab" gevangen had, waar de orang blandah van
houden, en „gabus" waar de rijke Chineezen verzot op zijn, zou
de jongen hem zelfs zilvergeld kunnen thuisbrengen. En zijne
kleindochter zou de kleinere visschen zouten en in de zon drogen,
en voor hem en het huisgezin „ikan kring" maken.
Gelukkig de man die goede kinderen heeft ! Op zijn ouden dag,
als hij zelf niet langer zijn brood kan verdienen, zal hij geen
gebrek lijden; hij behoeft niet te bedelen, noch van het kampongvolk te leenen, en hij zal niet in de verzoeking komen om Kjai
Belorong, de booze godin van den rijkdom, aan te roepen, die
in ruil voor hare schatten de zielen der menschen verlangt.
Weten niet alien in het dorp van Pah-Sidin, en wat er met
hem gebeurde nadat hij den boozen geest had aangeroepen ?
Ziehier het verhaal, zooals de oude visscher het mij vertelde.
Pah-Sidin was een arm man, ongelukkig in alles wat hij ondernam, en zoo dom dat hij zelfs geen enkele „ilmu" * kende, om
er het geluk mede te bezweren. Zoodat — hoewel zijne vrouw van
den morgen tot den avond werkte, sarongs weefde en battikte,
den tuin verzorgde, het veld bebouwde, en vruchten en bloemen
naar de markt bracht, — het hem toch hoe langer hoe slechter
ging ; ten laatste was er geen korrel rijst meer in huis, en
het te veld staande graan was het pand van den woekeraar.
Zijne vrouw schreide en zei :
„O Pah-Sidin! hoe zullen we nu onze kleintjes voeden en kleeden,
Sidin en al de anderen ?"
Maar hij, wrevelig over haar jammeren, het vasten moe, en
het rondloopen in verschoten kleeren, zonder een duit om sirih
te koopen of zijne plaats bij een hanengevecht te betalen, zei :
„Zwijg ! want ik weet waar ik grooten rijkdom kan vinden." Toen
ging hij heen, en liep dagen lang de kust langs, tot hij op een
plek kwam, waar groote rotsen waren, en spelonken waarin het
" Tooverspreuk, bezwering
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water een geluid maakte als van donder. Hier woont de gevreesde
godin : Kjai Loro Kidoel, de maagdelijke koningin der zuidelijke zeeen, zij, die de zoekers van eetbare vogelnestjes aanroepen
en eeren met offeranden, voor zij hun gevaarlijken tocht beginnen.
En hier woont ook hare dienares, de booze Kjai Belorong, de
geld-godin.
Staande aan den ingang van eene zwarte daverende spelonk,
strooide Pah-Sidin kanangabloemen en melati en gele tjempaka,
en brandde kostbaren wierook ; en toen de geurende rookzuil
opsteeg, viel hij op zijn aangezicht en riep uit : „Kjai Belorong !
Ik roep U aan ! Ik ben arm en ellendig ! Geef mij geld, en ik
zal U mijne ziel geven, o Kjai Belorong !"
Toen antwoordde eene stern, die het bloed in zijne aderen
deed stollen : „Ik hoor u, Pah-Sidin!"
Hij stond bevende op, en toen hij zijn hoofd omwendde, zag
hij dat de spelonk een groot prachtig huis was, vol gouden
schatten. Maar toen hij het van naderbij bezag — zie ! toen
bleek het gebouwd to zijn van menschelijke lichamen: vloer,
muren en dak, alles was van levende menschen gemaakt, die
weenden en kermden en uitriepen : „Helaas, helaas ! wie kan
zulke ondragelijke pijnen dragen ?"
En de vreeselijke stern liet zich voor de tweede maal hooren
en vroeg: „Pah-Sidin, hebt ge moed ?"
In het eerste oogenblik was Pah-Sidin bijna in zwijm gevallen
van ontzetting. Maar spoedig daarop, — bedenkende dat hij jong
en sterk was, en het uur van zijn dood nog verre, en ook hopende
dat hij ten slotte toch Kjai Belorong zou kunnen bedriegen en
zijne ziel redden, terwijl hij in dien tusschentijd groote eer en
rijkdom zou genoten hebben ; — antwoordde hij : „Kjai Belorong,
ik heb moed!"
En de stern sprak voor de derde maal : „Het is goed! Ga nu
terug naar uw eigen huis, want weldra zal ik tot u komen !"
Toen ging Pah-Sidin naar zijn huis terug en wachtte op Kjai
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Belorong, maar hij vertelde zijn vrouw niets van wat hem gebeurd was.
Toen het nu nacht was kwam zij, zette zich op de baleh-baleh
en zeide : „Omhels mij, Pah-Sidin, want nu ben ik uwe liefste."
Pah-Sidin wilde haar wel gaarne omhelzen, want zij leek zoo
bekoorlijk als de bruid van den god der liefde.
Maar neerkijkende, zag hij dat zij in plaats van beenen en
voeten, een langen schubbigen staart had ; toen werd hij bang en
had wel willen vluchten.
Maar Kjai Belorong greep hem in hare armen en zeide :
„Wanneer je ook maar probeert te vluchten, zal ik je dooden";
en zij drukte hem zoo heftig aan hare borst dat de adem hem
begaf, en hij als dood ter neer zeeg.
Toen liet zij hem los en verdween, ratelend met haar staart.
Doch toen Pah-Sidin weer tot zich zelf gekomen was, zag hij in
het flame dageraadslicht dat de baleh-baleh volgestrooid lag
met gele schubben, en elke schub was een stuk zuiver goud.
Pah-Sidin leefde nu als de rijkste Rajah : hij bezat een prachtig
huis met korenzolders en stallen, mooie paarden, uitgestrekte
gaarden van palmen, djamboes en allerlei andere vruchtenboomen,
en rijke sawah's, die zich zoover uitstrekten als de blik van een
ruiter reikte.
Hij verstiet zijne vrouw, die niet jong meer was en uitgeput
door zorg en arbeid, en huwde de dochter van een rijken Rajah,
en drie andere maagden, schoon als widadaris.
En als hij maar geld wenschte, kwam Kjai Belorong 's nachts
tot hem, omhelsde hem, en gaf hem meer dan hij gevraagd had.
Zoo vergingen de jaren in glorie en geluk, totdat zijn hoofdhaar wit begon te worden, zijne oogen hun glans verloren, en
zijne zwarte schitterende tanden uitvielen.
Toen kwam eens op een nacht Kjai Belorong ongeroepen aan
zijn leger, zag hem aan en zeide: „Pah-Sidin! het uur is gekomen.
Volg mij, en ik zal je maken tot den drempel van mijn paleis."
168

OP HET STRAND

Doch Pah-Sidin antwoordde en zeide : „Helaas, Kjai Belorong!
zie mij aan hoe mager ik ben ! mijne ribben steken bijna door
de huid. Indien ge mij maakt tot den drempel van uw huis, zult
ge stellig uw staart pijn doen, wanneer ge over me heengaat.
Neem liever mijn ploegjongen, die is jong en mollig en zacht!"
Toen nam Kjai Belorong den ploegjongen. En Pah-Sidin
trouwde een nieuwe vrouw, en leefde vroolijker dan ooit. Zoo
gingen tien jaren voorbij in geluk en glorie. Maar op den laatsten
nacht van het tiende jaar verscheen weer Kjai Belorong ongeroepen aan zijn leger, zag hem aan, en zeide: „Pah Sidin ! Het
uur is gekomen ! Volg mij, en ik zal je maken tot de zuil van
mijn paleis."
Maar Pah-Sidin antwoordde en zei: „Helaas, Kjai Belorong!
zie mij aan, hoe zwak ik ben! mijne schouders zijn zoo gebogen
dat mijn baadje er haast van afglijdt. Uw dak zal stellig instorten
en u verpletteren, indien ge mij tot de zuil van uw huis maakt.
Neem liever mijn jongsten broeder, die is sterk en groot en breed
van schouders!"
Toen nam Kjai Belorong den broeder. Doch Pah-Sidin trouwde
weer eene nieuwe vrouw, en leefde zelfs nog vroolijker dan tot
dusverre. Zoo verliepen nogmaals tien jaren in glorie en geluk.
Maar, op den laatsten nacht van het tiende jaar, kwam Kjai
Belorong aan zijn leger, zag hem aan en sprak:
„Pah-Sidin! het uur is gekomen! Volg mij en ik zal je maken
tot den haardsteen van mijn paleis." — En Pah-Sidin antwoordde
en zeide: „Helaas! Kjai Belorong! zie mij aan, hoe koud ik ben
en geheel bedekt met klam zweet! UNV vuur zal stellig smeulen
en uitgaan indien gij mij tot den haardsteen van uw huis maakt.
Neem liever mijn oudsten zoon Sidin met u, die is gezond en
warm en droog!"
Maar de booze Kjai Belorong schreeuwde met een stem, die
Pah-Sidin's hart deed stilstaan: „Ik wil niemand hebben dan jou,
oude man! en wanneer je zoo koud en nat zijt, zal ik mijn
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onbluschbaar vuur gebieden je te warmen en te drogen!" —En
met deze woorden greep de duivelin Pah-Sidin bij de keel en
sleepte hem weg naar hare afschuwelijke woonplaats, om daar
de steen te zijn, waarop haar haardvuur ten eeuwigen dagen
brandt.
Bij het slot van dit Lange verhaal, slaakte de oude visscher
een zucht van verlichting.
„Zoo is het lot van hen die zich laten meeslepen door gelddorst
en door de listen van de booze Kjai Belorong. Maar ik, njonja,
behoef niet te vreezen. Want ik heb goede kinderen, die zorgen
voor al wat ik noodig heb. En niemand anders in deze dessa
behoeft te vreezen. Want wij zijn alien vrome menschen, die tot
den Profeet en Toewan Allah bidden. En daarom zijn we veilig."
En inderdaad, te oordeelen naar het uitzien van die goedaardige,
matige en zorgelooze lieden, verbeeldde ik me dat de geld-godin
niet vele slachtoffers onder hen zou kunnen maken.
Maar hunne veiligheid wordt bedreigd door nog een anderen
vijand — een die blijkbaar veel energieker is dan Kjai Belorong; —
namelijk den Heer Krokodil. De kust wemelt van die ondieren,
en volgens de statistieken worden jaarlijks een aantal menschen
door hen verslonden.
Zij rnaken vooral het moerasland rondom de monding der Kali
Betawi onveilig ; men kan ze er sours zien liggen, half in het
water en half op een modderbank, hunne kwaadaardige oogjes
blinkende in het zonnelicht, en hunne ontzaglijke kaken opengesperd, zoodat men het heldere geel van de keel kan onderscheiden. Daar wachten ze op krengen van verdronken dieren
en op alien verderen afval, die de rivier komt afdrijven.
Onvoorzichtige baders worden dikwijls door hen aangevallen;
ze zwemmen zelfs stroomopwaarts, ver het land in.
Het Gouvernement loofde, eenige jaren geleden, eene premie
uit op de vangst van krokodillen en bood eene betrekkelijk
hooge som voor een dood exernplaar. Maar de maatregel moest
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na eenigen tijd weer ingetrokken worden, en dat niettegenstaande
hij oogenschijnlijk zeer goed werkte. Een groot aantal krokodillen
werden gevangen en gedood; er ging geen dag voorbij of
inlanders verschenen bij de politiewachten en toonden een slap
karkas, dat bengelend aan een bamboedraagstok, door een twintig
koelies voortgepikold werd.
De geplaagde ambtenaren begonnen te gelooven aan eene
wereld uitsluitend bevolkt door Maleiers en doode of stervende
krokodillen, en menschenvrienden verheugden zich over de op
handen zijnde uitroeiing van alle kaaimannen en daaruit volgende
volkomen veiligheid voor de baders. Maar er waren dezulken,
die den aard kenden van krokodillen zoowel als van inlanders,
en hen nagingen op hunne wegen ; en zij glimlachten een glimlach
van onuitsprekelijke wijsheid en medelijden, toen zij de doode
monsters aanschouwden en zagen dat zij jong waren.
De menschenvrienden hielden vol dat een kleine krokodil toch
ook een krokodil was, en op een kwaden dag een groote krokodil
zou worden, die zich vergastte aan het vleesch van mannen en
vrouwen en onschuldige kinderkens; maar deze wijze mannen
glimlachten slechts te meer.
En toen nam een van hen een menschenvriend bij de hand,
en leidde hem langs stille wateren, en toonde hem hoe mannen
en vrouwen naar de eieren van den krokodil zochten, en ze
vergaderden in hun schoot, en er over waakten tot de jongen
uitkwamen; en hoe zij die voedden met een ontferming, als van
eenen vader die zich ontfermt over zijne kjnderen, opdat zij
mochten toenemen in wasdom en kracht, en gebonden mochten
worden met sterke banden, en overgeleverd aan den schout.
De krokodillen mogen nu heen gaan en zich vermenigvuldigen
op de geheele kust van Java; niemand molesteert ze, behalve nu
en dan een waaghalzige jager, die zich met tijgers gemeten
heeft, niet nicer taalt naar bantengs (wilde buffets) en den rhinoceros gering schat. En dikwijls gebeurt het dan nog dat hij wel
12
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op een krokodil loert, maar niets dan een koorts te pakken krijgt,
van een bizonder kwaadaardig soort overigens.
De Maleiers zijn er in den regel niet gemakkelijk toe te krijgen,
een krokodil te dooden. Zij gelooven dat de geesten der afgestorvenen in die dieren overgaan, zoodat, wat een afschuwelijk
en gevaarlijk monster lijkt, in werkelijkheid een geeerde vader,
of diep betreurde echtgenoote kan zijn. En zij verkiezen vromelijk
de kans van verslonden te worden boven de zekerheid van
moordenaars te zijn.
Verre van den kaaiman kwaad te doen, eeren zij hem door
offergaven van rijst, vleesch en ooft, die ze de rivier of laten
zakken in kleine van palmblaren gevlochten korfjes, met een
lichtje op den top; telkenmale als er een kind geboren wordt,
brengen zijne ouders dit offer om daarmede de gemetamorfoseerde voorvaderen in rivier en zee te verzoenen, en hunne
bescherming in te roepen over hun afstammeling.
Men schrijft hun menschelijke gevoelens en gevoeligheden toe,
en de Maleier wacht er zich zorgvuldig voor, die te kwetsen. Hij
spreekt nooit anders dan van „Toewan krokodil". En geen dalang
zou het wagen, een drama als b.v. Krokosono, waarin de held
den koning der krokodillen verslaat en doodt, in eene plaats op
te voeren waar kaaimannen het zouden kunnen zien of hooren.
Er is echter eerie daad, waardoor een krokodil alle aanspraak
op eerbied verbeurt : en dat is, wanneer hij een menschelijk
wezen doodt.
Daar men hem eene menschelijke natuur toeschrijft, is het
duidelijk dat dit beschouwd moet worden als eene misdaad met
voorbedachten rade, met oordeel des onderscheids begaan, en
die dus als zoodanig bestraft dient evengoed als ware de dader
een man of eene vrouw geweest: dat is te zeggen, met den dood.
Soms lijkt het wel of het misdadige dier zich bewust ware van
zijn schuld, en zich uit zuivere wroeging zelf in de handen der
gerechtigheid overleverde.
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Men verhaalt ten minste eene dergelijke geschiedenis van een
zekeren krokodil, die een klein meisje had verslonden, en dat
niettegenstaande de ouders van het kind behoorlijk op de vastgestelde tijden rijst, vleesch en vruchten hadden geofferd, van
welke gaven die krokodil ongetwijfeld zijn deel had gehad.
De ouders zochten weenend eenen hermiet op, die niet ver van
de dessa woonde — een wijs man, die de taal der dieren verstond — en smeekten hem, hun ten minste de overblijfselen van
hun kind terug te geven en haar wreeden moordenaar de verdiende straf op te leggen.
De hermiet, bewogen door medelijden en verontwaardiging,
verliet dadelijk zijn kluis, en begaf zich naar het zeestrand.
Staande met zijn voeten in de golven, sprak hij daar de machtige
tooverspreuk uit, waaraan alle krokodillen moeten gehoorzamen.
Zij kwamen van heinde en verre aanwaggelen: de kust zag ruig
van hunne schubbige ruggen in rij en gelid saamgedrongen.
Toen alien tegenwoordig waren, sprak de hermiet hen in hun
eigen taal toe, verklarende dat een van alien de onvergeeflijke
misdaad van moord had gepleegd, moord op een onschuldig
kind, wier ouders bij hare geboorte offergaven voor haar hadden
aangeboden, rijst en ooft en vleesch, waarvan zij alien hadden
gegeten, ten teeken van vriendschap en welwillendheid.
Een zoo afschuwelijke daad van kwade trouw kon en mocht
niet ongestraft blijven. Daarom moest de schuldige te voorschijn
komen. Maar de anderen mochten terugkeeren naar zee.
De krokodillen hoorden. Het vaste land scheen te beven en
uit elkaar te breken, toen de duizenden, die verzameld waren,
uiteengingen.
Maar een krokodil bleef op het strand achter. Hij kroop nader
en bleef liggen aan de voeten van den hermiet. En toen kwam
de vader van het meisje, trok zijn kris, en stiet dien het monster
in de oogen, het doodend.
De heilige man nam uit de kaken van het ondier het halssnoer
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van blauwe kralen dat het meisje gedragen had, gaf het den
vader, en beloofde hem dat zijne vrouw binnen het jaar hem een
ander dochtertje zou schenken, schooner zelfs nog dan de verlorene.
Maar het lijk van den krokodil werd door de honden verscheurd.
Jets in het landschap bij Petit Trouville bracht me weer dit
verhaal te binnen, dat ik eenigen tijd geleden van een dorpspriester gehoord had. Het was eene omgeving, waarin men zich
zulk eene gebeurtenis wel kon voorstellen. Die bruine hut tusschen
de pisangs kon de woonplaats van het arme kleine meisje zijn
geweest. Het dichte woud daarachter ware een goede schuilplaats
voor een kluizenaar, een of anderen ouden, wijzen, nederigen man,
die tevreden leefde van wilde vruchten, en leerde van de vogelen
des hemels en de visschen der zee; hij zou veilig staan op de
kleine landspits waarop de njamploeng bloeit, en de krokodillen,
gehoorzaam aan zijn bevel, zouden hunne ontzaggelijke koppen
uit het water heffen, en met hunne aaneengedrongen gelederen
het hellende strand bedekken.
Wel vredig lag het nu, in het licht der ondergaande zon. De
zee straalde gulden. En tusschen de van bloesems buigende takken
van den njamploeng, begon al de zeebries te ruischen, voorlooper
van den diepademenden nacht.
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Het javaansche Sans-Souci ligt genesteld in een plooi van het
heuvelachtig land aan den voet van den Salak, wiens blauwe
top, tweeling van den Gedeh, bij mooi weer van het Koningsplein
of te zien is, luchtig, frisch en fijn oprijzende boven den stoffigen gloed van Batavia. Het dorp is allerliefst, met zijn bruine
atappen huizen en tuinen vol rozen, waartegen de groene helling
als achtergrond staat. Uren kan men ronddwalen in den prachtigen
Botanischen tuin, die den naam heeft de schoonste ter wereld te
zijn, en een aantrekkingspunt is geworden voor de mannen der
wetenschap uit alle landen der wereld.
Wie in September Buitenzorg bezoekt, kan die rustige genoegens vereenigen met de vroolijkheid der jaarlijksche wedrennen,
en het groote bal in de societeit, waar „heel Java" komt dansen.
1k ging er in de laatste week van die maand heen, blij Batavia
te kunnen ontvluchten, waar het dien tijd van het jaar onhoudbaar is alles geblakerd in de Oostmoessonhitte en verstikt onder
een laag wit stof, dat het gras in de tuinen doet verdorren en
de tamarinden langs de rivier en op de pleinen in grijze skeletten
verandert.
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De streek rondom de stad heen zag er echter al even treurig uit.
Niets dan vlakke eentonige akkers, sommigen geheel en al kaal
en grijs, anderen nog bedekt met geelachtige stoppels, waartusschen de barsten en scheuren van den uitgedroogden grond
te zien kwamen. Hier en daar een vlekje groen, waar wat te
saamgedrongen bruine daken en een groep magere paimboomen
een inlandsch dorpje aanduidden, dat verloren lag in de brandende
dorre vlakte. Dan weer kale bruine velden, waar geen levend wezen
te zien kwam, behalve nu en dan eene kudde vale buffels, die zich
wentelden in het slijk van een uitgedroogden poel.
Langzamerhand begon echter het karakter van het landschap
te veranderen. Het rijke blauwgroen van de jonge rijst, in den
aanvang maar hier en daar bij vlekken en strepen gezien, begon
zich breed uit te spreiden over de gaandeweg opstijgende velden.
Langs het water van een snelstroomend riviertje verrees een
bamboebosch, slanke stammetjes die zich een weinig bogen onder
hunne weelde van wuivend dofgroen loof.
Van lieverlede stegen de met rijst begroeide golvingen van den
grond op tot kleine heuveltjes, groen tot boven aan den top, van
welker hellingen het water, dat de terrasvormige velden voedde,
in zilverige stralen neerglinsterde ; en plotseling verrees links het
groote driehoekige gevaarte van den Salak, dofblauw in het
sobere avondlicht.
Het was bijna donker toen de trein aan het station van Buitenzorg aankwam, dat op eenigen afstand van het dorp ligt; en
terwijl ik daarheen reed, vernam ik uit al wat ik zag en hoorde
het heuvelige landschap.
De wielen van het rijtuig kraakten over witachtige kiezelsteenen,
die kwamen uit de rotsige bedding der rivier. De tuinen aan elken
kant van den weg waren vol bloemen, die bleek schemerden in
de halve duisternis. De stemmen der voorbijgangers, het gelach
der spelende kinderen, de tonen van een fluit ergens in de buurt,
klonken helder en duidelijk door de dunnere lucht.
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Toen ik het dorp binnen reed, zag ik dat de huizen van bamboe
gebouwd waren, in plaats van de baksteenen, die het gewone
materiaal vormen in de kleiachtige laaglanden.
Men zegt dat die met atap overdekte bamboezen huizen de
schokken der aardbevingen, die in dit land herhaaldelijk voorkomen, veel beter weerstaan dan steenen huizen met pannen daken.

Op weg naar den Platrtentuin

Hoe dat ook zij, hun landelijk uitzien stemt goed overeen met
het landschap, en zij zijn geriefelijk in het bewonen, koel in de
middaghitte en bestand tegen de stortregens, die in Buitenzorg
dagelijks tusschen tweeèn en vieren neerstroomen.
Ik woonde een tijd lang in een klein paviljoen met houten
vloer, pagerwanden, een atappen dak en een aangenamer ver181
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blijf heb ik nooit gekend. Men kon zich bijna verbeelden, in een
kluizenaarshut buiten in het bosch te zijn. Ik was nooit zeker
of het zachte krakende geluid, dat ik den heelen nacht door hoorde,
van het bamboeboschje in den tuin kwam, of van het bamboe
in de wanden. De krekels schenen vlak in mijne ooren te zingen ;
en een zachte zuivere geur, zoo als het loof van een bosch, het
groene en het dorre, wel uitwademt, vervulde het kamertje.
Evenmin als de kluis van een hermiet, was ook mijn pavilloen
bestemd tot voorraadskamer van wereldsche schatten. Ook al
hadden de motten en de roest ze niet verdorven, de dieven hadden
er met buitengewoon gemak in kunnen doorbreken en stelen.
„Doorbreken" is een te krachtige uitdrukking : met een gewoon
pennem es had men genoeg van dien muur kunnen wegsnijden,
om een heel bataljon inbrekers binnen te laten. Op een keer dat
ik zat te lezen — het was de groote fransche prachtuitgave van
Don Quixote — liet ik den zwaren foliant, die mijne armen moe
maakte, tegen den muur aanleunen ; onmiddellijk gaf die mee, en
boog in alsof het de wand van een zeildoeken tent ware geweest.
Ik twijfel er niet aan, of met mijn borduurschaartje had ik er
een elegant patroon in kunnen uitknippen.
Den ochtend na mijn aankomst was ik tijdig op, en ging naar
den Plantentuin. Het was nog vroeg, even na zonsopgang, en
de lucht was koel, en zuiver wit als rijp lag de dauw op het gras;
nevelsluiers hingen tusschen de boomen, sleepten langs de heuvels,
en dreven als lage witte wolken in de diepten van het ravijn,
waar de rivier schuimde over keien en rotsblokken. In de takken kweelden en zongen de vogels hun hoogste lied. Ik kwam
eenige inlanders tegen, op weg naar het bad ; ze zagen er koudkleumerig uit in hunne dunne badjoe's, en de vrouwen hadden
den slendang over het hoofd getrokken. Ze liepen met een vluggen
tred, heel anders dan de lusteloos zich bewegende voetgangers in de
snikheete straten van Batavia. Ook het type was van een ander
slag : het gezicht was ietwat langwerpig, de dunne neus even
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gebogen, de oogen bijzonder glanzig, en de gelaatskleur lichtbruin
met een toetsje rood op de lippen. Zij hadden een veerkrachtigen
gang en droegen het hoofd rechtop, als bergbewoners plegen te
doen. Onder de jonge meisjes waren er bepaald mooie.

In de diepte van het ravijn, waar de rivier schuimde over de keien en rotsblokken

Ik vroeg eene oude vrouw, die aan den kant van den weg op
haar gemak een strootje zat te rooken, hoe ik in den Botanischen
tuin kwam, en bereikte al spoedig de poort en de beroemde
waringinlaan, een der glories van de plek. Ik beken dat de eerste
indruk me een weinig teleurstelde.
De laan is niet zeer lang, zoodat zij de diepten van groene
donkerheid, het vergezicht langs schijnbaar samenloopende paralellen van zuilengelijke stammen, en den blauwigen schemer van
13
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ver of stralend licht mist, die de eigenaardige bekoringen van een
boschgezicht uitmaken. Zij lijkt meer op een slechts aan twee
zijden van het vierkant met boomen beplant plein, eene betrekkelijk
enge schaduwruimte to midden van wijde velden van zonlicht.
Na een poos echter, merkt men hoe klein de figuurtjes zijn, mannen,
paarden en buffelkarren, die zich langs de boomen heen bewegen.
En door vergelijking gaat men de reusachtige proporties der laan
beseffen — de lengte en breedte en hoogte van het bladerengewelf daarboven, en de ontzaglijke grootte van de gevaarten
die het dragen, elk een bosch op zich zelf, saamgedrongen honderden van boomen, groep bij groep van statige stammen, die
zich aaneensluiten rondom den reusachtigen
oertronk.
Maar langzamerhand wijkt dat gevoel van
grootschheid voor een eigenaardigen indruk
van levenloosheid.
In hunne immense grootte, hunne volkomen roerloosheid en verstijfde houdingen,
lijken die grijze massa's eerder granieten
riffen en klippen, dan boomen. De oude tronken op hun breede basis, zijn gespleten en
gebarsten, als verweerde rotsen met scherpuitspringende kanten en zwarte kloven, waaruit varens en mosslierten neerhangen. Enkelen, tot in het merg vergaan, — van
den stam is niets meer over dan een stuk grijze ruige schors en
een hoop beschimmelden molm — lijken met aarde en gruis overdekte zwerfblokken.
Een paar, die geheel afgestorven zijn, zweven in de lucht, als
een koepel van in elkaar gevlochten takken, stammen en luchtwortels, neerhangend als een reusachtig stalactiet van het verwulf
eener gepijlerde spelonk. En daarboven lijken de dichte bladermassa's, grijs tegen den zonnigen glans van den hemel, het
of brokkelende welfsel van die ontzaglijke grot. Die zonderlinge
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gelijkenis van levende planten op dooden steen houdt eerst op,
wanneer men de waringins uit de verte beschouwt, en de grijze
menigte takken, stammen en tronken, ziet verdwijnen onder de
breed gespreide massa's van het gebladerte dat schittert in de zon.
De tuin is den prachtigen ingang waardig. In alle talen der
beschaafde wereld hebben bewonderende mannen der wetenschap
zijn lof gezongen, en hem eenstemmig voor den prachtigsten plantentuin der wereld verklaard, terwijl
ze aan het beroemde Kew den
tweeden rang toewijzen, en de
tuinen van Berlijn, Parijs en
Weenen in de derde, vierde en
vijfde plaats noemen.
Oorspronkelijk was hier alleen
maar een park, behoorende tot
het landhuis dat de Gouverneur
Generaal Van Imhoff in 1754
bouwde: een huffs dat sedert door
aardbeving vernield werd, en op
de plaats waarvan het tegenwoordige paleis werd opgericht.
In dat park legde Prof. Bernwardt, een tachtig jaar geleden,
een kleinen plantentuin aan, een
„hortus", zooals de onschuldige
pedanterie van dien tijd zich uitEen man uit het bergland
drukte. Zijn plan was, op die
vruchtbare plek exemplaren te
verzamelen van alle planten en boomen, die op Java groeien,
zoodat geleerden de gelegenheid zouden hebben, de flora van
het eiland te bestudeeren. Langzamerhand echter, voornamelijk
onder het bestuur van Teijseman, werden ook vele planten uit
andere landed ingevoerd, met het doel ze in Java te acclimatiseeren,
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hetgeen ook dikwijls uitstekend gelukte. En ten slotte, dat is nog
niet zoolang geleden, werden er een museum, een bibliotheek en
verscheidene laboratoria voor scheikundige, botanische en artsenijkundige onderzoekingen ingericht; en voor de planten, die een
koel klimaat verlangen, tuinen aangelegd op de terrasvormige
heuvelhellingen, die in gaandeweg opstijgende reeksen tot aan de
hoogten van Tji Bodas reiken waar de temperatuur 's ochtends
vroeg o° Celsius bedraagt. De in den laatsten tijd aangebrachte

Wachthuis, Buitenzorg

verbeteringen zijn to danken aan de onvermoeide energie van den
eminenten geleerde, die nu het oppertoezicht over den tuin heeft.
Dien morgen door de hooge lanen van het Park van Buitenzorg
wandelend, dacht ik echter niet aan zijne beteekenis voor de
wetenschap ; ik zag alleen de verrukkelijke schoonheid van alles
om me heen.
Dat is niet eene schoonheid van lijn en kleur alleen, al treft
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die op den eersten blik, want het park is bewonderenswaardig
mooi aangelegd met breede effecten van licht en schaduw, donkerkleurige bosschages en lanen, in tegenstelling met zonnige vlakten
van grasperk, kreupelhout en spiegelend water ; — er is iets
behalve en boven dit alles, een element van schoonheid, even
teer en subtiel als de voorbijgaande flikkering van een zonnestraal,
of het ongedurige komen en gaan van den wind.

-Hoek Prinist_iiaan (Batavia)
Misschien was het de buitengewone glans van alle kleuren, de
glinstering in de van regen doortrokken atmosfeer, of misschien
ook wel de diepe rust alom, eene stilte zoo volkomen, dat het
scheen of zij voor eeuwig duren moest. 1k weet niet waar die
onuitsprekelijke bekoring van daan kwam. Maar ik gaf me er
aan over, en het was of ik in een Broom rondwaarde, tusschen
dingen tegelijkertijd onwezenlijk en zonderling duidelijk.
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Langen tijd zat ik aan den oever van een klein meer, waar
een eilandje in dreef, dat geheel was begroeid met struikgewas
en de in elkaar verwarde ranken eener met honderden bleekpaarse
bloemen bloeiende liane ; midden in verrees een groep jonge
palmen, van de soort die een helderrooden stam heeft: en al die
kleuren, het veelgetinte groen, en het paars, en het scharlakenrood, spiegelden zich zoo levendig in het klare water, dat de
weerkaatsing bijna schitterender leek dan de werkelijkheid . . . .
Een pad volgende, dat van den zonneschijn in blond-geappelde
schaduw, en van schaduw weer in zonneschijn voerde, naderde
ik langzamerhand een uitgestrekte weide, waar kudden bruine
herten graasden, vredig als in een bosch. Toen kwam ik in een
groote duistere laan van kanarieboomen, wier sombere takken
slechts flauw den hemel lieten doorschemeren; en dadelijk daarop
in een bamboeboschje, waar het onophoudelijk ruischte en wuifde
in het gebladerte, ofschoon niet het minste windje de lucht bewoog.
Hier en daar, door bressen in den wal van boomen, zag ik
plotseling de verre vallei schitteren, met de rivier die glansde
tusschen lichtgroene rijstvelden, en verderop de omkransende
heuvelen. Overal liet zich de nabijheid voelen van stroomend water;
in de koele lucht en in den reuk van vochtige aarde, natte steenen
en waterplanten. Tusschen de boschjes zag ik het zilverige schijnsel
van een beekje, dat haastig voortkabbelde over zijn kiezelbedding,
neerschuimend in watervalletjes, die de varens en de hooge wuivende
grashalmen aan den oever met fonkelende droppels besproeiden.
Hier en daar hoorde ik het murmelen en ruischen van een fontein.
En ik ging voorbij stille vijvers en meertjes, donkergroen in de
schaduw van neerhangende boomen. Een van die vijvers — of
liever het stroompje, waartoe die zich gaandeweg versmalde —
was geheel bedekt met witte lotosbloemen: iets mooiers kan men
niet droomen. Het straalde plotseling voor me op, toen ik uit
eene lang-e donkere laan kwam, en in het eerst kon ik me maar
niet begrijpen wat die witte glans was. Het scheen to drijven als
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een lichtende zomerwolk, als sneeuwwitte flarden ochtendnevel.
Een windtochtje kwam langs, en de effen schittering beefde en
brak in honderden witte vlammen en vonken, die een oogenblik
alle denzelfden kant uitwoeien en toen weer omhoog schoten,
en gestadig stonden to schijnen.

Bloeiende cactus

Toen ik dichterbij kwam, onderscheidde ik de groote, ronde,
witte bloemen, stralend in den zonneschijn. De ronde purperbruine bladeren spreidden zich uit over de heele oppervlakte van
het water, en bedekten het van oever tot oever. En uit die
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op elkaar gestapelde bronzen schilden verrezen als speren de
rechte hooge stengels, aan den top waar van de blanke bloemenvlammen uitslaan als vonken St. Elm's-vuur, zooals er op een
gedenkwaardigen nacht ontgloeiden aan de lansen der romeinsche

Een waringinboom

cohorten, op hun tocht naar veldslag en zegepraal.
Die twee contrasteerende glories — het veld schitterende lotosbloemen en de sombere waringinlaan — schijnen me de grootste
schoonheden van den tuin to Buitenzorg.
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Het zij nog even gezegd, dat die naam „Buitenzorg" eene
nieuwigheid is. Inlanders noemen de stad nog altijd bij den ouden
naam Bogor, dien zij droeg in de roemrijke tijden, toen zij de
hoofdstad was van het Hindoe-rijk Padjadjaran.
Een mahomedaansche veroveraar, Hassan Udin, zoon van Sheik
Mulana, verwoestte haar, en eene nieuwe stad werd of) de ruinen
opgericht ; doch legenden van haar vervlogen glorie vervullen
nog de verbeelding van het landvolk.
In de geschiedenissen, die ze elkaar 's avonds vertellen, spreken
ze nog steeds van de pracht van het oude keizerrijk en de wijs-

Karrevoerders loopende naast hunne logge door buffels
getrokken pedati

heid en den onoverwinlijken moed van den stichter. Tjioeng
Wonora was zijn naam, en zijn zoon en opvolger, Praboe Wangi,
de Overwinnaar, was zelfs nog grooter dan hij. In de rotsige
heuveltoppen van den Gedehketen ziet de volksoverlevering de
ruInen van het schitterende paleis, dat hij op die hoogten bouwde:
de zaal, waarin de troon van goud en ivoor stond, de koepeldaken van zijn harem, en de gekanteelde torens, waarin zijne onoverwinnelijke krijgslieden de geheele wereld trotseerden, duizend
jaar geleden. De zuidelijke wand van den Gedehkrater omringt,
als een onneembaar bolwerk, het paleis en de tempelhoven.
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De hindoesche tijd heeft echter in deze streek geloofwaardiger
overleveringen nagelaten, dan die omtrent Praboe Wangi's fantastiek paleis op de bergen.
Dicht bij een inlandsche kampong, die haar naarn van die
nabuurschap afleidt, vindt men den zoogenaamden Batoe Toelis:
een veld, bedekt met eene menigte steenen zerken, sommigen op
den grond liggend, anderen nog rechtop staande, die versierd zijn

Gomboom in den Plantentuin

met basrelieffiguren en overdekt met inscripties. Men heeft het
opschrift van de grootste dezer gedenktafels, in oud-javaansche
letterteekens gebeiteld, ontcijferd ; het verheerlijkt de deugden en
roemrijke daden van een Hindoekoning. En de uitgesleten woorden
en grove afbeeldsels, nog herkenbaar op de andere steenen, vermelden waarschijnlijk vorsten en veldheeren uit denzelfden tijd.
200
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„Een pad dat van den zonneschijn in blond-geappelde schaduw, en van schaduw
weer in zonneschijn voerde"
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Het bogorsche landvolk heeft eene groote vereering voor die
relikwieen van een roemrijk verleden.
Karrevoerders, loopende naast hunne logge door buffels getrokken pedati,' die zoo bedaard over de verschroeide wegen
knerpt; landbouwers, die met den lichten houten ploeg over den
schouder, het geduldige span ossen voor zich uitdrijven naar
het veld; vrouwen van de omliggende heuveldorpjes, die in Zondagskleedij en met melati-bloemen in haar kondeh gewrongen,

Gezieht op de hoogte bij Batoe Toelis, Buitenzorg (Rijstvelden)

naar de bogorsche markt gaan, alien poozen ze op hun tocht,
om op deze gewijde plek een kort gebed te prevelen of een offer
te brengen — een handvol bloemen, wat wierook en boreh, of
zelfs chineesche offerstokjes en papieren lantaarntjes.
Het valt moeilijk te beslissen, of het een huldebewijs is aan die
oude koningen en helden, wier ten ruwste gemodelleerde afbeeldsels
• Karren waarvan de wielen uit houten schijven hestaan.
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de steenen versieren, en wier geesten, naar zij gelooven, nog altijd
op de plaats ronddwalen ; of eenvoudig eene fetischistische vereering
voor de blokken graniet en de zonderlinge teekens die er op gebeiteld staan. De aanbidders zelf schijnen het nauwelijks te weten.
Wanneer men het hun vraagt, antwoorden ze dat zij doen zoo
als hunne vaderen gedaan hebben en zoo als het dus goed moet
zijn ; tenzij ze alleen maar glimlachen, en de wel wat ontoepasselijke opmerking maken dat zij geloovige Mahomedanen zijn.
Dat beweert overigens iedere Javaan, behalve de enkelen, die tot
den christelijken godsdienst zijn overgegaan. En tot op zekere
hoogte zijn de Javanen ook Mahomedanen ; zij zeggen de mahomedaansche gebeden en geloofsbekentenis op, gaan naar den
Messigit', wanneer ze er zin in hebben; houden den Ramadan
zeer streng, en indien zij het kunnen bekostigen, vervullen zij
den heiligen plicht van den Mahomedaan, door den pelgrimstocht naar Mekka te volbrengen, en teren, vandaar terug gekeerd,
voor altijd op de beurs van hunne bewonderende geloofsgenooten.
Maar voor de rest kan men Napoleon's uitspraak betreffende
de Russen, met een variatie op hen toepassen : krab aan den
Mahomedaan, en ge vindt er den Hindoe onder ; krab aan den
Hindoe, en ge vindt den fetisch aanbiddenden heiden. Op dezelfde
wijze als zij godsdienstige begrippen dooreen haspelen, verdraaien
zij ook historische feiten en overleveringen, om ze te doen strooken
met de heerschende meeningen van den dag.
Hoewel zij Batoe Toelis bijv. vereeren als eene herinnering aan
het hindoesche keizerrijk, aanbidden zij het tegelijkertijd als een
gedenkteeken van de zegepraal van het Mahomedanisme.
Volgens hen zijn die ruw gevormde steenen, waarvan er, zooals
zij beweren, meer dan achthonderd over de geheele streek verspreid
liggen, de in graniet veranderde gestalten van Siliwangi, den laatsten
koning van Padjadjaran, en van zijne volgelingen, die op deze
* Moskee.
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plek, hun laatste wijkplaats op de vlucht voor de overwinnende
mahomedaansche legers, door Toewan Allah in steenblokken
herschapen werden, tot straf voor hunne hardnekkige weigering
om den Islam te omhelzen ; en zij hebben uitgemaakt dat het
opschrift, waarin de hindoesche vorst verheerlijkt wordt, dit
wonder vermeldt.
Een zweem van romantiek hangt aan de grimmige legende,
als eene teerbladerige bloem aan een rots.
Het verhaal betreft den afdruk van een voet op een der steenen

Bamboebrug bij Batoe Toelis

zichtbaar, en eene schoone prinses die dezen afdruk, eeuwen geleden,
daar achterliet.
Van de geheele schare, die met Siliwangi vluchtte, ontkwam alleen
zij, de gemalin van Siliwangi's zoon, den dapperen Poerwakali,
aan den algemeenen vloek: wat zij had te danken aan de voor211
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bede van een arabischen priester, die haar tot den waren godsdienst
had weten te bekeeren. Zij kon echter haar gemaal niet redden
en zag hem voor hare oogen in steen veranderen.
Maar in haar trouw hart kon de liefde niet sterven, al stierf ook
de geliefde.
De overwinnaar, op zijne beurt overwonnen door hare stralende
schoonheid, smeekte tevergeefs hare gunst af. Zij was niet te
scheiden van haars gemaals levenlooze gedaante ; onder de waringinboomen bouwde ze een hutje, en dag bij dag ging zij den steen,

Barnboebrug over de Tjitaroem bij Tjimahi

die Poerwakali's gelijkenis droeg, hare offeranden, gebeden en
tranen brengen.
En dikwijls sloeg zij, in eene uitbarsting van liefde en smart,
hare armen om het roerlooze beeld, omhelsde het hartstochtelijk
en fluisterde in de versteende ooren zoete woorden, geloften van
eeuwige trouw en bitter-liefelijke herinneringen aan de dagen
die niet meer waren.
Hare onophoudelijk vloeiende tranen vielen neer op den steen,
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dag aan dag, maand aan maand, jaar aan jaar, totdat die ten
laatste zacht en week word als klei, en den indruk opnam en
behield van de teere voetjes, die zoo lang geen andere rustplaats
gekend hadden.
Van die door Batoe Toelis opgewekte herinneringen aan een
overweldigd keizerrijk, een godsdienst met de scherpte des zwaards

Bamboebrug over de Tjitaroem bij Tjimahi

geslagen, en eene liefde sterker dan de dood — naar de vroolijkheid van de Buitenzorgsche races, is een groote stap.
Maar onze moderne zielen zijn gewend geraakt aan zulke
plotselinge overgangen. En in Java, meer dan in eenig ander
land, moet men elk oogenblik gereed zijn, van de tooverlanden
der legende en der historie over to steken naar het hedendaagsche
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„land der Filistijnen". — Het is niet meer dan billijk wanneer
ik me haast er bij te voegen, dat ik dat feest der Filistijnen op
Java, de races te Buitenzorg, niet alleen amusant, maar ook zeer
belangwekkend heb gevonden. Op de volgepakte tribunes krijgt
men een indruk van den beaumonde in de kolonie, zooals nooit
of nergens anders gevonden kan worden. Stijve ambtenaren en
heeren van den handel uit de heete steden, met hunne keurig
gekleede bleeke vrouwen en dochters, vermengen er zich met
bruin gebrande planters uit het binnenland en roodwangige
jonge meisjes uit de heuvelstreken, in witte mousseline japonnetjes, versierd met bloemen zooals ze in Europa bloeien.
En het schouwspel van de wedrennen, op zich zelf al opwindend, wordt nog interessanter gemaakt door de veranderingen
en transformation, die de door en door noordelijke sport onder
de zon der tropen heeft ondergaan: — Sandelwoods en Battaksche
hitjes vervangen er de renpaarden; inlandsche staljongens, die de
stijgbeugels met naakte voeten omklemmen, de jockeys; en zwijgende bontgekleurde menigten, de donkere massaas die schreeuwen
en hoera roepen te Epsom en te Lonchamps.
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Met meer westersche begrippen en instellingen, hebben de
Hollanders op Java ook de herstellingsoorden ingevoerd. Vroeger
eenzame heuvels dragen nu hotels en paviljoens op hunne ontwoude toppen; in de bosschen, waar enkele jaren geleden de
schuwe antilopen graasden, worden pic-nic's gehouden, en de
luidruchtige boomkrekels zijn door walsen van Strausz tot zwijgen
gebracht. In de streek ten zuiden en ten oosten van Batavia,
in het hoogland rondom den Gedeh en in de Preanger Regent
schappen, zijn er verscheidene van die herstellingsoorden. Gedurende de maanden dat de Oostmoesson de lagere vlakken uitdroogt, is de lucht daar zuiver en koel.
Zoo heeft men Tji-Panas, Tji-Bodas, Soekaboemi, Sindanglaya,
Tjandjoer, Bandong, en wat oostwaarts Garoet, alle plaatsen die
van Batavia uit gemakkelijk te bereiken zijn. De hotels zijn er
over het algemeen ruim, luchtig en zindelijk, zoo al niet elegant;
het eten is tamelijk goed, en de prijs niet te hoog: circa vijf gulden
per dag is de gemiddelde berekening door heel Java.
15
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De Preanger Regentschappen, waarin Garoet, Bandong en
Tjandjoer zijn gelegen — de Tuin van Java wordt de streek
met recht genoemd — herinneren den reiziger in meer dan een opzicht
aan het italiaansche heuvelland.
Men vindt er dezelfde zuiverheid van lijn in de profielen der
bergketenen, dezelfde doorzichtigheid van atmosfeer, die op een
afstand gelegen voorwerpen vlak bij doet schijnen, en den omtrek
teekent meer dan het relief; hetzelfde juweelige geflikker in de
kleuren van het landschap, in het veeltintig groen van dal en bergrug,
in de afwisselende schakeeringen van het water, en in het blauw,
opaal en rose-achtig paars der verten, onder een azuren hemel.
De lucht is er dun en koel; s avonds moet men een vuurtje
stoken om warm to blijven; en wandelingen van eenige uren
lang vermoeien noch verhitten in dit opwekkend klimaat, dat
zelfs inlanders hunne van nature langzame bewegingen doet
verhaasten, en hunne bruine gezichten kleurt met een wa gs van
gezond rood.
In de velden ziet men koren in plaats van rijst, en op sommige plaatsen wuift de gouden tarwe. De tuinen geuren van
reseda, heliotroop en anjelieren ; mosrozen bloeien er, fluweelige
pensees, geraniums, fuchsia's, phlox in al hare tallooze kleurschakeeringen, en de teere vergeet-mij-nietjes, die herinneren aan
de beken en vochtige weiden van Holland. Op enkele tijden van
het jaar zijn de heuvels purper van de bloesems der rasamala's —
een imposant prachtige boom, die zijne eerste takken pas uitspreidt
op honderd voet boven den grond, en welks top soms eene
hoogte bereikt van honderd-en-tachtig voet. In de bosschen vindt
men de heerlijkste orchideen, naast paddestoelen van buitengewone
dimensies, — er zijn er met drie voet middellijn — en zonderlinge
en schitterende kleuren. Aan alle kanten speelt de glans van
stroomend water, zoo doorzichtig als de lucht, dat in ontelbare
watervallen de rotsachtige berghellingen afspringt en uitgegoten
ligt in breede stille meeren, die de omringende bergtoppen
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weerspiegelen en de drijvende wolken. Wanneer men hoogere
vlakten bereikt, van circa vierduizend tot zesduizend voet en meer
boven de oppervlakte der zee, verandert het karakter van het
landschap hoe langer hoe sterker. De flamboyant, de kambodja,
de tjempaka, en de vele andere grootbloesemige boomen, die
zoo kenmerkend zijn voor de tropen, verdwijnen langzamerhand.
Het gebladerde verandert van karakter: het is minder fantastisch
van vorm, minder weelderig,' en anders getint dan het loof van
de bosschen in de laaglanden.
Het sombere groen der vlakten, dat onder den fellen zonne-

Bij Garoet

schijn bijna zwartige tinten aanneemt, maakt plaats voor een
levendig smaragd, met een zachtgeel toetsje er in.
Dan komen dichte bosschen van tjemara's, een soort conifeer,
waarvan het doffe grijzige loover aan optrekkenden herfstnevel
doet denken en langzamerhand verschijnen de eiken en kastanje2 23
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boomen, en dan de eschdoorn, die zijne waaierachtige bladeren
aan helder roode stengels heen en weer wiegt.
Viooltjes bloeien in mossige kuilen. Op de nevelachtige bergtoppen van Tosari kan men Alpenbloemen plukken.
Hier is de omgeving boven alle beschrijving grootsch — een
landschap van hooge bergketenen, watervallen, afgronden en
deinende wolkenzeeen.
De temperatuur is er bijna te laag; den heelen dag door
branden groote vuren in de hotels, en de wolken drijven door
de veranda's. Het eenige wat den reiziger nog aan de tropen
herinnert, is de heerlijke pracht van orchideeen, die hier groeien.
In de vierde zone, op eene hoogte van zeven- tot tienduizend
voet, verdwijnen ook de orchideeen. Fen europeesche plantengroei bedekt de bergtoppen en het kille plateau van den Djeng,
waar naast elkander vier wonderlijke meeren, een groen, een
blauw, een geel en een zuiver kleurloos, in het zonlicht liggen
te glinsteren, en waar het 's nachts vriest.
Over die wonderen van het javaansch berglandschap is genoeg
geschreven en verteld door enthousiaste reizigers.
Maar hier en daar kan men aardige hoekjes en plekjes vinden,
waarvan de menigte niet weet, en die niet minder, maar anders
mooi zijn. Onder die plaatsen, waarvan nog geene spoorwegen
en hotels de bekoorlijkheid bedorven hebben, zijn er weinigen
zoo liefelijk als het land rond den Tjerimai, waar ik eenige gelukkige Juni-dagen mocht doorbrengen.
De Tjerimai, een uitlooper van het trotsche Preanger gebergte,
is gelegen op de grenzen van de Preanger Regentschappen en
Cheribon, welks breede groene vlakte en moerassige kust de
berg met zijn fraai gevormde kruin, die een baken is voor zeelieden, beheerscht.
Van Batavia uit gaat de weg die er heen voert, door het mooiste
gedeelte van Java, voorbij Buitenzorg en Bandong, recht door
de Preanger.
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Rantja-ekkek, een dorp in de wijde vlakte, die ongeveer een
uur ten oosten van Bandong begint, is het laatste spoorwegstation
op de route.
Daar eindigt het leven, het gehaast en gewoel van de westersche
beschaving, als door een onzichtbaren slagboom tegengehouden;
de reiziger komt het werkelijke Java binnen, het Java van den
Javaan, het stille land van overvloed, met zijne bewoners, die het
leven gemakkelijk opvatten, zonder zich veel meer om den dag
van morgen te bekommeren, dan de hooge gandasolilelies op
hunne velden.
Toen wij, mijne vriendin die ik naar hare villa in de bergen
begeleidde en ik, hier aankwamen, was de dag pas aangebroken.
De bergtoppen, die de vlakte ten westen omzoomen, hadden
reeds hunne sobere dagtinten aangenomen — grijsachtig bruin
en donkergroen. Maar de verre keten ten oosten teekende zich
in paarsen schijn af tegen een hemel van karmozijnrood en oranje,
en de daartusschen liggende vlakte was een meer van wit-golvenden nevel.
De lucht had een eigenaardig zoetigen smaak, — als van eene
flauwe vrucht — die me herinnerde aan vroege herfstochtenden
in Europa. Het was er koud ook. Onze maleische bedienden liepen
met doeken om hoofd en schouders getrokken, en de adem van
de paardjes, die aan het station op ons wachtten, bleef als een
wolk om hunne manen hangen. We waren dankbaar dat we
plaids in het rijtuig vonden.
De weg lag recht voor ons — eene lange witte streep door
het zachte nevelige groen der vlakte.
Terwiji we verder reden, begon de roze schijn, die op den mistigen
bergkant links glansde als een handvol neergestrooide rozen, zich
uit te spreiden en in de vallei af te glijden, hoe langer zoo sterker
blozend, totdat de heele wijde nevelige vlakte overgoten was met
purper. De mist begon zich op te lossen en dreef naar boven
in scharlaken wolkjes. Plotseling steeg de groote gouden zon op
2 29
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van achter de oostelijke bergtoppen, en de dag stroomde ons
tegen. Het landvolk was al aan den arbeid. We ontmoetten
onderweg kinderen, die geweldige grauwe buffels voor zich uit
dreven in een dorpje, dat we voorbij reden, waren de vrouwen
bezig rijst te stampen, de stilte van den morgen brekend met het
rhythmische geklik-klak van hare houten stampers. Hier en daar
bewogen groepen wieders zich door de rijstvelden.
Hoog boven in de lucht zweefden en zongen de leeuweriken
het was voor het eerst dat ik in Java hun zoet schel gekwinkeleer
hoorde. Na een pool vloog een kwartel vlerk-ratelend op, bijna
van tusschen de hoeven der paarden. Men vindt ze veel in die
streken, en op enkele tijden van het jaar komen hier jagers in
grooten getale te zamen om er op te schieten.
Toen we van het spoorwegstation vertrokken, had ik gedacht
dat we in ongeveer een half uur de bergketen, die de vlakte ten
noorden afsloot, zouden bereikt hebben. Maar de klare atmosfeer
houdt er een eigen perspectief op na, bedriegelijk voor oogen die
er niet aan gewend zijn. Na om en bij twee uren snel doorrijden,
waren we nog in de vallei aan beide kanten onmetelijke vlakten
van zacht blauwig groen, vol van de duizend licht- en schaduwplekjes, die de eigenaardige schoonheid van die terrasvormige rijstvelden uitmaken, en rond alom de omringende toppen, die niet
merkbaar dichterbij leken dan in het begin.
Bij elke kromming van den weg, meende ik dat we den
voet der bergen bereikt hadden. En telkens weer, schenen ze
terug te wijken als wij naderden, tot dat ik begon te denken
aan een toovermuur, die den gevangene altijd omsluit, waarheen
hij zich ook keert, en de wensch uit die door bergen omsloten
vlakte te ontkomen, tot een koortsachtig verlangen klom.
Ten laatste kwamen we er uit, door een nauwen pas, tusschen
twee steile groene hoogten : en de weg begon te klimmen.
Hier, in de diepe bergpassen en valleien, was de lucht veel
koeler dan op de zonnige vlakte.
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Waar de weg zich verbreedde, \verd hij overschaduwd door
hooge njamploengboomen, die den grond bestrooiden met hunne
witte doorzichtige bloesems; de koelte was doortrokken van
hun zachten frisschen geur, die aan maartsche viooltjes doet denken.
Intusschen hadden we van paarden gewisseld bij een „gladak",
een soort loods, die tegelijk als stal, schuur en herberg voor den
gaanden en komenden Inlander dient.
En weer draafden onze paardjes goedsmoeds verder, tot ze

Een aanzienlijke Javaansche

plotseling aan den voet van een berg bleven stilstaan. Nu zijn
7) Gladakkers", zooals die leelijke hitjes genoemd worden, bekend
om hun nukken en kuren; ze blijven dikwijls zonder eenige
reden midden op den weg stokstijf stilstaan, weigerende een poot
to verzetten. Maar ditmaal merkte ik al spoedig, dat geen booze
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luim hen bewoog; ze kenden hun plicht, en wisten dat het
optrekken van rijtuigen tegen dien specialen heuvel in geenen
deele daartoe behoorde.
Toen de staljongens ze uitgespannen hadden, gingen ze naar
den berm, en begonnen het dauwig gras af to knabbelen alsof
hun taak voor dien dag afgedaan ware.
En straks verschenen hunne plaatsvervangers, een paar geweldige
grauwe buffels, door hun eigenaar voortgedreven.
Langzaam daalden de majestueuze dieren den berg af, terwijl
ze den breeden prachtig gehoornden kop en den enormen nek
onder het driehoekige bamboezen juk bogen, en de adem in wolken
uit hunne breede neusgaten bliezen. Zij trokken het rijtuig bergopwaarts zonder eenige merkbare inspanning, steeds voortbewegende met denzelfden langzamen, gestadigen vasten tred, dien zij
noch om de ongeduldige kreten van onzen toekan koedah,' noch
om den prikkel, dien hun eigenaar hanteerde, ook maar een oogenblik verhaastten.
Op den top bleven ze uit eigen beweging staan, en zoodra ze
hun nek bevrijd voelden van het tuig, keerden ze zich om en
gingen heen.
Toen ze langs mij heen stapten, en de gebogen hoorn van
den eenen, juist voorbij mijn schouder streek, leken ze me de
belichaming van onweerstaanbare kracht, zich zelven niet bewust
en geduldiglijk onderdanig.
Hun groote mooie oogen hadden eene uitdrukking van gedweeheid, die bijna aandoenlijk was in zulk een ontzaglijk schepsel.
Na dien steilen berg, werd de stijging geleidelijker en de paardjes
draafden in flinken gelijken pas verder. De weg ging nog steeds
in zig-zag voort tusschen steile berghellingen, dicht begroeid met
palmopslag, pisang en donkerlooverig struikgewas, dat het uitzicht
op het landschap belette.
* Staljongen.

234

Pangeran Adhipati Mangkoe Boemi (Djokjakarta)

Ratoe Augger (Eigen zuster van den Sultan van Djokjakarta)

IN DE BERGEN

Deze eentonigheid brak eerst toen wij op een plek, waar de
weg wat breeder werd, en een onstuimige beck, die den berg
kwam afspringen, uit een primitieve bamboezen waterleiding te
voorschijn spoot, aan een inlandsche markt kwamen.
Een half dozijn naakte kinderen waren onder den ijskouden waterstraal aan het baden, terwijl hunne ouders stonden te loven en
te bieden voor de smalle kraampjes, die tegen den steilen bergrug
aangekleefd hingen als zwaluwnesten tegen een huismuur.

„Waren de vrouwen bezig rijst te stampen"

Toen wij naderden, hurkte het heele troepje, mannen, vrouwen
en kinderen, met eene en dezelfde beweging neer, als poppen aan
een draadje.
Een mollige kleine, mond en vuisten vol snoepgoed, stond ons
met van verbazing opengesperde oogen aan te staren, maar
zijne moeder kreeg hem nog juist bij tijds beet en trok hem
neer op zijne dikke hurken; en het heele groepje bleef in die
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neergebogen houding totdat ons rijtuig de kromming van den
weg omgeslagen was.
In Batavia, Nvaar de manieren van de inlanders door hunne
aanraking met Europeanen eene verandering hebben ondergaan
— ten kwade zooals sommigen beweren — had ik nooit die
bizondere manier van groeten opgemerkt. En ik beken dat ik
er pijnlijk door getroffen werd, te meer daar mijne vriendin mij
vooraf gewaarschuwd had, dat de inlandsche etikette verbiedt
den onderdanigen groet ook maar met een hoofdknik te beant-

Stroomversnelling in de Tji-Taroem bij Tjimahi

woorden. Ik weet niet wat ik de scherpste vernedering voor
menschelijke waardigheid vond, den kruiperigen ootmoed van
dien in het stof buigenden groet, of de schijnbaar opzettelijke
insolentie waarmede wij veinsden dien niet te bemerken. En toch,
de eenige manier om den zeden en gebruiken van een land recht
te doen wedervaren, is ze te beoordeelen van het standpunt der
inboorlingen, en voor een Javaan ligt er niets onwaardigs in een
eerbewijs dat ons als slaafs voorkomt. In de tegenwoordigheid
240
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van een meerdere hurkt hij neer, zooals een Europeaan zou opstaan.
Het is een teeken van eerbied, meer niet. En dat de meerdere
dien groet schijnbaar niet bemerkt, is niet onbeleefder gemeend
dan wanneer in Europa een heer met een knikje antwoordt op
het pet afnemen van een boer of een handwerkman.
Op het punt van etikette zijn de Javanen oneindig meer nauwgezet dan eenig westersch yolk van onzen tijd. Men zou, geloof ik,
zelfs kunnen zeggen, dat zij de Spanjaarden uit den tijd van
Philips II nog overtreffen in de ingewikkeldheid van hun vormenwetboek en in hun strikt vasthouden er aan. Elke omstandigheid

„Ontelbare watervallen springen de berghellingen af''

of gebeurtenis, die in het leven kan voorkomen, is voorzien, en
de gedragslijn, die daarbij in het oog gehouden moet worden, is
vastgesteld in de ongeschreven wetten van den „adat", houding,
handbeweging, woordenkeus, zij zijn tot in de geringste bizonderheid geregeld. Bovendien is het niet alleen de kwestie van
eene bepaalde wijze van zich uit to drukken: ook de taal
is onderworpen aan de regeling van den adat, die drie van
elkaar afgescheiden en volkomen verschillende soorten van
javaansch onderscheidt, al naar dat iemand tot zijn meerdere,
zijn gelijke of zijn mindere het woord richt. Voor het spreken
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tot iemand hooger in rang bestaat het kromo; bevelen tot een
ondergeschikte worden in het ngoko gegeven; vrienden die
familiaar met elkaar praten doen dit in eene derde taal, waarin
elementen van de beide anderen voorkomen. De theorie van die
drie soorten javaansch is een wetenschap op zich zelf en voor
een Westerling niet gemakkelijk to leeren. En toch is dat een

Waterval van de Tji-mahi (Preanger)

absoluut noodzakelijk iets voor dengeen, die de achting der
inlanders wit verwerven; want het gebruik van een ngoko woord,
wanneer een kromo op zijn plaats ware geweest, zou den
spreker brandmerken met den onuitwischbaren stempel van onwelopgevoedheid en onbetamelijkheid. boen de Bijbel in het
Javaansch vertaald werd, bleek die eigenaardigheid in de etikette
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aanmerkelijke moeilijkheden op te leveren, en de zendelingen
moesten den raad van ontelbare autoriteiten inroepen, en duizenden precedenten vergelijken, eer zij konden beslissen of Christus
Pilatus in kromo, in ngoko, of in de derde taal behoorde aan
te spreken. Een taalfout zou onvermijdelijk het prestige van den
nieuwen godsdienst benadeeld hebben en op zijne belijders en
leeraars zou de blaam zijn geworpen van onwelopgevoed te zijn.
Om aan diczelfde beschuldiging te ontkomen, moesten ook
mijne vriendin en ik het landvolk op de markt zien neerhurken
op den stoffigen weg, en voorbij rijden, zonder er eenige notitie
van te nemen.
Tegen elf uur bereikten we het hoogste punt van onze reis —
een richel op den bergrug, die Njadas Pangeran heet.
Hier verdwenen plotseling de bergen aan onze rechterhand, en
de breede groene vlakten van Cheribon lagen voor ons, verblindend van zonlicht en stroomend water.
Aan onze voeten, ver beneden, lag een bruin gehucht te midden
van sawahs, als een leeuwerikennest in het klaverveld ; en de
bergen waartusschen sedert zonsopgang onze weg heengeslingerd
was, hingen ver in het westen als mare wolken, bruin en paars
van tint en verrukkelijk halfdoorzichtig lichtblauw.
We maakten eene halte van enkele minuten om de paarden
`vat te laten uitrusten, en gaarden intusschen armen vol van eene
prachtige orchidee, die overvloedig op de helling groeide—bloesems,
groot en glanzig als sneeuwvlokken, met een tintje karmijnrood
op het grootste omkrullende bloemblad. ben vervolgden we onze
reis langs een weg, die gestadig daalde naar de vallei.
Eene modderige rivier, die er doorheen stroomt, moesten we
op een primatief soort pont passeeren — rijtuig, paarden en al
kwamen op een vlot te staan, dat een paar dozijn inlanders over
het ondiepe water trokken en duwden.
Aan den anderen oever begon de weg weer te klimmen ; we
hadden den voet van den Tjcrimai bereikt, en na een rit van
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nog twee of drie uren over een gelijken weg, voerende langs
bloeiende velden suikerriet, die wuifden in den wind met duizenden
glanzig-groene `impels, bereikten we ten laatsten ons doel —
het bamboezen huisje op de helling, waar mijne vrienden een
pons lang koelte en frissche berglucht kwamen inademen, wanneer de hitte het verblijf op hun bezitting ondragelijk maakte.
Het was omstreeks vier uur 's namiddags, toen wij het hek van
den tuin binnen reden, en de atmosfeer was even koel als op
den vroegen morgen.
De wind suizelde door de hooge met bloesems overdekte
njamploengboomen langs den weg ; de lucht rook naar water en
vochtigen steen ; ik hoorde het murmelen van een beekje in zijne
rotsige bedding.
Dit was het land, waarvan het heete, wit-bestoven Batavia de
hoofdstad was.
Het scheen nauwelijks to gelooven.

Maleier
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Vlak bij onze villa op de berghelling van den Tjerimai, lag
eene inlandsche dessa. Maar we waren er al een poos geweest,
voor ik het merkte. En het eerste zien van het dorpje was eene
verrassing voor mij, even verrukkelijk als plotseling.
Dat geviel op een koelen klaren morgen, toen wij op weg
waren naar het gewijde bosch van Sangean en het meer der
vele legenden in zijn schaduw.
We hadden al een poos gereden langs vat de zoom leek van
een bizonder dicht bamboebosch, toen er op eens in den wal
van aaneen gedrongen stammen een tires kwam, en we daar
binnen een groepje bruine hutten zagen, met bloesemende vruchtboomen er tusschen, en een goed onderhouden pad in het midden
waarop kinderen aan het spelen waren.
Een landbouwer kwam er aan, zijn buffelspan voor zich uit
drijvende; vrouwen gingen heen en weer, wateremmers en met
vruchten beladen vlakke korven op haar recht opgeheven hoofd
dragend ; het was een bedrijvig dorpje midden in het bosch.
Wij gingen die poort van ongekorven hout binnen; van de
zonnige helling de groene schemering der boomen in, en kwamen
op den dorpsweg waar het wemelde van schaduw en zonnevlekken.
Die straat was zoo keurig schoon gehouden als een tuinpad.
De hutten aan weerszij zagen er welvarend uit; elk stond op
zijn eigen lapje grond, omgeven door vruchtboomen — manga's,
pisangs en djamboes, die den grond purper kleurden met hunne
afgevallen bloesems.
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De rijstschuren, in den vorm van
een kinderwieg, nauw van beneden
en naar boven toe breed uitloopend,
Nvaren vol zoete nieuwe rijst, en in
de stallen stond weldoorvoed vaalbruin vee geduldig te herkauwen.
Ik zag geen mannen op het pad:
ze waren zeker allen buiten op de
rijstvelden aan den arbeid. Maar hier
en daar, onder de afdaken van de
huisjes, zaten vrouwen voor hare
weefgetouwen ijverig saronggoed te
weven. En voor de deuren rolden
mollige bruine kindertjes in het zand.
We gingen een huisje voorbij,
waar een zeer oud man met een
Rijstschuur
kindje zat te spelen, zoo'n allerliefst
fijn popje, dat we onwillekeurig stil
bleven staan om het te bewonderen.
Met een trotschen glimlach vertelde hij ons dat het zijn achterkleinkind was. De vader en moeder
woonden bij hem in, evenals al de
andere leden van zijn talrijk gezin,
zoons en dochters, en kleinzoons
en kleindochters, die elk op hun
beurt getrouwd waren en man of
vrouw in het ouderlijk huis hadden
gebracht.
„Er zijn er wel twee dozijn",
zeide de patriarch met zelfvoldoening. Hem hadden inderdaad
Rijstschuur
de goden verhoord, toen hij het
IV
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gebed uitsprak, dat alle javaansche paren op hun huwelijksdag
opzenden : „Geef ons een nageslacht, gelijk aan de wijdgetakte
kroon van den waringinboom". De aarstvaderlijke grijsaard,
die op zijn hulpeloozen ouden dag vertrouwde op den eerbied
en de liefde zijner kinderen, deed denken aan den oertronk, in
het afsterven nog gesteund door de krachtige jonge stammen,
die er rond om heen zijn opgeschoten.
Wij vroegen naar zijn huisgezin. De kinderen, zei de oude man,

„Geef ons een nageslacht gelijk aan de wijdgetakte kroon van den waringinboom"

waren alien op het veld er konden geen handen van het werk
gemist worden nu. Aileen zijne jongste kleindochter, de moeder
van het kindje, was thuis gebleven om naar den kleine te kijken
en het gemeenschappelijk middagmaal te koken.
Daar zat ze, aan haar batikraam, bloemen en kapellen op het
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saronggoed te schilderen. Het meisje keek op terwijl hij sprak,
ons een vriendelijk gezichtje toekeerend, en glimlachte.
„O, wel gelukkig waren zij, die in de bosschen en velden leven,
als zij hun geluk slechts kenden". Het kwam me voor dat deze
dessabewoners het deden.
En ik vulde mijne oogen en mijn hart met het tooneeltje voor
mij: — de lage bruine daken tusschen de vruchtboomen, de
vroolijk spelende kinderen, de vrouwen die rustig kwamen en
gingen, bezig met haar dagelijkschen arbeid, en over dat alles de
suizelende koelte en het zachte groene licht van het bamboesloover. Ik gaarde er al de blijde schoonheid van, opdat het mijne
gedachten frisch en geurig mocht houden, wanneer ik teruggekeerd zou zijn naar de wereld daar buiten, naar de vermoeidheid, het koortsige jachten en de zorg, waartoe wij, die behooren
tot het overwinnende ras, ons zelf veroordeeld hebben.
Toen wij verder reden en het in 't woud genestelde dorpje
tusschen de plooien van de bergketen verdwenen was, als de
liefelijke droom, die het mij bijna scheen, hoorde ik dat dergelijke
gehuchtjes bij honderden over heel Java verspreid te vinden zijn.
De aanleg en het algemeene voorkomen van die inlandsche
dorpen zijn altijd dezelfde — een groep hutten, elk op zijn eigen
lapje grond, omgeven door een groene haag; een hoofdweg, die
er door heen voert, en waarvan verscheidene zijpaden uitgaan;
in het midden een open, door waringinboomen beschaduwd
plein voor de moskee; clan een dicht bamboebosch, dat het
geheel omsluit en het dorp volkomen aan het oog onttrekt.
In het rond strekken zich weilanden, rijstvelden en kokosaanplantingen uit, die veelal het eigendom der gemeente zijn.
Waar deze bizondere vorm van bezit de heerschende is, wijzen
de dorpsautoriteiten gedeelten der gemeentevelden in vruchtgebruik toe aan diegenen onder de dessabewoners, die in ruil de
verplichting op zich willen nemen om zekere belastingen te
betalen en zekere plichten, aan het grondbezit verbonden, te ver256
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vullen; hiertoe behoort hoofdzakelijk het in orde houden van
wegen en irrigatiewerken, het bewaken der poorten en het 's nachts
door de straten patrouilleeren.
Bovendien zijn zij, bij alles \vat in verband staat met de bebouwing

Rijstverkoopsters

van die velden, gehouden de voorschriften van den adat, en
verder alle regelingen te volgen, die de dorpshoofden goed vinden
in te stellen.
Op dit punt wordt een zeer scherp toezicht uitgeoefend om te
voorkomen dat de tijdelijke bezitter, uit onwetendheid of nalatig257

IN DE DESSA

heid, het veld uitput, dat bij afloop van zijn huurceel aan een
ander lid der gemeente zal worden toegewezen.
Ongehoorzaamheid aan de bevelen van de dorpsoverheid is
strafbaar door een verbeurte van recht van vruchtgebruik.
In de meeste residenties wisselt het communaal met het persoonlijk eigendom af.
Volgens het oude gebruik, dat bekrachtigd is geworden door
het Regeerings-Reglement, verwerft ieder die uit eigen vrijen wil
een stuk woesten grond ontgint, het bezit van dien grond en hel

Eene vrouw katoen van de pitten zuiverende en een man een bamboezen
zeef vlechtende

recht om het aan zijne erfgenamen na te laten, het „individueel
erfelijk bezit", zooals de rechtsterm luidt.
Elke inlander, die op die wijze land wenscht te verkrijgen, kan
toestemming vragen aan het Gouvernement, dat nu de plaats der
oude Sultans ingenomen hebbende, beschouwd wordt „als Souverein
van den grond". Die toestemming wordt nooit geweigerd.
Zoodat onder het communale stelsel, zoowel als onder dat van
het persoonlijk eigendom, iedereen die werken wil, zeker kan
258
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zijn voor zich en zijn gezin het levensonderhoud te verdienen.
Er behoeven geen werkeloozen te zijn; er zijn geen armen in
onzen zin van het woord.
Verder dient nog vermeld, dat het recht van vruchtgehruik

Javaansch huisgezin

onder het gemeentestelsel veranderd kan worden in persoonlijk
bezit. Doch het overgeerfd gemeenschaps-gevoel is bij de dessa
lieden zoo sterk ontwikkeld, dat zij slechts zelden, zooal ooit, gebruik maken van de faciliteiten hun door de wet op dat punt
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verschaft ; zij geven er de voorkeur aan, dat de grond aan de
gemeente zal blijven toebehooren.
Zooals te verwachten was, openbaart het solidariteits-beginsel,
dat uit die wetten en gebruiken spreekt, zich zelfs nog sterker
in het huiselijk leven van het dessavolk.
De banden des bloeds — zooal niet die des huwelijks — zijn
onder hen zeer sterk.
Ouders zijn zoo volkomen zeker van de liefde en eerbied

Vlechtsters

hunner kinderen, dat zij dikwijls, wanneer zij ouder worden,
hun geheele hebben en houden aan hen afstaan, er zich mede
vergenoegende voor de rest hunner dagen door hunne zoons en
dochters onderhouden te worden.
En zelfs de verste bloedverwant, die even als de naaste, broeder
of zuster genoemd wordt, kan in geval van nood, op hulp en
gastvrijheid rekenen. Ouders zijn vrij om over hun eigendom
te beschikken zooals zij dat goedvinden, en zij geven soms alles
aan den eerstgeborene, zonder dat een der andere kinderen daar
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tegen opkomt. Maar even vaak wordt de erfenis aan alien gezamenlijk nagelaten, en in dat geval wordt het ouderlijk huis
vergroot om plaats te maken voor al de getrouwde zoons
en dochters met hunne gezinnen; zij deelen gelijk op in de
opbrengst der velden, zooals zij ook gelijk op-deelen in den arbeid.
Zoo blijkt, trots alle veranderingen en toevallige afwijkingen,
het communistisch beginsel steeds van kracht, zoowel in het
huisgezin als in de gemeente. Men kan met recht zeggen dat
de dessa het ouderlijk huis in het groot is van den Javaan. Al
de bewoners zijn zijne magen en naaste bloedverwanten, wier
belangen de zijne zijn, wier welvaart of armoede aan de zijne
verknocht is, en die zijne natuurlijke bondgenooten zijn in de
verdediging van het gemeenschappelijk erfgoed tegen den vreemdeling. De bamboezen omheining, die de dessa en de omringende
velden — het gemeenschappelijk eigendom van alien — afbakent
en verdedigt, is het zinnebeeld van die opvatting.
Deze dan zijn de omstandigheden, die het leven van den landbouwer bepalen: — over het geheel een gelukkig leven, vrij van
zware zorgen en overmatigen arbeid, en niet zonder waardigheid
of idyliische gratie.
De dessabewoner moet werken, dat is zeker ; maar hij behoeft
niet te slaven ; eene zeer matige inspanning is voldoende om hem
het voedsel en de kleeding te verschaffen die hij noodig heeft.
Zijne buren zijn zijne bloedverwanten, en, een enkelen twist daargelaten, zijne hulpvaardige vrienden. Hij heeft zelf het dorpshoofd
gekozen, aan wiens autoriteit hij zich onderwerpt, en is vrij om
de voorvaderlijke wet van den adat te volgen, die voor hem de
belichaming is van de hoogste wijsheid en gerechtigheid.
En zijn dagelijksche arbeid in bosch en veld, die maat houdt met
den terugkeerenden rhythmus der seizoenen, wordt geadeld door
menige plechtigheid en ritus, ter eere van de goden, maar tevens
ter vreugde der aanbidders.
Bij die godsdienstge feesten, „sedeka" genaamd, worden der
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godheid offers van bloemen en vruchten gebracht; en het oude
naive denkbeeld, dat wat den menschen aangenaam is ook den
goden welgevallig moet zijn, doet den Javaan op zijn altaar de
eetwaren offeren waar hij zelf het meeste van houdt ; als b. v.
gekruide rijst, vleesch en visch en allerlei zoetigheid.
Hierin handelt hij niet anders dan Joden en Grieken voor hem.
Maar er is eene bizonderheid bij
de javaansche offergebruiken, die
ze onderscheidt van die elker andere
natie en religie, — een trek, waarvan men nooit precies weet of men
er een diep geestelijken zin in moet
zoeken, dan wel de meest naive en
zinnelijke zelfzucht.
Zij gelooven dat de goden van
het geofferde voedsel alleen den
geur genieten; de hemelsche wezens
versrnaden het stoffelijk deel. En
na dus een betamelijken tijd gewacht te hebben, zoodat verondersteld mag worden, dat de onzichtbare en ontastbare essens van het
voedsel door den god is genoten,
richten de offeraars een vroolijk
maal aan van de zichtbare en tastbare deelen, die op het altaar zijn
Inlandsche ambtenaar
achtergebleven, aldus vroomheid
en goede sier in een en dezelfde daad vereenigend.
Zoo al ergens, kan men van Java zeggen dat daar waar de
goden geeerd worden, het yolk wel vaart.
Het zou wat onvriendelijk zijn te gaan onderzoeken of vroomheid dan wel eetlust de drijfveer zij : maar wat ook de reden moge
wezen, de Javanen zijn zeer ijverig in het vervullen van hunne
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offerplichten. Niet alleen de voornaamste gebeurtenissen in het
menschelijk bestaan, als geboorte, huwelijk en dood, en de terugkeerende tijdstippen van het landbouwjaar worden geeerd door
plechtige riten ; maar elk voorval van het dagelijksch leven, Welk
het ook zij, wordt als eene gelegenheid aangegrepen om een sedeka
to houden.
Men offert eene sedeka \vanneer men op reis gaat, of er van
terugkeert, een nieuw huis betrekt, bezit neemt van een nieuw

Bamboewoning Matraman (Batavia)

veld, een contract of overeenkomst aangaat. Meestal wordt het
offer gewijd aan den „Danhjang dessa'', den beschermgeest van
steden en dorpen ; aan de geesten die den grond vruchtbaar maken ;
aan de godin Sri, beschermheilige van den rijstoogst ; en aan
alle de voorouders, tot aan Vader Adam en Moeder Eva toe.
Naast die goedaardige godheden worden echter ook de booze
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geesten, de „Seitans", aangebeden, de vorsten der lucht, even
machtig ten kwade als Dewi Sri en de Danhjang Dessa ten
goede. Zij zijn het, die pest en epidemie zenden, die den zuigeling
doen sterven aan de moederborst, en den buffel op het halfgeploegde
veld dood near vallen; die heele dorpen doen afbranden en den
rijpen oogst wegspoelen door den vloed, en die menschen verleiden tot diefstal, bedrog, roof en gewelddadigheid.

Proefsnit en weging van padi

Waar zij dus zoo machtig zijn in het booze, is het verstandig op vriendschappelijken voet met hen te blijven, en zelfs den
duivel te geven wat hem toekomt : bepaalde offers van eieren,
boreh en melatibloesems.
Die booze geesten, het dient nog vermeld, zijn uiterst jaloersch;
men moet dus nooit roemen op het bezit van eenige begeerenswaar266
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dige zaak, als b.v. eene goede gezondheid, rijkdom, macht, of
bovenal mooie kinderen, opdat ze niet in hun nijd die zegeningen
in vloeken doen verkeeren.
Nederigheid echter, of beter nog, verachting voor de dingen
waar naar de menschen het meest haken, stemt hen goedgunstig.
Om die reden zal eene javaansche moeder haar kind, vooral
wanneer het bijzonder mooi en lieftallig is, dikwijls bij een naam
noemen, die uitdrukt dat zij het onbeminnelijk, leelijk en ten
eenenmale verachtelijk vindt.

Da eerste bewerking van den gemeentelijken grond

Onder de heiligen van den Islam is Jozef, de vader van den
Christenprofeet Jezus, degeen dien javaansche moeders boven
alle anderen vereeren ; van hem smeeken ze de gift der schoonheid of voor hare kinderen. En ze smeeken niet to vergeefs:
javaansche kindertjes zijn allerbevalligst.
Hunne schitterende zwarte oogen en de donkere tint van hunne
zachte huid geven aan hunne ronde gezichtjes eene allerliefste
pikanterie. De blauwe oogen, het blonde haar en de bleeke
18
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gelaatskleur van hollandsche kinderen lijken er niets zeggend
tegen. Nu en dan ziet men onder hen gezichtjes, onschuldig en
ernstig als de engelenkopjes, die op Murillo's doeken de Madonna
in wolkige kransen omzweven. Maar helaas ! die hemelsche herinneringen verbleeken spoedig. De zonnen van slechts weinige
Oostmoessons doen ze geheel verwelken. Als Villon de volwassen

Hen hadji met zijne vrouw

jongelingen en maagden van Java kon zien, zou hij het droefgeestig refrein van zijn klacht om schoone doode vrouwen veranderen
„Maar waar zijn de wichtjes van verleden jaar ?"
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Onder volwassenen is schoonheid even zeldzaam als ze onder
kinderen algemeen is, zoodat bet achteraf wel schijnt dat Sint
Jozef die uitdrukking van mooie „kinderen" letterlijk opneemt en
het gebed op ietwat ironische wijze verhoort.
Van de sedeka's, die den landbouwtijd opvroolijken, zijn die,

Fen hadji met zijne vrouw (Mekka-gangers)

welke met den rijstbouw in verband staan, de gewichtigste. Java
is in werkelijkheid dat, wat volgens de oude overlevering de
naam beteekent — het Land van de Rijst.
2 69
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Het heele eiland is een uitgebreid rijstveld. Rijst op de moerassige vlakten, rijst op den heuvelachtigen grond, rijst op de
hellingen, rijst tot op de toppen der bergen. Van de zode onder
den voet of tot aan den uitersten rand van den horizon, heeft alles
een en dezelfde kleur : het blauwige groen van de jonge, of het
doffe goud van de rijpe rijst. De inlanders zijn alien zonder
uitzondering akkerlieden, die hun leven berekenen naar de seizoenen van planten en oogsten, wier geluk of ellende synoniem
zijn met den overvloed of de schaarschte van het kostbare graan.
En het groote nationale feest is de oogsttijd, met zijne bekronende
plechtigheid, de Rijstbruiloft.
Om de beteekenis van dien vreemden ritus ook maar eenigszins te
begrijpen, dient men in het oog te houden dat de Javaan, evenals de
oude Griek, de natuur bezield waant met een half goddelijk leven.
Voor hem is een boom niet een plant alleen, noch eene rots
slechts een steenmassa, en de zee maar een hoeveelheid water —
evenmin als hij een menschelijk wezen voor enkel een samenstelling van vleesch, bloed en beenderen houdt.
Een verborgen levensbeginsel, onzichtbaar, ontastbaar en machtig
ten goede zoowel als ten kwade, bezielt het oogenschijnlijk-levenlooze voorwerp. In dien zin gelooft de Javaan bijna even sterk
aan de ziel van een plant of rots, als hij aan de ziel van een
mensch gelooft.
En die ziel tracht hij te verzoenen met gebeden, offers en
gaven van vruchten en bloemen. Vandaar de veelvuldige altaren
onder oude waringinboomen, waarin men gelooft dat de Danhjang
Dessa huist. Vandaar de plechtige offers aan de godin der zee
Njai Loro Kidoel, die haar altaar heeft aan de rotsachtige zuidkust. En van daar ook de ceremonien ter eere van Dewi Sri,
de javaansche Demeter, wier geest de rijstplant bezielt — ceremonien, die hun toppunt bereiken in de rijstbruiloft.
Elken oogsttijd wordt die mystieke plechtigheid, de Pari
Penganten, gevierd, en wel op de volgende wijze.
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Zoo spoedig als de eigenaar van een veld ziet dat zijne rijst
begint te rijpen, gaat hij naar den doekoen sawah, letterlijk vertaald „den dokter van het rijstveld", om hem te raadplegen
omtrent den dag en het uur waarop het gepast zal zijn den
oogst te beginnen.
Dat is voor een Javaan een zaak van groot belang, en het
vereischt al de astrologische,
necromantische en kabbalistische wetenschap van den doekoen om een gunstigen datum
te vinden. Want er zijn vele ongelukkige dagen in het javaansche jaar, en iets wat op zulk
een dag ondernomen wordt
is gedoemd tot onvermijdelijk
mislukken. Na lange en ingewikkelde berekeningen, waarbij met de kabbalistische getallen, die overeenstem men met
het jaar, de maand, den dag
en het uur, gewerkt wordt,
stelt de doekoen-sawah ten
slotte een geschikten datum
vast voor de keuze van rijstbruid en bruidegom.
Inlandsche ambtenaar
Op den bepaalden dag —
nadat de doekoen eerst plechtig
het veld heeft ingewijd, door er met een bos brandend rijststroo
in de hand om heen te loopen, en hooge glagan-stengels aan elk
der vier hoeken te planten, onder het aanroepen van Dewi Sri; —
begint hij twee rijsthalmen te zoeken die, boven de anderen uitstekend, in lengte en dikte precies aan elkaar gelijk zijn, en dicht
bij elkaar groeien.
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Wanneer die gevonden zijn, zoekt hij twee andere paren slanke
en volkomen aan elkaar gelijke stengels.
Het eerste paar stelt de bruid en den bruidegom voor ; de
twee anderen zijn bruidsmeisjes en bruidsjonkers.
Die paren worden nu, zooals ze staan, tezaam gebonden met
reepen palmblad, en de doekoen roept den zegen van Dewi Sri
op hen af. Dan Wendt hij zich tot het bruidspaar, en vraagt hun,

Beploegen van communalen grond

elk op hun beurt, of zij elkander als man en vrouw aannemen,
voor hen het antwoord gevend.
Het huwelijk is nu voltrokken; de stengels worden met boreh
gezalfd, met festoenen omwonden en voor de zon beschut door
een afdakje van palmtakken, terwijl rondom de halmen worden
afgesneden.
Daarop zetten de doekoen, de eigenaar van het veld en zijn
27 2
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gezin, en alien die op een of andere wijze hebben meegeholpen
om de sawah te ontginnen of de rijst te planten, zich neer tot
een „slametan", — een maaltijd, die te gelijkertijd een offer aan
de goden en eene viering van het daareven voltrokken huwelijk
is. Na afloop daar staat de doekoen vanop en verklaart plechtig
dat het uur van den oogst is aangebroken.
Nu heerscht onder javaansche landeigenaren het gastvrij gebruik,
alien die gedurende de laatste maand eenig deel. hoe Bering ook,
hebben genomen aan de bebouwing der sawah, tot het oogstfeest
uit te noodigen.
En daar bij een zoo ingewikkecl
systeem van bebouwing al . ; de
rijstaanplant vereischt, natuurlijk
vele medewerkers noodig zijn, is
de Pari Penganten een feest zoowel voor de heele dessa als voor
den eigenaar van het veld.
De mannen verlaten hun arbeid
op werkplaats of markt, de vrouwen leggen het saronggoed neer,
waarop zij sedert weken en weken
geduldig bezig zijn met was en
blauwe en bruine verf bewerkelijke
Rijstschuur
patronen te schilderen en alien
begeven zich in feestkleedij, met bloemen in het haar gestrengeld
of in een plooi van den hoofddoek gestoken, naar het rijpe rijstveld.
De doekoen sawah treedt er het eerst binnen, en roept daarbij
de geesten van het veld op de volgende wijze aan:
„O gij onzichtbare Pertyan Siluman! laat den arbeid, dien ik aan
mijn sawah besteed heb, niet vergeefs zijn! indien gij dien
vergeefs maakt zal ik Uw hoofd in tweeen hakken! Moeder
Sri Penganten! luister! roep en verzamel om U heen al Uwe
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kinderen en kleinkinderen! laat hen alien tegenwoordig zijn en
laat er niet een wegblijven! Ik wensch de rijst te oogsten. Ik
wil Naar oogsten met een stuk gescherpt ijzer. Wees niet bevreesd,
beef niet, hef uwe oogen niet op! Al mijne gebeden smeeken
Uwe gunst en genadige bescherming af. Ook heb ik mij voorgenomen een offermaal aan te richten, en het te wijden aan den
geest, die deze mijne sawah beschermt, en aan de geesten, die de
vier dorpen het naastgelegen bij dit ons dorp beschermen, en
ook aan Leh-Saluke en Leh-Mukalana!"
Nadat hij die aanroeping heeft geeindigd, snijdt hij de halmen

Ploegen

af, die het Rijst-Bruidspaar en hunne vier volgelingen voorstellen;
en de oogsters beginnen hun werk. Het gereedschap dat zij
gebruiken, kan men het best vergelijken bij een bamboezen
dolkje met kruisvormig gevest; in de holte van het handvat is
een mesje bevestigd; en het gevest in de rechterhand houdend,
drukt de plukker met den duim den rijststengel tegen het mesje;
de afgesneden aren vergadert hij in de linkerhand. Aldus snijdt
hij elken rijpen halm afzonderlijk af, met eene beweging zoo
keurig of hij bloemen plukte.
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De heele rijstoogst van Java wordt op die wijze vergaderd.
Men kan nagaan, welk een verlies van tijd hiermee gemoeid is.
Het Gouvernement heeft telkens en telkens weer beproefd, het
gebruik van den sikkel en vluggere methoden in te voeren — doch
te vergeefs.
In alles houden de Javanen er van, te doen zoo als hunne
ouders voor hen deden, en in het geval van den rijstoogst wordt
hunne verknochtheid aan voorvaderlijke gewoonten nog versterkt
door eene godsdienstige overtuiging. Zij gelooven dat Dewi Sri

„Zij deelen gelijk op in de opbrengst der velden zooals zij ook gelijk opdeelen in den arbeid"

zelf, de gedaante van een hebbende aangenomen, die de
rijpe halmen met zijn snavel afbrak, den stervelingen heeft geleerd
op welke wijze het haar behaagde, dat hare goede gave, de rijst,
zou verzameld worden. En daarom oogsten hare aanbidders tot
den huidigen dag op die wijze, elke aar afzonderlijk plukkend.
Naar hunne meening zou men, een sikkel gebruikende, moedwillig de godin beleedigen, en verachting toonen voor hare kost* Rijstvogeltje.
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bare gift, alsof het niet de moeite waard ware, die op behoorlijke
wijze te garen — eene heiligschennis, die de gesmade godheid
ongetwijfeld zou straffen met hongersnood en pest. Wat zouden
zij aan den anderen kant winnen door van het geeerde gebruik
hunner voorvaderen af te wijken, en in de plaats daarvan dat
van de mannen uit Holland aan te nemen ? „Tijd," antwoorden
die mannen. Maar dat zegt een Javaan niets. Hij verlangt evenmin tijd te winnen als lucht of zonneschijn. Er is tijd, hij heeft
tijd, en zal dien altoos hebben ! Wat is dat voor dwaze praat,
iets te willen winnen \vat men al heeft en altijd hebben zal.
Het begrip van tijd als equivalent van eene zekere — en wel
de grootst mogelijke -- mate van arbeid, is door en door westersch.
Een Javaan begrijpt dat niet alleen nict, maar haalt er zijne
schouders voor op en glimlacht er om.
Hij ziet niet in, \velk verband er met mogelijkheid kan bestaan
tusschen een dag en dat wat die blanke mannen het werk van
den dag noemen. Hij' werkt ook, dat is zeker ; maar op eenc
rustige kalme manier, precies zoo lang als hij zin heeft, of als
het hem schikt, of als onvermijdelijk is, wanneer de mousson
dreigt. Daarna houdt hij op, en als het werk niet af is, welnu,
dan kan het op een der volgende dagen afgemaakt worden. Er
is in 't gehecl geen reden om daar drukte over te maken. Alles
op zijn tijd. En laat ons niet vergeten dat haast des duivels is.
Ten slotte echter is de oogst afgeloopen, en voor het RijstBruidspaar is het uur gekomen om zich naar hunne nieuwe
woning te begeven. De twee plukkers, aan wie de eervolle taak is
toegewezen ze daarheen te geleiden, trekken voor de gelegenheid
hun allerbeste plunje aan en besmeren hunne gezichten met boreh.
Onder de tonen van den gamelang en door al de plukkers, mannen
en vrouwen, in plechtigen stoet gevolgd, dragen zij de omkransde
schoven naar het huis van den eigenaar der sawah. Hij en zijne
vrouw komen hen op den drempel te gemoet, om het RijstBruidspaar te begroeten, verklarende dat het huis met bezemen
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gekeerd en versierd is, en dat alle y gereed staat voor hunne
ontvangst. De processie gaat dan naar de korenschuur, waar
eene smalle ruimte, door schutsels omgeven en van schoone
nieuwe matten voorzien, de bruidskamer voorstelt.
Het Rijst-Bruidspaar en hunne bruidsmeisjes en jonkers worden
in dit miniatuur vertrekje binnengeleid; de andere schoven worden

„De mannen waren intusschen, met den vader der bruid aan het hoofd. naar het huis
van den bruidegom getogen om hem naar de nioskee te geleiden”

daar buiten in de schuur opgehoopt; en als de geheele oogst
onder dak is gebracht, spreekt de doekoen sawah het gebed uit
dat den zegen van Dewi-Sri inroept. „Moeder Sri Penganten,
ga slapen in deze donkere korenschuur, en schenk ons uwe bescherming! Het betaamt u te zorgen voor al uwe kinderen en
kleinkinderen!"
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Dan wordt de deur van den loemboeng afgesloten, en gedurende veertig dagen mag niemand haar openen.
Na afloop van dien tijd worden de wittebroodsweken van het
jonge paar als ge6ndigd beschouwd. De eigenaar komt naar den
loemboeng, maakt de deur open, en noodt in deftige bewoordingen
het paar tot een uitstapje op de rivier.
„De boot", zegt hij, „ligt gereed, en de roeiers weten hoe zij
de riemen moeten hanteeren". Met die vergelijking wordt het

„De bruid was deemoedig op den grond neergeknield"

rijstblok en het dorschen van het graan daarin aangeduid.
De schoven worden in den uitgeholden boomstam gelegd, die
als vijzel dienst doet, en de vrouwen dorschen de rijst, door de
lange houten stampers met een rhythmischen cadans in beweging
to brengen. En dit is het slot van de Pari Penganten.
Maar, zooals het spreekwoord zegt : „Van eene bruiloft komt
eene bruiloft"; en dat mystieke rijsthuwelijk blijkt altijd een voorspel van vrijen en trouwen in de dessa, waar mannen en meisjes
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elkaar hebben ontmoet, gevonden en gewonnen, bij het gemeenschappelijk werk en spel in de rijpe rijstvelden.
Gedurende ons verblijf in het Tjerimaische bergland hadden
we gelegenheid ons hiervan to overtuigen.
De Pari Penganten was pas voorbij toen we kwamen, en reeds
waren in de dessa verscheiden huwelijken beklonken, waaronder
dat van het mooie dochtertje van het dessa-hoofd met een knappen
jongen man, haar neef.
Ter voorbereiding was eerst de dorpsgeleerde geraadpleegd

Receptie

geworden omtrent de kansen op geluk van het jonge paar en
daar hij verklaard had, dat de verborgen beteekenis hunner vereenigde voorletters was : „een breedgetakte waringinboom", — hetgeen het zinnebeeld is van gezondheid, rijkdom, en een talrijke
nakomelingschap; — hadden de ouders, gerustgesteld omtrent de
toekomst hunner kinderen, onderhandelingen over de huwelijks19
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gift aangeknoopt. Deze, moet men weten, wordt door de familie
van den toekomstigen echtgenoot gegeven.
Na lang loven en bieden, waren ze het ten laatste eens geworden
omtrent een bedrag, dat ongeveer het midden hield tusschen het
door de ouders van den bruigom gebodene en het door de ouders
van de bruid gevraagde.
De jongeling had toen, zooals het behoorde, de gebruikelijke

Ontmoeting van bruid en bruidegom

geschenken in voedsel, kleeren en huisraad naar de woning zijner
bruid gezonden. En nu was hij bezig zich voor den grooten dag
voor to bereiden.
Hij had zijne tanden bijna tot aan het tandvleesch laten afvijlen
en glimmend zwart laten maken, zoodat zijne bewonderende moeder
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en zusters zijnen inond vergeleken met den rijpen granaatappel,
waarin de zwarte zaden in het roode vleesch glanzen.
En dag aan dag ging hij naar den dorpspriester om de woorden
van het trouwformulier bij hem op to zeggen, hetgcen hij doen

Optocht van bruid en bruidegorn

moest, tot aan zijn kin in het koude water van den vijver zittende,
terwijl de priester met den Koran in de hand voor hem stond.
De bruid van haar kant had geleefd op een dieet van drie
theelepels rijst en een glas heet water per dag, om tegen de
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bruiloft in vleesch af, en — volgens javaansche begrippen — in
schoonheid toe te nemen; en tot groote voldoening van haar
familie was zij nu al zoo mager, dat men bijna het licht van de
oliepit door haar heen kon zien schijnen.
Intusschen was de heele bevolking van de dessa bezig met toebereidselen voor het huwelijksfeest. Men kon den heelen dag de
vrouwen, onder het afdak van de woning der bruid en in de keuken,
rijst zien stampen, groenten koken, visch braden, eitenvleesch
roosteren en allerlei kruiden fijn wrijven en vermengen, voor de
ontelbare schotels, die op ecn javaanschen maaltijd voorkomen.
En de jonge mannen waren bezig bout te hakken en water aan te
dragen, alsof ze er den kost mee moesten verdienen.
Ten laatste brak de huwclijksdag aan.
De zon stond nauwelijks aan den hemel, toen de vrouwen van het
dorp al 6p en in de weer waren, en op weg naar de woning der bruid,
die ze bij haar toilet moesten behulpzaam zijn.
Dat was een hoogst gecompliceerde zaak: het haar van het meisje
moest op eene eigenaardige en zeer ingewikkelde manier worden opgemaakt, waarbij veel strengelen en wringen der van olie druipende
haarlokken te pas kwam, die doorvlochten werden met melatikransjes en vastgestoken met groote siernaalden; terwijl daarenboven een
rij krulletjes met zwarte verf op het voorhoofd geschilderd werd.
Ook moest het gelaat zorgvuldig wit worden gemaakt met rijstpoeder, en de arrnen en schouders geel met boreh. Het hoeft wel niet
gezegd dat de heele morgen er mee heenging, voor dat die vele en
moeielijke bewerkingen tot een goed eind waren gebracht.
De mannen waren intusschen, met den vader der bruid aan het
hoofd, naar het huis van den bruidegom getogen, om hem op plechtige
wijze naar de moskee te geleiden, waar de priester de huwelijksplechtigheid tusschen hem en den vertegenwoordiger der bruid zou voltrekken; want, volgens javaansche opvattingen, heeft eene vrouw
niets te maken op eene bruiloft, vooral niet op haar eigene.
Van de moskee keerde de bruidegom naar zijn eigen huis terug,
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waar hij zich op eene nauwelijks minder omslachtige nianier dan
zijn bruid ging opsieren.
Na een geruimen tijd kwam hij weer te voorschijn, schitterend van
gele zalf, melatikransen en zilveren sieradien. Hij besteeg een rijk
opgetuigd paardje, dat zijn „bruidjonker" vasthield, en reed, aan
het hoofd van den stoet, zegevierend naar de woning zijner bruid,
waar de gasten — mijne vriendin en ik onder hen — op hem wachtten
om de ontmoeting van het jonggetrouwde paar bij te wonen.
Toen de bruidegom voor het huffs afstapte, kwam de bruid, door
twee bruidsmeisjes gesteund, langzaam uit haar vertrek.

Fee,tmaaltijd

De twee naderden elkander met afgemeten stappen, en stonden stil,
toen ze nog op eenigen afstand van elkaar verwijderd waren.
Twee zakjes van sirihbladen, bevattende kalk en betelnoten, werden
hun overhandigd, en met eene snelle beweging wierp elk het zijne
den ander naar het hoofd. Het zakje van de bruid trof den bruidegom
vlak in het gezicht. „Zij zal de baas zijn!" zei een van de vrouwen
gniffelend. En ik verbeeldde me, dat ik een glans van genoegen zag
op het stemmige gezichtje der bruid, dat half verborgen was onder
de franje van kralen en aaneengeregen melatibloesems, die van haar
hoofdtooisel afhing. Het volgend oogenblik echter was zij deemoedig op den grond neergeknield. Een der bruidsmeisjes reikte
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haar een kom met water en een handdoek, en zij begon de voeten
van haar echtgenoot te wasschen, ten teeken van liefdevolle trouw
en onderdanigheid.
Toen zij gereed was, nam hij haar bij de hand, richtte haar op,
en leidde haar naar het midden van het vertrek, waar een mat
op den grond was gespreid. Zij hurkte daarop neer, haar zakdoek
ophoudend, en de bruidegom wierp er rijst, petehboonen en
eenige geldstukjes in, als zinnebeeld van het levensonderhoud,
dat hij zich verplichtte haar te verschaffen.
Daarop ging hij naast haar zitten en stak
haar drie lepels tot balletjes gekneede rijst in
den mond, waarna hij zelf opat wat in den
schotel was achtergebleven.
De cigenlijke plechtigheid was hiermede
afgeloopcn en het feestvieren begon.
Ecrst moesten de bruiloftsgasten in statigen
optocht door het dorp trekken; voor de deur
werden zij in volgorde gerangschikt.
Het was een eigenaardige stoet. Aan het
hoofd verschenen twee „barongans", afbeeldsels van een reus en een reuzin, gedragen op de
schouders van mannen, die in het van bamboe
gemaakte geraamte verborgen waren; toen
kwam de gamelang met klokken, trommels,
Inlandsche politie
pauken en violen; daarna een groep mannen
op stokpaardjes gezeten en de welluidende
„ankloeng" bespelende. Hierop volgden ongeveer een half dozijn
vrouwen, die de bruidsinsignien droegen — papieren vogels, bossen
groene bladeren en papieren bloemen, en groote pauweveeren
waaiers. Er volgde een groep priesters, die op tamboerijnen
sloegen en een soort bruiloftslied zongen. Hierna kwamen de
* Een instrument bestaande uit een serie afloopende bamboezen pijpen.
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bruid en hare bruidsmeisjes, in een draagstoel gezeten, die op de
schouders van vier mannen gedragen werd; en onmiddellijk achter
haar de bruidegom te paard, gevolgd door een troep muzikanten.
De bruiloftsgasten vormden de achterhoede.
In die volgorde ging de stoet op weg, trok tweemaal de dessa
om, en hield ten laatste voor het huis van den bruidegom stil.
De vader, die in de deur verschenen was zoodra hij de muziek
hoorde naderen, kwam den stoet tegemoet, en naar den draagstoel der bruid tredende, beurde hij haar er uit en droeg haar
het huis binnen, waar de bloedverwanten van den bruidegom in
een kring gezeten waren, om haar te ontvangen. Aan die alien
werd zij nu met groote vormelijkheid voorgesteld als de dochter
des huizes, en zij en de bruidegom begroetten ieder lid van het
gezelschap afzonderlijk, door neer te knielen en hare of zijne
voeten te kussen.
De gasten werden nu uitgenoodigd binnen te treden, en de
mannen zetten zich neer tot een maaltijd, waarbij de vrouwen
hen bedienden, terwijl bruid en bruidegom, van de anderen
afgezonderd, te zamen aten.
Wij maakten gebruik van de drukte van het oogenblik, om
ongemerkt weg te sluipen. Geen levend wezen was er te zien
op de maanlichte dorpsstraat de hutten waren donker en stil,
en de waker had zijn post aan den ingang van het dorp verlaten.
Een geluid van lachende en keuvelende stemmen volgde ons,
toen wij het heuvelpad naar onze villa afdaalden.
En nog lang nadat de krekel zijn getjilp gestaakt had, hoorden
we dien nacht de dunne heldere tonen van den gamelang weerklinken van de hoogten.
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Terwijl ik deze regels neerschrijf en een laatst toetsje zet in
de vluchtige teekening, waarin ik trachite mijne indrukken van
dit land weer te geven, klinken chril stoomgefluit en het dreunen
en hijgen van geweldige machines in mijn ooren en ik zie den
stralenden hemel verduisterd door dichte rookwolken.
De „kampanje - is begonnen in de Cheribonsche vlakten.
In eindelooze rij komen de logge, door buffels getrokken pedatis,
krakende onder het gewicht van sappig groen suikerriet, over den
stoffigen weg op de fabriek toegereden — een groot, vierkant,
lomp gebouw, met een woelen en wriemelen van donkere gestalten
er om heen, als het gekrioel van mieren rond een mierenhoop.
De poort staat wijd open ; hooge donkere gevaarten van
machines doemen op in het halflicht daar binnen, en nu en dan
verlicht een plotseling opvlammend schijnsel uit het fornuis de
roetzwarte ronding van een stoomketel, of den omtrek van het
groote wiel dat langzaam rondwentelt. De walgelijke reuk van
kokende stroop verpest de lucht.
Ik ging laatst op een morgen naar de fabriek, om te zien hoe
de mooie hooge rietstengels, die nog weinige uren geleden hunne
wimpelende bladeren zoo luchtig hadden doen fladderen in wind
en zonneschijn, veranderd werden in eene vormlooze massa en
in een drabbig kleverig vocht.
De mandoer toonde mij de eerste zakken suiker van het seizoen.
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Ik bekeek ze met een bijzondere belangstelling, boven en behalve
degene die ze op zich zelf waard waren. Want zij en ik, we
zouden to zamen de reis naar het Westen maken, en de stoomboot die ons daarheen moest brengen lag al voor anker op de
reede van Cheribon.
Men zegt dat de laatste indrukken de sterkste zijn, en het langst
in het geheugen blijven hangen. Indien dit waar is, zal ik nog
na jaren aan Java moeten terugdenken, niet als aan het sprookjesland dat het mij gisteren nog toescheen in de groene eenzaamheid van den Tjerimai, maar als aan een bedrijvige fabrieksstreek,
welvarend en prozaisch.
Ik zal denken aan een rijken grond, een uitputtend klimaat,
met tijden van droogten en overstroomingen en koortswademende
moessons; aan eene levenswijze, comfortabel en zelfs weelderig,
doch onuitsprekelijk eentonig, en die het uiterste vergt, zoowel
van de geestelijke als van de lichamelijke krachten.
Ik zal denken aan witte stoffige steden, en modderige gele
rivieren, aan bergen en valleien en moerassige vlakten groen
van rijst; aan bewonderenswaardige bevloeiingswerken ; aan een
systeem van politiek bestuur dat verstandig en rechtvaardig
schijnt, en bevorderlijk voor de ontwikkeling eener welvarende
inlandsche bevolking.
En ik zal er verlegen mee staan, hoe ik al die stevige solide
feiten omtrent Java moet vereenigen met de luchtige fantasieen,
de legenden en droomen, die toch steeds nog als met een schittering van zodiakaal licht mijne gedachten aan het schoone eiland
zullen omstralen.
Het schijnt onmogelijk dat het een en het ander waar zoude
kunnen zijn.
En toch weet ik dat de fantasie even wezenlijk is als de werkelijkheid, dat droom en verdichtsel even getrouw de Bingen
zooals ze zijn, weergeven, als het nuchterste proza.
Op dit oogenblik, terwijl ginds in de fabriek het vuur raast, de
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stoommachines hijgen, en menschelijke wezens zwoegen en zweeten
om de dauwige pracht der velden om te zetten in marktwaar —
wordt in een of ander gehucht in de vlakten, met mystieke
ceremonien, de Rijstbruiloft gevierd.
Een inlandsch hoofd, in wiens huis vreugdc is over de geboorte
van een zoon, heet den dalang welkom, den rondtrekkenden
dichter en tooneelspcler, die het feest zal opluisteren met voorstellingen van den raad der goden, en de oorlogs- en liefdesavonturen van onoverwinnelijke helden en princessen, schooner
dan de dageraad.
En in het heilige bosch van Sangean op den Tjerimai, wiens
groene top den zuidclijken horizont beheerscht, roept een jager,
neerhurkende aan den oever van het mecr der vele legenden,
Prinses Gouden Orchidee en haar vromen broeder Radhen
Pangloera aan, (lie in een zilveren paleis wonen, op den bodem
van het glanzende water, en den sterveling, die de namen uitspreekt waaronder de geesten van het meer hen kennen, rijkdom
en eer schenken en een Lang leven.
Ja, zelfs op deze plantage, onder den rook van den fabrieksschoorsteen, zweeft de romantiek in de lucht.
De mythenvormende verbeelding van het landvolk heeft eenen
danhjang, beschermgeest van het veld, een zetel bereid in de
takken van een ouden waringin.
Op weg naar de fabriek blijven mannen en vrouwen in de
schaduw staan, om papieren waaiertjes aan de takken te hangen,
of op het nederige altaar melatis, boreh en versche eieren neer
te leggen, als hulde aan den landelijken god.
Nu staat die waringinboom in een suikerrietveld, waar zijne
wortels den grond uitputten en zijne breede schaduw de jonge
planten doodt in een steeds grooter wordenden kring.
Het spreekt van zelf dat de boom omgehakt zou moeten
worden. Maar de eigenaar der plantage, door vroegere voorvallen gewaarschuwd, ziet er wijselijk van af.
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Hij getroost zich die schade, liever dan zich zelf en zijne bezitting,
bloot te stellen aan de wraak, die de aanbidders van den danhjang
ongetwijfeld zouden nemen, wanneer eene schennende hand aan
diens geliefkoosde woonplaats werd gelegd. En dus groeit en
tiert de heilige waringin te midden der suikerrietvelden, een
zinnebeeld van de romantiek, die op dit eland zich over alles, zelfs
over de meest prozaische dingen uitbreidt.
En ik geloof dat het dit is, dat voortdurende samensmelten
van het poetische, het legendarische, het fantastische, met de
nuchterste werkelijkheid, — dat de groote bekoring van Java
uitmaakt.
Dat is het geheim van de onuitsprekelijke en onweerstaanbare
betoovering, waarmede het de menschen van het Noorden, die
geboren en opgevoed zijn te midden van de koudere werkelijkheid der europeesche beschaving, gevangen houdt. Eene betoovering, die zoo machtig wordt, dat zij lasten, die anders ondragelijk zouden zijn, verlicht en de vreugde van den naar zijn
vaderland terugkeerenden kolonist tempert met weemoed en een
zonderling gevoel van ontbering.
En dit is ook de reden waarom Java voor mij, zoowel als voor
zoo velen, die het niet met het lichamelijk oog alleen aanschouwden,
steeds moet blijven het land van droomen en dichten, het Betooverde
Eiland, waar het onschuldige geloof en de blijde gedachten, die
het voorrecht zijn van kinderen en kinderlijke volkeren, hun
gelukkig thuis hebben.
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205 Gezicht op de hoogte bij Batoe Toelis, Buitenzorg (Rijstvelden)
208 „En dadelijk daarop in een bamboeboschje,
waar het onophoudelijk ruischte en wuifde in het
gebladerte"
209 Palmen met araucaria's
211 Bamboebrug bij Batoe Toelis
212 Bamboebrug over de Tjitaroem bij Tjimahi
213 Een groote duistere laan van kanarieboomen
215 Bamboebrug over de Tjitaroem bij Tjimahi
216* Geelkoperen waterketel. — Java: res. Soerabaia
218 Padisnijdster — Java
219 Relief: Boroboedoer
221 Een paar nit de hoogere volksklasse
Bij Garoet
226 Jonge vrouw nit den „Tuin van Java"
227 Jonge vrouw uit den „Tuin van Java"
231 Javaansch gemengd type
233 Een aanzienlijke Javaansche
236 Pangeran Adhippati Mangkoe Boemi. — Djokjakarta
237 Batoe Augger. — Eigen zuster van den Sultan
van Djokjakarta
239 „Waren de vrouwen bezig rijst te stampen"
240 Stroomversnelling in de Tji-Taroem bij Tjimahi

Bladz.
241 „Van alle kanten speelt de glans van stroomend
water"
24
,. Ontelbare watervallen springen de berghellingen af"
244 Waterval van de Tjimahi. — Preanger
246 Maleier
248 Javaansch type
249' Voorstelling van een Priesterschool met den
goeroe of leermeester. — Java : res. Mad ioen
25o Rijstschuren
252 Vrouwelijkegoenoengan of berg van offerspbzen
(Garebeg Moeloed), geboortefeest van nabi
Moehamad, den grooten profeet.) — zie: Groneman,De Garebegs. 1895, bl. 33
253 Assistent-Wedono met zijn amhtenaren te
Pakkis-adji
255 ,Geef ons een nageslacht gelijk aan de wijdgetakte kroon van den waringinboom"
257 Rijstverkoopsters
258 Eene vrouw katoen van de pitten zuiverende en
een man een bamboezen zeef vlechtende
259 Vrouwen aan het verven van gebatikte sarongs
261 Javaansch huisgezin
262 Vlechtsters
264 Inlandsche ambtenaar
265 Bamboewoning Matraman. — Batavia
266 Proefsnit en weging van padi
267 De eerste bewerking van den gemeentelijken
grond
268 Een hadji met zijne vrouw (Mekka-gangers)
269 Een hadji met zijne vrouw (Mekka.gangers)

Bladz.
Inlandsche ambtenaar
272 Beploegen van communalen grond
273 Rijstschuur
274 Ploegen
275 Rijst op de moerassige vlakte
277 „Zij deelen gelijk op in de opbrengst der velden,
zooals zij ook gelijk opdeelen in den arbeid"
279 Rijstvelden in een rivierdal
281 _De mannen waren intusschen, met den vader
der bruid aan het hoofd, naar het huis van den
bruidegom getogen om hem naar de moskee te
geleiden"
282 ,De bruid was deemoedig op den grond neergekniel d"
283 Receptie van bruid en bruidegom
284 Ontmoeting van bruid en bruidegom
285 Optocht van bruid en bruidegom
287 Feestmaaltijd
288 Inlandsche politie
290 Ganesja (God der wijsheid)
292 Javaansch type
293* Kris. — Java : res. Soerakarta
296 PMang. — Midden-Sumatra
297 Mandau. — Z.-O. Borneo
299* Kartikeya. Siva's zoos, de god van den krijg op
een pauw gezeten
300' V is jnoe, de onderhouder, met vier armen, staande op een lottiskussen, tegen eene achterplaat
van boven rood bijgewerkt. Rechts en links
lotusplanten, waaronder twee staandevrouwen:
l.aksjmi en Satiavana, de vrouwen van den god.
— Java
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De illustration met een * geteekend zijn ontleend aan het Ethnographisch Museum te Leiden.
De schutbladen aan een Djoebinan-patroon (batik)
De bandversieringen op het plat aan javaansche teekeningen van Wajang-figuren; op den rug javaansche
batik motieven. — Samenstelling van THEO NELTIIUYS.
zie: II. H. JUYNBOLL, Das Jay. Maskenspiel (topeng). — Int. Archie. Ethn. XIV, 41 etc.
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Door W. P. VAN STOCKUM & ZO ON te 's

GRAVENHAGE is

uitgegeven:

4-4
+
VAN HET LAND VAN
DE RIJZENDE ZON
DOOR

JONKVROUW A.

VON SCHMIDT AUF ALTENSTADT
Met 83 Illustration

De schrijfster zegt in de voorrede van haar Boek :
Het is met een gevoel van beschroomdhei d, d at ik de pen opneem om de woorden neer
te schrijven waarmede ik deze indrukken bij mijne levers wensch in te lei den.
De behoefte om het vele schoone en merkzuaardzge van dit land bekend te maken aan hen
die niet in staat zijn het met eigen oogen
te aanschouwen, is zeker wel de voornaamste drijfveer geweest, om die bescht oomdheid te overwinnen. Toen ik in
Kobe was, zei een mijner landgenooten:
„Er zijn zoo zueinig Hollandsche boeken
over Japan uitgegeven, waarom schrtjft
U er niet eens over:" Nu, tusschen
schrijven en goed schrijven is een groat
verschil, en hoewel ik zeker Been aanspraak durf maken op het laatste, toch
hebben claw woorden mij aangemoedigd
om deze bladzijden over het land, zijne
bewoners, hnnne zeden en gewoonten, hun
kunst en godsdienst het lick! te doen zien.
Hoofdzakelijk zijn het persoonlijk ontvangen indrukken en ondervindingen,
aangevuld echter met hetgeen landgenooten, die door een langdurig verblijf in
Japan bekend zijn geworden met het
land en zijne bewoners, mij hebben medegedeeld; vender met hetgeen er over Japan
geschreven is.
Straatzangeres

Zeer dankbaar blij f ik hun, die mij
door hunne inlichtingen terzijde stonden,

en in de eerste plaats geld! mijne dankbaarheid haar, die ;Id) in staat stelde deze reis te maken.

Mock` er in deze bladzijden het een en ander fijn dat de belongs/citing voor Japan kan
opwekken, zvelnu, dan is mij dat reeds eene groote voldoening.

INHOUD:
1. Van Singapore naar Japan.
2. Yokohama en Tokio.

io. Het sterke geslacht.
1. Worstelstrijden te Eko.In.

3. Omstreken van Yokohama.

12. Nieuwjaarsdag te Tokio.

4. Opening van het parlement.

13. Geisha's en muziek.

5. Eene begrafenis.

14. Japansche kunst.

6. Het Japansche tooneel.

15. Kioto, de oude hoofdstad.

7. Godsdienst.

16. Kobe en omstreken.

8. Japansche kleeding.

17. Hetkersenbloemenfeest bij den Mikado.

g. De Japansche vrouw.

18. Miyasima en de Inlandsea.

Kapsels en obi's (ceintuurs)

Een kwarto boekdeel in fraai georneerd omslag

f 4.50

In linnen gebonden met daarvoor vervaardigde stempels

- 5.50

