HET GRAF OP
DEN SOEMBING
DOOR

MR.C.NV.WORMSER

J. H. KOK - KAMPEN

HET GRAF OP DEN SOEMBING

HET GRAF OP DEN SOEMBING
EEN JAVAANSCHE ROMAN
DOOR

Mr. C. W. WORMSER

J. H. KOK - 1920 - KAMPEN

De afbeelding op den omslag is die van den uitgedoofden krater
van den Soembing. In den tweelingkrater ten zuiden van de
zandzee bevindt zich het heilige graf van Klai Makoekoean.
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I.
Het grab van Kiai Makoekoean.

ET
D

was nacht.
Recht en somber rezen, aan alle zijden schier loodrecht, de kraterwanden.
e noordwand was afgestort. Daar staken naakte grijze rotsblokken uit den kalen muur.
Een dorre kromme boom klemde zich wanhopig met de sterke
wortels in de onbetrouwbare steenlaag, die hij vroeger had,
doorwroet, doordrongen tot deze geworden was tot hecht fundament ; maar nadat door forschen korten aardschok de wand
voor grout gedeelte omlaag getuimeld was, had de boom zijn
houvast schier verloren, en op zij getuimeld, greep hij met de
kromme zoekende takken in de lucht.
Al jaren dreigde beneden de diepte, de zandzee. De toekomst
van den boom was zeker. Niet lang meer, en hij zou loslaten
moeten, dan neersmakken met brekende takken en krakenden
stam bij de groote steenklompen, die half weggezakt in het
zand, onder aan de aardstorting verspreid lagen ; de kleine het
verste van den wand en het diepste in den weeken onbetrouwbaren kraterbodem.
Wellicht zou niemand hem zien vallen ; maar later zou de
bergklimmer op den Soembingtocht zijn ondergang aanschouwen.
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Waar de muren minder steil stegen, hadden borstelige taaie
struiken javaansch edelweisz het terrein volkomen ingenomen. In
den Oostmoesson leek de wand 66n enorme grauwwitte geurende
bloemruiker, die tegen de glooiende belling lag gespreid, van
waar de korrelige effen zandzee in de kom ligt to dreigen,
tot waar de kale opperste wand met punten en hoeken, als
kartelrand scherp tegen de dofblauwe nachtlucht zicht afteekent.
In- en uitgang heeft de dorre zandwoestijn.
De ingang is aan de noord, naast de afstorting, waar de
krateromheining lager is, waar door laag kreupelhout een smal
nauw kenliaar voetpad kronkelt, aan den steilen rand vastligt, tusschen forsche rotsblokken doorkruipt, dan plotseling eindigt, opent
op de meters diep liggende zandzee. Een paar sprongen van rotsblok op rotsblok, en de drukkende eenzaamheid dreigt. De droefheid van den dood heerscht in angstwekkende stilte. De dreigende
verlatenheid verschrikt. De eeuwigheid omvangt den bergklimmer.
Stil, onbewogen ligt de random ingesloten woestijn„
Hoog boven de kraterwanden cirkelden rukwinden de lichte
zwakke wolkvegen, die als onrustige zwijgende spookgestalten
boven den kartelrand uitzweefden, boven den krater tolden
een wipe, dan al langer, weggezogen werden over den westrand.
Als dan de wolken weer waren weggevaagd, blikte de droeve
woestenij op naar de tinkelende, schitterende, eeuwig zwijgende
sterren. Het wazig schijnsel van de achter de bergruggen nog
net zichtbare maan, wierp de schaduw van den westwand
over de wildernis en plekte de schijngestalte van den hulpeloozen boom tegen de uitgevreten rotsen, waarlangs de zoekende
grijpende takken grillige figuren schreven.
Groote stilte heerschte.
In het bedrieglijk zand waren sporen, afdrukken van bloote
voeten, teenen wijd uit elkaar. Het waren de voetafdrukken
van Brie mannen, die achter elkander tegen het middaguur
de zandzee waren doorgetrokken.
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Het spoor liep van het toegangspad, midden door de woestenij,
tot het onder den zuid oostelijken wand scherp afboog, zich
verloor tusschen de edelweisz-struiken.
Daar, halver hoogte de glooiende helling, brandde een
flikkerend houtvuur, waarachter het donkere hol invrat in den
berg. Het vuur knetterde in de dunne boomstammen, die uit
het hol toegeschoven werden ; de vlammen zengden het rijshout,
en daar het hout vochtig was, steeg oogenpijnende rook op.
Uit het hol klonk zacht neurien.
Aan den ingang zaten, de voetzolen tegen het vuur, drie
Javanen, bewoners van een der bergdesa's die tegen den
Soembing gebouwd liggen. De zwarte hoofddoeken waren
laag om het voorhoofd en over de ooren geknoopt, en ze
hadden de donker-kleurige, niet-gebatikte kain hoog om de
schouders getrokken, zoodat de zwarte vuile jasjes die ze over
het bloote lijf droegen niet zichtbaar waren, noch de korte
grauwe broekjes, waaruit de magere, sterk gespierde, behaarde
bruine beenen staken, die nu tegen de vlammen gewarmd
werden. Alle drie rookten ze hun strootjes, de djagoeng bladeren
waarin wat tabak van hun laatsten oogst met opium gemengd,
gerold was. Nu en dan kwam uit de kain de bruine, beenige,
eeltige hand om het strootje to grijpen.
Ze zongen neuriend een eentonig gamelan-wijsje.
Als het gedeelte van den boomstam die in het vuur stak,
langzaam verkoold was, duwden ze met de voeten den stam
op, verder het niet verbrande gedeelte het vuur instuwende.
Toen zwegen ze.
Daar plotseling rommelde het langs den noordwand. De
mannen keken even op, ze zagen de steenen en het zand langs
de aardstorting stuiven, en waar het bleeke maanlicht de zandvlakte bescheen, konden ze de brokken steen ver uit zien
rollen tot waar de rustige, verzinkende rotsblokken nog even
uit den verslindenden oud-kraterbodem uitstaken.
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Weer werd het stil.
Van uit het zuiden woei een koude windvlaag door den
ouden krater. Uit den nog werkenden, stoomenden, kookenden
krater, die ligt achter een lage bodemverheffing, veegde de
windvlaag scherpen zwaveldamp over de zandzee, langs de grot.
Nu rees de maan boven den oostelijken rand van den
vulkaantop. In het mat-zilveren licht hieven de edelweiszstruiken de grauwe bloemruikers als offers. Scherpe strepen
trokken de schaduwen. De laatste wolken vervaagden. Der
sterren licht verflauwde en het schijnsel van het vlammend
houtvuur werd rOssig en bleeker. De jongste der mannen smeet
het strootje in het vuur. Hij wikkelde zich opnieuw in de
kain, trok de beenen op, sloeg de kain om de knieen, en
zoo ineengedoken bleef hij zitten. Onbewegelijk.
De oudste had zijn strootje ook weggeworpen, haalde nu
uit een zakje in den buikband een blaadje van de djagoengplant, dat hij plat en glad streek op de knie. In het blaadje
legde hij een beetje tabak, een beetje opium, dat hij nam uit
de kleine tube. Hij rolde bedachtzaam tabak en opium in het
blad, tusschen de handpalmen. Dan stak hij de sigaret tusschen
de lappen ; streek de lucifer van zich of langs het strijkvlak
van het doosje. Rookte zwijgend.
De derde begon to snurken. Hij was op zijn zij gaan liggen
in het lange gras dat den bodem van de grot dicht bedekte,
daar zij het 's middags hadden gesneden en tot bed hadden
gespreid voor den nacht.
In het gras lagen stukken pisangblad, waarin ze hun droge
rijst en het vischje hadden meegedragen uit hun desa naar
den top van den vulkaan.
Achter in de grot waren drie bundeltjes, lappen van een
oude slendang, waarin de maaltijden voor den tweeden dag
van den pelgrimstocht, den grooten dag van de bedevaart, geborgen waren. Roode droge rijst en vischjes. Naast de bun-
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deltjes een paar klappers. VOOr de mannen lagen de kromme
scherpe grasmessen, werktuig en wapen.
„Koud mas", zei de oudste na lang stilzwijgen.
„Inggih pah kaoem" was het antwoord van den man bij het
vuur. Weer zwegen beiden. De slapende snorkte. Hij rilde,
slapende keerde hij zich op de andere zijde, trok de kain
vaster om zich been.
„Er is veel zwavellucht".
„Inggih pah kaoem".
Ze zwegen tot de grijze kaoem, de desapriester, een nieuw
blok hout op het vuur gooide, toen den jongere even aankeek
en sprak : „Overmorgen, mas Rono".
„Inggih pah kaoem, overmorgen", antwoordde Ronosentono
zonder op to zien.
„Hoeveel ?"
„Driehonderd gulden met onkosten Landraad, rente, boeten,,
pah kaoem".
„Zeer veel geld mas".
„Inggih pah kaoem, zeer veel geld".
„En de kantorbank geeft geen uitstel meer ?"
„Botton".
„En kandjeng toean presiden Landraad geeft geen uitstel
meer ?"
„Botton".
„Dus worden overmorgen je goederen opgeschreven door
toean gripier en toean deurwarder ?"
„Inggih pah kaoem. Kandjeng toean presiden heeft me gezegd dat overmorgen op mijn goederen beslag zal worden gelegd , en als ik dan niet alles betaal, wordt alles verkocht,
mijn huis, mijn erf, mijn sawah, mijn tegalan".
„'t Is hard, mas Rono, want 't is het achtergebleven goed
van je vader".
„Inggih, pah kaoem".
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Toen stak de desapriester weer een strootje aan en Rono
bleef verder zwijgend in het vuur staren.
Nu begon de kaoem zacht voor zich heen, spreuken uit den
Koran op te zeggen op een dreun, half zingend, half zeggend,
met lange uithalen nu en dan.
Zijn zachte deinende stem weerklonk door de angstwekkend
stille ruimte. Eindelijk stond hij op, wreef zich de beenen, die
koud en stijf waren geworden.
,Vraag verlof, Rono, ik wensch te gaan rusten" sprak hij.
„Inggih pah kaoem".
En de desapriester legcle zich, de kain over het hoofd getrokken, naast den slaper in het lange droge gras.
Toen daalde weer de absolute stilte.
De weinige schaduwen werden al korter. De voile maan
stond nu recht boven den uitgedoofden krater.
Het voile wazige Licht viel op den dofgelen zandbodem.
't Was bladstil.
Voorwaar, nu zweefde boven de woeste ledigheid de geest
van den grooten heilige, wiens graf was gebouwd, ginds te
midden der fumarolen en solfatoren die den prikkelenden
zwaveldamp uitstootten.
Er was geen tijd meer.
De Soembing steigerde op, puntig als de Merapi thans nog,
de smeulende top gekroond met de eeuwige rookpluim.
Langs de steile hellingen kroop dicht oerwoud, waar koningstijgers hun jachtvelden hadden, waar ze slopen door het
dikke struikgewas, den lenigen rug gekromd, delklauwen wettend op den ruigen bodem, steeds tot den doodelijken sprong
gereed, heerschende over alien, maar steeds op de hoede tegen
vijanden wellicht machtiger nog.
In de dichte bamboebosschen, niet vreezend de scherpte der
pijnende dorens, de harde zwarte huid gesneden en bekrast,
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de lange ooren aan flarden soms, huisde in het oerwoud van
Java, de banteng. Ze zetten de fijne pooten wel vast, waar
ze droegen het forsche lijf. De zeer sterke nek hief den zeer
krachtigen kop, die met de enorme puntige horens dreigde.
De zwarte stier voorop, de bruine koeien achter, de kalveren
in het midden, baande de kudde zich een weg door het
donker oerwoud, beklom de steilste hellingen, daalde of in
de diepe ravijnen waar de overschaduwde koele bergbeek
bruischend en schuimend over steenige bedding, tusschen
hooge zwaar begroeide oevers omlaag sprong.
In de kloven knorden en gromden wilde zwijnen, die den
boschbodem omwroetten en omwoelden, met de spitse harde
snoeten en de uitstekende slagtanden.
Apen zonder tal gingen krijschend en gillend van boom
tot boom. Ze slingerden van tak tot tak ; sprongen, de lijven
gekromd, de grijpvingers gestrekt. Vechtend betwistten ze
elkaar de vruchten.
In de hooge boomen nestelden de vogels, die zongen als
,de zon aan blauwen hemel scheen, de opperste kruinen van
het oerwoud overgietend met gouden warmen gloed, gezeefd
licht dringend tot den klammen mosbodem.
Het oerwoud kiom tot dicht onder den aschkegel, waaronder
het eeuwige vuur woedde.
Toen in somberen nacht, de maan verborg het droef gelaat
achter zwarte wolken en de sterren weigerden hun glans —
't is eeuwen geleden nu, — toen geschiedde het verschrikkelijke. De berg werd opgeheven. De aarde trilde en reet vaneen.
De top van den vulkaan scheurde.
Ontzaggelijke krachten wierpen den aschkegel de lucht in.
't Werd duisterder dan de zwarte nacht, en door het donker
flitsten de bliksemstralen, vlogen gloeiende kogels, die sissend
-uit elkaar spatten.
En uit den dreigend opengesperden muil, spoten giftige
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zengende gassen. De vulkaan beefde en sidderde. Steenen en
rotsblokken werden opgeslingerd.
Uit twee gaten barstte het los. En de vernielende krachten
van vuur en giftig gas en steenen en asch en zand, daalden
neer op het frissche aloude bosch, het brandend, het knakkend,
scheurend en vernietigend. '
De vulkaan schudde van de flanken al wat daar groeide,
groende, leefde.
In woesten doodsren vluchtte het wild. Bantengs en koningstijgers en apen en zwijnen en fraaie snelle herten.
Maar de woeste ontembare lavastroom achterhaalde den
vluchtenden, brullenden drom, en doodde en moordde en slachtte..
En wat leefde, stierf.
Door twee diepe ravijnen gingen de hoofdstroomen naar
noord en oost. Maar rondom den hoogen berg was verwoesting en dood. En de woede legde zich. En daar werd
groote stilte. De stilte van het graf heerschte over den dooden
berg, den geknotten berg.
Nu teekende de vulkaan een Platte kruin met gekartelden,
rand tegen de luchten. Achter den hoogen kraterwand verborgen zich de twee moordende gaten, maar aan noord- en
oostzijde was de wand doorbroken, daar waar lava- en vuur
zich den doortocht gebaand hadden. Langs de hellingen was
het oerwoud verdwenen, en met het oerwoud alle dierlijk leven
vermoord of voor goed verjaagd.
Jaren vergingen en waar voorheen dicht geboomte schuilplaats en voedsel hood, begon stekelig alang alang welig op
te schieten, vingen stinkende pete-boomen te groeien aan.
Een schier ondoordringbare wildernis, dor en somber en
onbewoond.
Het valbed bleef dicht bij den top de steenwoestenij, doch,
werd lager, dalwaarts een dicht begroeid ravijn.
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Jaren verliepen en de noordelijke krater doofde volkomen
,en werd de onbetrouwbare doode zandwoestijn laag tusschen
de afbrokkelende wanden ingezonken.
Maar in de zuidelijke bleef het gisten. Daar puften en spoten
de fumarolen en solfatoren de heete gassen, de stinkende
2waveldampen uit den gloeienden weeken bodem. Ja, tusschen
de struiken die de berghelling dekten, braken de dampfonteinen
uit, nu hier, dan daar. En uit een der spleten sijpelde het
heete zwavelbezwangerde water, dat tot ondrinkbare beek
werd, die te voorschijn kwam uit onnaspeurbare bron, verdween in ondoordringbare kloven. Een kort, nutteloos bestaan.
Wederom. Jaren gingen voorbij en de menschen begonnen
den berg te veroveren van den voet af. Ze zetten hun hutjes
op hooge bamboepalen. Ze kwamen met patjol en arit, en
begonnen de bergwanden om te spitten, om te graven; en in
de vruchtbare aarde plantten en zaaiden ze. Dan bouwden ze
hun kleine huisjes om een heldere bron. De bergdesa ontstond.
Ze kropen en klommen al hooger en hooger, tot, op acht
honderd meter, de hoogste desa, op duizend meter en hooger
nog, de hoogste bouwlanden, tegen den bergwand plekten.
En nogmaals. Jaren losten op in de eeuwigheid en de groote
heilige, de reine, de weldoener stierf. Kiai Makoekoean werd
tot zijn vaderen verzameld. Voor hem geen graf in de desabegraafplaats ! En ziet het lichaam zou de ziel volgen in hooge
hoogten. En de desalieden namen het lijk en ze wikkelden
het in wit laken en ze droegen de baar, bedekt met sarongs,
belegd met bloemen, beurtelings torsend, bergopwaarts. Voorop
de mannen met kapmes, houwend en hakkend, vellend en
kappend. Langs den bergrug klommen ze moeizaam op, langs
den bergrug die, links en rechts de ravijnen, al steiler opsteeg
het dal met den top verbindend. Ze verlieten de desa toen
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de kikkers begonnen to kwaken, en rustten des nachts in de
ijzige koude, gedoken in hun kains, gebukt om het vuur, den
doode bewakend. En toen de boschhaan zijn heesch gekraai
uitstootte den ochtend tegen, namen ze den dierbaren last op
de schouders, en klommen, klommen.
Maar toen de avond van den tweeden dag daalde, hadden
ze den top van den vulkaan bereikt, hadden ze den noordelijken doorgang in den kraterwand ontdekt, waren ze het
heiligdom van den berggeest ingetreden, hadden ze zich vol
vrees en ontzet gewaagd op den voozen bodem der zandzee,
waar de voeten wegzonken in het nattige zand. En eindelijk
hadden ze ook den scheidsmuur tusschen zandzee en werkenden
krater bereikt. Verschrikt hadden de voorsten halt gehouden.
De wegbereiders waren blijven staan. De lijkdragers hadden
zich bij hen gevoegd. Zwijgend en angstig hadden ze gestaard
in die poel der verschrikking. In die hel die op het vagevuur
volgde. Voor hun beangste blikken lag door hooge groene
wanden omsloten, de ronde ruime vlakte. Maar uit den bodem
borrelde, kookte, spoot de heete stroom in zoovele fonteinen.
Temidden der vulkanische werkingen echter een verhooging,
een veilige rustplaats. De desapriester wees hun de vaste plek
in de woning van den berggeest. De liefde leidde hun schreden.
Ze namen de baar op. Ze daalden of in den werkenden krater.
Ze schroeiden de voetzolen op den heeten boden. Maar ze
bereikten het doel. In de veilige plek groeven ze het graf,
waarin ze het lijk legden van Kiai Makoekoean. Ze dichtten
de kuil. En richtten een grooten steenhoop op.
Het heilige graf op den Soembing.
De jaren kwamen en de jaren gingen heen. Op elken Poeasa,
elke vastenmaand, volgde een Poeasa en op elke Lebaran,
Nieuwjaarsdag, een Lebaran.
Doch in elke Poeasa togen de bedevaartgangers in vurig
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begeeren naar het heilig graf van Kiai Makoekoean ter bedevaart..
Daar verzamelden, en verzamelen nog elk jaar, zich de
honderden van heinde en ver.
Doch ook in de andere maanden klimmen zij die in angst
en nood verkeeren, wie de zorgen ter neder drukken, op tot
het heilig graf om met hun offers hun beden te plengen.
Ook Rono.
Daar was geen tijd meer. De eeuwigheid voer door de wil
denis. De geest van den heilige van den Soembing ging nu
om. En beroerde Rono. Daarom trilde Rono, die aan het vuur
zat gedoken, starende in de bevende vlammen.
De maan was schuil gegaan achter den westerbergrand. De
schaduw van den gedoemden boom aan den wand liep langer
over den grond, scheen verder langs den rotswand.
Rono zag hoe de takken van den verloren boom, door den
wind bewogen, zijn onontwijkbaar lot schreven aan den muur..
En hij sidderde om het onontkoombaar lot van den boom,
dat ook het zijne zou kunnen zijn.
De sterren flikkerden weer. De oostenwind voerde nu lichte
vederwolken aan, en over den scheidsmuur tusschen de kratersjagend, blies hij nogmaals de zwaveldampen naar de grot.
't Werd kouder nog. 't Water dat naast de beek, tusschen
de rotsblokken van vroegere regenbuien was verzameld, rildeen stolde met dunne korst tot ijs.
In het halfduister namen de dreigende sombere bergwanden
afschrikkende gestalten aan. Door de kloven sloop een akelig
zuchten. De wind streek de klamme handen door de zich
krommende struiken.
De uren verdwenen. Maar eindelijk scheen de nacht denzwarten sluier te willen lichten.
De kou werd heviger. De wind feller en doordringender.
De slapers kreunden en krompen ineen onder de kain.
Toen kwam Rono uit de zittende houding overeind. Hij,
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schoof met de voeten al het hout bijeen, dat nog om en om
verspreid lag in het hol, en buiten tusschen de struiken. Hij
nam al de takken en brokken in de armen, en smeet den geheelen voorraad op het afstervende vuur, dat al spoedig hoog
,opvlamde.
't Werd ras lichter nu. De schaduwen weken. De bergen
namen de oude vertrouwde vormen weer aan. De lucht kleurde
op, werd blauw van dofgrijs. Dan viel het eerste zonnelicht
over den oostwand tegen den rand van den westwand en
al lager en lager daa gde de zonbelichte streep. Ook den boom
belichtten de stalen.
Rono zuchtte, toen het licht daagde, in de diepte, ook voor hem.
De slapers in de grot rekten zich, geeuwden, wr'even de
oogen, strekten de beenen, gingen recht op zitten, trokken de
kain van het hoofd en om de schouders ; dan duwden ze den
scheefgezakten hoofddoek recht en langzaam stonden ze op,
gingen naar het fel brandende knetterende houtvuur. En gedrieen zetten ze zich. Uit de zakken van den buikband werd
weer tabak gehaald, de strootjes werden gerold, de sigaretten
aangestoken.
Ze praatten wat over den langen nacht, de felle kou. Toen
,aten ze rijst, koud en droog, die ze met de vingers grepen uit
het pisangblad ; en een rood vischje, scherp en zout.
En na ontbeten to hebben, — 't was nog zeer vroeg en pas
dag, — maakten ze zich op tot het doel van den tocht. Ze
namen hun bundeltje in de hand, met de kris, en daalden af
langs de rots, zigzag tusschen de edelweisz-planten door, tot
den zandbodem. In zuidelijke richting liepen ze achter elkaar.
Eerst de kaoem, dan de kebajan, ten slotte Rono. Ze klommen op tegen den scheidsmuur tusschen den niet werkenden
en den werkenden krater, gingen tusschen de rotsen door over
-de afrollende steenen, overschreden het hoogste punt en daalden
weer af aan den zuidkant. Toen doorliepen ze viug, behoed-
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zaam, de voeten niet zettend voor ze den kraterbodem veilig
wisten, het gevaarlijke eind. Alom spoten de heete dampen uit
den gevaarlijken onbetrouwbaren grond, die brandde onder de
voeten en indeukte onder forsche stappen. Maar ze liepen
Licht en snel, te bekend met het terrein om angst te voeten,
maar ook met de kennis die tot spoed maande. Ook uit de
bergwanden oost en west braken de fumarolen, tusschen de
edelweiszplanten door. De krater ligt gebed tusschen de steilten, maar aan den zuidkant valt de bodem tientallen meters
diep tot het valbed, dat zwaar ingesloten door het gebergte
snijdt, naar het oosten ombuigt met rechten hoek, dan glooiend
afdaalt tot de vlakte van de Progo. Vandaar zal bij latere uitbarstingen het gevaar voor de bewoonde wereld dreigen.
Midden in den krater is een kleine bodemverheffing. Daar
is het graf van den heilige Kiai Makoekoean. Een meters-lange,
meterbreede, meterhooge wal van los op elkaar gestapelde
steenen omgeeft de geheimzinnige, gewijde plek. In den wal
is een nauwe doorgang. Achter den wal een breede omloop.
En dan het graf, een langwerpige steenhoop, zonder eenig
sieraad, zonder eenigen opsmuk.
Maar achter den wal liggen de offers, smeeken de gebeden,
geuren de geloften.
Offers van wierook, van bloemen, van rijst.
De Brie mannen naderden het graf. De desapriester en de
desabestuurder hadden elk een steep in de hand, die ze legden
op den wal bij de vele duizende andere.
Maar Rono had zich gezet in de silo houding voor het graf,
voor den ingang in den wal. Hij had de beenen gekruist onder
het lichaam. Nu bracht hij de plat tegen elkaar gelegde handen voor den neus en snoof. Hij maakte den sembah. Hij
bracht den heilige den huldevollen groet. En hij groette vol
eerbied den heilige vele malen achter elkander. Hij boog het
hoofd tot tusschen de knieen. En de wierook van zijn gebed
Het graf
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steeg op naar den hemel, die blauw, diep blauw, hoopgevend
en vervuld van beloften zich boven de nauwe krateropening
spande.
De desabestuurder en de desapriester hadden zich gezet in
het gras tegen de helling en rookten zwijgend hun strootjes.
Over de reeds zonne-warme bloemen zoemde een enkel insect.
De zonnewarmte begon nu door te dringen tot den kraterbodem.
Het gesis der stoomfonteinen brak de stilte.
Scherpe zwavellucht vervulde de atmosfeer.
Rono bad. Rono smeekte. Rono riep de hulp van den heilige aan.
Waar zou redding zijn indien niet bij hem ? Waar ontferming
zoo niet bier? Voorzeker, de heilige zou het onheil nog van
hem wenden. Het dreigend noodlot zou de heilige nog weten
of te keeren. De ramp zou immers niet over hem komen.
Hij zou immers niet verjaagd worden met vrouw en kinderen
uit huffs, van erf, van tegalan, niet verdreven worden van het
vaderlijk erfdeel.
Hij erkende, hij had geld geleend, veel geld geleend bij de
afdeelingsbank te Temanggoeng. Maar hij had het geld niet
verkwist aan slametans, niet verdaan aan opium, niet versmeten aan ronggengs, noch verknoeid in het dobbeispel. Hij
had zaaipadi gekocht en een karbouw. Maar de karbouw was
gestorven. Honderd gulden verloren. Twee kinderen waren
overleden aan pokken. Begrafeniskosten waren hoog geweest.
Den oogst had hij slecht verkocht aan den Chineeschen opkooper.
Dus had hij niet afbetaald, noch hoofdsom, noch rente, noch
boete. En nu had de Afdeelingsbank hem voor den rechtvaardigen
Landraad gehaald. Hij had alles moeten erkennen, wat de
administrateur vertelde van de leening, van de wanbetaling. En
de Landraad had hem gevonnist en veroordeeld alles te betalen.
Doch hoe had hij kunnen betalen, daar hij geen geld had?
Hij had dus niet betaald.
En daarop was de oppasser van den assistent wedono in de
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desa gekomen, en had hem aangezegd den volgenden ochtend
to verschenen voor kandjeng toean president Landraad. Hij
was verschenen.
En de president had hem gezegd dat hij binnen acht dagen
betalen moest, daar anders al zijn goederen door toean griffier
en toean deurwaarder zouden worden opgeschreven, en als hij
dan nog niet betaalde zou alles verkocht worden. Nu waren
die acht dagen morgen om. Hij had niets betaald. Dus dreigde
het noodlot.
Hij vertrouwde het al den heilige toe.
Daarom was hij opgeklommen tot meer dan tienduizend voet
hoogte, tot den krater van den Soembing, tot het heilige graf,
vanwaar alleen de hulp voor hem komen kon.
Rono bad innig. Biddend plaatste hij zijn steen op den wal.
En toen hij gebeden had, Iegde hij zijn offers van rijst en
wierook aan het graf. En hij maakte nogmaals den sembah.
Daarop verliet hij het graf en voegde zich bij de anderen.
Die stonden op, toen Rono naderde. Nu aanvaardden ze de
terugreis. De zon was gestegen boven den oosterrand uit.
De hitte trilde over het heete zand, door de struiken.
De felle zonnestralen braken tegen de nauwe wanden, weerkaatsten, brandden en blakerden. De mannen snelden door den
krater, gaande in tegengestelde richting het spoor hunner
voet-indrukken van dien ochtend, klommen over de afscheiding,
liepen door de zandzee, waar voor de grot-opening het vuur
nog smeulde, bestegen de helling aan de noordzijde, gingen
langs de smalle paden en traden uit de rotsomheining.
De rotsomheining omsloot de tweelingkraters, den werkenden
en den dooden, wel zeer goed, dat ze waren als twee onderling
verbonden, diepe inzinkingen in den top van den vulkaan,
den derden in hoogte op Java.
Vanuit het dal ziet men slechts den afgeplatten top met den
gekartelden rand, de burcht met de kanteelen, maar vermoedt
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niet de geweldige verschrikking die achter den hoogen muur
woedt, weet niet dat in den verheven hof van den flood de
groote heilige rust onder de steenen, offers der geloovigen,
toegedekt, waar ze hem hieven boven het aardsche en drongen
ten hemel.
De Brie mannen traden uit de omheining der begroeide muren
in de vrijheid, in de ruimte.
Daar openden zich de verre vergezichten. Daar week de
smalle bergkam snel en steil, en breidde zich de wijde horizont.
Java lag voor hen. Het vruchtbare, het heerlijke, het wondermooie Java. De hooge blauwe luchten omspanden het al. Tegen
het noorden rees de koepelvormige Sindoro, de kale top
afgeplat, de diepe ronde kraterkoker van hier of niet zichtbaar.
De ooster bergen, de rookende Merapi, de groene Merbaboe
scholen achter een hoogeren bergkam.
De helling was steil en grijswit van edelweisz. Dan volgde
het steenachtige gedeelte waar rotsblokken kaal en somber uit
op staken. Daaronder rijden zich de donkere strepen van den
smallen boschrand, een groene gordel door volhardende zorg
om den berg getrokken, den gordel waarover bij het ochtendontwaken de nachtnevels blijven hangen.
Maar onder het woud lag het bekende land.
De hoog opkruipende, tegen den berg zich klemmende
tegalans, waar tabak en djagoeng vooral, ketella ook, geplant
werd door den ijverigen landbouwer, die in den nacht opklimt
uit de desa naar zijn akker, en des middags na zwaren arbeid
weder afdaalt naar zijn schamele woning.
En de desa was ook zichtbaar. De breed vertakte waringin
overheerschte. En rond den grooten boom schaarden zich kleinere.
Een boschhaag to midden der kale velden.
Nog verder gleed de blik. Over de hooge bergdesa en omlaag. De minder steile bergruggen staken groen gewelfd, als
languitliggende gevaarten in het dal.
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Boven zijn de ravijnen ondiep, de bergkammen smal. Maar
hoe lager ge komt, hoe dieper en breeder de ravijnen worden
die omhoog nauw toeloopen, waar de vulkaan den top opsteekt.
En hoe lager ge komt, hoe breeder de bergruggen worden die
tusschen de ravijnen vastliggen. De bergruggen glooien uit in
de vlakte waar ook de ravijnen doodloopen.
De bergbeken breken uit en doorvloeien het dal. Van alle
zijden gevoed en versterkt, worden ze tot de breede rivieren
die Java de vruchtbaarheid vermeerderen. De rivierslingers
waren zichtbaar , ze doorkronkelden het groene land in lange
zilveren schitterende lijnen.
De sawahs daalden af, terras na terras van het hooggelegen
land tot diep aan de oevers der stroomen. Het zonnelicht
glinsterde in het vloeiwater dat de zeilende wolken spiegelde.
De rijstvelden lagen, vakken naast vakken, zoover het oog
het heerlijke land overzag. En als kleine oases in de breede
wijd uitliggende sawahvlakte, staken de groene desaboschages op.
Daar lag Java, het nooit volprezene.
Tot verder over het land ging de blik, tot waar de Java-zee
in rustelooze deining de golven stuwt tot de lage noordkust.
De drie mannen stonden niet stil. Ze haastten zich af to
dalen. Ze gingen achter elkander. Het smalle pad voerde nu
door kort struikgewas. De weg was steil. De bergklimmers
sprongen omlaag. Ze zetten de voeten wel zeer vast op den
steenigen bodem. Nu en dan grepen de handen den stam van een
struik, en lieten de mannen zich voorzichtig af. Soms klommen
ze met moeite een stuk rots omlaag.
Daarna ging het weer vlugger de helling naar beneden. Tot
ze kwamen op het open rotsachtige gedeelte, waar de bergrand
recht vooruit steekt en de bergklimmer verademen kan, gaande
een goed eind i over schier horizontaal terrein.
Daar is de bron van helder levend water die, van geheim-
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zinnigen oorsprong, verkwikkend uit de rotsen opkomt. De
mannen lieten het water loopen over de verhitte gezichten. Ze
wieschen zich het gelaat en spoelden den mond. Ze lieten het
water gaan langs de warme han gen en armen, en langs de
pijnlijke voeten en gevoelige kuiten.
Toen gingen ze zitten op den ' koelen steen. En rookten. De
zon brandde en stoofde de rotsblokken. Alom was de groote
heerlijke stilte. De wind streek door de lage struiken.
Nu steeg uit het dal de wolk op. Eerst een, eenzaam. Maar
andere wolken kwamen, wit en dicht. De wolkensluier legde
zich over de sawahs en de rivieren, die dekkend met nevelenwaas. Al hooger steeg de witte vochte dekking. Ze rees tot
de bergdesa en kwam tot de boschgrens.
Maar daar bleef het wolkenfloers hangen boven de tjemaras.
Boven was het licht en zonneschittering en blauwe lucht. Op
de bergen was de lichte heerlijkheid. De laagte lag afgedekt
onder de wolken. Wel veegde nu en dan een windvlaag een
plekje schoon, zoodat tegalans en ravijnen even opblonken
uit den nevel, maar dan werd het gordijn to steviger dicht
getrokken. De mannen waren weer opgestaan. Ze spraken niet
veel onderweg. Hoogstens nu en dan een paar woorden over
het pad of over het weer.
Rono zweeg. Morgen het einde, als Kiai Makoekoean niet
het gebed verhoorde.
Ze klommen vlug omlaag het versluierde dal tegen. Ze
lieten de lichtende hoogten al verder achter zich. Nog gingen
ze boven de wollige, woelige wolkenzee.
Het heilig graf week al meer terug. En de aarde naderde
met de aardsche zorgen, de aardsche moeiten, de aardsche
nooden. Toen kwamen zij aan het bosch, en met het bosch
nam de mist hen op, waarin ze ganschelijk verdwenen. Ze
kenden het in lang niet betreden, schier dicht gegroeide voetpaadje door de stinkende bosschen van ijle schichtige pete-
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boomen, die nu met vochtige stammen wegdoezelden in den nevel
De avond viel. Snel en onverwachts. 't Werd donker. 't Begon
te motregenen. De mannen schreden te sneller. Ze verhaastten
hun pas, en gingen zwijgend, rillend soms, met de hand het
water van het gelaat vegend, al vlugger voort.
Tot ze, toen het plotseling volkomen duister was, kwamen
op het pad, dat onder langs den boschgrens den Soembing
omkringt, met de bergruggen oprijst en uitpuilt buiten den
berg uit, dan hangt boven het dal met de ravijnen mee insnijdt
in den vulkaan en over de rotsige bergbeek heen worstelt.
De Brie mannen liepen met regelmatigen snellen pas langs het
goed bekende boschpad, en bereikten de hoogste tegalan.
Ze moesten nu omlaag weer, den berg weer af, door de
nieuwe djagoeng-aanplantingen.
Voor wild was geen gevaar. Alle dierlijk leven is daar geweken. Maar door de aanplantingen was geen pad. Dus ontvlamden ze de flambouw. Ze staken met de lucifer de in
petroleum gedrenkte lap aan, die in het uiteinde van een holle
bamboe was gestopt. De kaoem, die steeds voorop ging, nam
de fakkel in de hand. Hij zwaaide, de vlam omlaag, eenige
malen de fakkel heen en weer. Toen vlamde het vuur goed
op. En de fakkeldrager voorop, daalden ze door de modderige
weeke aanplantingen af.
In de laagte, door de nevels en de mist reeds zichtbaar,
dichtbij dus, een lichtje. Het eerste huisje van hun desa.
De kaoem wees er op, met de fakkel zwaaiend. En toen
ze bij het erf waren gekomen, waarop het huisje stond, wenschte
Rono de beide anderen verder goede refs. Ze antwoordden
kort, al doorloopende.
Rono ging het erf op. Door de reten van de bamboe waarvan de huiswanden gevlochten waren, schemerde flauw lichtschijnsel. Rono duwde de deur van zijn woning open.
In het woonvertrek stond op de baleh baleh, — de rustbank,
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een olielichtje te walmen. Rono ging naar het achtervertrek.
Daar rustten de vier kleinste kinderen reeds, in de kleine
sarongs gehuld, de donkere kopjes wegschuilend. Ze sliepen
naast elkaar op de baleh baleh.
Uit het keukenvertrek, het derde gedeelte van de woning,
klonk gestommel. Bok Rono was bezig boven een houtvuur in
den leemen vloer rijst te koken. Ze stoomde de rijst in den
grooten roodkoperen rijststoomketel. Ze keek op toen Rono
binnenkwam.
Toen vroeg ze het eene veelbeteekenende woord : „Al" ?
En Rono die zich bij het vuur zette om de natte kleeren, de
koude handen en voeten te drogen, antwoordde niet dan : „Al"!
—

013060090009EMBEBEE

■ ,1111
III II

so

•

•

•

•

B68E869E80

•

•

■ M

OM

II.

Passergang.

R

ONO ontwaakte toen de boschhaan met schrille kreten

den neveligen ochtend wekte.
De glorievolle morgen weefde gouden sluiers om den
blinkenden vulkaan. Nog lag in de vlakte de donkerte. Maar
de zon uitgerezen boven het zadel dat tusschen den spitsen
Merapi en den rondruggigen Merbaboe inzinkt, wekte de desa
en al wat daar boven lag. Het dichte bosch waar de vogels
begonnen te zingen, de kale hellingen waar bloemen opnieuw
begonnen te bloeien. Nu trokken de nevels op uit de sawahvlakte en ze bleven hangen als een krans boven den boschrand die den Soembing omringt. Dichte dunne sluiers.
De kinderen waren reeds buiten op het erf. Ze liepen wat
rond en joegen de kippen die in de bamboe-bladeren rondscharrelden. Aan de bron onder de waringin verzamelden de
vrouwen. Ze haalden water in de aarden kruiken, die ze droegen
onder den arm of in de hand.
Reeds beklommen de mannen, de patjol — het pikhouweel
— te schouder, den berg om den veldarbeid te gaan verrichten
op hun hooggelegen akkers.
Vandaag was dus voor Rono de ernstige dag.
Tot heden had hij uitstel gekregen. Hij had niet betaald,
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dus, meende hij, zou vandaag op al zijn goederen het vernietigend beslag gelegd worden.
Hij keek droef naar zijn erf, dat hij had beplant, naar zijn
huisje dat zijn vader had gebouwd, naar de hooggelegen
tegalan, moeitevol aangelegd, vol zorg gespit en bezaaid.
Hij overzag al zijn eigendommen, straks de eigendommen
van een ander. Hij kon het noodlot niet veranderen. Vandaag
was de booze dag. De Kiai Makoekoean had in den nacht
geen uitkomst gebracht.
Rono onderwierp zich aan het onvermijdelijke. De droefheid
in het hart.
Wie zou het noodlot kunnen keeren?
Nu nam Rono de patjol en hij klom achter de andere desalieden op naar zijn hoogen akker.
Voor hem uit gingen vroolijke grassnijdertjes. Ze hadden de
leege manden, waarin het kromme lange grasmes lag, op het
hoofd. Ze zongen en joelden en riepen elkaar van ver vroolijke
woorden toe. Ze klommen viug en lenig. Boven de tegalans
moesten ze wezen. Boven de boschgrens zelfs. En tegen den
middag zouden ze terugkeeren, de manden vol gras op het
hoofd, nog zingend en juichend en elkaar toeroepend, dat hun
blij gejoel weerklonk over de bergruggen, over de ravijnen.
Dan brachten ze thuis voedsel voor koe en geit en karbouw.
Rono ging aan zijn werk van elken dag. Hij klom het pad
{loor de tegalans op, dat hij den vorigen avond was afgedaald,
tot hij kwam aan het stuk grond dat zijn vader had ontgonnen
vele jaren geleden, had ontwoekerd aan den ruwen bodem,
had opgebouwd tegen de zware helling, het stuk grond dat
tot tegalan omgevormd, door Rono was geeerfd toen de ontginner stierf, en begraven werd onder de kale cambodjaboomen,
die grijpen met de doode takken waaraan vreemde witte bloemen
bloeien. Hij spitte en arbeidde den ganschen ochtend tot de
zonnehitte den zwarten bodem deed gloeien.
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Tegen den middag zette hij zich in de kleine veldhut, die
op vier hooge bamboepalen boven het veld uitsteekt. Hij at zijn
rijst en zijn vischje en zijn stukje lombok. En toen hij gegeten
had, stak hij een strootje aan en legde zich lang uit op den
buik in het droge gras, dat den bodem van het wachthuisje dekte.
En al zijn gedachten waren bij zijn huis, bij zijn erf. AI zijn
denken ging over het onheil dat hem heden treffen zou, getroffen had wellicht reeds nu. De doffe wanhoop, de groote
moedeloosheid omdat nu alles reddeloos verloren was, maakte
zich van hem meester. Hij zag niet hoe de nevels opkwamen
uit het dal en de lage sawahs dekten. Hij zag niet hoe de
witte wolken opstegen tot boven de desa uit en de tegalans
begonnen te bekruipen.
Hij lette niet op de grassnijdertjes die, toen de middag
neigde, vroolijk joelend omlaag gesprongen kwamen. Dagtaak
voleindigd. Hij lag en peinsde, hopeloos, willoos.
Maar toen de eigenaars van hooger gelegen tegalans tegen
de ure van het avondgebed langs het wachthuisje kwamen, en
hem toeriepen, en schertsend vroegen of hij nu reeds op het
nauw gespitte land den oogst wilde blijven bewaken, toen
eerst ontwaakte hij uit de doffe verdooving. Hij liet zich afglijden langs een der stijlen waarop het waakhuisje rustte en
te schudden nu stond, en volgde de andere desamannen naar
omlaag naar de desa.
Bij het dalen riepen de mannen elkander in afgebroken
zinnen lets toe. Ze daalden op een sukkeldrafje. Over den
rechter schouder hadden ze een zwiependen draagstok. Aan
elk einde van den draagstok hing een zware bundel gras. Nu
en dan stond de voorste even stil. Dan hield de gansche rij
halt. Ze namen den draagstok en legden lien op den anderen
vereelten schouder. Op den voorsten grasbundel die hoog
boven de hoofden uitstak, lag het korte jasje, — want de
mannen gingen met ontbloot bovenlijf, — lag de groote ronde

28

PASSERGANG.

gevlochten hoed, die hen in de middaghitte beschut had; uit
den achtersten grasbundel, stak het scherpe grasmes.
Rono kwam achteraan, zwijgend, zich niet mengend in het
vroolijk gesprek, niet lettend op de grappen die de mannen
elkander toeriepen.
Aan de overzijde van het ravijn sjouwden er twee een halven
boomstam. Ze hadden in de boschreserve gekapt den ganschen
dag. De holle slagen hadden geklonken door het woud, maar
de boschopziener was beneden in het dal, de mandoer was
op toernee langs de bovenpaden om den nieuwen aanplant te
inspecteeren. Ze hadden hun dag wel goed gekozen, de houtdieven. Ze waren niet beter gewend, van ouder op kind, dan
hout te halen uit het bosch tegen den berg. Brandhout voornamelijk. Vroeger ook hout voor de stijlen hunner woningen.
Bosch is noodig op de bergen. Bosschen trekken den regen.
Maar bovenal, bosschen verzamelen het regenwater in den
bodem. Bosschen beschermen den bodem. Opdat het regenwater
niet afstroome langs de kale helling, afspoelend den vruchtbaren
grond. In bandjirs omlaag niet storte. Opdat de bronnen levend
blijven mogen.
Dus verzorgt het boschwezen het oude bosch en het nieuw
geplante. Dus zijn straffen bedreigd tegen hem die het bosch
vernielt, die brandt of kapt in het hout. Dus wordt de boschaanplant aangemoedigd. De bewoners der hooge desa's krijgen
stukken grond ter bebouwing met voedingsgewassen, mits ze
boven hun aanplant meewerken aan de herbossching.
Maar daarom heeft de desaman nog niet gebroken met de
oude gewoonten. Hij blijft zamelen het gevallen hout, hij blijft
ook branden de hooge boomen met vuur onder den stam
aangelegd, tot de boom met krakend geweld stort. Hij blijft
kappen en houwen.
De twee droegen, gezien door alien, verraden door niemand,
het gestolen hout ervan naar de desa.
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En de mannen riepen hen toe, en vroegen schertsend den
vervoerpas te mogen zien, en schreeuwden lachend waar het
hout gekocht was, en raadden het. te brengen naar de woning
van den boschopzichter.
Maar Rono ging zwijgend achteraan.
Toen de zon was weggezonken en de duisternis snel was
gedaald, over het dal reeds toen het licht nog blonk tegen de
hellingen van de oosterbergen den Merbaboe en den Merapi ;
over de helling van den Soembing ook al ras en over de
,desa; toen de avond gevallen was, kwam Rono thuis.
Ja, daar lag nog het erf, daar was nog de omheinde koestal,
daar stond nog zijn woning.
Alles ongedeerd als 's ochtends. Zou de angst om niet geweest
zijn ? Was er dan niets geschied ? Had het onheil hem niet
getroffen, dezen vreeselijken dag? Immers, indien het ontzettende
gebeurd was, dan zouden erf en huis zoo vredig, zoo rustig
toch niet liggen kunnen.
Aarzelend, niet geloovend nog, ging Rono zijn woning binnen.
Weer trof hij, als den vorigen avond, bok Rono in het
keukenhuis. Maar nu was het Rono die de korte alles omvattende vraag stelde : „Al ?" Doch nu antwoordde bok Rono,
zonder op te zien van haar werk : „Nog niet !"
Toen ging hij naar het woonhuis.
De kinderen sliepen al weer dicht tegen elkaar gedrukt. Ze
lagen in hun sarongs gewikkeld, de hoofden op vuile gescheurde
kussens.
Voor matras diende een mat die op de bamboezen rustbank
lag. De kleinste, een zuigeling nog, lag een eindje van de
.anderen af. Straks als bok Rono rusten ging op dezelfde baleh
baleh zou ze Tidjah bij zich nemen. De drie anderen waren
tegen elkaar aangekropen. De tweede, twee jaar oud, sliep
midden tusschen het jongetje van vier en het meisje van zes.
in het woonvertrek lagen de drie oudsten. Twee jongens van
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acht en twaalf en een meisje van tien. De leeftijd ongeveer
opgegeven. Want niemand wist hoe oud ze waren. De ouders
allerminst.
Ze wisten dat ze in de eerste Vastenmaand na de oedan-awoe
getrouwd waren, dat zij in de eerste Poeasa dus na den
aschregen, — die een halven dag half Java had verduisterd
en overdekt, toen de Kloet zijn afschuwelijken muil had opengesperd en dood en verderf had gebracht over Kediri, angst
en verschrikking had gelegd over vele gewesten tot Kedoe ,
toe, — zich hadden begeven naar den panghoeloe, den priester
van de districts-hoofdplaats Parakan, die hun namen als
gehuwden in zijn moskee-register had ingeschreven.
En als men nu Wilde, — maar waartoe was het noodig? —
kon men gemakkelijk uitrekenen hoe oud de kinderen waren.
Bovendien het besnijdenisfeest van den oudsten jongen over
een jaartje en de huwbaarheid van het oudste meisje over een
jaar of twee, zouden weer mijlpalen zijn, en dan zouden ze
bij de immers schier nooit noodige tijdsbepaling, kunnen zeggen,
dat 't kort na de besnijdenis van den jongen Rono was. En
dat was volkomen voldoende.
Het meisje was geheel onder haar sarong gekropen. De
haren waren in de koude opgebonden gelaten. Maar de jongens
lagen met de beenen opgetrokken op den rug. Ze snurkten
met wijd open mond. En het flikkerend olielampje dat op het
andere uiteinde van de rustbank stand, wierp zijn schijnsel over
de ronde bruine kaal geschrapte bollen.
Rono ging zitten rooken op de andere rustbank in het woonvertrek. 't Was zeer stil nu.
Daar plotseling klonk onder het dak een luid geroep, een
rochelend geluid. Een groote hagedis, een tokeh wand zich
zelf op.
,,Rrrt, rrrrt". Daarop liep het uurwerk af. „Toka, tokeh, tokeh".
De eerste Brie keer vlug achfter elkaar.
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Dan al langzamer en met grooter tusschenpoozen „tokeeh,
tokeeh, tokeeeh".
Rono telde met ingehouden adem. Een, twee, drie. 't Scheer'
te stoppen. Vier — vijf — zes. Hij luisterde met gespannen
aandacht. Ja gelukkig. Zeven. „TOOkeeh". Het geluk, zeven keer
had de tokth geroepen.
Nu zette Rono den hoofddoek af, zonder dien los te binden,
en legde dien naast zich op de rustbank.
Dus was het beslag niet gelegd. 0, zeker, men had nog op
het laatste oogenblik medelijden met hem gekregen. Nu zou hij
toch zorgen, binnen enkele weken, — als hij maar wat vruchten
van zijn erf kon verkoopen, — naar de kantor-bank te gaan,
en een klein gedeelte van de schuld af te lossen. ,,Als hij maar
de boete betaalde", had de agent van de bank hem gezegd,
,,als hij tenminste nu en dan eens wat geld liet zien, de rente
afdeed, dan kon de hoofdsom wel weer een tijdje wachten"..
Ja, hij moest toch probeeren aan wat geld te komen om
zijn goeden wil te toonen. Hij had niets meer in huis, wat hij
zou kunnen verkoopen, niets meer om te beleenen. In huis
had hij niet anders dan den rijststoomketel, de braadpan, een
paar borden, een paar kopjes, de kebaja's van vrouw en
dochtertje, haar sarongs en onderlijfjes, de kains en broeken
en jasjes van hem en zijn zoontjes. Maar dat was alles. Zijn
rijkdom en weelde was zijn koe.
Doch de koe behoorde bij het erf. De koe bleef, moest
blijven.
En de rest van zijn bezittingen rustte veilig, zoolang hij nu
en dan de rente betaalde, in het Gouvernements pandhuis.
Want pandbriefjes had hij genoeg in een der holle bamboes
waarop de slaapbaleh-baleh rustte.
Pandbriefjes in allerlei kleuren, waarop krissen, oorknoppen,
haarspelden, kabajaspelden, een rijststoomketel, een horloge
zelfs, beleend waren.
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Al die goederen zou hij wel lossen een paar dagen voor
Nieuwjaarsdag, ‘ voor den Lebaran, en zoodra het groote heerlijke
jaarlijksche feest weer gevierd was en de geldnood dubbel
nijpte, ging alles weer door het kleine loket naar de groote
getraliede kasten of op de lange rekken in het Pandhuis.
't Was zeer stil in de bergdesa Katjepit.
Inderdaad lag de desa „katjepit", ingeklemd, want sommige
huizen lagen op den breeden bergweg, maar andere klemden
zich tegen den schuinen wand op de afdaling naar het
ravijn. Daar lagen ook vele der tegalans. De bergrug was
bebouwd, loch ook de helling van den kam was beplant.
Terrasgewijze waren met ijver, vol bekwaamheid, de bouwgronden aangelegd tegen de helling, tot diep in de laagte waar
de bergbeek bruist.
Daar, onverwachts een geroep op het voorerf :
„Vraag verlof pah Rono". Rono herkende de stem van den
desapriester. Nu zette hij den hoofddoek op, kwam van de baleh2,
opende de huisdeur door den sluitboom af te nemen en
de deur open te schuinen daar ze hing aan lussen aan
een bamboe.
De maan kwam juist over het zadel van Merapi en Merbaboe
kijken met bleek-geel bol gelaat.
De Soembingtop was met wolken gedekt. Boven de bouwvelden stak de donkere boschrand af.
't Was schemerdonker in het nog flauwe maanlicht. In het
schijnsel stond de kaoem op het witte voorerf.
En Rono noodle hem binnen te komen. Ze gingen het
woonvertrek in en zetten zich op de baleh 2. Ze draaiden een
strootje en rookten zwijgend.
Toen kwam bok Rono en met haar zachte zangerige stem
begroette ze den kaoem. Ze zette voor de mannen op de rustbank twee kopjes met opschriften. „Slamat minoem" stond op
het eene. „Oemoer pandjang" op het andere.
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„Smakelijk drinken" en „fang moogt ge leven". In de kopjes
was zwarte koffie van koffiebladeren getrokken.
„Koppi djawa" zonder melk en zonder suiker.
De mannen dronken eens en bok Rono ging naar het achtervertrek. Ze zette zich op haar baleh baleh om haar zuigeling
te voeden.
De desapriester begon het gesprek.
„Ik heb van middag den loerah ontmoet. 1k moest hem de
landrente-belasting brengen die pah Kromo mij had afgedragen met verzoek die voor hem aan den loerah te brengen.
1k heb hem toen ook gevraagd hoe het vandaag met u was
afgeloopen. En hij heeft mij gezegd dat er den ganschen
dag Been Europeaan in de desa was geweest. Dat verheugde
me zeer, pah Rono, want daaruit begreep ik dat het onheil
u niet heeft getroffen, dat je goederen niet zijn opgeschreven".
„Dat is juist pah kaoem. 1k ben den ganschen dag op mijn
tegalan geweest, maar ik kon niet werken. 1k heb al den tijd
in mijn goeboeg gelegen. 1k kon over niets anders denken,
dan over wat nu bij mij thuis gebeurde. Maar alles is goed
afgeloopen, pah kaoem. Over eenige dagen zal ik gaan offeren
op het graf van Kiai Makoekoean, die me zoozeer heeft geholpen".
„Dat is een goed plan pah Rono, en ik zal u weer vergezellen
op uw tocht".
En ze zwegen beiden.
Maar na eenigen tijd begon de kaoem weer.
„Het huwelijksfeest van den zoon van pah Kartodinomo en
van de dochter van pah Wirjodinomo is bepaald op Woensdag
wage van de maand Redjeb. Het zal een zeer groot feest
worden. 1k heb gehoord dat de gamelan-spelers uit Parakan
zullen komen met de ronggeng. Ook zal er een groote slametan
gegeven worden".
Het graf

3
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„Dat zal een zeer groot feest worden pah kaoem. lk denk
dat de heele desa er aan deelnemen zal".
„Zeer zeker, zal de heele desa er aan deelnemen".
„De koeda kepang zal ook vertoond worden door bekende
spelers van Ngadiredjo. Pah Karto en pah Wirjo zullen de kosten
niet sparen. Ze hebben beiden een groot voorschot gekregen
van den Chinees op hun volgenden tabaksoogst, en ze zullen
dus een groot feest kunnen geven. Weet ge dat er twee schapen
en een karbouw zullen geslacht worden ?"
„Ik heb het gehoord. 1k zal ook helpen met waterdragen
en mijn vrouw zal behulpzaam zijn bij het koken van de rijst
en het bereiden der sambalans, want ze is een nicht van bok
Wirjodinomo",
Nog lang bespraken ze het groote feest dat in de desa zou
gevierd worden. Toen verzocht de desapriester verlof heen to
mogen gaan.
Rono stond op van de baleh baleh en begeleidde den ouden
man naar de voordeur die hij opende.
Ze namen afscheid. Ze stonden tegenover elkander en Rono
boog, legde de linkerhand op de borst, en daar de kaoem,
zijn oudere, dus tneerdere, en bovendien een priester, de rechterhand uitstak, legde Rono de zijne even plat tegen die hand,
en boog opnieuw. De kaoem vertrok langs den stillen maanbelichten desaweg. Het pad liep steil of naar de woning van
den desapriester, die het diepst in het dal stond. Door de
reten der bamboezen wanden der huisjes, die tusschen vruchtboomen, djeroek-boomen vooral, achter of op de erven stonden,
scheen het nachtlicht.
't Was zeer stil buiten. De wolken waren opgetrokken van
den Soembing, die nu heerlijk rees in den matten glans tegen den zwarten sterrenhemel.
Daar het zoo helder was dat de schaduw van elk blaadje
fijn op den witten weg afteekende, ging de kaoem zonder fakkel.
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In de voorgalerij van de woning van het desahoofd zaten de
beide wachters, die aan de beurt waren in desadienst het huis
van den loerah te bewaken.
De kaoem groette hen in het voorbijgaan, en zij wenschten
hem ook verder een goeden tocht.
Het huis van den desapriester stond dicht bij de poort, die
toegang tot de desa verleende en waarachter de weg zich
verloor tusschen de vlakke velden, in Baling dalwaarts.
De bamboezen deur die tusschen den steenen doorgang hing,
was met een sluitboom afgesloten.
De doorgang was lang en overdekt, en tegen de wanden
waren bamboezen rustbankjes aangebracht Op een Bier rustbanken lagen de desawachters. Ze neurieden zacht hun droefgeestige liedjes. In een rek in de poort stonden de wapenen,
een lange roestige piek en een „dievenvanger", een lange staak
met een ring met een veer aan het einde, die opengedrukt
werd als men den ring den dief om den hals stootte.
Doch de desapriester hoefde de poort niet uit te gaan. Zijn
woning stond in de desa, het laatste huis vOdr de grens. De
zoon van den kaoem zat in de voorgalerij en rookte. Hij stond
op toen hij zijn varier zag naderen over het lichte erf, en sloot
achter dezen de erfdeur af, door den stut, die de omhooggeslagen deur steunde, weg te nemen, de deur te laten vallen,
en den stut er van binnen als sluitboom voor te schuiven.
Zoo was de afsluiting volkomen, maar dieven die het erf
zouden willen opgaan, zou het al zeer gemakkelijk vallen door
de levende heg te kruipen.
Ze gingen de woning in door de open voorgalerij naar het
woonvertrek, waar zij zich bij de andere huisgenooten, moeder,
schoondochter, kinderen en kleinkinderen op de baleh baleh
te slapen legden. Door de vredige rust van den maannacht
kionk het zacht gezang van de wakers aan de desapoort.
Tot ook dat verstomde. Tot ook de wakers waren ingedut.
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Slechts het gezucht van den wind door de breede waringin
en het zacht gebruis van de bergbeek brak de stilte, maar
deed de rust te zoeter zijn.
De tegalans lagen slapend gevleid tegen de bergruggen.
Het bosch rustte. De boomers bewogen in teer gefluister
zacht de takken. En de kale grijze ,vulkaan hief den top ten
hemel, vanwaar de sterren daalden tot den verweerden kam
van den ouden uit elkander geslagen krater.
Toen de kikkers begonnen te kwaken in de laaggelegen
sawahs en de nanacht zich ging heffen uit de ravijnen, ontwaakte bok Rono. 't Was legi, de dag van de vijfdaagsche
Javaansche week, waarop in de districthoofdplaats de passer
werd gehouden. De markt te Parakan was elken legi-dag en
bok Rono bezocht, als alle vrouwen van desa Katjepit, elke
passer legi.
Ze stond op. Ze schudde de haren los, nam het haar waarop
ongekamd bijeen, vouwde de haren in tweeen en stak die
toen, zonder haarspeld of kam, door de haren ter hoogte van
het achterhoofd. Toen deed ze wat centen in het binnenzakje
van haar meters-langen buikband, dien ze om het middel wond
over keurslijfje en sarong. De wit en zwarte kabaja sloot ze
met twee veiligheidspelden.
Het toilet was gemaakt. Daarop nam ze een hoogen ronden
mand van de rustbank. tit dien mand greep ze gekorven tabak,
die ze in den mond stak tusschen gebrokkelde zwarte tanden,
dat de dikke pruim over de, van het sirih pruimen roode, onderlip
hing. Ze nam den mand onder den arm. Ze opende de huisdeur.
Man en kinderen sliepen nog. En ze trad naar buiten in den
nog flauw door de dalende maan verlichten nanacht.
Boven den donkeren berg stond in felle schittering het
Zuiderkruis.
Bok Rono ging het smalle steile pad door de desa omlaag.
De schaduwen der wuivende bamboes streken over het maan-
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belichte pad. Zoo liep zij tot de woning van bok Kromosentono.
En ze riep : „Bok Kromo, bok Kromo".
Het magere vrouwtje kwam naar buiten. Ze was gekleed als
bok Rono, maar had den ledigen mand in haar slendang
gekneld op den rug geknoopt. De slendang was over den
rechterschouder onder den linkerarm door, van voren vastgemaakt, door de slippen om elkaar te vouwen. In de linkerhand hield ze een brandende fakkel.
„Koud bok Rono".
„Inggih bok Kromo".
En ze gingen achter elkaar, die met de fakkel voorop, het
bergpad af. Tot ze kwamen bij de woning van bok Kertosentono
en bij de woning van bok Wongsodrono en bij de woning
van bok Wirjodinomo, waar die vrouwen reeds stonden te
wachten elk bij haar erfdeur, waarop zij zich aansloten bij de
voorbijgaanden.
Zoo gingen de vijf vrouwen achter elkander in den stillen
nacht de desa door, marktwaarts. De voorste en de derde
droegen een brandende fakkel. Om die goed te doen branden,
hielden ze eerst de toorts omlaag, en toen het vuur helder
opvlamde, zwaaiden ze de fakkels heen en weer. Ze kwamen,
zwijgend voortgaande, aan de desapoort.
De nachtwacht werd gewekt. Geeuwend en zich rekkend
kwam een der mannen van de baleh baleh.
Hij opende de bamboezen poort. De vrouwen gingen langs
hem de desa uit.
„Vraag verlof, mas", zeiden ze, gebukt voorbij loopend.
En hij antwoordde welwillend :
„Inggih bok Kromo".
„Inggih bok Rono".
„Inggih bok Kerto".
Met dat de vrouwen de huizen achter zich lieten, bleef ook
het geboomte weg.

38

PASSERGANG.

Het pad kronkelde tusschen de kale, pas geploegde velden,
waar de tabak nog niet geplant was.
Een koude oostenwind verkilde den ruigen grond.
De maan was onder nu. 't Was donker, en de vrouwen liepen
snel. Daar doemde van verre, als zwarte massa in de ochtendschemering, desa Gandoesari.
Nu ving de nachthemel te kleuren aan. Boven het zadel van
Selo, tusschen Merbaboe en Merapi, spietsten de lichtende
bleeke stralen op van de komende zon.
Langs den oostelijken hemel veegde de lange witte rookstreep, de rook die rechtstandig uit den Merapi-krater gestegen,
met den zwakken zuid oosten wind vervluchtigde en verwaasde tegen de bleeke lucht. Nog waren de vurige lijnen
zichtbaar, die de vallende gloeiende steenen langs de Merapihelling trokken.
De zon steeg. De pluim van den Merapi werd rossig verlicht. Purper gloeide boven de oosterbergen. Nu kaatsten de
eerste stralen tegen den Soembing en den Sindoro in het
Westen. 't Werd al lichter.
En toen de zon oprees in gouden gloed, bereikten de passergangsters desa Gandoesari.
De desapoort was geopend. De mannen waren- reeds aan
het werk op de sawahs.
Toen trokken de karbouwen uit. Ze liepen met zwaren loggen
tred vlak achter elkaar, — den forschen gehoornden kop van den
eenen buffel tegen of boven de staart van den anderen —
langs den - kant van den desaweg. Aan de dikke grijze buiken
zat de molder gekorst. Ze gingen langzaam en rustig. Op de
ruggen der groote mannetjes-karbouwen zaten de hoedertjes.
Dat waren joggies van zes of acht of tien jaar. Ze zaten op
de breede ruggen te paard. Ze hadden niets aan dan een kort
grauw broekje. De hoofden der jongsten waren volkomen kaal
geschoren, maar de grooteren hadden op het achterhoofd een

PASSERGANG.

39

plekje zwart haar, en dat haar king lang en slordig in steile
pieken langs den nek.
Ze hielden elk een krom grasmes in de hand.
Ze waren op weg naar de gemeenschappelijke desaweide,
om de karbouwen daar te weiden en te hoeden.
Aan den weg was een woning. Onder een bamboezen afdakje
dat op vier bamboes stond, zat in het vierkante gat dat in
een bamboezen vierkante bank gesneden was, de waronghoudster. Ze was omringd van vele lekkernijen, glaasjes gekleurde stroop, pisangs, klappers, rijst met vleesch in een
pisangblad, katjang goreng, kleine gedroogde vischjes en wat
niet al.
De vrouwen van desa Katjepit groetten de waronghoudster,
en hurkten voor de uitstalling, waaruit ze haar ontbijt kozen.
Ze aten rijst met wat toespijs, scherp en droog, betaalden
met wat enkele centen en vervolgden den tocht.
Desa Gandoesari ligt nog maar drie paal van Parakan en
op gelijke hoogte. Het pad liep nu dus vlak en effen tot den
grooten heerendienstweg, die Temanggoeng de afdeelingshoofdplaats, met de districtshoofdplaats Parakan verbindt.
De passergangsters kwamen op den grooten weg.
Daar was het druk van menschen uit andere desa's die alien
naar den passer op weg waren.
Mannen met den draagstok over den schouder. In de manden
droegen ze producten van hun erf, ketela of vrudhten.
Sommigen dreven een karbouw voor zich uit, trokken aan
een stevig touw een weerspannig kalf met zich mee, dat achter
werd opgedreven en aangejaagd door een zo6ntje van den
eigenaar. Vrouwen gingen gebukt onder te zware lasten, die
ze op den rug torsten, manden die boven de slendang uitstaken en in dien mand lagen dan kippen, de pooten van drie
of vier stijf aaneengesnoerd en bij elkaar gebonden, de koppen
over den rand hangende. Daar kwam een dogkar aan sukkelen.
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Het karretje liep op twee wielen.
Op den bok zat, vOOr zijn bankje om zijn zwaarte naar
voren te verplaatsen, de koetsier, die de zweep voortdurend
klapte, de passergangers die midden op den weg liepen
waarschuwend.
Naast den koetsier zat een desaman, wel op de voorbank.
Hij had de draagstok, die boven de kap van het rijtuigje
uitstak, in de hand.
In het vierkante bakje zaten drie vrouwen en twee kinderen.
't Karretje was van achteren te zwaar geladen. De boomen
wipten telkens op, en het magere paardje, dat met riempjes
en touwtjes aan de boomen van de dogkar was vastgebonden
leek elk oogenblik opgetild te zullen worden, en om zulk
onheil te voorkomen liet het den kop zoo laag mogelijk hangen.
Bij elken zweepslag, waar de koetsier gansch niet zuinig mee
was, trok het paardje aan met een ruk, en de menschen in
de dogkar wiebelden en wiegelden en schokten door elkaar
en hielden zich daarom stevig vast aan de ijzeren stipen van
den kap.

De menschen weken kalm uit, toen de dogkar ze langs
wou sukkelen, en gingen onmiddellijk weer midden op
den weg loopen, de mannen die pikolden, op een sukkeldrafje ; de vrouwen langzaam en gebogen ; de kinderen
lenig, rechtop.
Zoo trok de lange stoet van alle desa's rand Parakan saamgekomen op den heerendienstweg naar den passar legi, naar
de wekelijksche markt in de distriktshoofdplaats.
De zon straalde. De witte weg verblindde. In de wijde velden
hier in het dal rijpte reeds de tabaksoogst.
Uit het ruime land rezen de kleine ronde kopjes, eruptiekegels.
In die bergjes waren de graven der Chineezen. In de hellingen
lagen de half cirkelvormige metselwerken van witte of grijze
steen. Op den ingang waren de forsche een syllabige woor-
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den. De onleesbare letterteekens van strepen en dwarsstrepen.
Hoog rezen Soembing en Sindoro in de schitter-blauwe
luchten. Daar was rust, daar was vrede.
Daar waren de bedaarcle, vriendelijke menschen. Daar was
het vruchtbare land.
Daar lagen de dorpen, tusschen eeuwig-groen geboomte,
oprijzend in de sawah vlakte.
En daar was Java's bergenpracht.
De gouden zon. De blauwe lucht. En de zorgeloosheid was
alom. Geen koude, geen honger. Wat komen moest, zou komen.
Wat te geschieden staat is het onvermijdelijke; wat te gebeuren
gereed is het onafwendbare.
Bok Rono ging op met de passergangers. Ze dacht niet meer
aan beslag en verkoop. Dat was voorbij.
Ze zag de bergen niet, vanwaar de hulp toch gekomen was
Ze zag de witte rivier niet, die door de ijzeren brug werd
overspannen.
Toch had de rivier haar zooveel te zeggen.
Er is, — als ge den Sindoro gaat beklimmen van Parakan
uit, zult ge er langs komen, — een donkere grot. De hooge.
groene rotswand valt terug. Zoo plotseling dat de groene
guirlandes die uit den bergwand ontspruiten, niet volgen kunnen,
maar hangen blijven voor de grotopening. De grot is niet diep,
maar wel donker en vochtig. Uit de wanden, van den koepel,
druipt het kristal-heldere water. Het water verzamelt zich in
de doorschijnende plas, in de ondiepe kom midden in de grot.
Maar te veel water doet de kom overstroomen, en het smalle
heldere beekje komt nieuwsgierig uit de grot kijken, en als
het kabbelend over wit zand, uit het donker in het licht komt,
dan glimlacht het, dan rimpelt het oppervlak, en de gulden
zonnestralen flitsen er over. Dat verheugt de langpootige
spinnetjes z66r, die viug en vrij over het water schieten. Maar
het beekje heeft geen tijd. Het doorweekt den mosbodem en
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bevochtigt de grijpende boomwortels. De boomen om de
grot zijn frisch en zwaar.
Ze breiden breede takkengewelven, waarin grijze apen zich
oefenen in luchtacrobatiek.
Het is de verkeerde hartstocht van alle beken, dat ze rivieren
willen worden ; dat ze zich niet tevreden stellen met de
vergetelheid der ondoorzochte ravijnen, noch met de bergeneenzaamheid. Het bevredigt hun eerzucht niet in stilte een
eenzamen bergklimmer te verkwikken. Ze willen omlaag naar,
wat ze meenen, het voile heerlijke leven in de vlakte. De engheid
der kloven benauwt hen en ze zoeken de ruimte der dalen.
Zoo stort de jonge Progo zich van Djoemprit af. In jeugdige
vermetelheid bruist de jonge dunne stroom den bergwand af.
't Moet nog vlugger. Dus waagt hij den sprong. De waterval
klettert omlaag. 't Is of hij zich te pletter zal werpen in de
rotsige diepte. Maar vol levenskracht schuimt en spat de stroom
op en na korte worsteling in het diepe bekken dat hij zelf
graaft, snelt hij voort de vlakte en den ondergang tegemoet.
Dan treedt hij uit het klamme ravijn. De vrijheid wenkt. Doch
nauw is hij den band der bergwanden ontkomen, of de landbouwers komen haar te na. Ze graven en spitten en tappen den jongen
Progo de beste sappen af. Voor irrigatie, heet dat. 't Schrikt
andere jonge riviertjes af. Ze zoeken in eenheid hun kracht en
offeren hun individualiteit in den strijd om het bestaan.
De Progo, rijker en krachtiger, gaat als geweldenaar op de
groote rotsblokken in, die den gang willen stuiten. En de
Progo overwint. Hij breekt den tegenstand, bruist er over,
schiet er langs.
Doch de heldere stroom vertroebelt en vervuilt. Het eerst
zoo heerlijke water wordt door vermenging en in den strijd,
grauw en bruin.
En zoo stroomt de Progo door de vlakte. Straks bereikt de
al oude rivier de stad Magelang, die haar vernedert tot vuilnisbak.
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Ze schaamt zich, als ze, tusschen hooge oevers zich verbergend,
tot derk verheven Boro Boedoer opblikt.
De algeheele ondergang komt dan niet onverwachts meer,
waar de onverzadelijke Indische Oceaan grootmoedig den
stroom ontvangt in de eeuwige vergetelheid.
Bok Rono ging over de brug en al haar gedachten waren
bij haar ledigen mand onder haar arm en de paar centen in
den buikband, en al haar denken bepeinsde het vraagstuk hoe
lien ledigen mand het voordeeligst to vullen met opoffering van
die centen.
Uit dat gepeins werd zij, met alle andere passergangers,
ruw opgeschrikt. Een auto-sirene loeide waarschuwing. Een
auto-toeter gilde.
Het signaal brulde : Op zij, op zij, of je wordt overreden.
We hebben geen tijd. Voor ons moet alles wijken. Wij zijn
de machtigeren. Wij, de brute kracht. Op zij ! Wij wachten niet,
wij wijken niet uit, we matigen geen vaart. Op zij voor den
sterkste !
Het helsche lawaai blies den weg schoon. Kinderen renden
een keer heen, een keer weer, kropen dan tegen moeder aan.
Vrouwen zwaaiden opgeschrikt over den weg, vluchtten tegen
de brugleuning.
De toeter verschrikte. Mannen sprongen op zij op de smalle
trottoir. De dogkarkoetsier ranselde er onbarmhartig op los.
In panischen schrik rolden de passagiers achter uit het karretje,
als rijpe peren van een boom. En redden het vege lijf. Op
zij ! brulde het afgrijselijke signaal. En ze vlogen, renden,
sprongen op zij.
Het onverbiddelijk monster naderde. De motor gonsde en
bromde en snorkte. Het zonlicht brak oogverblindend in
glinsterend glas en schitterend koper.
Achter het stuur lag lui achterover de Javaansche chauffeur.
De rechterhand aan den hoorn. De linker losjes aan het
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stuurrad. In den mond een dikke sigaar met een bandje
„pour la noblesse".
Een zwarte vette lok keek onder de lichtgrijze wollen
ijsmuts uit.
De chauffeur droeg een vervaarlijken stofbril, uit de vestjeszak loerden twee vulpenhouders en een dikke vergulde horlogeketting.
De auto stoof de brug op. Tegen de leuningen drukten zich
de passergangers , 't gelaat naar de rivier gewend, de vrouwen
met de slendang voor mond en oogen. De dogkarkoetsier had
nog net den anderen oever weten to bereiken. Achter in de
auto zaten twee Europeanen.
De stof vloog op. De witte dikke stof dwarrelde onder de
wielen uit in ondoorzichtbare wolken. 't Gansche heerlijke
landschap verdween in het ondoordringbare gevolg van den
geweldenaar.
Weg vrede, weg zon, weg blauwe hemel, weg bergen.
Stank, mist, lawaai.
En toen de auto langs gestormd was, toen mannen en vrouwen
de oogen uitwreven, de huiletide kinderen susten, toen hoorde
bok Rono een der mannen zeggen : „auto Landrad, toean
grippir, toean deurwarclêr".
Ze hoorde de woorden, maar ze lette er niet op. Hoe vaak
was de „auto Landrad" haar niet voorbijgestormd, zonder dat
het haar verder in eenig opzicht had gedeerd.
In Parakan was het al zeer woelig. De nauwe straat tusschen
de Chineesche winkeltjes was overvol. Maar alien liepen in de
richting van de markt.
Reeds van ver klonk het stemmengemompel.
't Was een onverstaanbaar, onontwarbaar stemmengedreun,
en monotoon praatgegons.
De passer werd gehouden op een groat open terrein terzijde
van den weg. Daar stonden de bamboezen kraampjes en stalletjes
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rij aan rij. En in hun warongs en verplaatsbare winkeltjes zaten
de verkoopers.
Ze prezen hun waren niet aan. Ze wachtten geduldig en het
geduld werd nooit op de proef gesteld, want voor elke verkoopplaats verdrong zich de menigte. Mannen, vrouwen, kinderen.
Oud en jong. Ze vroegen en taxeerden, zij proefden en
probeerden, zij bekeken en overlegden; dan dongen ze af en
de eigenaar schudde neen ; ze legden wat op den prijs op, en
de eigenaar schoof het begeerde voorwerp toe. Ze betaalden
en drentelden verder.
Langzaam schoven ze door de ineengedrongen menschenmassa, waar een muffe lucht hing van zweet, een walm van
klapperolie.
't Was warm en benauwd op de markt.
Bok Rono stond bij een kippenverkoopster.
De kippen lagen, de pooten aaneengesnoerd, op den grond,
op stapeltjes. Bok Rono pakte er een op. Ze kneep den bulk,
bevoelde den nek, legde de kip weer op den grond, nam een
andere op.
Begon toen af te Bingen, te pingelen en kocht er eindelijk twee.
Daarop ging ze vischjes koopen. Ook moest ze zout hebben,
dat ze kocht in de zoutgoedang, blokjes goor ongezuiverd zout
van acht centen per briket.
En toen ze op weg wilde gaan naar de opiumverkoopplaats,
sprak een Chinees haar aan.
De Chinees scharrelde den ganschelijken dag de markt rond.
't Was een magere gele kerel. Hij droeg op zijn gladgeschoren
hoofd een ouden slappen bruinen hoed. Hij had een wijde witte
jas aan en een wijde witte broek tot halverwege de kuiten.
Hij liep op sandalen. In de hand hield hij een opschrijfboekje.
Over den schouder hing een geldzakje. Hij sprak bok Rono
aan, zooals hij reeds zoovele mannen en vrouwen had aangesproken dien dag. Hij keek daarbij in zijn boekje.
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„De rente, bok Rono", zeide hij, „je bent nog drie passerdagen schuldig, dat is dertig centen".
„'k Heb nu geen geld meer baba", zei bok Rono,
„Dan kan 't wel wachten", antwoordde de Chinees en hij
schreef in zijn boekje.
Bok Rono had van den Chinees tien passerdagen geleden
een gulden geleend, onder voorwaarde dat ze twintig passerdagen telkens een dubbeltje zou afbetalen. Een passerweek telt
vijf dagen.
Twintig passerdagen maakt een tijd van honderd dagen, dat
is drie maanden en tien dagen.
Dus kreeg de Chinees na drie maanden en tien dagen twee
gulden terug.
Althans indien bok Rono geregeld afbetaalde. Maar dat deed
ze niet. En daarom was er een bijbeding gemaakt dat, indien
bok Rono vijf keer achter elkaar niet betaalde, alle vorige betalingen als ongedaan zouden worden beschouwd. Bok Rono
had zeven keer wel en nu reeds driemaal niet betaald.
Ze had dus zeventig cents afbetaald, en als ze nu nog maar
twee keer niet betaalde, was alle betaling ongedaan gemaakt
en kon bok Rono van voren of aan met afbetaling beginnen.
De Chinees gaf graag vijf passerdagen uitstel, na eenige afbetalingen.
De Chinees had verscheidene klanten als bok Rono. Hij
was al vele jaren geldschieter en had nu voldoende geld om
kalmpjes aan grootere zaken te gaan doen, met het geven van
belangrijker credieten te beginnen, geld te gaan leenen op
onderpand van huis, erf, sawah, tegalan. Dat was zijn plan
dan ook, en hij vertelde dit aan al zijn oude klanten, dus ook
aan bok Rono.
Bok Rono kwam voor de opium-verkoopplaats.
Achter het kleine loket zat de gouvernements-ambtenaar, de
mantri-opium.
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In de kast lagen de tubes opium van verschillende grootten.
Bok Rono stelde zich op in de lange rij van die hun beurt
afwachtten. Ze kwam voor het loket. De mantri vroeg haar
naam. Doch ze kocht niet voor zich zelf en niet voor haar
echtgenoot, maar voor haar vader. De mantri achter het loket
zocht in de boeken en vond den naam van den vader als lien
van geregeld gebruiker. Voor haar dubbeltje kreeg bok Rona
een kleine tube.
Toen was ze klaar met al haar inkoopen en begon ze den
terugtocht.
't Was nu het midden van den dag.
De zon brandde fel en onbarmhartig aan den ongenadigen
koperen hemel.
Om de bergtoppen hingen lichte sluiers van wolken. De weg
lag wit- en schitterend. De boomen wierpen haast geen
schaduw. De takken stonden roerloos, de bladen hingen slap
en dor en stoffig. De velden waren verlaten.
De landbouwers waren in de desa. Op de desaweide graasderr
loom karbouwen en koeien.
De veehoedertjes lagen voorover in het heete gras. Lui.
Bok Rono liep langzaam, vermoeid. Op den rug, in de slendang,
droeg ze den vollen mand. Zoo zwoegde zij den breeden weg
af, het zijpad op, door desa Gandoesari. In de beek die ze
doorwaden moest, wiesch zij de voeten, de een over de ander
strijkende. Gebogen ging ze het steeds steiler bergpad. Reeds
zag ze desa Katjepit. De boomen, de desapoort.
Om voor het laatst to rusten, zette ze zich op een rotsblok
aan den wegkant en keek het pad af.
Uit de laagte naderden twee ruiters. Aan hoeden en lange
witte broeken herkende ze de Europeanen. Achter de flunk
doorstappende bergpaardjes volgden twee desalieden. Europeanen
op weg naar Katjepit, geen alledaagsche gebeurtenis.
In Parakan wonen maar enkele Europeanen, een controleur,
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een postbeambte, een pandhuisbeambte, een zaakwaarnemer.
Deze komen maar heel. zelden het gebergte in.
Andere Europeanen in desa Katjepit ?
Nog grooter zeldzaamheid.
Bok Rono stond vlug op. Ze vervolgde sneller haar, weg en
kwam hijgend en bezweet in haar desa. Na enkele minuten
was ze thuis. En in haar vermoeid denken, verbond ze angstig
de verschijning van de langs-razende auto met de beide Europeanen er in, met den aanblik van de twee blanken die haar
gevolgd waren over den desa-weg.
Van den boschrand trokken de wolken langs de hellingen
van J den Soembing.
Straks was de top geheel omhuld. Ook de ronde Sindorokoepel ging schuil. Van het verre Diengplateau in het noord
westen, van over de Java-zee rukten de wolken-massa's aan.
En toen de zon door de wolken overdekt werd en de schaduwen, langs de voorwerpen die ze geworpen hadden, opgefrokken werden, trail bok Rono haar erfpoort door.
De beide Europeanen gingen het erf van het desahoofd op.
Bok Rono sidderde.
Ze begreep.
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E eigenaars der paarden, die achter de ruiters aan

geloopen waren, hielden de teugels toen de Europeanen
afstegen.
Deze sloegen het stof van de broek, stapten even heen en
weer om de stijfheid uit de beenen te krijgen. Daarop ging de
jongste naar het huis van het desahoofd, dat midden op het
ruime erf stond. In de voorgalerij was niemand.
De Europeaan riep : „loerah endi ?" „loerah waar zijt gij?"
maar toen hij Been antwoord kreeg, liep hij het huis langs
naar de zijdeur, die toegang gaf tot het keukenvertrek. Hij
duwde de deur open.
Een oude vrouw kwam hem tegemoet. De grijze haren hingen
los op den mageren rug, ontbloot, evenals de dorre borst.
Ze keek den Europeaan nieuwsgierig aan, en toen deze haar
vroeg waar de loerah was, riep ze, zonder te antwoorden, een
joggie van een jaar of acht, dat op het achtererf met witte
steentjes speelde, en beval hem zijn vader te gaan roepen.
De Europeaan bedankte en ging naar het voorerf terug.
Uit den jaszak haalde hij een paar papieren te voorschijn,
die hij vluchtig doorzag, en hij las half luid : „Ronosentono,
desa Katjepit, onderdistrict Boeloe, district Parakan, afdeeling
Het graf
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Temanggoeng, schuldig aan de Afdeelingsbank drie honderd
gulden leensom, plus rente, plus boete, plus gerechtskosten,
plus kosten van beslag. 'n Aardig sommetje m'nrr".
De griffier van den Landraad knikte toestemmend.
Toen wendde hij zich tot een der mannen, die de paarden
bij den teugel hielden en vroeg:
„Dit is immers desa Katjepit?"
„Inggih doro", antwoordde de man toestemmend.
„De woning van Ronosentono, waar is zij", dus vroeg hij
verder in „laag" Javaansch, en de man antwoordde in „hoog"
dat hij het niet wist:
„Botten semerep, doro".
Toen gingen de griffier en de deurwaarder naar de open
galerij van de woning van het desahoofd, waar ze op een
bamboezen rustbank naast elkaar plaats namen.
Ze zetten de helmhoeden op de bank en droogden zich het
bezweette voorhOofd. En de jongste, de deurwaarder, vroeg:
„Kan ik hier een jonge klapper krijgen ?" De Javanen die
tot dicht voor de voorgalerij gevolgd waren; keken elkaar aan,
en een antwoordde : „Hier zijn geen klapperboomen, heer".
„De desa ligt to hoog" verduidelijkte de griffier, „er groeien
hier geen klappers".
Daar naderde het desahoofd, een jonge, intelligent uitziende
man; voor de desabegrippen een geleerde omdat hij de lagere
inlandsche school in de districtshoofdplaats had afgeloopen.
Hij kon lezen, schrijven, rekenen.
Hij trail op den ambtenaar toe, boog even, legde de handen
plat tegen elkander en bracht ze voor het gelaat.
De Europeanen beantwoordden den groet, met een: „loerah,
is het wel?"
Het desahoofd verklaarde dat alles uitstekend in orde was,
en ging de voorgalerij binnen.
Hij was in oude kleeren, een korte broek, een oude kain,
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een grijs jasje. Dus verzocht hij verlof zich even te mogen
verwijderen, en nauw was hij door de deur, het woonvertrek
binnen gegaan of zijn zoon kwam de voorgalerij in met een
koperen presenteerblad, waarop twee kopjes thee en een potje
met groote klonten suiker.
Hij hurkte voor de Europeanen en hood de thee aan.
Terwip ze zich bedienden, ging de binnendeur weer open.
Het desahoofd kwam terug, nu gekleed in een zwart dienstjasje
met glinsterende knoopen, in kain en hoofddoek van mooi
batiksel.
Hij zette zich op eenigen afstand van de bank op een matje
op den grond, en begon een sigaret te rollen.
De deurwaarder had de papieren weer voor den dag gehaald.
„We komen voor een schuld aan de Afdeelingsbank beslag
leggen op huis en erf van Ronosentono van je desa, loerah.
Wil je even laten zien of hij thuis is, en ons dan het huis,
het erf, de tegalan aanwijzen ?" vroeg hij.
„Laat dan meteen de desaregisters even halen, dan kunnen
we den boel onderwip nazien", voegde de griffier er bij.
„Inggih, doro" antwoordde de loerah, en fluisterend bracht
hij de beide bevelen over aan zijn zoon, die achter hem had
plaats genomen en nu silo zat, het hoofd gebukt.
De jongen stond op, vroeg den Europeanen verlof zich te
verwijderen, en liep het erf af.
De heeren dronken thee. De loerah rookte vol aandacht.
Van den desaweg naderde de desaschrijver, en achter hem
kwam een desaman die een paar dunne, vuile slappe boeken droeg.
Toen ze bij de voorgalerij waren gekomen, nam de desaschrijver
de boeken over, en kwam binnen.
Hij ging zitten achter den loerah, legde de boeken naast
zich op den grond, bracht de sembah, toen nam hij de boeken
weer op en reikte ze den loerah.
Deze nam ze aan, zocht het landrente-register er uit, waarin
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met Javaansche karakters de namen der heerendienstplichtigen
en der belastingschuldigen van de desa zijn opgeschreven, en
achter die namen de grootte van het erf, de grootte en den
naam van sawah en tegalan, waarvoor de belasting betaald
moet worden.
Toen hij den naam Ronosentono had gevonden, stond hij
op, ging naar den griffier en toonde hem het register.
Hij wees den naam, en de griffier las halfluid : „een erf van
een halve bouw, met een woning, twee bouw tegalan".
De loerah bevestigde met : „inggih" en de deurwaarder vergeleek zijn gegevens met die uit het desaregister.
Toen ging de loerah weer zitten.
De heeren hadden een zelfgemaakte sigaret aangestoken,
rookten, dronken thee.
Op het erf koerde een duff.
Kippen krabbelden de gevallen bamboebladeren om.
De lucht betrok. De Soembing was nog slechts zichtbaar
tot waar de bruine ruige tegalans aan het groene rijzige bosch
grensden. Van of de boschgrens ging de berg schuil in witte
wolken.
Langs den desaweg naderde de zoon van het desahoofd
en achter hem kwam Rono, het bovenlijf ontbloot, de kain om
het middel gebonden, de stevige harige beenen beplekt met
de aarde van de tegalan waar hij werkte, toen hij geroepen
werd, de patjol over den schouder.
Hij keek strak voor zich uit, scheen geen Europeanen to zien,
noch den loerah, en toen de jonge man het achtererf opliep,
bleef Rono onbewegelijk staan voor de voorgalerij. Geen spier
op zijn mager donkerbruin gelaat vertrok. Eindelijk nam hij
den patjol van den schouder.
„Ronosentono", zeide de loerah tot den griffier.
Deze knikte.
„Hoe heet ge?" vroeg de deurwaarder, zich tot Rono wendend.
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Maar deze scheen de vraag niet te hooren. Hij stond onbewegelijk, het hoofd gebukt.
„Zijt ge Ronosentono van Katjepit ?" Rono bleef in dezelfde
houding, zonder te antwoorden.
Het desahoofd achtte den tijd gekomen zich met de zaak te
bemoeien.
„F16, mas, Rono, toean deurwaarder vraagt je wat".
Toen hief Rono het hoofd op. In zijn droeve oogen was
een wanhopige, vertwijfelde blik.
En de deurwaarder ging voort :
„Rono, ge hebt schuld aan de Kantorbank, nietwaar, drie
honderd gulden, met al wat er nog bij komt. Ja of neen ?"
Rono keek niet op, maar mompelde onhoorbaar schier : „Inggih".
„Kant ge uw schuld betalen ?" vroeg de griffier nu.
„Botten", antwoordde Rono.
„Dan moeten we beslag leggen op uw huis, uw erf, uw
tegalan", zei de griffier en toen tot het desahoofd, „loerah,
laat Rono ons even de gronden aanwijzen".
De loerah kwam overeind, ging naar Rono en fluisterde hem
in, „ga maar even mee, want er gebeurt vandaag toch nog
niets. Je gronden worden alleen maar opgeschreven. Je hebt
dan nog al den tijd om te betalen. De verkooping komt in
alle geval niet voor over een paar maanden".
Nu kwam er beweging in Rono.
Hij vertrouwde zijn desahoofd, fluisterde : „inggih, mas
loerah", nam de patjol weer over den schouder en ging de
heeren en het desahoofd voor, den dessaweg op tot zijn erf.
Daar stond hij stil.
„Is dit uw erf ?" vroeg de deurwaarder, hijgend van den
klim ; en zijn papieren voor den dag halende, noteerde hij de
namen van de eigenaars der aangrenzende erven die de loerah
opnoemde.
„En nu naar de tegalan", zei de griffier, „is het ver ?"
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„Halve paal ongeveer", zei het hoofd der desa lukraak, want
hij had van het schatten van afstanden evenveel verstand als
de andere desalieden, en dat is maar een bedroefd beetje.
Hij wist dat men, als de kikkers begonnen te kwaken uit
de desa vertrokken, tegen dat de veldarbeid voor den ochtend
gestaakt werd in Temanggoeng kon zijn; en reeds veel eerder,
immers als de zon opging, te Parakan.
Hij wist dat de bergklimmers die, om de ure waarop groote
menschen zich ter ruste begeven, den tocht naar den krater
aanvaardden, op den top konden zijn bij het eerste hanegekraai.
Maar hoeveel paal men dan had afgelegd, dat wist hij niet.
Dus had hij zich tot gewoonte gemaakt op elke vraag naar
den afstand te antwoorden : „halve paal, ongeveer".
Was het minder dan viel het mee, was het meer dan had
hij maar voorzichtig gedaan door er „ongeveer" bij te voegen.
De griffier kende hem en zuchtte.
„'t Zal wel een uur loopen zijn", zei hij somber tot den
deurwaarder.
„Best mogelijk", antwoordde deze, „h6 loerah, kunnen we
niet te paard gaan ?"
De loerah antwoordde ontkennend. Nooit gingen ruiters
verder te paard dan Katjepit. 't Was maar een keer voorgekomen dat een paard naar de boschgrens was geweest. Dat
was geweest toen -kandjeng toean president Landraad zijn
zoontjes had meegenomen naar de boschkeet, waar ze overnacht hadden. Maar die vracht was licht geweest. De geleiders
hadden de beide paarden stevig moeten vasthouden op den
zeer steilen steenigen weg, en de jongens hadden flunk te paard
gezeten. Neen, de heeren zouden moeten loopen, maar 't was
niet ver.
„In 's hemelsnaam” zuchtte de griffier.
En de deurwaarder mompelde :
„Vooruit dan maar".
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Toen begon de klim langs den smallen heuvelkam eerst, al ras
tusschen de tegalans door over het gladde platgetreden paadje.
Telkens stonden de Europeanen even stil om op adem te komen.
Rono klom voorop zonder eenige inspanning. Het desahoofd
en de desa-schrijver kwamen achteraan.
't Begon te motregenen.
„Ook dat nog", mopperde de deurwaarder, zich het zweet
van het gelaat vegende. De rug van de khaki-jas was al doorweekt, met groote vochtkringen onder de armen en langs
den rug.
„Hadden we maar een pajong mee genomen", zuchtte de
griffier. Ze klommen langzaam, zuchtend, hijgend, elk oogenblik stoppende. De desabestuurders volgden automatisch. Ze
hadden tegen den regen hun zeer groote gevlochten hoeden
opgezet, en ondergingen kalm alles wat geschiedde.
Doch eindelijk na een uur klauteren, stond Rono stil bij een
der hoogste tegalans.
„Gelukkig" zuchtte de griffier.
A/at 'n deksels end", bromde de deurwaarder.
Hij liet zich op een grooten steen neervallen, en toen hij
wat bijgekomen was, noteerde hij weer een en ander in zijn
paperassen.
„Al ?" vroeg de griffier, ,die doornat was van den regen die
dreinend uit de laaghangende wolken zakte.
„Al !" zei de deurwaarder.
Toen liepen ze, nu vlugger, zonder veel stilstaan, den berg
weer af, kwamen aan de desa, bereikten het erf van het desahoofd, bedankten hem voor zijn huip, stegen te paard en reden
weg in een striemende regenbui.
Rono was hen niet gevolgd tot het erf van het desahoofd,
maar onmiddellijk naar huis gegaan. Waar zijn vrouw hem
wachtte vol spanning. Ze vroeg niets toen hij binnenkwam.
En Rono zei maar enkele woorden.
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„Alles is opgeschreven, maar de loerah heeft gezegd dat we
nog maanden den bid hebben".
„Nog maanden ?" vroeg bok Rono verheugd.
„Ja", zei Rono, „dat heeft de loerah gezegd, maar dan
moeten we ook afbetalen. 1k weet echter niet hoe aan geld
te komen". Bok Rono gaf geen antwoord. Ze ging naar het
keukenhuis, waar ze zich op den grond zette, dicht bij het
vuur waarop de rijststoomketel stond.
Ze dacht na. Ze peinsde. Ze wist wet een middel om aan
geld te komen. Ze had zelf toch al zoo vaak geld geleend
van den Chinees. Hoe vaak had ze niet betaald op tijd, en
nooit was er beslag gelegd voor haar schulden.
En de Chinees had dienzelfden ochtend immers nog gezegd,
dat hij ook wel meer geld kon geven, als er maar borgen
waren of een onderpand was. Ze moesten van den Chinees
geld leenen. Dat was het eenige middel.
En ze ging naar het woonvertrek, waar Rono op de baleh
baleh lag, languit, de beenen opgetrokken, achterover, rookende.
„Ik weet iemand, die geld kan leenen. Baba Sam Sing wil
geld leenen. Hij heeft het van ochtend nog gezegd. je moet
baba Sam Sing Om geld gaan vragen".
„Inggih", mompelde Rono, „ik zal morgen gaan".
Bok Rono ging weer naar de keuken terug, blij met het
goede plan, dat haar man wilde opvolgen, en dat zij bedacht had.
Maar Rono was niet verheugd. Hij lag achterover en staarde
rookkringetjes na.
Over een der dakspanten liep een rat. Rono lette er niet op.
Buiten suisde de regen in eentonig geruisch. Rono hoorde
het niet.
Hij overdacht al wat hij in dit zijn huis, op dit zijn erf reeds
had doorleefd.
Hij had nooit ergens anders gewoond.
Elken boom kende hij, elke struik had hij geplant of ge-

DE HULP VAN DEN CHINEES.

57

snoeid of geleid. Elke meter grond was een stuk van hem zelf.
Hij had zijn grond lief.
Hij had zijn woning lief, waar elk stuk huisraad, hoe weinig
ook, een geschiedenis had, nauw met de zijne saamgeweven.
De baleh baleh had hij zelf gemaakt. De kast en de tafel waren
erfstukken. Hij had nooit andere in zijniwoning gehad. De kris, de
fraai geciseleerde met de zilveren overscheede, het kunstig
gesneden handvat met den koperen ring tegen het gevest, was.
een familiestuk van ouder op ouder. De oorknoppen, de haarspelden, kebaja-spelden, alle sieraden van zijn vrouw, nu in
het pandhuis, waren huwelijksgeschenken.
Zou hij nu van dit huffs, van dit erf afstand moeten doen ?
In het kleine huisje, hem zoo innig dierbaar, was hij geboren..
Hij had gelegen op de baleh baleh aan de borst van zijn
moeder op de plaats waar nu de nieuwe rustbank stond. Als
kleine ronde volgegeten kleuter had hij gespeeld op het erf,
krekels gevangen, kikkers geplaagd, kippen gejaagd.
Later had hij met den lijmstok, op dat zelfde erf altijd,
vogeltjes buitgemaakt, kleine schuwe vogeltjes, die hij bewaarde
in een klein kooitje, dat zijn vader maakte van stukjes bamboe..
Eens had hij een jonge klapperrat verschalkt, en het beestje
was in een kleinen ronden bak, dien hij zelf om de spil
.
draaide, jaren lang levend gebleven.
Op dat zelfde dierbare erf had, zoo lang hem heugde, de
koestal gestaan, die immer gebruikt werd.
Een koe hadden ze attijd gehad. Hij had, ouder gewordenr
de koe mogen drijven naar de gemeenschappelijke desaweide..
En als de koe graasde tusschen de andere koeien, die zijn
vriendjes hoedden , of rustig to herkauwen lag, dan was hij
gaan liggen voorover, de ellebogen onder het hoofd op den
grond gesteund, en hij had getuurd naar het spel der nevels
om den kratertop, naar het optrekken der wolken van boverk
het verre groene bosch.
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De Soembing was zijn berg, die zijn liefde had, gelijk de
desa zijn liefde had en zijn erf en huis bovenal.
Ook zijn tegalan. 0, hij wist nog den eersten keer, toen hij
zijn vader had mogen vergezellen naar den hoogen akker, om
te spelen daar eerst, maar later om zijn vader te helpen bij
de bewerking van den grond, die later toch immers de zijne
-zou worden.
Hij had zijn akker zeer lief.
Hoe vele malen had hij lien nu reeds vol moeite gespit en
-omgewoeld, de dikke zware kluiten die de patjol opwierp en
n eerkwakte, brekende met het scherpe ijzer.
In de gelijke ondiepe voren had hij gezaaid en geplant. Hij had
een waakhutje gebouwd op hooge palen, en in maanbelichte
nachten, als de vulkaan glorierijk oprees ten zwarten zilver
doorspikkelden hemel, en de desahuisjes roerloos stonden in
het bleeke licht ; in donkere nachten, als berg en desa weg waren
in zwarte duisternis, en de heele wereld was zijn kleine hutje
met wat droog gras op den vloer van naast elkaar gelegde
bamboes ; als sours geknor van Wilde zwijnen vlak bij hem
.drong tot luidruchtig geschreeuw en gegil ; in duisternis en
schemer, en ook op den fellen ongenadigen dag als de hitte
brandde, vlak na den zaaitijd, had hij den trouwen akker bewaakt.
Dieven had zijn aanwezigheid geweerd en zijn aanblik had
het booze begeeren bedwongen.
In den zaaitijd had hij Lange touwen gespannen over het
veld, de hut was het middenpunt en daar zat hij als een spin
in het web, en bestuurde de Braden, waaraan tallooze witte
lappen en bamboetjes hingen.
Als de vogels dan kwamen aan gevlogen, dan trok hij de
touwtjes heen en weer, en de lappen fladderden en de bamboetjes tikkerden. Al schrikaanjaging van de vogels, die snel
vluchtten.
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Hoe vaak had hij den oogst van den akker, zijn akker, zijn
vaderlijk erfdeel, blijde ingehaald. De vrachten aan den draagstok, den draagstok over den schouder, zoo had hij de welvaart
de schuur ingedragen.
Huis en erf en tegalan waren zoovele deelen van zijn leven,
onmisbaar in zijn bestaan.
In dat huis had hij zijn jonge vrouw gebracht, toen de grijze
priester hun huwelijk had gesloten. En zijn vader had op hun
eigen erf een grooten feestmaaltijd aangericht.
In dat huis was zijn vader gestorven. Hij had het lichaam
gelegd op de baleh baleh in het woonvertrek, het gehuld in
wit laken. In die woning hadden ze rouw bedreven. Uit die
woning, over dat erf hadden de buren de baar gedragen,
waarop het lijk lag toegedekt met sarongs ; en papieren bloemenslingers hadden de bogen van bamboe die over de baar gespannen waren, versierd. In dat huis waren zijn kinderen geboren. Dat huis, dat erf, die tegalan zouden zijn kinderen erven.
Nooit zou een vreemde zijn grond in bezit nemen. 0 het
zou to veel zijn. Hij zou het niet toestaan. Hij zou zich verzetten tot het uiterste. En als het noodlot het wilde, zou hij in
den strijd om zijn huis sterven.
Als Allah het zoo beschikt had, hij zou in het onvermijdelijke
berusten, hij zou niet morren , maar voorzeker hij zou den
ondergang niet overleven, maar sterven met den ondergang
van het familiegoed.
Rono peinsde.
Op het erf kletterde de regen op de breede pisangbladeren,
sputterde in de plassen in groote bellen die uiteen spatten.
't Werd donker. Bok Rono riep. De kinderen gingen in de
keuken en bok Rono gaf hun rijst. Rono at niet.
Toen het geheel nacht was geworden, stak bok Rono het
olielampje aan. Rono deed den sluitboom voor de deur en ze
legden zich alien ter ruste op de baleh baleh.
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Maar voor ze slapen gingen, zeide Rono : „morgen ga ik
naar baba Sam Sing".
„Inggih" gaapte bok Rono.
Den volgenden ochtend, toen de boschhaan voor het eerst
kraaide, en de haan op het erf nog slaperig de uitdaging
aannam, stond Rono op.
Hij kamde de lange haren met den ronden kam, draaide het
haar in een knoedeltje, deed den kam daarboven, knoopte den
hoofddoek zorgvuldiger dan antlers, wond de kain om, bond
den buikband vast om het middel, trok zijn witte jasje aan.
Bok Rono werd wakker.
„Waarheen, mas ?" vroeg ze, niet goed wakker nog.
„Naar baba Sam Sing immers", antwoordde Rono.
n o, inggih, mas. Goede reis", zei zijn vrouw en ze sliep weer in.
Rono ging op reis en toen de ochtend herrees en alien
wekten tot nieuwen arbeid, nieuwe zorgen en oud verdriet,
kwam Rono bij de woning van den Chinees in Parakan, juist
toen deze bezig was de luiken van de kleine vensters to heffen.
Hij bracht de luiken in zijn woonvertrek.
Tegen den achterwand stond het huisaltaar, de tepekon.
Bont gekleurde platen van grijsgebaarde oude Chineesche
heeren met lange kromme nagels, hingen boven het tafeltje.
Lange smalle roode doeken, met groote zwarte letterteekens
beschreven, omlijstten de platen. Achter de tafel waren ook de
fraai geborduurde, fijn gestikte, met drakenfiguren, tempels en
poppen bewerkte zijden lappen.
Op het altaar stonden de portretten der afgestorvenen. Lange
dunne roode kaarsen waren gestolt in de koperen kandelaars,
en in een versierd steenen bakje met nand piekten de tientallen
offerstokjes.
De Chinees ging zijn woning weer binnen.
Hij trail op het huisaltaar toe, legde de handen in elkaar,
hief de handen naar het altaar en maakte een bulging.
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Toen ontstak hij de kaarsen. Hij nam in elke hand twee
offerstokjes die hij aan de kaarsvlam aanstak.
Hij prevelde Chineesche woorden, en hield de smeulende
offerstokjes omhoog. De wierookgeur verspreidde zich door
het vertrek.
De Chinees boog vele malen, zijn gebeden prevelende. Daarna
zette hij de smeulende offerstokjes in het zandbakje.
Hij stapte in de leeren sandalen en ging terug naar de
voorgalerij. Op een luier stoel ging hij zitten, achterover, de
beenen opgetrokken.
Rono had zich gezet op de onderste breede stoep-trede.
De Chinees . veinsde hem niet te zien.
Rono kuchte. De Chinees stak een Lange zwarte pijp aan,
haalde den rook langzaam op, blies dien nog langzamer uit, en
keek naar het dak van de voorgalerij.
Rono kuchte nog eens en harder.
Nu keek de Chinees langs de opgetrokken knieen in de
richting van den Javaan, die onmiddellijk de sembah maakte.
„Kwee sapa?" vroeg de Chinees, „wie ben je?"
„Koelo Ronosentono, desa Katjepit, sip Boeloe", antwoordde
de Javaan.
„En wat wenscht ge ?"
„Ik verzoek verlof te mogen spreken".
De Chinees knikte en bromde „ehe".
Rono kwam nu de stoep op, en de Chinees wenkte hem
dat hij kon gaan zitten op de bank die tegen den huiswand
tegenover den ligstoel stond.
Rono nam silo plaats op . den grond.
„En wat wenscht ge ?" zei de Chinees nogmaals.
„Vraag verlof te spreken", begon Rono opnieuw.
De Chinees geduldig, knikte toestemming. Rono kuchte eens
en zei toen, de oogen neergeslagen : „ik zou wel geld willen
leenen".
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De Chinees die de hem dagelijks meermalen op dergelijke
manier gestelde vraag, reeds verwachtte van of het oogenblik
dat hij, de luiken wegnemende, Rono voor zijn woning had
zien staan, deed een langen haal aan zijn pijp, zweeg eenige
minuten, zei toen zonder op to zien, onverschillig : „Hoeveel ?'"
„Vijf honderd gulden", zei Rono, aarzelend.
„Dat is veel geld, mas, heel veel geld", bromde de geldschieter
„dat kan ik je alleen onder goede borgstelling geven. Heb je
een huis, een sawah, een tegalan, een erf ?"
„Ik heb een erf van een halve bouw, met een huis er op en
twee bouw tegalan".
„Een halve bouw erf, twee bouw tegalan in desa Katjepit,
Boeloe dat is nooit vijf honderd gulden waard. Heb je je
tabaksoogst al verkocht ?"
„Nog niet, baba", antwoordde Rono.
„Zoo, nog niet", twijfelde de Chinees,,en ging voort „waarom
leen je niet bij de Afdeelingsbank ?"
,,De bank geeft me geen geld".
„Iedereen kan geld leenen bij de bank, dat is maar onzin.
't Is beter dat je maar naar de Afdeelingsbank gaat, mas".
En de Chinees keerde het hoofd at
Rono zat verslagen. Hij plukte vol aandacht aan den grooten teen.
Eindelijk kuchte hij eens.
„I-16, o ben jij het nog ? Wat is er ?" vroeg de Chinees.
„De Afdeelingsbank geeft geen geld meer baba, omdat ik
al veel geleend heb", schuchterde Rono.
„O, is dat het geval. Heb je dat geld onder oogstverband
of onder borgstelling van je huis, je erf en je tegalan ?"
„Onder borgstelling".
„Maar dan heb ik ook niets aan de borgstelling. Wat wou
je met dat geld doen dat je van mij wilt leenen ?"
„De schuld aan de bank afbetalen, baba".
„Maar daar heb je toch geen haast mee ?"
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Toen moest ten slotte het hooge woord er uit.
„Er is gisteren beslag gelegd op mijn goederen, baba, nu
wil ik geld leenen om mijn grond weer vrij te krijgen door
de schuld af te betalen", zei Rono zacht.
„0, nu begrijp ik je. Nu daaraan kan ik je wel helpen. Maar
vandaag niet. Je hebt ook nog geen haast. Weet je wat, kom
over Brie dagen nog eens terug. Vandaag is het Senen paing,
morgen Selasa pon, dus je komt Rebo wage. Begrijp je Rebo
wage".
„Rebo wage", herhaalde Rono.
En begrijpende dat het onderhoud was afgeloopen, vroeg
hij vergunning weg te mogen gaan. De Chinees bromde iets.
Rono stond op, liep gebukt de voorgalerij af en aanvaardde
zonder zich in de kotta op te houden onmiddellijk de terugreis.
Dus overmorgen, Woensdag, kreeg hij zijn geld ; als hij het
vroeg kreeg, ging hij regelrecht naar het bijkantoor van de
Afdeelingsbank te Parakan, betaaide de heele schuld af en
was weer vrij man. De last was afgewenteld. Verruimd en
vroolijk liep hij het bergpad terug. Hij groette de tegenkomers
vriendelijk en thuis gekomen zei hij tot zijn vrouw :
„In orde, overmorgen heb ik geld; het erf en de tegalan
en het huis blijven ons eigendom".
Toen legde hij den hoofddoek af, en omdat hij moe en warm
was, liet hij de haren los op den rug hangen en ging op de
hurken voor de erfpoort zitten rooken.
De kaoem kwam langs.
„Waarom zijt ge niet naar uw tegalan ? Hebt ge niets te
doen ? Wat zit ge s' ochtends voor uw erfdeur te rooken ?",
zoo vroeg hij belangstellend en nieuwsgierig naar de oorzaak
van het ongewone.
En Rono vertelde hem al wat er geschied was.
Van het beslag, van de geldleening.
„Dus overmogen krijgt ge geld, dat komt goed uit. Want
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overmorgen beginnen de huwelijksfeesten van den zoon van
pah Karto en de dochter van pah Wirjo. De gamelan zal spelen
op het erf van pah Karto. Vandaag hebben we alles versierd.
't Zal een groot feest worden".
„Ik zal zeker komen", zei Rono.
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Tandak en Koeda Kepang.
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de Chineesche geldschieter op Woensdag wage de
deur van zijn kleine woning van ongebakken steen, opende,
zag hij Rono reeds op de stoep zitten.
Ze groetten elkaar niet; maar de Chinees ging weer naar
binnen, at zijn ontbijt, een diep bord bami, waarvan hij de
lange slierten met twee stokjes naar binnen werkte.
Hij kwam weer buiten en trof Rono in gesprek met den
schrijver van de desa, waarin de woning van den Chinees stond.
De desaschrijver was gekozen door de bevolking. De verkiezing
was goedgekeurd door de regeering. Zijn taak was het bijhouden
van de zeer eenvoudige desaregisters. Maar het bijbaantje waarmee
hij veel meer verdiende, was het opmaken in Javaansch schrift
van de akten waarbij de Chinees geld leende aan den desaman,
het vergezellen van geldleener en gelduitzetter, als attesteerend
getuige, naar den landraadvoorzitter of den notaris voor wien
de akten werden verleden.
En nadat het geld geleend was, moest hij zorg dragen dat de
som met de rente weer binnenkwam, dat de voor de schuld
bezwaarde goederen niet verkocht werden. Hij was de handlanger
van den Chinees in _de desa. De tusschenpersoon tusschen
Chinees en desaman.
Het graf

5
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Toen Rono twee dagen tevoren den Chinees om geld te leen
had gevraagd, had de Chinees den desaschrijver laten roepen, en
hem opgedragen een onderzoek in te §tellen naar de finantieele
omstandigheden van Rono, en hij was teruggekeerd met het
bericht dat Rono een erf, een huis, een tegalan in erfelijk
individueel bezit had, maar dat op al die gronden en dat huis
beslag was gelegd voor een schuld aan de Afdeelingsbank.
Dus konden de onroerende goederen niet opnieuw als onderpand
van de richtige terugbetaling dienen, alvorens die oude schuld
was afgedaan.
De desaschrijver zat met Rono te praten, en de Chinees riep
beiden binnen.
Toen ze gezeten waren, Rono en de desaschrijver op een
baleh baleh, de Chinees op een stoel, haalde de Chinees een
witten zak uit een kast. Hij schudde den zak uit op de bank en
de desaschrijver legde de rijksdaalders in stapeltjes van vijf.
Hij kon van den geheelen inhoud van den zak veertig
stapeltjes maken.
De stapeltjes lagen op de baleh baleh. De Chinees nam een
pen, en riep den desaschrijver bij de tafel waarop een stuk papier
lag, een gezegeld papier, met Javaansch schrift beschreven, en
zei den desaschrijver dat Rono teekenen moest.
,,Kom eens hier, mas" zei de desaschrijver tot Rono, „in dit
zegel staat dat je vijf honderd gulden hebt geleend, als je
hieronder een kruisje wilt zetten, dan kan je die twee honderd
rijksdaalders die daar liggen meenemen naar de Afdeelingsbank
en je schuld afdoen".
Rono was overgelukkig. Dat ging gemakkelijker dan hij had
durven denken. Hij ging op de tafel toe. Vroeg, zich wendend
tot den Chinees, verlof den dikken penhouder te mogen aanpakken.
Nam den penhouder tusschen de ongewende vingers van de
eeltige hand. De desaschrijver greep die hand beet, en zoo
zetten ze samen het kruisje onder de akte, het kruisje dat voor
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handteekening gold, gecertificeerd door de Javaansche handteekening van den desaschrijver en de Chineesche van een
bediende van den Chinees.
De Chin ees zat te rooken.
Toen de handteekening gezet was, deed de desaschrijver het
geld weer in het zakje.
„Zoo mas dit is nu jou geld, nu gaan we samen naar de
Afdeelingsbank je schuld betalen", zei hij het zakje opnemende.
„Inggih mas tjarik" antwoordde Rono gelukkig en overbluft.
Ze vroegen dus den Chinees, die er bij zat te rooken alsof
het heele geval hem niets aanging, en die alleen nog even was
opgestaan om de gezegelde akte in de kast te bergen, verlof
om heen te gaan, welk verlof hun door een hoofdknik werd
verleend, en vertrokken.
De desaschrijver ging voorop met het zakje met geld in de hand.
Hij was goed gekleed in kain en zwarte jas. Rono volgde gedwee.
Ze gingen door de Chineesche kamp, waar alle winkeltjes
geopend waren. De Chineezen lagen in lange stoelen op hun
voorgalerij op klanten te wachten, of waren bedrijvig in de weer
in hun winkels de vroege klanten te bedienen.
Zoo gingen ze naar het bijkantoor van de Afdeelingsbank.
Ze liepen het kantoor binnen en de desaschrijver vertelde
den Javaanschen beambte dat Rono van Katjepit, op wiens
goederen een paar dagen geleden beslag was gelegd, de voile
schuld afbetalen wilde.
De beambte knikte. Rono bevestigde het verhaal. De schrijver
telde het bedrag uit dat de beambte hem noemde. Rono kreeg
een quitantie. En de mannen verlieten het kantoor.
Er was nog een aardig aantal rijksdaalders over. De schrijver
hield vier of voor zijn moeite, en gaf de rest aan Rono, die
alles heel goed vond en best tevreden was over den afloop.
De Chinees wachtte hen op met zijn bediende. Voor zijn
woning stond een dogkar.
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Rono, kalm, gelukkig, voelde van den schuldenlast zich bevrijd, deed alles wat van hem verlangd werd, vertrouwde den
weldoenden Chinees volkomen. Hij dacht niet na. Hij peinsde
er niet over wat de Chinees voor reden kon hebben voor
hem de schuld aan de bank te betalen, en hem geld te leenen
tegen een rente die hij en al zijn desagenooten heel gewoon
vonden. Hij wist alleen dat het beslag nu opgeheven was,
dat zijn goederen niet zouden worden verkocht, dat hij kalm
op zijn vaderlijk erfdeel kon blijven wonen, met zijn gezin.
En deze wetenschap bracht hem in een kalme, tevreden,
gelukkige, volgzame stemming, en toen de Chinees hem
verzocht met hem in de dogkar te stappen en mee te gaan
naar den trein om naar de stad te rijden waar de notaris
woonde, die gewoonlijk de akten voor den Chinees opmaakte
en verleed, zeide hij : „inggih" en stapte in. De Chinees ging
naast den koetsier zitten, de bediende, de desaschrijver, en
Rono actterin.
De koetsier legde de zweep over het magere paardje en daar
ratelde het rijtuigje op de twee rammelende wielen over het
hobbelig plaveisel van Parakan, door de smalle donkere straatjes,
waar de huizen met de zacht leemen wanden rij aan rij staan,
als in de achterbuurten van een echt Europeesche stad. Het
bedrijvig oostersch straatleven deed denken aan de handelsbuurten van Singapore of Hongkong.
Maar aan het einde van het nauwe, kromme donkere straatje
was de gouden vrijheid, waar de zon het licht goot over de
verre vlakke groene velden.
Daar lagen wijduit de tabaksvelden tot de heuvelruggen van
het noorden, waarin de Chineesche graven uitgehold zijn.
De dogkar hield stil voor het station.
De Chinees nam de kaartjes. De vier mannen stapten in, en
een refs van een paar uur bracht hen in de stad waar de
notaris woonde.
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Bij den notaris voerde de Chinees het woord en Rono
antwoordde, volgens afspraak, op elke vraag „inggih".
Zoo was het opmaken van de akte zeer gemakkelijk. De
klerk van den notaris las het stuk voor, Rono luisterde niet
eens. Hij hoorde niet en begreep dus in het geheel niet welk
stuk hij met zijn duimtop-afdruk bevestigde onder het getuigenis
van den notarisklerk en den desaschrijver. En als hij den
inhoud gehoord had, had hij dien nog niet begrepen.
Wat wist hij van : „In naam der Koningin ?"
Wat begreep hij van een notarieele acte in executorialen vorm ?
Hij hoorde niet eens dat hij een schuld erkende groot zeven
honderd en vijftig gulden, dat hij erkende die gelden te hebben
ontvangen.
Hij verstond niet, toen de notarisklerk het hem voorlas, dat
hij aannam die schuld terug te betalen voor het einde des jaars
door de levering van zijn tabaksoogst, die door den Chinees
op waarde geschat zou worden.
En ook wist hij niet dat hij voor de schuld verbond zijn huis,
zijn erf, zijn tegalan.
Het eenige waaraan hij dacht, was, dat zijn goederen niet
verkocht werden, dat het gevaar was afgewend, dat hij rustig
kon blijven wonen in zijn huis, op zijn erf; zijn tegalan kon
blijven bewerken ; den oogst binnenhalen ; dat zijn zoons, als
hij oud was, de gronden voor hem zouden spitten en beplanten,
de vruchten daarvan zouden plukken, mee tot zijn onderhoud.
De Chinees stak de notarieele akte in den zak. De trein bracht
hen naar Parakan terug.
Rono vroeg aan het station verlof zich te mogen verwijderen.
De Chinees knikte en Rono ging naar zijn desa terug.
De avond viel.
Op den tijd dat de kinderen naar bed gaan, naderde Rono
desa Katjepit.
Reeds had de donkerte zich gelegd over de hellingen van
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den vulkaan. De zon was weggezakt achter het zadel tusschen
Soembing en Sindoro. De westelijke hemel kleurde in rosse
strepen. Om den berg lag de donkere boschring, waarboven
de wolkenbank hing. Maar tegen den donkerenden avondhemel
hieven zich de bergtoppen.
Van uit de desa, die veilig en vredig lag in het omringende
groen der bamboes, klonk vroolijk het eentonig gamelangeklank.
De geslagen tonen doorzwierven de avondstilte.
De muziek ruischte aan als kabbelend water. Rono haastte
zich. Feest in de desa. In de feeststemming was hij reeds. Hij
neuriede het wijsje mee. „Rupsen drijven langzaam, lang-zaam,
lang-zaam". Een bekend ondeugend desadeuntje, dat de gamelanspelers sloegen op hun instrumenten, de ronggeng met hooge
neusstem zong, dansende.
Rono liep sneller nog. De gamelanmuziek klonk luider, al
luider. Cm de desa lag een sfeer van blijdschap.
Door de boomen scheen de roodachtige schijn van vele
olielampen. In dat flikkerend licht gingen kleine tengere figuren
langs het desapad tot waar het verlichte erf lag, dat vol was
van feestvierende menschen.
Rono kende in de vreugdestemming geen vermoeienis. Hij
ging regelrecht op het feest af.
Daar was de gansche desa vergaderd.
Voor de erfpoort was de eereboog opgericht. Bamboepalen
waren, versierd met vlaggedoek, van boven onderling verbonden
door uitgerafelde klapperbladen.
Rondom het erf, tot waar de woning stond, waren half
cirkelvormige bogen gemaakt, die versierd waren met vlaggetjes
en groen en papieren bloemen en lange fleurige kleurige
slingers,.
Op het goed geveegde ruime erf stonden, evenals langs den
dessaweg, de draagbare warongs, waar gekleurde stroop met
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ijs, waar sate kambing, — vierkanten en ronde stukjes geitenvleesch aan dunne stokjes geregen — waar sambalans en
vischjes, waar vruchten en allerlei koewee koewee — zoetigheid — te koop was.
Op het erf zaten ook de spelers om den bankhouder. Op
den grond lag het tableau, een zwart stuk zeildoek waarop
met roode verf figuren geteekend waren : de haan, de schorpioen,
de slang, de kikker; en met wit de cijfers : een, twee, drie en
vier. De mannen zetten hun centen of twee en een halve
centstukken op een der beestenfiguren of een der nummers.
Rono bleef even staan kijken, waagde ook een kansje. Zijn
geluksdag was het immers en hij had geld. Hij zette een twee
en een halve centstuk op den haan. Het tableau was goed
bezet. Nu nam de bankhouder van het kodok-oelo-spel het
achtkantige tolletje, een stukje been waardoor een ronde spil
liep. Op de acht kanten stonden de vier figuren en de vier
cijfers. De bankhouder nam het eene uiteinde van de spil
tusschen wijsvinger en duim, en liet het tolletje draaien op
een wit bord. Zoodra het snel in de rondte tolde, en op het
bord op een punt ronddraaide, dekte de bankhouder het bord
dicht met een halven klapperdop.
Om het tableau, bij het licht van de walmende vetlamp,
zaten de spelers onbewegelijk op de hurken naar het bord te
turen. Nu begon het tolletje op het bord onder den klapperdop
vaart te minderen, het ging van zijn plaats die midden op het
bord was, ronddolen naar rechts en naar links, dan begon
het te huppelen, te tikkeren op het bord, te wankelen en het
viel. De bankhouder greep den klapperdop. De spelers tuurden
naar het bord. Daar werd de klapperdop opgetild. Het tolletje
lag op een der kanten.
„Djago", riep de bankhouder. De haan lag boven. De bankhouder streek de bedragen van de andere zeven vakken op
en betaalde de inzetten op den haan, achtmaal uit. Rono kreeg
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twintig centen. Ja 't was zijn geluksdag. Maar hij was geen
hartstochtelijk speler en de muziek en de dans lokten hem.
Voor de galerij was een uitbouw. Een afdak met atap gedekt
en onder dat afdak matten op den vloer. Op de matten stonden
de muziekinstrumenten waarachter de muzikanten gezeten waren.
Juist gaf de voorspeler, met het hamertje de noten van het
lange instrument voor hem, overglijdend, een nieuwe melodie
aan. En de spelers, — alien speelden uit het hoofd — vielen in.
Het zachte, wijsje gleed over de menigte die stil to luisteren
stond. Voorop de kleintjes, die zaten op de hurken, of lagen
voorover, met de handen het hoofd stuttende.
Een peuter was in slaap getuimeld en lag nu languit, het
hoofd tegen het voetstuk van een der instrumenten, en sliep
door alles heen.
De vrouwen stonden dicht op elkaar. Ze kauwden sirih of
pruimden tabak. De mannen groepten bij elkaar.
Allen luisterden aandachtig naar het eentonige wijsje, waarvan
het hoofdmotief telkens keerde.
leder die maar wilde, liep het erf op, kwam luisteren naar
de gamelan, kwam snoepen aan de warongs, spelen het kodokoelo spel. 't Was wel verboden, het hazardspel in het publiek.
Maar wie lette daarop op zoo'n feest ? De desapolitie in alle
geval niet. Ja de kebajan waagde zelf een kansje.
De familieleden en de desabestuurders waren de echte feestgenooten, die zaten in de voorgalerij op baleh baleh of op
matjes op den grond.
Achter in de voorgalerij stonden een tafeltje en een paar
rottanstoelen, geleend van het desahoofd.
Daar zat de gastheer met den varier der bruid en een paar
vrienden. Ze maakten een partijtje, speelden tjap djikie met
kleine Chineesche kaarten.
De andere zaten in een kring, achter de gamelan.
Want daar danste de ronggeng.
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. Ze danste wel zeer sierlijk. Ze danste voorzeker zeer ingetogen. Ze zette den linkervoet met de teenen omlaag rustig neer.
Ze draaide op de heupen. Ze wrikte de rechterhand om den
pols, schier zonder bewegen van den arm. Dan zong ze met
snerpend schril neusgeluid een eentonig wijsje, dat de gamelanspelers onbewogen, strak voor zich uitziend, begeleidden.
Nu hief ze den rechtervoet, kwam langzaam voorwaarts en
met het vooruitgaan maakte ze de draaiende zwenking met de
linkerhand. Ze spreidde de lange dunne vingers wijd uiteen, en
liet ze dan weer samen vallen.
De menschen voor de galerij dicht opeengedrongen, zagen
bewonderend toe.
Ja de tandak danste goed.
Het versierde keurslijfje omsloot nauw de ronde heupen, de
sarong viel in fraaie plooien op de kleine bloote voeten. Om
de naakte armen had ze veel zilveren ringen. Aan de vingers
zilveren en koperen met groote blinkende stee pen. Het vette
zwarte haar in een kond6 gedraaid, was met papieren bloemen
versierd. In de oogen van de jonge kerels schitterde begeeren.
De ronggeng danste zedig, de oogen neergeslagen. Ze wiegde
op de heupen.
Nu had ze de slendang genomen in de sierlijk gebogen
vingers. Ze hield de lange slendang achter zich. Ze strekte den
rechterarm en wierp de slendang op met de linkerhand, om die
even snel weer to vatten.
De gamelan speelde. Hoog, laag, hoog, laag, steeds dezelfde
tonen keerden.
Nu werd het rythme sneller. De ronggeng versnelde de danspassen. Ze doorliep een cirkel. Dan ging ze plotseling toe op
het tafeltje der spelers.
De gamelan bonkte luid. De hooge snaren zegevierden. En
toen de gamelan plotseling 66n oogenblik zweeg, zakte het
dansmeisje in de silo-houding, legde de slendang op de knieen,
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maakte de sembah, hief dan de slendang op tot den vader van
,de bruid. 't Kon in de Regentswoning niet plechtiger toegaan.
De man lachte. Hij stond op. Hij nam de slendang en nu
begon hij te dansen. De ronggeng week dansende terug. De
danser naderde. De muziek speelde. Het dansmeisje week terug.
Dan week de danser en naderde het meisje. Zoo dansten beiden
te zamen, tegenover elkander. De gamelan speelde. Het publiek
klapte in de handen.
Doch eindelijk zette zich het meisje bij de gamelanspelers.
Ze nam een sirihpruim en begon te pruimen.
Nu werd de wijs vroolijker. De man danste nog alleen, maar
-een der andere spelers stond op en begon ook te tandakken.
De muziek werd levendiger. De voorspeler ving te zingen aan.
Het publiek genoot mee.
Daar begonnen alle genoodigden om beurten te tandakken.
Soms vier tegelijk. Enkelen sierlijk als de ronggeng had gedanst.
Anderen minder lenig, met niet zoo gracieuse beweging van
handen en voeten, armen en beenen.
Ook de oude kaoem danste mee. En ook Rono. Hoe hij
genoot van het feest. Zonder zorgen nu en zorgeloos voor de
toekomst.
Onder de toekijkende vrouwen was bok Rono. Ze had haar
man even gesproken op het voorerf en Rono had haar met
een paar woorden den goeden afloop meegedeeld. Ze stond
vroolijk te praten met de andere desavrouwen, alien als zij
in de beste kleeren gestoken. Verscheidene hadden voor de
feestelijke gelegenheid haar sieraden uit het Pandhuis gelost,
en droegen de zilveren oorbellen, de kabaja-knoopen van
gouden munten, of spelden, de schitterende spelden, in het van
klapperolie glimmend vette haar.
Onvermoeid speelden de gamelanspelers uur na uur. Van tijd
tot tijd stond de ronggeng op om met de dansende mannen
mee te tandakken. Dan klapten de andere mannen, die rondom
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eaten in de handen en alien zongen luidkeels het bekende
refrein. En ze lachten.
Maar de dansers voerden hun kalme passen uit met effen
gelaat. Soms raakte een in vuur, zette de voeten met hartstocht,
danste vlugger, draaide de armen, zwenkte de handen met
korte snelle rukken. Dan moedigden de anderen hem aan
met afgebroken kreten, met handgeklap ; en heftiger, luider
sloeg de gamelan.
Telkens als de tandak meedanste, ontving ze geld op den
blikken schotel die ze, silo gezeten, den danser voorhield.
En ze ontving veel dien avond en van Rono zelfs een kwartje.
De dansers keken naar hem en ze begrepen dat hij geluk
had gehad dien dag.
Toen hij gedanst had, ging hij zitten onder de toeschouwers
in de voorgalerij naast den ouden desapriester.
„'t Is zeker goed geloopen bij baba Sam Sing", begon de kaoem.
„Ja", antwoordde Rono, „'t is alles zeer goed gegaan. lic ben
eerst naar den Chinees geweest die me vijf honderd gulden
heeft gegeven, daarop heb, ik mijn schuld aan de Afdeelingsbank afbetaald, en toen heeft de Chinees me meegenomen in
de spoor naar de kotta, en bij den heer notaris heb ik mijn
duimtop-afdruk onder een stuk gezet".
„Dus is het beslag op je goederen opgeheven", zei de desapriester : „en wanneer moet je baba Sam Sing afbetalen ?"
„Ik moet hem mijn tabaksoogst leveren".
„O juist, er zijn verscheidene desagenooten, die dit jaar
hun tabaksoogst aan baba Sam Sing hebben verkocht. Weet
je waarom mas ?"
„Neen ik heb daarvan niet gehoord", antwoordde Rono.
„Je weet dat wij altijd den oogst verkochten aan den Chinees
Jap Hang van kotta Temanggoeng".
„Ja dat is juist".
„Wel, Jap Hang heeft verleden jaar van ons alien onzen

76

TANDAK EN KOEDA KEPANG.

tabaksoogst gekregen, en nu ontkent hij dat Wongsodrono en
Alidikromo hem tabak geleverd hebben. Ze zijn daarom voor den
rechtvaardigen Landraad geroepen door den Chinees, die wil
dat ze hun schuld in geld betalen. Ze hebben nu veel moeilijkheden. Ze moeten telkens naar Parakan voor den wedono
verschijnen, dan moeten ze later naar kotta Temanggoeng om
door den rechtvaardigen Landraad gehoord te worden. Dat
geeft veel soesah, mas", vertelde de priester.
„Ja dat is zoo", bevestigde Rono, „maar ze zullen toch niet
gedwongen kunnen worden om hun schuld twee keer te
betalen".
„Natuurlijk niet, maar toch zijn ze nu in moeilijkheden door
de schuld van Jap Hang, en daarom hebben ze op hun
oogst van dit jaar geld geleend bij Sam Sing. 't Is maar goed
dat gij ook bij dien Chinees geld geleend hebt".
,Ik geloof het ook pah kaoem", antwoordde Rono, „maar
ziet ge wel wie daar juist naar de voorgalerij toe komt ?"
De desapriester keek naar buiten.
In het licht dat de in de voorgalerij brandende petroleumlampen uitstraalden en dat de lampjes op het erf verspreidden,
kwam een man aanstappen.
De desalieden gingen op zij. Sommigen deden of ze hem
niet zagen. Hij lette er niet op. Hij ging onverschillig door de
menigte. 't Was een forsche jonge kerel, met een zwaren
zwarten knevel en alleen daaraan reeds van de andere desalieden te onderscheiden. Hij was goed gekleed. De oogen keken
brutaal rond.
Hij liep tot de voorgalerij, bleef voor de gamelanspelers
staan en keek toen onafgebroken naar het dansmeisje, dat
weer rustte en met den leider der spelers zacht zat te praten.
„Podikromo alias pah Boegil", fluisterde Rono.
„Ik zie hem, ja, 't is Podikromo. 'k Wist niet dat hij al weer
uit de boei was ontslagen", zei de kaoem.
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„Hij is den laatsten keer slechts tot anderhalf jaar veroordeeld",
antwoordde Rono. „Ik zie hem vandaag ook voor het eerst".
Andere feestvierders merkten de aanwezigheid van den desaboef
nu ook op, en het stemde alien onaangenaam.
Podikromo stoorde zich daar niet aan.
Hij bleef langen tijd naar het dansmeisje staan kijken, keerde
zich eindelijk om en drentelde het erf weer op. Met een paar
jongere mannen sprak hij enkele woorden.
„Kijk, hij gnat kodok-oelo spelen", zei de desa-priester tot
Rono. „Als dat maar goed afloopt".
Het feest ging voort en de boef werd vergeten.
Een der zoons van hem, op wiens erf het feest gegeven werd,
ging naar den orkestmeester en praatte even met hem. De
orkestmeester staakte het spel, en van lieverlede hielden ook
de andere spelers met spelen op.
Toen begonnen ze weer met gansch andere wijs.
Aan de wijs hoorden alien wat gebeuren zou.
De koeda kepang kwam. Daar naderden zij van het achtererf.
De ruiters op de gevlochten paarden kwamen aangetrippeld.
Twee aan twee. Drie rijen van twee achter elkander. Ze trappelden
als echte paarden. Ze steigerden. Dan liep er een scheef op zij
weg uit de rij, steigerde, trappelde, sprong weer in het
gelid. De mannen droegen op het hoofd versierde mutsen.
Het bovenlijf hadden ze met verf besmeerd. Een breede gordel
hield de kain op, die hoog was opgenomen. Ze reden op paarden
van gevlochten bamboe, die ze aan het middel hadden bevestigd
en vasthielden met de linkerhand.
De paarden waren romp, kop en staart, en liepen op de twee
beenen van den ruiter.
Voorop ging de leider, die tand4kkend rondsprong.
De menigte ging op zij.
De ruiterij tandakte den doorloop door naar de voorgalerij.
De muziek begeleidde den dans der paarden.
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De menigte sloot zich achter de koeda-kepang weer aaneen,
liep toen langzaam mee op, bewonderend.
Soms deed een der ruiters een uitval. Dan stoof het yolk
uiteen. De kinderen vluchtten schreeuwend naar de moeders,
die lachend achteruit weken.
Podikromo de desaboef volgde ook.
Toen de koeda-kepang de voorgalerij inging, zorgde hij er
voor naast den leider te komen. Hij had een gulden in de hand.
Hij ging naar den aanvoerder, fluisterde dezen een paar woorden in.
De aanvoerder knikte en Podikromo drukte hem den gulden
in de hand.
Het desahoofd had het gezien en had ook begrepen wat
Podikromo daarmee voor had.
Hij kende de koeda-kepangspelers en hun aanvoerder. Hij
wist dat een der spelers door den aanvoerder onder hypnose
kon worden gebracht, en dan antwoordde als men hem om
raad vroeg.
Hij wist ook dat de boeven, als ze een of anderen
boevenstreek wilden uithalen, gaarne raad vragen aan den
gehypnotiseerden ruiter ; dat ze gewoon waren hem te vragen
op welken dag, op welk uur, in welken nacht en waar ze
zoucIen inbreken en stelen. Ook van waar, uit welke windrichting, zij het huts moesten naderen om succes te hebben,
en in welke richting zij het gestolene moesten brengen om niet
ontdekt te kunneri worden.
Wanneer de koeda-kepang niet in de buurt was, moest men
zich als volleerde boef wel behelpen met het leggen van
figuren met steentjes en den raad van ervaren inbrekers. Doch
geen desaboef zou de gelegenheid laten voorbijgaan, die de
leider der koeda-kepang hem hood.
Toen dus Podikromo na den aanvoerder te hebben gesproken
naar het kodok-oeloe-spel terug liep, volgde hem het desahoofd ;
en vO6r de desaboef de gokkers had bereikt, sprak hij hem aan
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„Podikromo".
„Inggih, pak loerah" antwoordde de man.
„Ik zag u met den aanvoerder der koeda-kepang praten",
ging de loerah voort.
„Inggih, pak loerah", antwoordde Podikromo.
„Als ge van avond gaat „zoeken", zult ge dit niet in mijn
desa doen", zei het desahoofd met nadruk.
„Ik blijf van avond hier, pah loerah. 1k ben zooals ge weet
pas uit de boei terug. Ik ga niet meer zoeken, pah loerah".
„Ik heb u met den aanvoerder zien praten en heb gezien dat
ge hem geld hebt gegeven. Als er van nacht in mijn desa gestolen
wordt, zult gij er waarschijnlijk van verdacht worden".
„Inggih pah loerah", zei Podikromo.
„Ik waarschuw u maar, opdat ge niet in moeilijkheden zultgeraken", ging de loerah voort.
„Ik blijf vannacht hier, pah loerah" herhaalde Podikromo, en
de loerah ging naar het feest terug.
De koeda kepang was de voorgalerij binnen gedanst. Daar
stelden de ruiters zich in twee rijen tegenover elkaar, en onder
leiding van den tandakkenden voorman, begeleid door de
opgewekte gamelan-muziek voerden ze steigerend, springend,
huppelend, tandakkende hun Jansen uit.
Onvermoeid. Wel een half uur lang duurde de dans. De
toeschouwers genoten.
Ze moedigden de dansers aan met geroep en handgeklap.
Doch eindelijk zweeg de gamelan. Vijf der dansers liepen
ter zijde, en maakten de paarden los en gingen zitten bij de
muzikanten.
De zesde niet. 't Was een jonge man, met jeugdig lenig lichaam..
Toen de muziek ophield, bleef hij verbijsterd staan. Zijn gelaat
was vertrokken. Van zijn oogen was slechts het wit zichtbaar.
Hij stond stil, maar zijn armen en beenen maakten tandak-bewegingen.
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Hij beefde. Hij sidderde. Zijn gelaat trok in zenuwachtige
spanning.
De toeschouwers zaten en stonden onbewegelijk als hij.
Slechts Podikromo kwam naderbij en drong in de voorste rii.
Toen naderde de leider van de koeda kepang den speler.
Hij ging voor hem staan en keek den danser strak aan. De
danser trilde.
Op hetzelfde oogenblik begon een der muzikanten op de
met perkament bespannen, aan beide uiteinden smal toeloopende
trommel, heftig te slaan.
In den danser kwam beweging. Hij lachte hartstochtelijk.
Hij sprong op, steigerde, rende in een cirkel rond. Hij brieschte
luid als een wild paard tot het schuim hem op den mond
stond. Hij schudde de manen en deed de voeten kletterende
1)p de mat slaan.
Maar de leider gebood hem halt te houden, en hij stond
sidderend stil. Toen vroeg de leider met een woord : „Van waar?"
En de danser beet hem toe: „Van het noorden, naar het zuiden!"
De leider ging voort: „Waarheen ?"
„Naar het westen".
De leider vroeg nog eens : „Wanneer?"
En de danser gromde : „Van nacht!"
Podikromo stak het hoofd vooruit. Hij luisterde vol aandacht.
En behalve hij, was er wellicht niemand dan het desahoofd,
die den zin en het gewicht van die woorden begreep.
Nadat de koedakepangspeler als onder hypnose de antwoorden
gegeven had, droegen twee der andere spelers een bak water
aan, die ze den leider reikten. Deze vatte den bak aan en hield
lien den gehypnotiseerde voor. De man snoof, dompelde dan
het verhitte verwezen gelaat in het water, en dronk, dronk als
een beest. Na het drinken nam de spelleider een handvol
ongepelde gabah, haver in den dop. De danser viel er op aan,
als een hongerig paard.
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Hij brieschte over de hand en vrat de haver, snuivend en
trappelend.
Maar nu was het genoeg. De spelleider greep hem aan, loch
hij verdedigde zich woest. De leider was echter sterker en met
bekwamen greep wierp hij den worstelenden speler op den
grond.
De andere spelers vielen op hem aan en drukten hem neer,
met handen en voeten over den grond.
In ademlooze spanning zagen de desalieden toe. De leider
bleef kalm, nam den bak met water en wierp den inhoud
den worstelenden man over het hoofd.
Dat kalmeerde hem. Stuiptrekkende lag hij op den grond.
Dan, eindelijk, opende hij de oogen. Hij zag verwonderd om
zich, stond toen op en voegde zich bij de gamelan-spelers.
De mannen op de matten van biezen en rottan gezeten, bedienden zich van strootjes om te rooken of sirihpruimen om
te kauwen, uit de mandjes die grooten voorraad ter vrije beschikking van de gasten stelden.
Onder de vrouwen, die op het voorerf gehurkt zaten, begon
het gewone stemmen-geroezemoes opnieuw.
Onder de mannen in de voorgalerij gingen nu de kopjes en
glazen rond met den feestdrank.
De bereiding had groote zorg gekost. Er waren ketels vol.
Jenever met ketjoeboengwater — aftreksel van een plant- en
tabakswater. De mannen dronken zeer matig, weinig met
kleine teugjes. De feestmaaltijd stond klaar in de keuken.
Rono zou aan den feestmaaltijd niet deelnemen.
Tegen middernacht besloot hij even naar zijn erf te gaan
om te zien of alles daar wel in orde was. Hij was niet de
eenige, wien de komst van Podikromo, den boef, verontrust had.
En Podikromo, die niet onder de genoodigde desalieden
behoorde, en dus niet in de voorgalerij gekomen was, was nu
ook op het erf - niet meer te zien.
Het graf
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Het desahoofd was den boef al lang vergeten. Hij had zijn
plicht gedaan door Podikromo te waarschuwen niet in eigen
desa te gaan stelen, en nu tandakte hij Lustig rond met de
andere desabestuurders om het dansmeisje.
Het werd al vroolijker. De dansers tandakten, met viuggere
gebaren.
De anderen juichten en klapten in de handen. De gamelan
sloeg opgewekte wijsjes. Het dansmeisje tandakte onvermoeid,
rustig en sierlijk.
Rono wilde, gelijk de desalieden gewoon zijn, eens even
zijn huis en erf gaan inspecteeren. Indien alles in orde was,
kwam hij weer terug.
Hij ging over het verlichte erf, tusschen de vrouwen door
die naar de tandakkers keken, tusschen de warongs door waar
vrouwen en kinderen zaten te eten, langs de kodok-oelo-spelers,
en kwam op den maanbelichten weg.
Op den weg door de desa was het stil en eenzaam.
De maan schaduwde de wuivende bamboes, en de onbewegelijke boomen over het grijze pad.
Achter de bamboezen heggen, die den smallen desaweg
afpaalden, lagen rustig de erven. In de woningen was
het stil.
Slechts hier en daar vie! een lichtstreep door de dunne
gevlochten huiswanden. De meeste erfdeuren stonden nog
open. Want de gansche desa was verzameld op het groote feest.
De gamelantonen en het stemmenrumoer volgden Rono op
zijn eenzame wandeling.
De wolken om den Soembing waten opgetrokken en Rono
overzag de glooiende breede helling waar de velden in volkomen onbewogen stilte langs den ronden bergrug gevleid
lagen. Hij zag de scherpe afscheiding waar de boschrand, elke
verheffing, elke inzinking trouw volgend, zich hief om de bergkammen, daalde in de valleien, een donkeren band leggend
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om den vulkaan, tot waar de westelijke helling tegen den
sterren-bezaaide nachthemel scherp afstak en de tjemara's zich
fijn afteekenden tegen den lichteren achtergrond.
Boven den boschgordel staken de kale, schuin naar elkaar
toeloopende kammen op, die zich hoog, zeer hoog vereenigden
om den afgeplatten kratertop.
De nacht was zoel. De aarde dampte de hitte uit die zij
den ganschen langen dag gretig had opgezogen.
Boven den vochtigen bodem hing de witte wazige damp,
die de moede velden uitademden.
Door dien wazem vlogen de vuurvliegjes.
't Waren dolende geesten, die hun lichtenden baan beschreven
over de hijgende aarde.
Geruischloos kwamen ze op en geheimzinnig verdwenen ze.
Vanwaar en waarheen ?
Ze zweefden door den stillen nacht, vurige vonken in den
vredigen schemer.
Boven den grooten plas dien de bran onder de waringin
vormde, gonsden muskieten zonder tal. Dikke zwarte kevers
en schildharde torren werden getrokken in den lichtkrans van
het feest, waar ze domweg botsten tegen de wanden der voorgalerij en de vleugels zengden in de lichten die daar brandden.
Dan rolden ze op den grand en bleven liggen met zoekende
pooten, op den rug, en werden weggetrapt het erf op. Hun
eenige kans ook om weer op de been te komen en gonzend,
zoemend weg te vliegen, weer naar het licht.
De gamelantonen zwierven door de desa, over de maanbelichte
erven, drongen door de luchtige huiswanden en zongen de
kleine kinderen op- de baleh baleh in slaap.
Door de droomende boomkruinen voer een rilling, als de
wind van den berg dalend, zacht ze beroerde.
Uit het bosch in het ravijn klonk de schorre onheilspellende
roepstem van den nachtuil.
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Er volgde een gefladder door takken en bladeren, het Mapwieken van forsche vleugels. Toen keerde de stilte.
De gamelanmuziek was nog slechts flauw hoorbaar, hier, aan
het einde der desa.
Rono ging het erf op, waar de poort nog omhooggeslagen
stond op den bamboezen stut.
Hij ging naar zijn woning en opende met den kleinen sleutel
het hangslot, waarmee de einden van den ketting, die de
krammen aan deur en aan deurpost verbond, aan elkaar
bevestigd waren. Rono nam den ketting van de deur en ging zijn
woning binnen, ontstak een Lucifer en ontvlamde het olielampje.
Met zijn vrouw waren alle kinderen nog op het feesterf.
Nu doorliep hij woonvertrek, slaapvertrek en keuken, en
toen alles in orde bevonden was, doofde hij het lampje weer,
trad naar buiten, sloot de huisdeur weer af en stak den sleutel
bij zich.
Daarop ging hij het stille slapende erf inspecteeren. Allereerst
naar de veekraal, waar de koe moest vastgebonden zijn aan den
paal midden in.
De veekraal lag naast de woning. 't Was niet meer dan een
met een bamboezen heg omgeven ruimte, een sluitboom sloot
den toegang af.
De maan verlichtte het gansche erf wel zeer helder, de donkere
slagschaduw van het woonhuis viel tot dicht aan de kraal.
Rono liep naar de kraal. En schrok.
De sluitboom was voor den ingang weggeschoven, en lag
op den grond. En de stal was ledig.

V.
Teboesan,

-ii

ODIKROMO, de desaboef, had het feest verlaten, zoodra
de koeda-kepangspeler in geestvervoering de vragen van
den leider had beantwoord.
F De beantwoording was voor hem voldoende.
„Van waar en waarheen ?" „Van het noorden naar het zuiden".
Dus moest hij den diefstal plegen, wilde hij niet daarin
verhinderd worden, aan den zuidkant der desa. Op de vraag
„Waarheen ?" had het antwoord geluid: „Naar het westen".
Derhalve zou hij het gestolen goed, wilde hij niet dat het
achterhaald werd, moeten brengen in westelijke richting.
En dat zou moeten geschieden nog dienzelfden nacht. Gelijk
ook zijn plan was.
Indien het antwoord op de laatste vraag anders was geweest,
had hij het ter eigen geruststelling en bevrediging wel zoo
weten uit to leggen, dat hij toch nog dienzelfden nacht den
diefstal kon plegen.
De desa was verlaten. Allen waren op het feest. De desabestuurders had hij alien in de voorgalerij dansend en drinkend
gezien. De wachthuisjes had hij leeg en onbezet gevonden.
De nachtwacht speelde aan de Javaansche roulette.
Het had de laatste dagen niet geregend.
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Dat was ook een voordeel, want nu zouden de sporen niet
zoo gemakkelijk zichtbaar, niet zoo snel te volgen zijn.
Thans was de lichte nacht geen nadeel bij het volvoeren van
zijn plan, noch gevaarlijk met het oog op achtervolging.
Hij had den nacht van het misdrijf goed gekozen, en de
gehypnotiseerde had hem in zijn voornemen versterkt.
Hij verliet het feest en ging den desaweg in zuidelijke richting.
Hij kon maar twee richtingen kiezen, daar de weg noord-zuid
liep. De koeda-kepangspeler had hem de keus gemakkelijk
gemaakt.
Hij nam zijn scherpe breede kapmes uit de scheede in de
rechterhand. Hij bond de kain op om het middel, om zich
gemakkelijk te kunnen bewegen en te sneller te kunnen gaan.
Mocht hij het wenschelijk achten een woning binnen te dringen,
hij had de dievenlantaarn bij zich. Hij behoefde de lantaarn
slechts te vullen.
Toen hij langs de plaats kwam, waar de vuurvliegjes doolden,
nam hij uit den zak van zijn buikwand een langwerpig rond
doosje. 't Was een uitgehold blokje bout; over het uitgeholde
gedeelte kon om een spijkertje een dekseltje gedraaid.
Tegen de holte was lijm uit den pisangstam gekleefd.
Podikromo ving een vuurvliegje met de hand. Voorzichtig
hield hij het beestje tusschen vinger en duim, en plakte het
in de lijm vast.
Daarop draaide hij het dekseltje dicht. De lantaarn was
gereed. Hij deed haar weer in den zak.
Toen beklom hij verder het stijgende desapad. Verscheidene
erven ging hij langs, tot hij kwam bij het hoogstgelegene, het
meest zuidelijke.
Hij had het kapmes in de hand, maar behoefde het niet te
gebruiken, daar de erfdeur opengeklapt was. Dus ging hij het
erf op, naar de woning, gluurde door de reten van den huiswand. 't Was donker in huis. Rono en zijn gezin waren op
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het feest. Hij liep om het huffs heen en zag de veekraal. De
diefstal werd hem gemakkelijk gemaakt.
Met het kapmes hakte hij het touw door, waarmee de sluitboom
aan een der stijlen was vastgebonden, trok den sluitboom
weg en wierp dien op den grond.
Den stal ging hij in, knoopte het dikke, door Rono zelf
gevlochten touw, waarmee de koe aan een paal midden in de
kraal was vastgebonden, los, nam het touw in de hand, gaf
de koe, die langzaam overeind gekomen was, een por in de
lenden met den achterkant van het mesheft, en trok haar,
toen ze willig volgde den kop omlaag, met zich mee, den stal
uit, het erf over, den weg op naar het zuiden tot het einde
van Rono's erf.
Aan den zuidkant van de desa, waar de akkers liggen, en
daar achter en daar boven de eenzame berg, is geen desapoort,
daar sluiten de akkers zuidelijk, het woeste ravijn westelijk,
zoo maar aan den bebouwden desagrond.
Podikromo kwam dus buiten de desa, en den raad hem op
het feest door den koeda-kepangspeler gegeven volgende, ging
hij in westelijke richting, het ravijn in.
Aan den bovenkant waren nog ontginningen, waar echter
nog niet geplant was, waar dus de dikke vette aarde wegzakte onder de voetstappen.
Podikromo daalde voorzichtig en langzaam.
De koe volgde gedwee, telkens met een ruk een eindje afzakkende. Waar de akkers open lagen voor het heldere maanlicht, viel het gaan niet moeilijk, doch na eenige minuten had
Podikromo het bosch bereikt, dat uit het diepe ravijn opklom.
Daar was het donker en 't was daar moeilijker zich een
weg te banen door het dichte struikgewas, tusschen de hooge
dikke boomen, onder de taaie Lange lianen.
Nu werd het voor den veedief zaak te zorgen dat de achtervolgers het spoor bijster zouden raken.
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Wel was op den drogen harden grond, in de afgevallen
bamboebladeren geen voetspoor achtergebleven, maar de bestolene of de politie zouden zeer goed begrijpen dat de dief
de koe niet had gevoerd naar het noorden, omdat hij dan in
een bewoonde streek zou terecht komen, maar wel Tangs den
eenigen veiligen weg, naar het zuiden. Dus zouden zij in die
richting zoeken en onmiddellijk buiten de desa het spoor zien
in de onbeplante tegalans westwaarts, het ravijn in.
't Zou hun zeer gemakkelijk vallen het spoor van dief en
koe te vinden tot de boschgrens, en 't was Podikromo niet
mogelijk het spoor daar weg te maken.
Maar hij kende het terrein.
Hij daalde of een kwartier lang, zonder rusten, tot den
bodem van het ravijn.
Daar kabbelde de witte bergbeek.
't Was donker onder het hooge geboomte, maar de groote
witte steenen waarover de Beek bruiste waren zichtbaar.
Podikromo stond stil.
't Was slechts het breken van het water tegen de rotsblokken dat de stilte verstoorde.
Nu en dan ging door de toppen der boomen een zacht
fluisteren. Dan bogen de kruinen zich naar elkander toe en
even schitterde een koude lichtplek in het water.
Een stille vrede heerschte in het eenzame woud.
Podikromo was niet bang, als andere Javanen, om alleen in
den nacht in het diepe bosch rond te dolen.
Durf, brutaliteit en lichaamskracht hadden hem .tot den gevreesden boef gemaakt, wien zijn desagenooten niet graag
verraden zouden hebben, uit angst voor brandstichting of
oogstverwoesting.
Nu moest hij op verkenning uit.
Hij bond de koe met het touw, dat om den hals hing, aan
een boom. De koe rukte om los te komen.
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Daar verscheurde de schrille, angstwekkende kreet van een
uil de stilte. Een geritsel van bladeren en takken in den
boom. De uil vloog op, en daar was voor eenige oogenblikken
het zware regelmatige geluid van het vliegen met forschen
vleugelslag. Toen keerde de stilte. Podikromo was opgeschrokken. Hij keek omhoog. ,,Maar een uil", mompelde hij toen.
Nu daalde hij in de beek af, liep naar het noorden en
daarop naar het zuiden.
Hij zag oplettend om zich. Vervolgens beklom hij den oever
op een punt waar deze minder steil en minder steenachtig
was, ging naar den boom waar de koe, eenige meters stroomafwaarts, nog vastgebonden stond, bond de koe los, trok haar
mee naar de plaats waar hij uit de beek was geklommen, en
daalde daar met de koe in het water af.
Het water reikte hem tot halverwege de knie. De bedding
van de beek was bezaaid met kleine scherpe steenen, en alom
staken forsche rotsblokken boven het schuimende water uit.
Podikromo zocht zich een weg tusschen de groote rotsblokken. De koe volgde langzaam, door de beek plassend
met zware borne schreden.
De tocht door de beek stroomopwaarts, duurde een half uur.
Bij een laag gedeelte van den oever gekomen, klom
Podikromo uit de beek, de koe meetrekkende. Op den zandigen
oever liet hij het beest in alle richtingen rondloopen.
Hier en daar liep hij even het bosch in, om langs een
anderen kant weer op den oever terug te komen.
Hetzelfde deed hij aan den anderen oever ; en toen beide
oevers, en de boschgrond daar rondom, vol onuitvindbare
sporen van menschen en koeien waren, daalde hij weer in de
beek af en zette den tocht in zuidelijke richting voort.
Na nog eens een half uur te hebben geloopen, kwam hij
aan een grot in den oever. De beek had bij hoogen waterstand een 'mite gegraven onder de boomen die op den.
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hoogen oever stonden, en hun wortels staken door het gewelf
van de grot.
De grot was hoog genoeg dat Podikromo er gebukt in
staan kon, en diep genoeg om de koe in te verbergen, zoo
dat ze van af den oever niet te zien was.
Podikromo trok de koe in de grot, waarvan het bestaan
wellicht hem alleen bekend was, bond de koe vast aan een
der dikste boomwortels, wischte daarop zorgvuldig met de
hand de sporen uit in het oeverzand.
Daarna beklom hij rustig den westelijken oever tot een grasvlakte, die stil en open tusschen het hooge geboomte lag. Hij
Sneed gras, nam dat onder den arm, daalde af naar de grot
en wierp het gras op den grond, voor de koe, die rustig te
herkauwen lag. Toen beklom hij den oostelijken oever, ging
langzaam en hijgend door het dichte bosch, bereikte het pad
dat de boschprodukten-zoekers volgen als ze uit desa Katjepit
naar de boschreserve opklimmen, en ging nu in noordelijke
richting naar desa Katjepit terug.
Hij bereikte, tegen het uur dat de kikkers beginnen te
kwaken, de desa.
De gamelanmuziek klonk hem te gemoet, nog vierde men
feest. Maar Podikromo verliet nu het desapad, hij ging over
de velden langs de dijkjes die elken akker omgeven, tot de
noordelijke desagrens. Hij kwam door de niet gesloten, niet
bewaakte desapoort, de desa weer in, en slenterde naar het
vroolijk verlichte erf. Kalmpjes liep hij het erf op, als of hij
naar even was weggeweest, om dezelfde reden waarom alle
feestvierders toch wel 66n keer 's nachts het feest verlaten
.en de kali opzoeken.
De mannen speelden nog kodok-oelo.
De dansers tandakten op de maat der gamelanmuziek.
Het feestmaal was afgeloopen.
Podikromo ging overal een kijkje nemen.
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Hij miste Rono en diens trouwen vriend, den grijzen desapriester.
Podikromo begreep dat de diefstal van de koe door Rono
eerder ontdekt was, dan hij had kunnen verwachten.
Inderdaad was Rono, zoodra hij den stal ledig had gevonden,
naar zijn woning teruggegaan, had daar een kapmes en een
fakkel gehaald, had de fakkel aangestoken, die genomen in
de linker- en het kapmes in de rechterhand, en was er op
uitgegaan den dief achterna.
Hij begreep nu dat de uil, dien hij had hooren opvliegen
in het ravijn, opgeschrikt was geworden door den veedief.
Hij ' begreep ook wie de dief was. Hij wist zeer goed dat zijn
koe ontvoerd moest zijn in zuidelijke richting, den berg op.
Op het erf waren geen sporen, op den desaweg evenmin,
maar toch volgde Rono het desapad in zuidelijke richting tot
het punt waar hij 1 angs de ravijnhelling zeer duidelijk ontwaarde het voetspoor van een man en het spoor van een koe.
Ten overvloede onderzocht hij de hoefindrukken. Hij kende
den hoef van den rechter voorpoot aan een kleine afwijking,
en herkende den hoefindruk als dien van zijn koe.
De dief, Podikromo zonder twijfel, was met zijn koe in het
ravijn afgedaald.
Toen dit voor Rono vaststond, ging hij vlug naar het feest terug.
Hij liep naar de voorgalerij.
De kaoem zag hem, bemerkte dat Rono hem wenkte, stond
op en verliet met Rono het feest.
En toen zij beiden op den stillen desaweg gekomen waren,
zei Rono : •
„Pah kaoem, Podikromo heeft mijn koe gestolen".
„Welk een ramp heeft u weer getroffen", antwoordde de kaoem.
Rono deed het gansche verhaal. Toen zei hij :
„Wat zoudt ge me nu raden, pah kaoem ? Ge zijt een oud
man en hebt meer ervaring dan ik. En Podikromo is een
gevaarlijk en listig man".
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„Ge hebt geen bewijs dat hij uw koe gestolen heeft en dat
bewijs zult ge tegen hem niet gemakkelijk krijgen. Als we nu
den diefstal aan het desahoofd meedeelen, zal Podikromo dit
vernemen. Hij zal de koe slachten en het vleesch in andere
desa's verkoopen, of uw koe over eenige dagen wegvoeren naar
een veemarkt, en haar daar van de hand doen. Ge zult uw
koe nooit terug krijgen en tegen Podikromo zult ge geen bewijs kunnen verzamelen.
Stel echter dat Podikromo gevangen wordt genomen en
veroordeeld wordt door den rechtvaardigen Landraad, dan zal
hij, uit de boei terug, zeker wraak nemen.
Hij zal uw huis verbranden, uw oogst verwoesten, u herhaaldelijk bestelen en ge zult zelfs uw leven niet zeker zijn.
En uw koe krijgt ge daarmee toch niet terug.
Bovendien zal de loerah boos zijn, als ge hem nu op dit
feest lastig valt met deze diefstalzaak".
Rono luisterde aandachtig, en toen de desapriester even
zweeg, zei hij.
„'t Is alles zeer juist wat ge zegt, pah kaoem, maar wat moet
ik dan doen?"
„Ge hebt gezegd", zei de kaoem, „dat ge het spoor van uw
koe hebt gevonden. We zullen samen dat spoor volgen, net zoo
lang tot we Podikromo en uw koe hebben achterhaald. Het is
Podikromo alleen te doen om geld. Ge hebt geld op 't oogenblik.
Ge wilt uw koe tot geen prijs missen.
Zoodra we Podikromo hebben achterhaald, zullen wij hem
geld bieden en beloven de zaak niet te zullen aangeven. We
zullen dus de koe terug koopen. Ge zult voor Podikromo niet
behoeven te vreezen, en toch uw koe terug hebben".
„Uw raad is wijs", zei Rono, nog even nadenkend, ,en daarom
zal ik hem opvolgen. Zoudt gij me willen vergezellen op mijn
tocht? Hij zal eerbied hebben voor uw grijsheid en omdat ge
de desapriester zijt".
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„In alle geval zal ik u vergezellen", antwoordde de kaoem,
„want Podikromo zal banger zijn voor ons beiden, dan voor
u alleen".
Zoo gingen Rono en de desapriester langs het desapad,
maar eerst keerde de kaoem in zijn woning aan om een Lange
sabel te halen, als wapen.
Ze kwamen op de plaats waar Podikromo in het ravijn was
afgedaald, en volgden gemakkelijk het spoor tot onder aan de
helling, aan den oever der bergbeek.
De kaoem die vooraan was, stond stil. Hij schudde het
hoofd en zei, zich tot Rono keerende :
„Dat had ik wel gevreesd. Podikromo is een geslepen boef.
Hij heeft ons het spoor bijster gemaakt en is door de beek
gegaan".
„Ik zal de fakkel aansteken, en we zullen beide oevers
afzoeken, tot we de plek gevonden hebben, waar de dief van
mijn vee weer uit het water gegaan is", gromde Rono.
Hij stak de fakkel aan en met den desapriester ging hij in
het water. Zoo zochten ze den rechteroever een kwartier gaans
in zuidelijke richting, keerden toen om en zochten den linkeroever af.
Zonder succes. Daarop gingen ze in noordelijke richting
langs den rechteroever, dien ze afspeurden een kwartier ver,
om langs den linkeroever terug te keeren. Eveneens zonder
resultaat.
Toen ze weer aan het punt van uitgang waren aangeland,
vroeg Rono, ten einde raad :
„Wat nu ?"
De kaoem dacht na.
Rono zat op de hurken aan den oever en stak een strootje aan.
Eindelijk zei de kaoem :
„'t Is toch niet waarschijnlijk dat de dief uw koe dalwaarts
heeft gebracht. Hij zou dan tegen den ochtend in Gandoesari

94

TEBOESAN,

komen, waar ieder hem kent, en waar hij zeker door de
desapolitie zou worden aangehouden, die denken zou dat hij
den diefstal, net als den vorigen keer, weer in desa Gandoesari
gepleegd had.
„'t Is waarschijnlijker dat hij de koe stroomopwaarts heeft
gebracht, en daar ergens in het bosch heeft verborgen, met het
doel morgennacht de koe naar het dal te brengen en zich dan
te voegen bij de passergangers, want overmorgen is het marktdag te Temanggoeng. We zullen dus nog verder stroomopwaarts
moeten zoeken".
„Inggih pah kaoem" antwoordde Rono, opstaande, om dien
raad onmiddellijk te volgen.
Dus gingen de mannen opnieuw in de beek, en voor de
tweede maal in zuidelijke richting. Nu volgde Rono den
westelijken, en de desapriester den oostelijken oever, en nadat
ze ruim een half uur hadden geloopen, stonden ze gelijktijdig stil.'
„Kijk eens hier, mas" riep de kaoem.
„Hier zijn sporen op den oever pah kaoem", riep Rono.
„Hier ook, mas", antwoordde de kaoem. Rono voegde zich bij
den kaoem en na de hoefindrukken te hebben bestudeerd, zei hij
„Dit is het spoor van mijn koe".
Nu volgden ze het spoor, dat hun al spoedig bleek dood
te loopen. Tot vier keer toe volgden zij een spoor het bosch
in, dat telkens weer aan den oever terugkwam.
„Podikromo is slim", mompelde de desapriester : „hij heeft
ons misleid. Laten we het spoor aan den anderen oever onderzoeken, mas".
En ze zochten aan den anderen oever, ze volgden alle sporen,
die telkens 6f doodliepen, Of naar den oever terug kwamen.
Toen ze een uur, twee uur hadden gezocht, ging de kaoem
vermoeid zitten.
„'t Is alles vergeefs, mas Rono. Podikromo is on's te slim
afgeweest. Hij is een volleerde boef. We moeten maar naar
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onze woning teruggaan. Laat ons nu gaan slapen, dan zullen
we morgenochtend beraadslagen wat we verder doen zullen.
1k denk dat we overmorgen naar de veemarkt te Temanggoeng
zullen moeten gaan, om de koe daar te zoeken".
Rono had zich onvoorwaardelijk aan de leiding van den
verstandigen desapriester toevertrouwd.
Hij antwoordde : „We zullen doen, wat u het beste lijkt,
pah kaoem".
Toen klommen ze tegen den never op, gingen het pad of
en tegen het eerste hanengekraai bereikten ze de desa.
De gamelan zweeg. Het feest was, voor dien nacht, afgeloopen.
De desalieden sliepen nu alle. De kaoem en Rono gingen naar
hun woningen. Op de baleh baleh in Rono's woning sliepen
vrouw en kinderen.
Rono ging naast hen liggen, trok de kain over het hoofdy
en vermoeid van den langen zwaren dag, sliep hij in.
Tegen den tijd dat de landman des ochtends het werk op
zijn akker staakt, ontwaakte Rono.
Toen hij buiten kwam op zijn erf, zag hij Podikromo daar zitten.
Dat verwonderde hem, maar nog meer verbaasde het hem
dat de dief op hem afkwam en hem groette.
„Goeden dag, mas Rono. 1k heb van nacht op het feest
gehoord dat uw koe gestolen is".
Rono knikte, te zeer verbaasd door de brutaliteit van den
man, dien hij voor den dief hield, om te antwoorden.
„Ik kan u wellicht inlichtingen geven omtrent den diefstal",
ging Podikromo voort.
Rono knikte weer.
„Maar ge weet dat ik een arm man ben. 1k moet dus lets
voor belooning hebben".
„Het is u toch wel wat waard uw koe terug te krijgen ?"'
„Weet ge waar mijn koe is ?" riep Rono.
„Ja, ik weet waar uw koe is".
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„En wilt ge mij de plaats noemen ?”
„ a.
„waar is die plaats dan ?"
„Dat zal ik u zeggen, zoodra wij het over de belooning eens
zijn geworden".
„Wat wilt ge hebben ?"
„Uw koe is op de markt wel tachtig gulden waart, maar gij
zoudt uw koe niet voor lien prijs willen verkoopen. Het
moet u dus wel twintig gulden waard zijn, uw koe zonder
moeite terug te krijgen".
„Hoe weet ge waar mijn koe zich thans bevindt?"
„Dat zal ik u zeggen. 1k kwam tegen het tweede hanengekraai
van het feest. 1k wilde naar Parakan gaan om werk te zoeken.
Buiten de desa gekomen zag ik twee mannen met een koe.
„De een trok het beest aan een touw voort, de andere dreef
de koe van achteren op.
lk had reeds op het feest gehoord dat uw koe gestolen was.
1k was alleen en dorst de mannen dus niet aan te spreken.
Maar ik ben hen gevolgd en heb gezien, waar ze de koe
verborgen hebben".
„Natuurlijk geloof ik uw verhaal", zei Rono; „en ik wil u
wel vijf gulden geven als ik mijn koe terug krijg. Maar ik zou
toch wel graag willen dat ge me eerst vergezeldet naar den
desapriester, in wiens tegenwoordigheid ik u vijf gulden zal
geven, nadat gij mij in zijne tegenwoordigheid de plaats hebt
gewezen waar de koe is, en ik de koe daar zal hebben gevonden".
Podikromo antwoordde niet onmiddellijk.
Hij begreep zeer goed waarorn Rono den ouden kaoem als
getuige wilde nemen. Hij wist uit droeve ervaring dat het
terugbezorgen van gestolen goed tegen belooning, door den
Landraad gestraft werd. Hem was uit eigen ervaring bekend
dat de getuigenis van twee getuigen voldoende kon zijn om
hem in de boei te laten zetten. En dus vloog hij er niet in.
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„Ge moet mij vertrouwen Rono. Als ge uw koe voor tien
gulden terug wilt hebben, moet ge mij vertrouwen. We moeten
alle anderen er buiten laten. Geef mij vijf gulden voorschot,
dan ga ik onmiddellijk met u mee en wijs u den weg naar
de plaats waar ik de dieven uw koe heb zien verbergen.
Zoodra ge de koe hebt gevonden, geeft ge mij de rest van
het geld".
Rono dacht even na. Hij geloofde van het geheele verhaal
van den diefstal door anderen geen woord. Maar voor hem
stond het vast dat Podikromo wist waar de koe was. Hij was
bereid een losprijs van tien gulden te betalen om de koe
terug te krijgen.
Maar hij was er niet zeker van dat Podikromo zijn woord
zou houden, en hem voor niet nog grooter bedragen zou
afzetten.
Hij dacht er niet aan de desapolitie te gaan waarschuwen.

Als hij deze het verhaal vertelde en Podikromo werd ondervraagd, dan zou hij alles ontkennen en uit wraak de koe slachten
en het vleesch verkoopen.
Hij wilde den kaoem dan ook niet mee hebben, om later een
getuige te hebben van hetgeen geschied was, maar alleen
omdat hij den kaoem vertrouwde, diens raad graag volgde en
meende dat Podikromo eer zijn woord zou houden, als de
grijze verstandige desapriester in het geheim was.
„Ik zal u tien gulden betalen. Ik zal u vijf gulden als voorschot
geven en vijf gulden zoodra de koe in mijn bezit is teruggegekeerd. Maar ik wensch dat de kaoem ons zal vergezellen",
zeide hij eindelijk.
„Het spijt me", antwoordde Podikromo, bang voor gerechtelijke vervolging, „maar dan kan ik u de plaats niet wijzen".
En toen hij dit gezegd had, stond hij op, vroeg verlof zich
te mogen verwijderen en liep het erf af.
Rono begreep nu dat het ernst was.
Het graf
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„Podikromo, ik zal u tien gulden geven, nadat gij mij de
koe hebt gewezen", riep hij.
Podikromo keerde zich om, liep terug en zei : „Neen, mas
Rono. 1k heb mijn eisch al verminderd van twintig tot tien
gulden, maar dan moet ge mij ook vertrouwen en vijf gulden
vooraf geven. Als ge echter niets wilt geven, blijft de koe in
de schuilplaats. Van nacht komen de dieven daar natuurlijk
terug. Ze slachten de koe, verkoopen het vleesch. En gij hebt
niets. Maar 't is mij goed. 1k ga naar Parakan om werk to zoeken".
Rono zuchtte. Toen haalde hij twee blinkende rijksdaalders
uit het zakje in den buikband, en reikte die Podikromo toe.
Podikromo nam de rijksdaalders, geld dat Rono van den
Chinees Sam Sing had gekregen, kionk de geldstukken in de
hand tegen elkaar, en stak ze op, toen hij gemerkt had dat
ze helder kionken, dus echt waren.
„Volg me nu", zei hij daarop tot Rono, „maar omdat ik de
dieven toch niet zou kunnen herkennen, is het beter dat ge
de zaak niet aan de politie meedeelt. lk zou daardoor maar
in moeilijkheden geraken. En als ik in moeilijkheden kwam,
zoudt gij ook in moeilijkheden komen, mas Rono".
„Ik zal met niemand hierover spreken, als ik de koe terug
krijg. Als ik de koe niet krijg, vertel ik alles aan het desahoofd",
antwoordde Rono beslist.
„Ge krijgt uw koe terug", was het antwoord.
Podikromo ging daarop Rono voor langs den desaweg, door
de velden, het ravijn in, het bosch door, tot de bergbeek. Hij
ging de beek in, liep stroomopwaarts in zuidelijke richting.
„We hadden het spoor toch goed gevonden en goed gevolgd",
dacht Rono.
Toen ze bij de plek kwamen, waar Rono en de kaoem zoo
lang gezocht hadden, bleef Podikromo de beek volgen.
Eindelijk kwamen ze aan de grot.
„Daar is je koe", zei Podikromo tot Rono, „geef me nu vijf
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gulden". En nauwelijks had hij het gezegd, of Rono hoorde
bekend loeien dat uit de grot kwam. Hij drukte Podikromo
nog eens twee rijksdaalders in de hand, en spoedde zich de
grot in.
Daar stond zijn koe vastgebonden aan een dikken boomwortel. Rono ging op de koe af. Hij streelde het beest den
kop, de hoorns, den hals. Toen maakte hij het touw los en
ging met zijn koe de grot weer uit.
Podikromo was verdwenen.
Rono dacht aan den dief ternauwernood meer. De vreugde
de koe terug te hebben, was na de angsten, den vorigen nacht
uitgestaan, zoo groot, dat de woede tegen den dief er voor week.
Hij ging vroolijk, de koe achter zich meetrekkende, de helling op. Wat 'n geluk dat hij gisteren juist geld had gehaald bij
den Chinees, anders had hij heden den losprijs niet kunnen betalen.
Want hij wist niet, dat het gansche plan van den diefstal
en van het losprijs vragen bij Podikromo was opgekomen,
toen hij dienzelfden middag uit de gevangenis te Temanggoeng ontslagen, in denzelfden spoorwegwagen als Rono
en Sam Sing en diens beide bedienden de reis naar Parakan
had gemaakt -en, in een andere afdeeling gezeten, hun gesprekken had afgeluisterd.
Rono was zeer verheugd over den goeden afloop.
Hij kwam in de desa, bond zijn koe weer in de veekraal. En
begaf zich toen naar den kaoem, wien hij het gansche verhaal vertelde.
„Ge hebt geluk, mas", zeide de oude man.
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VI.
De djimat van den kaoem.

R

ONO voelde zich na den diefstal, zoo kort na de uitred-

ding uit den hoogsten nood, niet gerust op zijn geluk.
Wel was ook het tweede onheil afgewend ; had hij,
weliswaar tegen zwaar finantieel offer, zijn koe teruggekregen,
en dat nog wel zonder den beruchten desaboef tot zijn vijand
te hebben gemaakt, maar dit onheil was te spoedig na het
eerste onheil, de beslagiegging, gekomen, en nu begon Rono
er over te piekeren, dat een derde noodlottige gebeurtenis wel
eens niet zoo goed zou kunnen afloopen.
En deze gedachte liet hem niet meer los.
Als hij 's ochtends vroeg met de patjol op zijn schouder
zijn woning in de desa verliet en in den gouden ochtend den
stralenden levenden Soembing opklom, als alles om hem jubelde,
de vogels vroolijk zongen, de wind juichte over de jeugdige
lachende akkers, dan bekroop hem onverwachts de angst voor
een onheil dat hem mogelijk dien dag zou kunnen treffen.
Wanneer hij eenzaam werkte op zijn veld, besloop hem
plotseling de vrees voor een onwelkome gebeurtenis, die in
zijn afwezigheid thuis zou kunnen hebben plaats gehad, en
dan nam hij de patjol op en daalde of naar zijn woning, en
was niet gerust voor hij zich er van had overtuigd dat alles
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in orde was. Gerustgesteld klom hij dan weer naar zijn tegalan
en ging aan het werk, maar was toch blij als hij 's avonds
weer thuis gekomen, zijn huis en erf onbeschadigd terugzag,
zijn vrouw en kinderen gezond, zijn koe in de veekraal.
Als de avond viel kon hem vooral de sombere voorspelling,
die hij zich zelf deed, onrustig maken en 's nachts stond hij
vaker op dan vroeger zijn gewoonte was, om huis en erf rand
te loopen en na te zien of er geen onraad dreigde.
Na eenige dagen besloot hij zijn koe in het woonvertrek te
stallen. Nu en dan ging hij in een maanlichten nacht met zijn
kapmes gewapend naar zijn hooggelegen tegalan om zijn aanplant te bewaken. 't Was haast nooit noodig geweest, zeer
zelden hadden wilde zwijnen de hooge tabaksaanplantingen
boven de desa, dicht onder de boschreserve, omgewroet. Het
was nog maar zelden voorgekomen dat dieven van veidgewas
zich de moeite getroost hadden op te klimmen tot de hooge
tegalan van Rono, hoewel de lager gelegene meer dan eens
van hun bezoek te lijden hadden gehad.
Dan bleef hij 's nachts in de eenzaamheid in het waakhutje,
dat op de hooge palen midden in zijn aanplant stond, en hij
zong zachtjes zijn droefgeestige liedjes.
Rono was ongerust, en na lang overleg besloot hij zijn
ouden vriend, den desapriester, weer te hulp te roepen.
Op zekeren avond, eenigen tijd na den diefstal, ging hij dus
naar de woning van den kaoem en vroeg vergunning binnen
te komen.
De desapriester zat op een baleh baleh voor zijn woning, op
de kruiselings onder zich gevouwen beenen en rookte strootjes.
't Was een stille donkere avond.
De oostmoesson, de koele heldere droge tijd, begon te wijken
voor de kentering, waarop spoedig de natte warme westmoeson
volgen zou.
Om den Soembing hingen zware wolken.
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De sterren waren niet zichtbaar.
De atmosfeer was drukkend. 't Was benauwd alsof een
onweer broeide.
De boomen stonden roerloos. De grond was vochtig.
Alles was klam en zwoel.
Om de kleine petroleum-lamp, die in de voorgalerij van de
woning van den kaoem hing, zoemden dwarrelend insecten
zonder tal.
Vooral muskieten, door het licht aangetrokken.
Van een der erven klonk een dof geloei.
Langs den donkeren desaweg was het zeer stil.
Dan kwam uit de verte een nog zacht getik.
Het werd al luider alsof zij die het geluid veroorzaakten,
langzaam naderden.
Plotseling werd het stil.
Toen klonk geklop tegen een gedekwand en geroep. De
kaoem en Rono luisterden.
„Podikromo, Podikromo. Ontwaak, ontwaak !"
„De desaronde", zeide Rono4
Vlak daarop hoorden ze een dof geroep van iemand die
in zijn slaap gestoord, knorrig antwoord geeft.
„Ja hij is thuis", klonk een vrouwenstem.
De desaronde had bij de woning van Podikromo haar plicht
gedaan. Ze had onderzocht of de beruchte recidivist wel thuis
was. Een vrouw had bevestigend geantwoord. Hetgeen vol. doende was.
Indien er geen antwoord was gekomen, dan hadden ze aan
het desahoofd moeten rapporteeren dat de gevaarlijke man
uit was, en de loerah had dan verder uit dat bericht zijn
conclusies kunnen trekken, en naar bevind van zaken kunnen
handelen ; dat wil zeggen, dat hij niets zou hebben gedaan,
maar later, indien in lien nacht werd gestolen en de zaak
kwam voor den Laridraad, naar waarheid zou kunnen verklaren
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dat Podikromo wel de Bader zou zijn, daar hij in den nacht
van het misdrijf niet thuis was geweest.
Nu gingen de beide nachtwakers gerustgesteld verder.
En op de holle bamboes, die ze in de linkerhand droegen,
sloegen ze onder het gaan een wijsje met het stuk hout dat
de rechterhand vasthield.
„Tokke, tokke" sloeg de een.
„Tok, tok" liet de ander onmiddellijk daarop volgen.
Zoo klonk het wijsje, waarop ze langzaam het desapad opkwamen, „tokke tokke", „tok, tok", „tokke, tokke", „tok tok".
En geen einde. Nu wist tenminste iedereen die nog , wakker
was, of wakker werd, dat de nachtwacht haar plicht deed.
Het desahoofd kon het zelf hooren, hoe goed de nachtwakers
in hun toerbeurt op post waren. En dat de dieven of ander
gespuis gewaarschuwd werden dat de nachtwacht er aankwam,
wel, dat kon groote onaangenaamheden voorkomen.
De mannen kwamen ook langs de woning van den kaoem.
Ze zagen het licht branden en Rono met den kaoem op de
baleh baleh zitten.
„Wat die twee toch voortdurend samen to verhandelen hebben ?" vroeg Wongso die voorop liep, tusschen twee „tokke
tokke" aan Kromo.
„Dat weet ik niet, mas", antwoordde Kromo, het antwoord
bevestigend met een krachtig „tok, tok".
Ze gingen voorbij, langzaam het pad beklimmend en het
geluid werd al zachter.
,,Wat drijft u tot me, zoo laat in den avond, mas Rono ?"
vroeg de grijze desapriester.
„Mijn onrust, pah kaoem !" antwoordde Rono.
„Uw onrust ? Dat begrijp ik niet. 1k meende dat alles naar
uw wensch gegaan was ?"
„Dat is het ook pah kaoem en ik ben niet ondankbaar. Maar de
diefstal van de koe heeft me onrustig gemaakt", ging Rono voort.
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„Ge hebt toch den diefstal niet aan het desahoofd gerapporteerd ? 1k heb er althans niets van gehoord", zei de desapriester.
,,Neen, pah kaoem, dat heb ik niet gedaan, omdat ik mijn
koe toch terug heb, en het geld dat ik als losprijs bbtaald
heb, toch nooit terug zou krijgen" antwoordde Rono.
„Daaraan hebt ge verstandig gedaan en ge hebt u zelf veel
moeite bespaard. Ge zoudt zeer vaak naar den assistent wedono en naar den patik en naar den djaksa hebben moeten
gaan om verhoord te worden, en eindelijk zoudt ge te Temanggoeng hebben moeten verschijnen voor den rechtvaardigen
Landraad om te getuigen.
Dit alles zou u veel moeite en tijd hebben gekost.
En wat het ergste geweest zou zijn, ge zoudt Podikromo
tot uw vijand hebben gemaakt. Als hij was vrijgesproken, had
hij onmiddellijk wraak genomen, en als hij was veroordeeld
zou hij niet vergeten hebben, zich later op u en de uwen te
wreken. Ge hebt heel verstandig gedaan door den diefstal niet
te rapporteeren, maar ik begrijp niet, hoe die diefstal u nu
nog kan verontrusten".
Rono keek eenigen tijd strak voor zich uit, en eindelijk zei
hij, met moeite zich uitende :
„Ik weet niet waarom ik ongerust ben pah kaoem, maar
nu het eerste onheil is afgewend en ook het tweede is gekeerd,
nu vrees ik dat mij een derde onheil zal treffen, dat niet tijdig
afgewend zal kunnen worden".
De kaoem dacht na.
Hij begreep de vrees van Rono volkomen.
„En wat wilt ge nu van mij ?" vroeg hij eindelijk.
„Ik zou gaarne van u een djirnat hebben, die krachtig genoeg is om het derde ,onheil te bestrijden en het te overwinnen", antwoordde Rono. En de kaoem verklaarde zich bereid
die te geven.
,Ik wil u gaarne een djimat geven, die het derde onheil
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van u zal keeren, mas Rono. 't Is verstandig dat ge bij me
gekomen zijt, en omdat ge mijn vriend zijt, zal ik u de djimat
om niet geven".
„Ik ben u grooten dank verschuldigd, pah kaoem" zei Rona
op hartelijken toon.
Toen • stond de kaoem langzaam op, hij nam de lamp uit
den hanger en ging, zich bijlichtende, het woonvertrek binnen.
Tegen een der wanden stond een klein kastje.
De desapriester opende de deur met een sleuteltje dat hij
uit den zak in zijn buikband haalde. In de kast lagen kleedingstukken.
Tussschen een drietal kains lag een opschrijfboekje. De
kaoem nam het emit. Bij het Licht van de lamp die hij op
een tafeltje had gezet, opende hij het boekje.
De blaadjes waren volgeschreven met teksten uit den Koran
en andere spreuken, met raadgevingen en wijze opmerkingen,
met voorschriften en bevelen, alles in Arabisch of Javaansch
schrift.
De kaoem doorbladerde het boekje.
Hij ging op den grond zitten op een matje, en zette de
lamp voor zich op den grond. Uit den jaszak haalde hij een
potloodje.
Langzaam en met veel inspanning scheef hij een der spreuken
uit het boekje over op een los blaadje papier. Hij teekende
zorgvuldig en met moeite de Javaansche karakters.
Elk woord las hij overluid drie, vier keer. Dan schreef hij
langzaam letter voor letter, het moeilijke woord, het steeds
halfluid voor zich heen mompelende.
Eindelijk had hij de spreuk geheel overgeschreven, en las
het geschrevene, spellende letter na letter, langzaam, zorgvuldig
nog eens over.
Toen stond hij op, zette de lamp weer op tafel, borg het
boekje in de kast tusschen de kains, sloot de kastdeur en liep
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kalm, de lamp in de eene, het papiertje in de andere hand,
naar de baleh baleh waar Rono gelaten te wachten zat.
De kaoem hing de lamp weer op en ging zitten tegenover Rono.
„'k Heb aan uw verzoek voldaan, mas Rono", zei hij het
papiertje met de spreuk uit den jaszak halende.
Hier is de djimat die ge verlangt.
Deze heilige spreuk is me gegeven door een zeer wijzen
kiai uit Solo. De spreuk is nog niet vaak gebruikt, en in onze
desa is de toovermacht die zee bezit geheel onbekend. Ge moet
deze djimat altijd bij u dragen, v66r in uw hoofddoek.
Ge moogt die djimat nooit van u afleggen, dan wanneer ge
slaapt, maar dan moet ge de djimat toch bij u houden in uw
jaszak of uw buikband.
De djimat heeft de macht u te beschermen tegen het derde
groote onheil dat ge vreest".
„Ik dank u wel zeer pah kaoem voor uw groote vriendelijkheid, waarmee ge mij kill den nood hebt gered. 1k zal de
djimat immer bij me dragen. En ik heb nu geen vrees meer
voor de toekomst".
Volkomen gerustgesteld stond Rono op.
Hij boog voor den kaoem, de rechterhand tegen de borst
gedrukt.
„Vraag verlof te vertrekken, pah kaoem".
„Inggih mas Rono", antwoordde de desapriester.
Vroolijk ging Rono het donkere desapad.
Aan den verren noordelijken horizont boven- de Java-zee,
lichtte plotseling een verwonderd rossig schijnsel, dat de wijde
luchten even uit het diepe duister deed opkomen.
Toen viel de nacht te zwarter.
Rono liep langzaam, voorzichtig.
't Was doodstil. Geruischloos schreed Rono door den zwarten
nacht. Uit sommige huisjes viel nog flauwe schijn van binnen
brandende olielampjes.
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Rono ging zijn woning binnen. Zijn vrouw had de deur niet
afgesloten.
„Ik ben het" riep hij de woning ingaande.
En zijn stem klonk opgewekter dan ooit.. Met de rechterhand betastte hij den hoofddoek, waarin veilig bewaard de
kostelijke djimat.
Met dien grooten schat was het leven Rono zooveel lichter
geworden. Geen derde onheil kon hem treffen. Hij had nu
slechts den tabaksoogst over eenige weken te leveren aan
Sam Sing, dan was hij van alle zorgen bevrijd. De toekomst
was helder. Het verleden was geleden.
Dus ging de opvolging der dagen voor Rono in blijder
eentonigheid voorbij, dan voor hem sinds maanden het geval
was geweest.
De tabak groeide en na den diefstal van zijn koe, was Rono
dag en nacht op den aanplant. Overdag was er altijd wel
werk in de verzorging van den tabaksaanplant, en 's nachts
sliep hij in het hutje, dat op de vier hooge palen boven de
-tabaksplanten uitstak.
In de desa was door den terugkeer van Podikromo, den
recidivist, wel wat veranderd.
De veediefstal was wel niet aangegeven, maar toch bekend
geworden, en dus had het desahoofd met de andere desabestuurders beraadslaagd over den toestand, en het gevolg was
,geweest, dat het desahoofd Podikromo bij zich had laten komen,
hem had gezegd dat noch de diefstal, noch de teboesan —
het losgeldvragen — vervolgd zouden worden, maar dat in het
vervolg niets meer door de vingers zou worden gezien.
Podikromo had beide misdrijven ontkend, maar toch beterschap beloofd; en meer om hem beter in de gaten te kunnen
houden, dan wel om hem te helpen, was hem een hutje
aangewezen op het erf van den grijzen desapriestsr als
-verblijfplaats.
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Zoo was dus Podikromo, de boef, bijwoner geworden van
den kaoem, wien hij, zooveel of zoo weinig het hem lustte,
behulpzaam was bij den veldarbeid. Hij had dus woning en
kleeding en voedsel.
Het duurde niet lang of hij bracht een jonge vrouw in zijn
woning. De desalieden herkenden het dansmeisje van het groote
huwelijksfeest en Podikromo vertelde dat Sarinah zijn vrouw
was geworden voor den ketib van Parakan.
leder geloofde het gaarne.
Toen er niet gestolen werd, werden Podikromo en zijn jonge
vrouw in de desagemeenschap opgenomen.
Niemand die Podikromo er minder achtte omdat hij een paar
maal veroordeeld was geweest, en niemand die Sarinah niet
voor een brave vrouw, de gelijke van alle andere desavrouwen,
hield, omdat ze een dansmeisje was geweest.
En het alledagsleven ging voort. De desamenschen ontwaakten
bij het eerste hanegekraai, en v6Or de zon den Soembing
belichtte, openden ze de erfdeuren.
Dan gingen ze naar de heldere kom onder den waringin om
te baden, en in holle bamboes of koperen ketels water te halen.
De vrouwen bereidden de rijst die ze in de koperen rijst-.
stoomketels gaar stoomden, of poften op het vuur in een kuil
in den keukenvloer de ketella.
De mannen klommen op naar hun hooge tegalans.
Als ze de patjol neer deden dalen in den weerbarstigen
grond, klonk soms het dof geluid van het stampen der rijst
tot hen over.
Ze wisten dan dat de vrouwen in de desa, getweeen of
gedrieen, rond het rijstblok stonden.
De vrouwen hadden de trains tot even boven den lichtbruinen
welvenden boezem geknoopt. Met de kleine lenige vingers
hielden ze de lange stampers omkneld.
Ze hieven de ronde bruine armen op tot boven het hoofd,.
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en de han g en omvatten de rijststampers, die zij lieten dalen
om beurten met rythmisch gebonk op de ontbolsterende rijst in
het blok.
Met kracht deden dan de mannen, het bovenlijf ontbloot,
de groote ronde hoed op het hoofd, het scherpe ijzer van de
patjol de aardkluiten klieven.
Zoo werkten zij samen, de mannen tegen de berghelling op
de tegalans, de vrouwen op haar erven in de desa, voor de
welvaart van het gezin.
Op de gemeenschappelijke desaweide hoedden de kleine
naakte joggles het vee, koeien en geiten, die daar graasden
een groote kudde.
Ook meisjes gingen mee, in kleine vuile kains gekleed, het
haar reeds in den wrong, en grootere jongens die een lap
voor den bulk droegen om het middel geknoopt of een grijs
wit broekje. Soms vergezelde het troepje de jonge Rono, die
knallen kon met de lange zweep, die de echo's wekte in de
ravijnen en revolverschoten kaatste tegen de rotswanden.
En als de wind bol blies, namen ze hun vliegers mee.
Ze hadden er van den meest fantastischen vorm, zelfs wajangpoppen, als de dikke Semar.
Ze pochten op hun vliegers, die strakstijf stonden tegen de
blauwe lucht.
Ook hielden zij wedstrijden. Ze bestreken het lange vliegertouw met gestampt glas en lijm en trachten dan elkaars touwen
door to snijden. De overwonnene ging schoot. De losgeraakte
vlieger tuimelde, fladderde, de lange kronkelende imachtelooze
sliert touw er achteraan, daalde in een ver afgelegen ravijn,
of bleef hangen tusschen de boomtoppen.
Het vee naar stal en kraal teruggebracht, gingen de kinderen
spelen met houtjes en steentjes op de erven in de desa.
Maar de grootere kinderen werkten reeds mee. De meisjes
wieschen de kleeren aan de bron.

110

DE DJIMAT VAN DEN KAOEM.

De jongens gingen met viuggen tred, de ledige mand en
het grasmes daarin, op het hoofd, den berg op tot boven de
tegalans, naar onder het bosch, om gras te snijden ; of tot in
het bosch om hout te sprokkelen.
Tegen den middag daalden mannen en jongens of naar de desa.
Ze zaten dan uur na uur, tot na zonsondergang, op de baleh
baleh voor hun huisje en rookten strootjes, 't eene na 't andere.
Na de passerdagen te Parakan, die de vrouwen geregeld,
de mannen nu en dan, bezochten, als de passergangsters het
nieuws mee thuis brachten op de markt gehoord, bespraken
ze het groote gebeuren van het leven in het dal.
Dan kwamen ze thuis met berichten van groote feesten in
de Chineesche kamp van de districts-hoofdplaats ; dan deden
verhalen de ronde over ernstige diefstallen met geweldpleging
tegen de eigenaars, in een der desa's beneden, of van brutalen
straatroof op den heerendienstweg Temanggoeng-Parakan, dan
vertelden ze elkaar van den nieuwen wedono die streng was,
doch rechtvaardig.
Zij die van den passer kwamen, wisten uit ervaring mee te
deelen dat de prijzen der levensmiddelen steeds omhoog gingen,
dat kippen zoo duur werden dat men nu een kreeg van het
geld waar men vroeger twee voor kocht; dat de rijst tweemaal
zooveel per pikol kostte als eenigen tijd geleden; dat de verkoopers op de markt en de Chineesche winkeliers in de kamp,
de prijzen voor kains en sarongs en baadjes en hoofddoeken
al maar opsloegen. En dit kwam alles van den grooten oorlog
lien de blanken samen voerden, ergens zeer ver weg aan
de overzijde van het zoo groote water.
Dat bracht menigeen veel moeilijkheden. Want de desa kocht,
maar verkocht niet.
Verkoopen, dat kwam pas na den tabaksoogst, dan verkocht
de desa de vrucht van maandenlangen . arbeid en zorg. Doch
de meesten verkochten dan met toebeurs, leverden immers hun
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oogst aan den Chineeschen geldschieter, die den oogst van te
voren had gekocht tegen prijzen die hij later bepalen zou.
't Was maar 't beste geen zorgen voor den tijd te maken.
De desa-menschen leefden zooveel mogelijk van de opbrengst
van hun grond, ketella en djagoeng, en lombok als toespijs.
Drinken gaf de bron, warmte de zon.
Wie geld noodig had, leende , wie nergens meer leenen kon,
bracht al wat hij missen kon van huisraad en kleeding en sieraad
naar het pandhuis, dat geld gaf op alles wat door het ontvanghokje kon. Maar toen Wongso eens zijn karbouw wilde beleenen,
weigerde de pandhuisbeambte. 't Moest door het hokje kunnen.
Eenige uren nadat de zon in purper en goud was gezakt
achter het zadel van Kledoeng, waarover de weg tusschen
Soembing en Sindoro naar Wonosobo zich wringt, sloten de
desalieden erfdeur en huisdeur.
Rust en ongestoorde vrede heerschte in de kleine bergdesa.
Ook deze oostmoesson verging in de eeuwigheid.
De kentering kwam met zengende hitte, met wervelwinden
die om den vulkaan cirkelden, en de heftige krakende onweders
voorafgingen.
De zwarte donderkoppen doken op uit de verre zee in het
noordwesten. Ze rukten aan over de vlakke, sawahvlakte die
ze overschaduwden. Ze verduisterden den lichtenden dag.
De menschen op den berg, die de zwarte bui zagen aandrijven,
spoedden zich naar hun woningen. De wind wakkerde aan.
In de verte dreunde in lang aangehouden gebrom de Bonder.
Door de zware donkere wolkenmassa's flitsten de bliksemstralen.
En de regen begon te vallen.
Als een zwaar dicht gordijn viel de regen.
Nu botste de dreigende bui tegen de berg lank.
Het dal was weg. De berg was weg. Er was niets dan de
kleine desa, aan de helling gekleefd, in de gevaarlijke omknelling
van de donderbui.
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Door het ruischende gebruis van den vallenden regen
gromde de donder, knetterden krakende slagen. De bliksem
scheurde de wolken open, als een flitsende kris door een
zwarten wand vlijmt. Van den berg gudste het water in golvende
stroomen. De diepe ravijnen slokten alles, wat langs de lagere
kanten van den desaweg schuimend voorbij schoot.
Een, twee uur teisterde het onweer de desa. Dan joeg de
westenwind de bui voor zich uit om den Soembing heen, over
het dal van de Progo.
't Werd allengs lichter weer. Maw\ de regen bleef vallen in
fijne stralen, den ganschen namiddag, den ganschen nacht.
Doch de nieuwe ochtend zag de pralende zon, die de nevels
opzoog en zelfs den bevrijden Soembingtop weinige uren deed
baden in gouden gloed.
Tot tegen het uur waarop de veldarbeider den ochtendarbeid
staakt, van over het Dieng-plateau, in het noordwesten, de
kenteringsbui weer aangerukt kwam.
Over den ronden rug van den Prahoe, de omgekeerde schuit,
die het hooge tempelrijke Diengplateau aan het westen afsluit;
waar de heete modderbronnen borrelen ; de fumarolen spuiten ;
de giftige dampen uit gele zwavelbronnen paffend stijgen ; over
het Dieng kwamen de donderkoppen van uit de Javazee.
De blauwe lucht werd toegedekt met het zwarte fibers. De
hooge platkoppige Sindoro werd afgedekt.
En weer moest de desa Katjepit het ontgelden. Zoo ging
het dag na dag.
En op de zwoele onweersvolle kentering volgde de natte
westmoesson, met lange regendagen en druipende regennachten.
De mannen gingen zonder kain, alleen in de korte grauwe
broekjes, onder de zeer groote, zeer breed gerande hoeden.
De vrouwen trokken de sarong tot boven de knie, en beschermden zich met de gevette papieren regenschermen.
De veehoedertjes hadden 't nog 't best, onder hun regen-
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keerders. Dat zijn de gevlochten huisjes die ze meedragen als
slakken. Die tegen--den-regenbeschermers rusten op hun hoofd,
en zijn niet veel korter dan de dragers, en omsluiten rug
en zijden.
In den nanacht en den ochtend was het wel eens droog,
doch tegen den middag begon de regen to vallen in plassende
striemende stroomen of druilende loodrechte stralen.
De desaweg lag verlaten. De akkers lagen menschenloos.
En de regen viel, viel. Tot de wereld wederom niets was dan de
kleine hulpelooze eenzame desa in de meedoogenlooze regenbui.
Op zulke dagen was Rono thuis.
Dan sleep hij zijn kris, poesaka, het erfstuk dat van zijn
vader, van zijn grootvader, van zijn overgrootvader, van de
reeks zijner voorvaderen had gehoord, de kris die nooit mocht
verkocht, niet licht werd uitgeleend, niet werd beleend in het
Pandhuis.
Hij streek met liefkoozende handen over het gladde glimmende
lemmet, waarin de hem zoo bekende figuren gegraveerd waren.
Zijn oogen koesterden de fraaie zilveren scheede, en de overscheede van djatihout.
Hij bevoelde met vereering het gesneden gevest, den gouden
ring. Urenlang kon hij genieten in de aanschouwing van het
schoone gewijde familiestuk.
De jonge Ronodikromo, naar wien Rono zich pah Rono en
bok Rono zich bok Rono, — dat wil immers zeggen, vader'en
moeder van Rono, — genoemd hadden, de jonge Rono had
een krekel gevangen, een mannetje.
Hij had den djangkrik eenige uren opgehangen, had hem toen
ander water gehouden en dus getemd. Den krekel had de jonge
Rono in een bamboezen kokertje geplaatst.
Hij had ketjoeboeng gezocht, de pitten van de ketjoeboeng
fijngestampt en het stampsel in de fijn gemalen rijst gemengd,
die hij den krekel dien ochtend had laten eten.
Het graf
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Nu was de djangkrik wild en woedend.
Het kokertje was door een schuifje in tweeen gedeeld.
Een buutjongen was gekomen met zijn krekel en nu zouden
ze de krekels laten vechten.
De andere krekel werd in het kokertje bij dien van Rono gestopt.
Het kokertje stond op de baleh baleh.
De jongens zaten elk aan den kant waar hun krekel was
opgesloten, en begonnen met alang-alang-sprieten de beesten
te tergen.
Toen de beestjes genoeg getergd waren, namen de jongens het
schuifje weg en de woedende krekels vielen op elkaar aan.
Ze staken elkaar met de sprieten, ze beten met de kaken.
Ze vochten als verwoede kampioenen. En de jonge Rono en
de jonge Kromo hadden hun vliegers, de mooie vliegers met
de bamboezen fluitjes bovenin, die zoo mooi luid floten als
de vlieger hoog in de lucht stond, verwed. De eigenaar van
den winnenden krekel zou de vlieger van den ander krijgen.
Pah Rono volgde den strijd met aandacht. Een krekelgevecht
was voor hem niet minder spannend dan een hanengevecht
of de paardenrennen in Magelang.
En de krekel van Rono won. De krekel van Kromo week
ten slotte terug, tot ver achter in het kokertje en verweerde
zich niet meer. Nu namen de jongens elk hun eigen krekel
uit het kokertje. Ze gaven hun djangkriks iijst te eten, waaronder blaadjes van de djarak gemengd waren. Dat was zoo
goed voor de bezeerde kaken.
Zoo had de jonge Rono een mooien vlieger gewonnen, dien
hij zoodra de regentijd voorbij was, zou oplaten op de desaweide.
De kinderen vermaakten zich in den regentijd binnenshuis.
Tot de regen, tegen tien of elf uur 's ochtends, began te
vallen, waren ze met de koeien en karbouwen en de geiten
op de weide, waar de grootere gras sneden voor den nacht.
Podikromo, de recidivist, leefde nu kalmpjes met zijn vrouw,
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het vroegere dansmeisje op het erf van den desapriester. Er
werd ni et meer gestolen in de desa. Podikromo verluierde den
ganschen dag, de desalieden hielpen hem aan den kost en
waren blij dat ze zoo goedkoop, zonder soesah, van hem of waren.
Op de passerdagen gingen de vrouwen naar de markt voor
de vijfdaagsche inkoopen, en om te verkoopen wat ze kwijt
wilden aan vruchten van haar erf en eieren van haar kippen.
Doornat thuis gekomen, droogden ze zich bij het vuur van het
hout dat de mannen uit de boschreserve haalden, maakten de
rijst en de toespijs klaar en aten het avondeten.
Als de avond viel te zes uur, plotseling en snel, sloot de
desa-man erfpoort en huisdeur, en het gezin legde zich te
ruste op de slaapbaleh baleh , alien bij elkaar en naast elkaar.
Bij het licht worden, ontwaakten ze alien, baadden in de
beek of onder de waringin aan de bron.
En het dagelijksch kalme, uiterlijk onbezorgde, leven had
weer zijn gewonen gang.
Vreemdelingen kwamen niet in de afgelegen bergdesa. Bestuursambtenaren slechts indien de verre tocht hoognoodig
werd geoordeeld.
De bergdesa een wereldje op zich zelf, het leven levend van
een groot gezin, bemoeide zich, nu in den regentijd, minder
dan ooit met de wereld in het dal. En de dalbewoners bemoeiden zich niet meer met de desa, dan ze hoog noodig
oordeelden.
De Chinees Sam Sing achtte het na eenige maanden hoog
noodig zich eens op de hoogte te gaan stellen van den toestand
waarin zijn schuldenaren verkeerden.
't Was een najaarsdag. De ochtend was helder. De zon scheen.
Na vele dagen was de Soembing-top weer zichtbaar. Baba
Sam Sing zette het oude gedeukte zwarte kaasbolletje op, deed
de sandalen onder de voeten, nam het papieren regenscherm
onder den arm, en ging op stap naar desa Katjepit.
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Verscheidene desalieden waren in den zonnigen ochtend den
berg opgegaan naar hun aanplant of het bosch.
Ook Podikromo had het goed geacht eens, met veel betoon
van ijver, op te klimmen naar het veld van den desapriester.
Zoo kwam het dat de jonge vrouw van Podikromo alleen
thuis was gebleven. Ze was aan de bran toen de Chinees
langs kwam. Ze had juist gebaad. De ronde naakte glimmende
armen hoog geheven, vatte ze met beide handen de natte haren,
om die te wringen en straks te draaien tot de weelderige
kande, de haarwrong die ze nog immer zoo gaarne sierde
met melati. De oude versleten kain had ze even boven de
welvende borsten vastgeknoopt. Haar baadje, pas gewasschen
en gewrongen, lag op een grooten steen tegen den oever. Het
milde zonlicht bescheen haar.
Baba Sam Sing stond stil. Hij stond op den desaweg boven
de bron, en bekeek de knappe jonge vrouw.
En de vrouw merkte dat ze bewonderd werd, maar toen ze
opkijkend den Chinees zag, keerde ze zich om, van hem af.
Doch baba Sam Sing had het vroegere dansmeisje uit Parakan
herkend, en verbaasd haar hier terug te vinden in de afgelegen
bergdesa, riep hij : „He Sarinah, ben jij het ?"
De vrouw van Podikromo herkende de stem, en nu keek ze
weer om en ze herkende den Chinees.
Lachend antwoordde ze : „Wie zou ik anders zijn ?"
„Hoe kom jij hier ?" vroeg de Chinees weer.
„Wat doet dat er toe ?" antwoordde zij, de haren in de
wrong draaiende.
„Ik begrijp niet hoe jij in desa Katjepit komt," zei baba Sam Sing.
„Ik ben getrouwd," was het antwoord.
„Ben je getrouwd ?" vroeg de Chinees verwonderd, „daar
had ik niets van gehoord."
„'t Is toch zoo, ik ben getrouwd met Podikromo, en we wonen
hier op het erf van den kaoem."
ri
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Baba Sam Sing keek eens naar de gescheurde sarong, naar
het versleten baadje, en al waren de kleeren van de desavrouwfies
van Katjepft over het algemeen nidt veel bijzonders, zoo slecht
als die van de vrouw van Podikromo, waren er toch niet veel.
De Chinees keek de knappe jonge vrouw nog eens aan, en
de vrouw keek hem aan. En ze begreep wat de Chinees wilde,
voor hij iets gezegd had.
Toen haalde de Chinees een gulden uit den zak. En de
vrouw pakte den gulden aan.
„Kom weer eens bij me, als je in Parakan komt", zei baba
Sam Sing.
De vrouw van Podikromo lachte eens.
En de Chineesche geldschieter ging verder, maar nog drie
keer keek hij glimlachend om naar de jonge knappe vrouw,
die haar baadje aantrok.
Rono was thuis toen baba Sam Sing kwam.
De Chinees ging zitten op de baleh baleh in het voorhuis.
Bok Rono bracht thee.
Rono wachtte zwijgend tot zijn gast het doel van zijn komst
vertellen zou.
Dat duurde niet lang.
„Ik kom eens kijken hoe het met den oogst staat", begon
hij. „Wanneer kom je de tabak brengen ?"
„Volgende week plukken we, baba, dan moet ik de tabak
nog drogen. Over een paar weken zal ik u de tabak kunnen
brengen", antwoordde Rono.
„Vergeet niet dat ik recht heb op uw heelen oogst, Rono.
Vergeet niet dat ge volgens het notarieel contract alles bij mij
moet brengen".
„Ik zal het niet vergeten".
„Ge hebt een goed huis en een flunk erf, Rono" zei de
Chinees, de muren en het dak monsterend.
„Inggih baba".
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„En ik zag zooeven een koe in den stal ? Is die ook uw
eigendom".
„Ja de koe is mijn eigendom, baba".
De Chinees knikte goedkeurend, en dronk thee.
•
Toen stak hij een strootje aan, en Rono begon ook te rooken.
Maar al spoedig stapte baba op. Hij had nog andere klanten
in de desa te bezoeken.
Tegen den middag begon de lucht te betrekken. De wolken
daalden al lager over den Soembing.
De desalieden keerden naar hun mooning, en de Chinees
sloeg den terugweg in.
Hij kwam langs het erf van den kaoem.
Voor het kleine huisje op dat erf, zat de vrouw van Podikromo.
Baba Sam Sing keek lang naar haar en grinnikte.
Kort nadat de Chinees langs was gekomen, kwam Podikromo
thuis. 't Ging hem niet naar den zin den laatsten tijd. Stelen
in desa Katjepit dorst hij niet meer.
De eerste diefstal de beste zou aangegeven worden bij den
assistent wedono, en als er geen bewijs tegen hem zou te
krijgen zijn, dan zou desagericht over hem gehouden worden.
't Was hem duidelijk genoeg gezegd. En Podikromo begreep
maar al te goed wat een dergelijke bedreiging inhield, en dat
zulk een bedreiging niet maar een praatje was.
De herinnering lag nog te versch in het geheugen van het
desagericht, geoefend, een jaar geleden, door een desa tegen de
oostelijke Sindorohelling.
Daar leefde een boef, lastig voor de desa. Stelen, vrouwen
lastig vallen, valsch spelen, vechten.
Telkens werd de zaak aangegeven; een paar keer was er
heel geen bewijs en werd de zaak niet verder vervolgd ; eeh
paar keer werd hij bij gebrek aan bewijs door den rechtvaardigen landraad vrijgesproken ; een -enkele maal kreeg hij
een lichte straf.
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Toen werken valsche zaken tegen hem gemaakt, maar de
getuigen vielen voor den Landraad door de mand, en de boef
ging weer vrij uit.
Hij werd te brutaler. Het begon het desabestuur deerlijk te
verdrieten, en de desabestuurders hielden raad ten huize van
het desahoofd, en uit naam der desa werd de boef verklaard
te zijn : schadelijk gedierte, „omo", en dus vogelvrij.
En op een donkeren nacht is hij opgewacht en afgemaakt
als een wild beest door de desabestuurders ; en een paar
weken later vond iemand uit een andere desa het door de
wilde zwijnen aangevreten lijk in een boschrijk ravijn.
De moordzaak werd onderzocht, kwam ook voor den Landraad, doch tegen de schuldigen werd het wettig bewijs nooit
verkregen.
leder wist wie het „omo" had onschadelijk gemaakt, toen
bestuur en rechterlijke macht daartoe niet in staat waren
gebleken, maar niemand verraadde de uitvoerders van den
desawil.
Aan die berechting door de desa dacht Podikromo dagelijks,
en dat hield hem van misdrijf terug.
Hij was te lui om in andere desa's te gaan stelen en te lam
om te werken.
Het vroolijke leven met het vroegere dansmeisje was al lang
gedaan, en dagelijks was er twist, het gevolg van te weinig eten.
En als er te weinig eten was, moest de vrouw het ontgelden.
Als Sarinah niet zoo jong, zoo mooi en zoo verleidelijk was
geweest, had Podikromo reeds lang een scheidsbriefje gehaald,
voor een paar dubbeltjes, bij den priester. Maar nu volgde op
elken twist innige verzoening.
Dezen dag was het erger dan ooit. Sarinah had nu al haar
tijd verdaan met baden en praten en zitten op het voorerf.
Toen nu Podikromo, moe van den tocht naar de tegalan, thuis
kwam, moest zijn vrouw nog beginnen met eten koken.
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Er vielen heftige woorden. Podikromo was ruw, maar Sarinah,
het vroegere dansmeisje, liet zich niet veel zeggen.
Ten slotte liep Podikromo het huis uit.
Hij had altijd nog wel den een of ander die hem, zoo niet
uit vriendschap, dan toch uit angst, een beetje rijst in een
pisangblad Wilde geven.
Den ganschen middag bleef hij uit, en toen hij tegen den
avond in zijn kleine woning kwam, was zijn vrouw weg en
ze kwam niet terug.
Podikromo wachtte den ganschen langen avond, den geheelen
langen nacht. Hij wachtte nog een ochtend, een pijnigenden
middag, een durenden avond, een niet eindigenden nacht.
Nu hij zijn vrouw missen moest, verlangde hij naar haar
met hetzelfde vurige verlangen, waarmee hij haar voor het
eerst had begeerd op het feest.
Den derden avond had hij geen rust meer voor hij iemand
deelgenoot had gemaakt van zijn angst en zorg.
Hij ging naar den grijzen desapriester en vertelde hem de
verdwijning van Sarinah.
De oude kaoem schudde het hoofd en zei eindelijk :
„Ze heeft den ochtend vOsir haar vertrek een tijdje met baba
Sam Sing gesproken".
Op het gelaat van Podikromo vertrok geen spier. Hij bedwong
zich. Slechts aan het krampachtig trekken van zijn kaken zag
de desapriester wat in hem woedde.
„Dank u, pah kaoem", zei hij eindelijk.
Toen ging hij naar zijn woning. Hij nam zijn golok, zijn
breed lang mes, en begon dat zorgvuldig to slijpen op een
gladden slijpsteen.
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VII.

De tabaksleverantie.

D

E tabak werd geoogst.

In den vroegen ochtend, als de zon ternauwernood
het diepe dal belichtte, nog voor de nachtnevels geheel
waren opgetrokken van het dal, als de planten vochtig schitterden in de eerste zonnestralen en de hooge Soembing nog
donker afstak tegen den oplichtenden hemel, trok Rono met
de drie oudsten er op uit. Rillend in hun dunne kleeren, beklommen ze de helling. Ze gingen in het schrale ochtendlicht,
en verheugden zich wanneer de al warmer zonnestralen hun bloote
beenen droogden, hun kille kleeren stoomden, hun koude
lichamen koesterden.
Ze klommen op tot de hooge tegalan van Rono.
Daar begon de pluk. De geoefende oogen van Rono wisten
to onderscheiden.
Hij wees de kinderen welke bladen nu geplukt moesten
worden. Bij de hoogste konden zij niet eens raken.
Rono plukte die zelf. Maar de grootere bladen die beneden
aan den stam groeiden, plukten de kinderen als hun vader
dit goed vond.
De bladeren deden ze in groote manden en in den middag
daalden ze af, de mand gevuld op het hoofd.
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Op het voorerf waren bamboezen palen gezet. Op die palen
waren matten gelegd, die bok Rono en haar dochtertje hadden
gevlochten van bamboes, die Rono met zijn kapmes had gespleten in donne latten. Onder die afdakjes waren lange
bamboes gelegd, en daarover hingen ze de tabaksbladen.
Maar ook het gansche woonvertrek was veranderd in een
tabaksschuur, waar de tabaksbladen te drogen hingen.
Toen de tabak voldoende gedroogd was, maakte Rono er
groote pakken van, die hij met touwen stevig vastbond.
Telkens twee pakken waren de vracht voor een man, want
een zestal desagenooten zou Rono helpen de tabak naar den
Chinees te brengen, gelijk Rono op zijn beurt hen weer helpen
zou. Een bood zich aan tegen betaling een pikolan tabak naar
Parakan te brengen. Podikromo.
En Rono vond het goed.
Dus kwamen op een Donderdag legi, een passerdag dien
Rono niet licht vergeten zou, des nachts, toen de kikkers
kwaakten, de zeven mannen bijeen op het voorerf van Rono,
die hen reeds wachte.
Elk had zijn platten buigzamen draagstok bij zich en touw.
't Was een donkere nacht. De wind loeide om den Soembing.
. De grijze wolken joegen laag. Het regende niet, maar de
atmosfeer was vochtig.
Een gure westmoesson-nacht, zonder maan, zonder sterren.
Uit de geopende huisdeur viel het zwakke lamp licht op het
natte voorerf. De mannen rookten, en de glimmende vuurpuntjes
aan de sigaren blonken in den nacht.
Nu haalden ze de pakken tabak uit het woonvertrek. Ze
bonden aan elk der uiteinden van den draagstok een pak.
Tilden den draagstok dan even op. Verplaatsten het zwaartepunt. Schatten de zwaarte. Probeerden elkaars lasten.
Daarna trokken ze hun jasjes uit, en duwden die, opgevouwen
tusschen de touwen, op de tabak. Ze schortten hun kain op

DE TABWLEVERANTIE.

123

tusschen de beenen door om het middel, zoodat de korte
grauwe broekjes te voorschijn kwamen onder de kain. Zoo
gereed tot den tocht, tilden ze den pikoelan op en legden den
last op den vereelten rechterschouder.
Bok Rono sloot de huisdeur van binnen, door den sluitboom
er voor te plaatsen.
De acht mannen verlieten het erf, een voor een, achter
elkaar, gelijk Javanen, steeds gewoon te loopen over smalle
sawandijkjes, nauwe boschpaden, niet breede desawegen, te
gaan gewend zijn, zelfs langs de heerendienstwegen waar ze
-ook naast elkaar zouden kunnen loopen.
Rono, voorop, droeg een fakkel, en ook de vierde in de rij
droeg een brandende fakkel.
Zoo gingen ze in den donkeren killen nanacht, het desapad af
,door de slapende desa, de poort uit, den landweg.
Ze praatten niet. Ze rookten niet.
Op een sukkeldrafje vervolgden zij hun weg, nu en dan
even ophoudend en in kalmen pas voortgaand, den draagstok,
alien gelijk op het voorbeeld van Rono, die voorop liep,
brengend op den anderen schouder.
Omstreeks een uur na zonsopgang bereikten de mannen
Parakan en de woning van den tabaks-opkooper.
In de distrikts hoofdplaats heerschte de gewone drukke bedrijvigheid van den passerdag.
Baba Sam Sing zat in de voorgalerij.
De mannen van Katjepit zetten hun vrachten neer. Ze maakten
de touwen los, trokken hun jasjes aan, lieten de kain vallen
om de beenen. Daarop bonden ze de mannen los van hun
draagstok en van de touwen die hun eigendom waren. Allen
staken een strootje - aan en liepen langzaam weg in de richting
van de warong. Alleen Rono bleef om de zaken met den
Chinees af te handelen. De mannen van Katjepit liepen naar
teen der warongs op de drukke markt. Maar schuin tegenover
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de woning van den Chinees was een warong, en daarvoor
ging Podikromo zitten, scheef op de bank, zoodat hij de
woning van baba Sam Sing in het oog hield.
De tabaksopkooper stond op en verzocht Rono van elken
mand een laagje tabaksbladeren te nemen. Hij onderzocht de
kwaliteit der tabak met kenners oog.
Hij riep zijn djoeroetoelis, zijn schrijver, een Chinees, die
buiten kwam met een weegschaal, waarop de schrijver met
Rono de manden zette, een voor een. De tabaksopkooper riep
het gewicht of en de schrijver noteerde.
Rono zat er kalmpjes bij, zonder het wegen of het aflezen
of het geschrijf te controleeren, zelfs zonder dit te probeeren.
Hij had nog het vertrouwen, dat de eenvoudige eerlijke
bergdesabewoner in elken Europeaan en Chinees heeft, vsiOr
hij de ervaring heeft opgedaan, dat dit vertrouwen \misplaatst is.
Onder het wegen riep Sam Sing om koffie, en even later
kwam Sarinah in de voorgalerij. Haar witte kabaja werd dicht
gehouden met zes Engelsche ponden. In haar haar had zij een
glinsterende haarspeld. In de ooren hingen zware zilveren
oorknoppen, die de oorbellen lang rekten.
Ze droeg een gebatikte sarong. Ze bracht den Chinees een
kop koffie en ging weer naar binnen.
Podikromo was stil blijven zitten.
Even trok het om zijn oogen, die hij onafgewend op zijn
vrouw hield gericht. Zij zag hem niet.
„Njai van Sam Sing", mompelde hij. Toen de huishoudster
van den Chinees weer naar binnen was gegaan, haalde
Podikromo twee centen uit den buikband, legde die naast het
leege glas waaruit hij roode stroop had gedronken. Daarop
legde hij den draagstok op den schouder en liep langzaam naar
zijn desa terug.
In zijn hoofd woelden de wraakgedachten.
Dus had de rijke Chinees hem zijn vrouw ontnomen. Hij
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had het lichtzinnige dansmeisje overgehaald met sieraden en
mooie kleeren. Het zou hem berouwen. Maar Podikromo had
den tijd. Het plan moest in kalm overleg met verstand gemaakt. Een woedende aanval had wellicht eenig succes gehad,
maar de aanvaller zou opgepakt zijn en zijn straf was hij zeker
niet ontloopen. Neen, hij had den tijd. Zijn vrouw was hij
toch kwijt. De wraak kon wachten. Podikromo zou rustig zijn
plan opmaken.
Het beeld van zijn vrouw, in de mooie kleeren van de
huishoudster van den Chinees, zou hem tergend voor oogen
blijven, tot hij zijn knagende woede, zijn wrokkende jaloezie
had gekoeld op den man, die hem dit had aangedaan.
Het begon te regenen. Podikromo liep langzaam met gebukt
hoofd in de stortbui langs den desaweg.
Ook Rono had de vrouw herkend, en het verwonderde hem
niet haar in de woning van Sam Sing te zien, want wat
Podikromo met aan overtuiging grenzenden achterdocht vermoedde, was voor de heele desa reeds lang zekerheid.
Doch niemand had er met Podikromo over durven praten.
Nadat de tabak gewogen was, vroeg Rono den opkooper het
schriftelijk bewijs van zijn schuld terug.
„Dat kan ik je nu niet geven," zei de baba, „maar ik kom dezer
dagen wel eens in Katjepit, en zal je dan het bewijs wel geven."
„Inggih baba," antwoordde Rono.
Zoo liet hij den ganschen tabaksoogst, zonder zelf te weten
hoeveel hij gebracht had, zonder zelfs te vermoeden welke de
waarde daarvan was, zonder de levering te kunnen bewijzen,
in handen van den opkooper.
En het schuldbewijs bleef onder berusting van den schuldeischer, die volgens Rono's vaste overtuiging thans volledig
was afbetaald.
Opgeruimd zocht Rono zijn makkers op de markt, en vroolijk
trakteerde hij op eten en drinken.
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. De avond viel. De lamp voor de loods waarin een Chinees
bioscoopvoorstellingen gaf, werd aangestoken.
De mannen van Katjepit bewonderden de bonte aanplakbiljetten,
waarop gedecollecteerde blanke vrouwen in speelzalen door
blanke heeren in rok werden doodgestoken ; waarop roode
Indianen blanke meisjes met geweld ontvoerden ; waar blanke
misdadigers met valsche sleutels brandkasten openden. En
dergelijke opvoedkundige films meer.
Rono nam voor vijf cent per stuk voor al zijn helpers een
kaartje, en ze genoten in niet begrijpende verbazing, de opwinding
der nonsensprenten.
In den nacht liepen zij naar hun desa terug, die ze bereikten
doornat, toen ieder sliep, en de stilte de rustige erven en
donkere huisjes omvatte.
In het kleine hutje van Podikromo brandde nog een
petroleumlamp.
De mannen wezen er elkaar op bij het langs komen.
,,Hij slaapt niet" zei een.
„Hij heeft niet op ons gewacht", antwoordde een ander.
„Hij wrokt over het verlies van zijn vrouw".
„'t Was dan ook gewaagd voor een man, arm als hij, een
dansmeisje, mooi en jong en veeleischend als Sarinah to
trouwen".
„Ze was een mooie schitterende slang", meende een.
„Met haar gifttanden heeft ze hem gebeten", voegde een ander
er aan toe.
„Hij heeft zooveel menschen verdriet aangedaan en last
bezorgd, nu krijgt hij zijn beurt", zei weer een ander.
Maar Rono sprak : „hij heeft haar vandaag in het huis van
baba Sam Sing gezien. Hij weet nu dat ze de njai van den
Chinees is."
En een der ouderen die voorop liep, zei: „dan zou ik niet
graag in het huis van baba Sam Sing wonen."
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„Je bent ook te oud voor zoo'n mooi jong vrouwtje", spotte
de man die achter hem ging.
„Dat meen ik niet," gaf de eerste ten antwoord : „ik meen
dat hij het den Chinees nooit vergeven zal, dat deze hem zijn
vrouw heeft afgetroggeld."
„De Chinees is rijk," meende een vol ontzag.
„'t Zal hem niet helpen, hij kan zich niet in rijksdaalders
kleeden", mompelde de oude man.
„Wat meen je pah Wirjo ?" vroeg Rono.
„De rijksdaalders zullen het mes van den beleedigde niet
afweren", zei de oude man.
Allen zwegen. leder dacht daar het zijne van.
En zonder verder samen te spreken, bereikten ze hun stille
woningen, waar op de slaapbaleh baleh de kleine olielampjes
te branden en te dwalmen stonden.
Toen Rono, den volgenden ochtend laat ontwaakt, buiten
kwam, gloeide de Soembing in warme zonnehitte. In het dal
lag de nevel, de belling onder de desa was door de wolken
gedekt en de desa lag op de witte wolken.
Rono nam de kooi waarin hij zijn perkoetoet, zijn duif, hield
opgesloten, en heesch de kooi, als was het midden oostmoesson,
in den hoogsten boom op zijn erf.
Aan een der hoogste takken was een dwarslat gespijkerd,
aan het eind waarvan het touw, waaraan de kooi opgetrokken
werd, door een kram liep.
En de duif koerde in het beschermend groen, en ging langs
het stokje dat dwars door de kooi gestoken was, toen de wilde
duiven langs vlogen, de zon tegemoet.
Van den overkant van het ravijn antwoordde een zacht gekoer,
en uit het verre bosch kraaide de boschhaan de weelde der
vrijheid.
Dat tergde de tamme gevangen hanen, die op een erfomheining vlogen, de vlerken klapten, luid kraaiden, den kop
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omhoog, dan trotsch rondblikten als hielden zij het met den
zegen der gevangenschap.
Rono moest weldoen dien wijden ochtend.
Hij had voor elk wat meegebracht van de passer. Voor zijn
vrouw een nieuwe sarong, voor de kinderen snoepgoed en
sitsen, waaruit bok Rono nieuwe kabajas naaien zou, en kralen,
kleurige bonte kralen, en voor zijn oudste dochtertje oorknoppen,
en voor de jongste nikkelen beenringen, en voor zijn oudsten
jongen een hoofddoek, en voor den tweede een roode Turksche fez.
Zich zelf had hij bedacht met een nieuwe gevlochten
sigarettenkoker.
Het kon lijden nu de schuld was afbetaald, huis en erf en
tegalan, opnieuw na vele jaren, onbezwaard eigendom waren.
Rono stond op het voorerf en zag op naar de blauwe
luchten, het groene bosch, den grijzen vulkaantop.
Daar werd op de kentongan voor het huis van het desahoofd geslagen.
Wie niet naar zijn veld was, moest opkomen. Ook Rono.
Op het erf van het desahoofd heerschte wel ongewone drukte.
Het desahoofd liep in zwarte jas met W-knoopen, in mooien
kain, die met den gebatikten hoofddoek een stel, — sawit, —
vormde, bedrijvig heen en weer.
De kamitoea was er, en de kebajan, en ook de oude kaoem.
Voor de woning stonden twee Europeanen.
Rono kende hen wel. De een in khakipak met puttees en
soldatenhoed op was de griffier die indertijd het beslag bij
hem had gelegd. De andere in een donker jachtbuis, donkere
rijbroek, sportkousen, spijkerschoenen, een helmhoed op,
was de landraadvoorzitter.
Wanneer deze in desa Katjepit kwam, ging het om een
beklimming van den Soembing.
Op het erf stonden zeS vrachten, zes draagstokken met twee
pakken, aan elk der einden een.
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En bij de zes vrachten zaten zes koelies uit Parakan, die niet
verder meegingen dan Katjepit, en nu afgelost moesten worden.
De kentongan riep de desalieden op, en de loerah vroeg
wie tegen betaling den tocht wilde meemaken.
Rono wilde wel. Hij moest zijn dankoffers brengen aan
Kiai Makoekoean die hem uitkomst had gegeven. Het kon al
niet beter treffen, nu hij lien pelgrimstocht kon maken tegen
betaling.
Podikromo had den heilige in het graf in den krater ook
iets te vragen.
Hij was bereid als koelie dienst te doen.
De kaoem ging vrijwillig mee.
De kaoem echter zou geen last dragen.
Hij vergezelde de bergklimmers als gids en als djagakoentjie,
sleutelbewaarder van den berg, priester van het heilig graf,
bewaker van het heilige lichaam dat in den vulkaan sinds
eeuwen rustte.
De drie andere koelies werden gemakkelijk gevonden. Een
gulden loon per dag en drie dagen vrij eten, dat verdiende je
niet zoo gemakkelijk.
De loerah vroeg verlof zijn oude plunje aan te trekken,
want hij zou den kandjeng toean president landraad ook
vergezellen, als opperste bewaker van diens veiligheid.
De nieuw gekozen koelies van Katjepit tilden nu de lasten
op, taxeerden, bespraken, probeerden en begonnen de pakken
los te maken met het doel een andere verdeeling te beproeven.
Maar de djaksa, de officier van justitie bij den Landraad,
een Javaan met een intelligent gezicht, uit wiens houding en
optreden de vorstelijke afkomst immer bleek, trad nu in actie.
Met een paar woorden verbood hij alle wijziging. Met een
'
enkel gebaar wees hij elken desaman zijn vracht aan.
En werd zonder eenige tegenspraak onmiddellijk gehoorzaamd.
„Klaar?" vroeg de landraad-voorzitter.
Het graf

9
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De desabestuurders van Gandoesari die met den optocht,
die reeds begeleid werd door desabestuurders en oppassers
uit Parakan, meegeloopen waren, hurkten thans alien neer en
maakten de sembah.
De stoet vertrok, mannetje na mannetje, een lange rib het
desahoofd voorop, dan de Europeanen en de djaksa, achter
dezen een desabestuurder, vervolgens de koelies, en ten slotte
de kaoem.
De optocht ging de desa door. De kinderen stonden hem
aan de poorten van hun erven op to wachten, maar als de
stoet naderde, renden ze angstig naar huffs, de grootsten die
al een kleine sarong of een broekje droegen voorop, daarachter
de kleine hummels, de meesten spiernaakt, ronde mollige beentjes,
dikke gespannen buikjes ; sommigen als eenig kleedingstuk een
bont bewerkt doekje, een navelband, of een paar rinkelende
ringen om de enkels.
Was de optocht langs, dan kwamen ze nieuwsgierig aangehold en tuurden den stoet na.
De vrouwen met de roode sirihpruimen tusschen de tanden,
of de bruine tabakspruimen over de onderlip, kwamen ook eens
kijken, maar then de vreemdelingen langs gingen, sloegen ze
bescheiden de oogen neer en verscheidenen hurkten uit eerbied.
De desa bleef achter. Een steenig pad lag witgloeiend in 'de
middag-hitte langs den bovenkant van het ravijn.
Rechts was de steile met borstelig struikgewas begroeide
afgrond. Links lagen wijd-uit over de glooiende berghelling
de pas geoogste akkers. Over de bruine omgewoelde aarde, ,
waarin de rijen uitgerukte, kaalgeplukte tabaksplant-stronken
vergeelden, gleed de koesterende warmte, en de lucht boven
de dampende aarde trilde.
Boven lokte de koele schaduw van het bosch, dat na zwaren
warmen klim door de kale velden, werd bereikt.
Door de hooge tjemara's, de Indische sparren, loopt een goed
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boschpad dat den berg omkringt met den band lien de boschreserve er omheen gelegd heeft.
Als een bergrug ver uitsprong, opende het bosch zich naar
de dalzijde. Dan stonden de bergklimmers stil en genoten het
ruime vergezicht over het diepe dal van den Progo, tot waar
de Merapi en de Merbaboe steil rijzend den horizont
afsluiten.
Waar het pad door de ravijnen zakte, ging het dwars door
de schuimende bergbeken die, in bronnen boven de boschgrens
ontsprongen, haastig het lage dal zochten.
Na een laatste kromming van het pad om een bergrug, zagen
de bergklimmers, aan den overkant van het ravijn, tegen de
uitspringende helling van den bergrug de kleine zinken hut,
de boschkeet van het boschwezen liggen.
Een klein huisje op een opengehakt terrein, tusschen hooge
trotsche sparren.
Voor de boschkeet stonden een paar lange rieten ligstoelen,
daarvoor daalde de helling zwaar. Achter de hut rees de berg
dicht beboscht, en naar achteren, omhoog, verhief zich, van hier
uit vertrouwd dichtbij, de vulkaankegel. Achter het zinken huisje
stond een hutje met gevlochten wanden.
Keuken en inlandsch logement tegelijk.
De Javaansche mandoer stond de gasten reeds op te
wachten.
De koelies zetten de vrachten voor de deur, de mandoer
opende de pakken.
De Europeanen en de djaksa gingen baden in de kali Patjar,
waaraan de boschkeet den naam Kalipatjar ontleende. Daarna
kleedden ze zich in pyama's en gingen op de lange stoelen
in de frissche berglucht het uitzicht over het dal genieten. De
mandoer had den voorraad levensmiddelen onderzocht en
bracht bier en croquettes. Om daarna zijn zorgen verder te
wijden aan het bereiden van de rijsttafel.
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D. desabestuurders en Rono en Podikromo en de andere
mannen van Katjepit waren naar het keukenhuis gegaan. Daar
zaten ze om een houtvuur en rookten hun klobots.
Langzaam kwamen uit het noorden van de Java-zee de
wolken aandrijven. Ze dekten al ras den ganschen hemel en
ook den Soembing. Uit de 1aaghangende wolken begon het te
druppen en te regenen, en het regende nog in stroomen toen
de drie bergklimmers 's avonds, vroeg zich in de drie kleine
afgeschoten hokjes op hun veldbedden te ruste legden.
Pre drie uur 's nachts ratelde de wekker.
De drie mannen kwamen uit hun slaapkamertje in het
groote vertrek.
Zich rekkende en gapende en rillende in de koude nachtlucht.
Ze verdeelden het werk. Een stak de petroleumlamp aan.
De tweede begon melk te koken op een petroleumkomfoor.
De derde wierp het zinken luik open.
De nacht was zwart en koud. Maar het regende niet. Van
den berg woei een koude wind. Door de boomtoppen waren
de flikkerende sterren zichtbaar aan den donkeren nachthemel,
telkens als de wind de zware takken uit elkaar joeg.
Uit het keukenhuis klonk al gedempt gepraat.
De man die het raam had opengeworpen, riep den mandoer,
en sloot het raam weer.
Nu werd alles voor den bergtocht in gereedheid gebracht.
Slechts vier mannen zouden de bergklimmers vergezellen , de
kaoem als ,,sleutelbewaarder"; Rono, Podikromo en Wongsodrono
om op het hoofd de lichte lasten te dragen, van dikke truien
die op den top dienst moesten doen, van rijst en vleesch, van
blikjes melk en veldflesschen en een kiektoestel.
De stormlantaarn werd aangestoken.
De mannen traden den duisteren nacht in.
Door het donkere bosch gingen ze, waar de schaduwen der
boomen terugweken voor het indringend lampschijnsel. De wind
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boog de toppen der boomen. Langzaam gingen de mannen
het steile glibberige bergpad.
In het bosch heerschte de stilte van den slaap. De wind
hijgde door de bladeren.
Op een open plek in het bosch, op een bultige verheffing
in den verder weer met regelmatige steiging klimmenden
heuvelrug, stonden de mannen stil.
In de diepte onder hen glinsterde een vurige vonk, het houtvuur
dat de achtergebleven koelies voor het keukenhuis stookten.
Rondom was het duisternis, maar aan den strakken zwarten
nachthemel glinsterden nu duizenden lichtbeelden.
In het zuiden boven den Indischen Oceaan stond het Zuiderkruis in glorie.
De maan was reeds gedaald aan den westelijken hemel.
De bergklimmers gingen in vlak westelijke richting. Ze
volgden niet het pad van de bedevaartgangers.
Zoodra uit het bosch gekomen, orienteerden ze zich op
het kompas.
Voor hen rees de bergrug, dien ze den vorigen dag hadden
verkend van uit de boschkeet met den kijker, en die tot
onder den loodrechten wand rees, die den diep ingezonken
krater omringt.
De bergrug was begroeid met alang-alang, stekelig gras dat
boven manshoogte groeide. Dus moest in het natte taaie gras
een pad met de scherpe grasmessen gesneden, met de kapmessen gekapt, met de berglaarzen platgetrapt.
Rono en Podikromo hadden hun lasten neergelegd en baanden
den weg, straks werden ze afgelost door de Europeanen.
Ze werkten in Brie ploegen. Het kompas wees den weg.
De bergkam werd steiler en smaller. Waar dicht kreupelhout
groeide en stinkende petêboomen elke plek in beslag namen,
werd het kappen en hakken nog moeilijker.
De mannen beefden van kou in de doorweekte dunne kleeren.
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Maar na uren van harden arbeid kwam de bevrijding.
Het struikgewas werd lichter. Het gras werd korter, en toen
de bergklimmers boven de zoo moeilijk te doordringen wildernis
uit waren, begon het te lichten.
De Europeanen waren gaan zitten op hun jassen. De truien
hadden ze aangetrokken.
De koelies hadden de kains om de schouders geslagen en
rookten natuurlijk al weer klobots.
Ze zaten met het gezicht naar het oosten.
De kale top van den Soembing leek nu niet ver meer.
Tegen de nog donkere lucht, teekenden in het oosten de
flauwe vormen van den Merapi en den Merbaboe.
Boven den Merapi was de witte met den wind meebuigende
rookpluim zichtbaar. Langs de helling trokken, uit den krater
gestooten gloeiende rotsblokken vurige strepen. De gloeiende
steenen waren aan die rossige lijn in hun springenden val te
volgen van den top van den vulkaan tot de diepte van het
ravijn waarin ze verdwenen.
't Werd allengs lichter. De lucht werd grauw en lichtte op.
Kleine witte wolkjes, die boven de oosterbergen dreven, werden
' nu rose getint en de rookpluim van den Merapi bloosde.
De nevels uit het dal trokken op.
De oostelijke hemel kleurde zich in purper en goud. Al
hooger schoten van achter het zadel tusschen Merapi en
Merbaboe de witte stralen op, stralen die den hemel doorpijlden naast elkaar, als deelden ze den oostelijken hemel in
cirkel-segmenten.
Daar verbleekte het sterrenlicht en verhief zich de vuurroode
zon boven den bergkam.
Nu veranderde alles zeer snel van kleur en tint.
De zonnestralen koesterden de verkilde bergstijgers.
Het zonnelicht kaatste tegen den kalen buitenwand van den
Soembing krater.
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Vlugger in den stralenden ochtend zetten de mannen de refs
voort, en na steeds zwaarder klim bereikten ze den voet van
den steilen brokkeligen muur. Nu liepen , ze door moeilijk
terrein, afdalende in de ravijnen, opklimmende tegen de bergruggen om den kraterwand heen, tot ze kwamen aan de
opening aan den noordkant en op het pad der bedevaartgangers.
Thans had het kompas afgedaan en kreeg de desapriester
de leiding. flit den buikband nam hij wierook, dien hij aanstak
met een Lucifer.
En toen de wierook zoeten geur verspreidde, vroeg hij den
geest van Kiai Makoekoean, den heilige wiens graf is in den
krater, om verlof zijn laatste rustplaats te betreden.
Na de offerande gingen alien, de kaoem voorop, den krater in.
Ze doorliepen de zandzee, waar tegen den rotswand de armzalige boom, hulpeloos als te voren, nog schuiner weggezakt
hing, dichter nog bij zijn ondergang.
Zoo naderden zij het heilige graf.
De Europeanen en de djaksa legden een steen op de ommuring.
Maar Rono bracht zijn offers van wierook en rijst, die hij
brandde als dankoffer tusschen den wal en het graf.
Dus stegen de woorden van zijn dank op. Voor hem was
het heerlijk symbool dat de wierook zijner gebeden opsteeg
op den adem van den berggeest.
Voor hem rees het offer, op den rook der fumarolen, ten
hoogen blauwen hemel den krater uit.
Hij hield de oogen gericht op het graf.
Dus zag hij niet dat de rook boven den kratertrechter gegrepen werd door de rukwinden, en cirkelende werd neergeslingerd naar den bodem.
Ook Podikromo offerde. Ook hij bad.
En toen hij bad, was vOsir hem het beeld van zijn mooie
jonge vrouw in de kleeding en den opsmuk van de njai van den
Chinees. Hij zat silo, op de gekruiste beenen, hij bracht de

136

DE TABAKSLEVERANTIE.

sembah vele malen achtereen. Hij bad om bevrediging van
zijn wraakzucht, daar hii leefde voor zijn wraak tot zijn dood
of dien van zijn vijand.
De drie mannen, de Europeanen en de djaksa, lagen in het
warme gras, ze hadden gegeteri en gedronken, en rustten nu
in de koesterende zonnestralen en den frisschen bergwind.
Ze praatten en rookten.
Na het gebed aten ook de kaoem en Rono en Podikromo
en Wongso.
Doch toen tegen het middaguur dichte wolken de blauwe
lucht afdekten en de zon overschaduwden, daalden de mannen
of langs het gewone pad.
Rono goedsmoeds, de geloften vervuld, neuriede bij het
afklimmen.
De last, dien hij op het hoofd droeg, woog hem niet zwaar.
Podikromo ging stil en zwijgend.
Hij bleef steeds achter, ging langzaam en eenzaam achteraan.
De kaoem lette op hem. De kaoem en Rono waren de eenigen,
die begrepen wat den luien gemakzuchtigen Podikromo had
kunnen bewegen den tocht naar het heilige graf mee te maken.
De oude priester trachtte enkele malen een gesprek met
hem te beginnen, maar toen Podikromo niets anders antwoordde, dan steeds dezelfde drie woorden : „Inggik pah
kaoem", gaf de priester de pogingen op.
Dus liep Podikromo zwijgend, en verder onopgemerkt achter
aan. De kaoem verheugde zich in de blijdschap van Rono, en toen
tegen den avond de boschkeet Kalipatjar weer was bereikt, en
de Javanen om het warme houtvuur zaten te rooken, zei de kaoem .
„'t Is goed dat ge Kiai Makoekoean uw dankbaarheid betoond
hebt, mas Rono".
„'t Is goed dat ik uw raad heb opgevolgd, en de hulp
van den Kiai heb ingeroepen, pah kaoem", was het antwoord.
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VIII.
Velerlei onheil.

V

er is bezoek".
Reeds onder het beklimmen van de akkers, die boven de
desa terrasgewijs tegen de berghelling lagen opgebouwd,
had de jonge Rono getracht de aandacht van zijn vader te
trekken, en als hij na een luiden jubel. meende dat zijn vader
in de richting keek van waar hij kwam, wenkte hij met de
hand zijn vader naar zich toe, door, de hand met de rugzijde
omhoog, den arm te laten dalen.
Maar Rono was druk aan den arbeid. Hij stond gebukt,,
slechts gekleed in een korte grauwe broek en een zwarten
hoofddoek. Met beide handen hief hij den patjol tot boven
het hoofd, en hij liet met kracht het scherpe ijzer dalen in de
weerbarstige kluiten van den vruchtbaren grond.
De felle zon brandde hem op den donkerbruinen rug, die
bezweet was.
Hij bereidde, nu de oostmoesson in aantocht was, zijn
tegalan voor op den nieuwen aanplant.
De zon stond reeds hoog aan den hemel en de schaduwen
van het bosch vielen kort.
De Soembing stond blinkende in het schelle zonnelicht
tegen den diep blauwen hemel.
ADER,
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Door den stillen zonne-ochtend zoemden insecten over de
geurende omgespitte aarde.
't Was zeer stil rondom.
Uit de desa klonk het eentonig, ver verwijderd gerucht van
het gestamp der stampers in het rijstblok.
De diepe vlakte baadde in den gloed der gouden zon. Daar
was schittering in het vloehtrater der pas beplante sawahs,
daar was glinstering in de koorden der rivieren en bergbeken.
Daar was de schaduw die een lichte overtrekkende wolk
over de desa's en de velden wierp, en langzaam meesleurde
over het vredige land.
Boven de verre Java-zee veegden fijne witte wolkenstrepen.
De koepelvormige afgeplatte Sindoro trok in verheven rust
machtige lijnen. In het noorden plekte het grootsch bergmassief
van het Dieng.
Hoe nietig was de diepgezonken vlakte met de kleine
bevolkings-centra, de desa's, in de ruige boschages door de
sawah-uitgestrektheden verspreid, als donkere eilanden in een
groene zee.
Maar Rono zag niets van dit al, lette niet op de pracht van
het voor hem sinds zijn kinderjaren alledaagsche tooneel.
Hij hief den patjol en kliefde de kluiten, hij zwaaide het
houweel en spitte den akker.
Tot zijn zoontje hem stoorde in den arbeid.
Hij zette den patjol neer, veegde zich met de rugzijde van
de hand het zweet van het gelaat en opziende vroeg hij : „Wie ?"
,Ik weet het niet vader, moeder gelastte mij u te gaan
roepen, omdat er een vreemdeling is die u spreken wil. De
vreemdeling heeft het voorkomen van een priai. Dus verzoekt
moeder u spoedig te komen", antwoordde de jongen.
„'t Is goed, ik ga met je mee", zei Rono, en hij trok het
jasje en de kain aan, die op het dip* lagen dat de tegalan
omringde.
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Toen nam hij den patjol over den schouder en sloeg, gevolgd
door zijn zoontje, het pad naar de desa in.
Onderweg vroeg hij nog allerlei inlichtingen.
„Heeft de vreemdeling ook gezegd, waarom en waarover
hij me spreken wilde ?"
„Neen vader. Ik hoorde hem slechts aan moeder vragen of
-u thuis waart, en toen moeder ontkennend antwoordde, ver.zocht hij moeder u te laten roepen".
„Hebt ge den vreemdeling vroeger wel eens gezien ?"
„Neen vader, maar hij scheen me toe iemand uit de kotta
te zijn. Hij heeft het uiterlijk van een voornaam stedeling.
Hij draagt sandalen, een witte jas, een gebatikte lain en
hoofddoek. Ik denk dat hij een inlandsch ambtenaar is".
Rono dacht na.
Wat kon een priai voor reden hebben naar hem te vragen ?
De agent van de afdeelingsbank kon het niet zijn. Met de
afdeelingsbank had hij afgerekend.
De assistent wedono zou hem in de onderdistrictshoofdplaats hebben laten komen. Indien de mantri-politie hem
wellicht nog wilde spreken over den diefstal van de koe,
indien deze toch was bekend geworden, zou hij hem laten
ontbieden ten huize van het desahoofd. Neen, Rono kon zich
maar niet indenken wie de voorname stedeling zijn kon, die
bij hem op bezoek kwam. Na een half uur gaans bereikte hij
zijn erf. Hij ging naar zijn woning.
In de voorgalerij zat de desaschrijver, de handlanger van
den geldschieter en tabaks-opkooper baba Sam Sing.
De desaschrijver stond op toen Rono naderde. Beide mannen
bogen en groetten elkaar hoffelijk , en Rono verzocht den
desaschrijver weer plaats te nemen op de baleh baleh. En
toen beiden gezeten waren, vroeg Rono den schrijver waaraan
hij de eer' van diens bezoek te danken had.
„Ik kom uit naam van baba Sam Sing om u te vragen,
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wanneer ge de rest van het geleende geld kunt afbetalen",.
begon de schrijver.
„De rest van het geleende geld ? Maar ik heb alles terugbetaald. Ge vergist u en moet zeker bij iemand anders zijn",,
antwoordde Rono, in de voile overtuiging aan den Chineeschen
opkooper niets meer schuldig te zijn.
„Neen, ik vergis me niet. Gij hebt in mijn tegenwoordigheid
van baba Sam Sing vijfhonderd gulden ontvangen. Is dat niet
waar ?"
„Zeer zeker is dat waar. 1k heb van den Chinees vijf
honderd gulden ontvangen, maar in het begin van den
oogst heb ik hem ter delging van mijn schuld mijn tabak
gebracht".
,,Het is mij bekend dat ge in het begin van den oogst een
hoeveelheid tabak hebt gebracht, maar gelijk baba Sam Sing
u toen gezegd heeft, was die voorraad tabak niet meer waard
dan twee honderd gulden, dus zijt ge, ongerekend de rente
van of de maand Redjeb van het vorige jaar, na de levering,
nog drie honderd gulden verschuldigd".
,Ge moet u vergissen", antwoordde Rono op steliigen toon_
lk weet nu niet meer nauwkeurig hoeveel pikol tabak ik
geleverd heb, maar ik ben meer dan eens met verschiliende
desalieden naar Parakan geweest om aan den Chinees mijn
geheelen oogst te brengen. 1k heb toen ook berekend dat ik
gerekend de toen geleende prijs van een pikol tabak, mijn
geheele schuld heb afbetaald, en de Chinees heeft me ook
niet gezegd dat dit niet het geval was".
„Ik zal met u daarover niet twisten. Baba Sam Sing heeft
door zijn bediende laten opschrijven hoe groot de voorraad
is, dien hij van u heeft ontvangen. Bij het wegen zijt ge telkens
zelf tegenwoordig geweest. Indien ge niet kunt betalen, is baba
Sam Sing bereid u nog uitstel te geven en zelfs is hij bereid
u een kwijting van de schuld te geven, indien uw dochter,,
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die hij in uw woning heeft gezien, bij hem in dienst wil
komen".
De schrijver zei het op kalmen toon, als praatte hij over
den koop van een karbouw.
Maar Rono had moeite uiterlijk zijn kalmte te bewaren.
Hij zweeg eenige oogenblikken en kneep de oogen dicht.
Maar toen hij weer opkeek, dreigde zijn blik.
De schrijver week lets terug.
„Ik weet niet wat ge wilt", zei Rono eindelijk, en zijn stem
trilde, „ik heb den Chinees alles betaald wat ik hem schuldig
ben, en ik weiger hem nog een cent meer te betalen".
„Dan zal de Chinees de zaak bij den rechtvaardigen Landraad aanhangig maken", antwoordde de schrijver langzaam
opstaande. „Ik verzoek verlof te vertrekken".
En zonder het antwoord van Rono af te wachten, verliet hij
langzaam de woning.
Rono keek hem eenige oogenblikken na, toen knepen zijn
handen samen. Zijn tanden persten op elkaar.
„Bangsat", mompelde hij, het woonvertrek ingaande.
In de keuken was bok Rono bezig.
„Wat wilde de man ?" riep ze van uit het keukenhuis.
„Een afgezant van den Chinees, om over de tabakslevering
te spreken".
„Maar we hebben immers geen tabak meer ?"
„Neen, de man had zich vergist", zei Rono.
Tegen den middag ging hij naar de veekraal om de koe te
voederen.
Hij had den bundel gras, die zijn zoontje 's ochtends op
den berg gesneden had, in den arm, en ging over zijn erf op
de kraal af. Maar de koe was niet in de kraal.
Toen riep hij zijn oudsten zoon, en vroeg of een der kinderen
de koe wellicht weidde op de desaweide.
Maar de kinderen speelden alien op het erf.
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Ook bok Rono kwam. Ze had de koe het laatst in de kraal
gezien, kort voor de komst van den vreemdeling.
Rono zocht nu op het erf en op de aangrenzende erven
of de koe wellicht uit de kraal was gebroken, al leek dit
onmogelijk, daar de afsluitboom voor de deuropening was
geweest toen Rono bij de kraal kwam.
Na eenig vergeefs zoeken, besloot hij het gebeurde aan het
desahoofd te gaan berichten.
Het desahoofd was thuis, en liet, na het verhaal van Rona
te hebben aangehoord, den kamitoea komen, dien hij eveneens
van hetgeen geschied was op de hoogte stelde, waarna ze
zich gezamenlijk begaven naar de veekraal om de verdwijning
van de koe persoonlijk te constateeren.
Doch de koe was weg en bleef weg.
De loerah ging weer naar huis, en liet door een van de
desalieden, die op zijn erf bijwoner was, op de kentongan slaan.
Op het geluid kwamen, gehoorzamende aan de roepstem, de
andere desabestuurders en ook enkele desalieden op het erf
van den loerah bijeen. Het desahoofd vertelde nu hetgeen geschied was, en gelastte eenige mannen de koe in den omtrek,
langs de berghelling, in het ravijn te gaan zoeken.
Rono was de ijverigste van alien.
Ze zochten op de erven, op de tegalans, in het ravijn, maar
nergens werd de koe gevonden.
En daar de grond hard en droog was, was er zelfs geen spoor
dat eenige aanwijzing zou hebben kunnen geven.
Doch toen het donker vie! en alien het onderzoek opgaven,
kwam Podikromo thuis, en toen hij van den kaoem gehoord
had van de verdwijning der koe van Rono, zeide hij, dat hij
den desaschrijver, den handlanger van baba Sam Sing, met een
vreemdeling had ontmoet in desa Gandoesari. De vreemdeling
had de koe van Rono voortgetrokken en de desaschrijver had
achter de koe geloopen. 'Coen de kaoem vroeg of hij wel
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zeker wist, dat het de koe van Rono was geweest, lachte
Podikromo en zei, dat hij zich daarin niet vergissen kon.
De kaoem naar Rono, om het nieuwtje te vertellen.
Rono schrok. ,,'t Is best mogelijk, dat wat Podikromo vertelt,
de waarheid is", zei hij eindelijk en hij vertelde den kaoem
alles wat hem dien dag was overkomen.
De oude desapriester schudde het hoofd.
,We kunnen, nu de nacht is gedaald, niets meer doen, maar
morgen ochtend vroeg, als de hanen beginnen te kraaien, moet
ge mij komen afhalen, dan zullen we ons gezamenlijk begeven
naar den wedono van Parakan om hem den diefstal te
rapporteeren".
„Inggih pah kaoem", antwoordde Rono, ,,ik geloof nu ook
dat de handlanger van den Chinees mijn koe heeft weggenomen
om zich te wreken over mijn weigering mijn lief meisje aan
dien Chinees te geven".
,,De wedono zal u morgen recht doen wedervaren", sprak de
kaoem, met de zekerheid die een eerlijk man van de eerlijkheid
van anderen heeft.
Nog voor het aanbreken van den dag begaven de mannen
zich op weg, en tegen de ure van het staken van den
veldarbeid des ochtends, bereikten ze de waning van den
wedono.
Een oppasser, met gele biezen langs de naden van de blauwe
broek, kwam hen tegemoet toen ze het erf van de kawedanan
in gebukte eerbiedshouding opliepen, en nadat de kaoem hem
gezegd had dat ze verlof verzochten den wedono persoonlijk
te mogen spreken, ging de oppasser naar het kantoor in de
bijgebouwen, waar de schrijvers op matten op den grond
achter lage tafels zaten te werken.
Na eenig wachten mochten ze binnenkomen, en een der
schrijvers vroeg hun wat ze wilden.
,Uw slaaf verzoekt verlof te mogen spreken".
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„ ja", knikte de schrijver.
„Uw slaaf is desapriester van Katjepit en verzoekt verlof
,den heer wedono in kennis te mogen stellen van een misdrijf".
„De wedono is niet te spreken, maar ge kunt mij wel vertellen wat er geschied is", was het antwoord.
Maar toen de kaoem aan dit bevel had voldaan, leek de
kwestie den schrijver toch wel wat moeilijk op te lossen. Dus
gaf hij den kaoem en Rono last te blijven wachten, en liep hij
naar het hoofdgebouw waar de wedono zijn kantoor had.
En na een kwartier wachten werden de desalieden voorgeroepen.
Ze naderden in gebukte houding, de handen schier aan den
grond. Bij de deur gingen ze zitten op de kruiselings onder
zich gevouwen beenen, Rono achter den priester, en brachten
de sembah.
„Komt nader", gebood de wedono.
Op de hurken schoven ze het vertrek in, tot de plaats voor
den stoel waarop de wedono zat, en brachten nog eens de sembah.
„Wat wenscht ge ?" vroeg de wedono, en met veel betuiging
van onderdanigheid en vele verontschuldigingen dat zij den
heer dorsten lastig te vallen, vertelde de kaoem wat gister
geschied was.
De wedono vroeg niets meer, maar riep : „oppas".
De oppasser die aan de deur de wacht hield, kwam naderbij,
hurkte, groette, de handen plat tegen elkaar gelegd voor het
gelaat brengende.
„Oppas, ga onmiddellijk met mas Wirjo naar de woning van
den handlanger van baba Sam Sing, en breng hem hier".
De oppasser maakte de sembah en vertrok.
„Gij kunt buiten wachten", zei de wedono daarop tot de
mannen van Katjepit.
Na een half uur kwamen de oppassers terug, vergezeld van
den desaschrijver, dien ze voor den wedono geleidden.
De wedono deelde hem mee welke klacht tegen hem was
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ingebracht, en vroeg hem of het waar was dat hij de koe van
Rono had weggevoerd.
„Inggih doro", antwoordde de schrijver, „ik heb de koe van
Rono meegenomen, maar gestolen heb ik haar niet. II( heb
haar meegenomen op last van baba Sam Sing. Rono heeft schuld
aan baba Sam Sing en nu heeft de Chinees mij gelast hem
te zeggen, dat hij de koe wenschte als rente".
„Heeft Rono in die rentebetaling toegestemd?" vroeg de
wedono.
„Rono weigerde rente te betalen, heer, zelfs was hij brutaal .
genoeg alle schuld te ontkennen, en toen heb ik als rente de
koe meegenomen", antwoordde de desaschrijver.
„Maar man, begrijp je niet dat dat diefstal is?" riep de wedono.
„Neen heer, ik ben maar een dom mensch. 1k meende dat
de Chinees recht had op de rente, en daarom heb ik de koe
meegenomen".
„Je bent een lief, anders niet."
„Oppas!"
„Inggih doro".
De oppas kwam nader.
„Waar is de koe nu ?" vroeg de wedono verder, en de
schrijver antwoordde : „op het erf van baba Sam Sing".
„Oppas", zei de wedono, „ga naar baba Sam Sing en vraag
hem waar de koe van Rono is. Hij moet je die wijzen en ge
moet de koe onmiddellijk hier brengen".
„Inggih doro", zei de oppasser, maakte de sembah en vertrok.
„AIs de koe niet terecht komt, laat ik je opsluiten in de
districtsboei, en morgen naar de gevangenis te Temanggoeng
brengen", bromde de wedono.
„Uw slaar, mompelde de desaschrijver en hij maakte de
sembah. Maar het liep goed af, want de Chinees was geschrokken en wees, blij er zoo goed af te komen, den
stal, waarin hij de koe van Rono had opgesloten, en de
Het graf
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oppasser nam de koe mee en bracht die naar de kawedanan,
en de wedono gaf de koe aan Rono.
's Avonds keerden de kaoem en Rono met de koe in de desa
terug, en Rono sloot de koe maar weer op in het woonvertrek.
Eenige dagen later echter verscheen de oppasser van den
wedono in de desa, en hij vroeg een jongetje dat een geit
langs den weg hoedde, hem de woning van Rono te wijzen.
En het jongetje antwoordde : ,,naar het zuiden", en wees
met den duim, met een zwaai van de hand, in de richting
van Rono's woning.
Rono was thuis, en toen hij den oppasser zag aankomen
betastte hij onwillekeurig de djimat in zijn hoofddoek. Na den
nieuwen veediefstal was de rust geweken. Steeds was hem het
gesprek met den desaschrijver in de gedachten. Voortdurend
leefde hij in angst voor de toekomst. Hij had rust noch duur.
Kalm werken op zijn aanp14.nt kon hij niet meer. De onrust,
de vrees voor naderend onheil, dreef hem naar zijn woning.
In zijn woning kon hij ook niet rustig blijven als vroeger.
Hoe gaarne was hij naar den Chinees gegaan om het schuldbewijs terug te vragen. Dan zou hij tevens te weten kunnen
komen of de desaschrijver inderdaad een boodschap van baba
Sam Sing had overgebracht.
Hij twijfelde er aan, maar toch wees het feit, dat de koe in
den stal op het erf van den Chinees gevonden was, er op, dat
de desaschrijver de waarheid had gesproken.
Hij had lange gesprekken met den kaoem, maar deze kon
hem niet wijzer maken.
Op het erf van den desapriester ontmoette hij vaak Podikromo,
en de haat dien deze tegen den Chinees koesterde, bracht
hem tot Rono, die, naar hij begon te vermoeden, ook door den
Chinees bedrogen werd.
Maar in geldzaken was Podikromo allerminst ervaren. Dus
moest Rono zijn angst voor de naaste toekomst, die hem
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overdag den arbeid en 's nachts den slaap belette, alleen dragen.
Daar naderde nu de oppasser van den wedono. Welk leed
dreigde thans weer ?
De oppasser bracht een boodschap van den wedono van Parakan.
Rono was bereid de boodschap aan te hooren.
De wedono liet dan weten dat de Chinees Sam Sing van
Parakan hem een notarieele akte had getoond, waaruit blijken
moest dat Rono hem nog zeven honderd en vijftig gulden
schuldig was.
Nu had de wedono weliswaar niets met die zaak te maken,
en dat had hij den Chinees ook gezegd, maar omdat Rona
kort geleden was komen klagen over een veediefstal en de
gestolen koe bij dienzelfden Chinees was gevonden, daarom
liet de wedono hem maar even waarschuwen.
„Maar ik ben niets schuldig, mas oppas. lk heb mijn heelen
oogst van verleden jaar bij lien Chinees gebracht en daardoor
heb ik de schuld gedelgd. Bovendien heb ik niet zeven honderd
en vijftig maar slechts vijf honderd gulden ontvangen", verdedigde zich Rono.
„Daarvan weet ik niets, mas", antwoordde de oppasser, „ik
breng maar de boodschap over die ik ontving"
„Ik dank u mas oppas, en ik verzoek u binnen te komen".
Dat wilde de oppasser wel. En Rono presenteerde klobots.
Bok Rono bracht koffie, zwart en geurig en zonder suiker of
melk. De oppasser liet zich onthalen.
Hij vertelde de nieuwtjes uit Parakan, waarnaar Rono maar
half luisterde.
Hij was te zeer vervuld met zijn eigen leed en eigen zorgen,
waaruit hij geen uitkomst zag.
Hij vroeg den oppasser om raad, maar deze zette een gewichtig gezicht en zei : „als je het schuldig bent, moet je
betalen ; en als je het niet schuldig bent, kan hij het toch
niet van je opvorderen".
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„Zou je dat denken ?" vroeg Rono.
„Natuurlijk, je hoeft toch niet twee keer dezelfde schuld te
betalen", zei de oppasser vol overtuiging.
„Dat is wel zoo", twijfelde Rono, „maar dat bewijs van den
notaris".
Ja daar wist de oppas ook geen weg mee, en omdat Rono
niet gezellig was, en de koffie op, en de terugweg lang,
nam oppas afscheid en vertrok.
En Rono bleef weer alleen met zijn angstige gedachten en
zijn droevig peinzen.
Ook de kaoem wist geen raad en Podikromo evenmin.
„Waarom hebt gij het schuldbewijs ook niet teruggevraagd",
verweet Podikromo zijn nieuwen vriend.
„Ik had vertrouwen in den Chinees" antwoordde Rono.
„Vertrouwen in een Chinees", hoonde de wereld-wijze ouddesaboef.
Het zou al te spoedig blijken dat Podikromo, wijzer geworden
in den omgang met dwangarbeiders in de gevangenis te Semarang,
beteren kijk op de toekomst had dan de goedgeloovige Rono,
de bergdesa-bewoner, wiens wereldstad de afdeelingshoofdplaats
Temanggoeng was, wiens menschenkennis was verkregen in
den omgang met andere desalieden, ongeletterd als hij, die
lezen konden noch schrijven, en rekenden met centen, met een
„wang" dat is acht en een derde cent, met „tiga wang" dat is
dus een kwartje, met „limabelas wang" dus een gulden vijf en
twintig, en met „selikoer wang" een en twintig wang of te wel
een gulden en vijf en zeventig cent; maar daarmee dan ook stop.
Doch de wereldwijsheid van Podikromo b'rak niet aan het
eenvoudig kinderlijk geloof van Rono in de macht van den
beschermheilige van den Soembing en van de bewoners der
bergdesa's dus ook ; onderrnijnde niet zijn gelukkig vertrouwen
in de wondermacht van Kiai Makoekoean.
Immers ook op de hulp van den heilige, wiens graf in den
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krater was, berustte Podikromo's hoop op de toekomst, de
vervulling van zijn levensdoel, de wraak op den Chinees.
Ook Rono vertrouwde nog. Zelfs de tegenspoed ook nu weer
ondervonden, had dit vertrouwen niet kunnen schokken.
Immers alles kwam steeds weer terecht.
De heilige van den Soembing zou ook nu weer helpen.
Kiai Makoekoean was voor den bergdesabewoner geen lang
geleden gestorven historisch persoon, veel minder een mythologisch wezen uit oude tijden.
Neen, Kiai Makoekoean leefde nog om en bij hen. Zijn geest
was immers hem nabij, die zijn vertrouwen op hem stelde. Te
meer verhoorde hij de gebeden, aanvaardde hij de offers, van
hen die opklommen tot zijn laatste rustplaats en daar in de
verheven stilte, in de plechtige eenzaamheid, hun nooden hem
verklaarden, hun dank hem brachten.
En in al de moeite en zorgen die Rono kwelden, bleef hem
bij het geloof in de wondermacht van den beschermheilige.
De omgang met Rono behoorde in het wraakplan van Podikromo.
Rono zou hem een der middelen zijn, ter bereiking van
zijn einddoel.
Podikromo was een Javaan en een Javaan van de minste
moraliteit. Hij had van of zijn twaalfde jaar veel lief gehad.
De meisjes uit zijn desa .i eerst, als kind nog.
De vrouwen uit Parakan toen, wier liefde te koop was voor
een kwartje of een gemakkelijk hier of daar gestolen sarong,
een haarspeld of oorknoppen.
Maar toen hij op den avond van het feest de ronggeng
Sarinah had zien dansen, was voor het eerst de ware liefde
in zijn droef boevenbestaan gekomen. Sarinah had den knappen
brutalen dief bewonderd. Ze waren gehuwd. Maar al ras had het
armoedig bestaan — ze had zich het gehuwde leven met den
handigen dief gemakkelijker en onbezorgd gedacht — haar
zeer teleurgesteld. En al te gewillig was ze den Chinees, die
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haar van vroeger kende, gevolgd naar de woning, waar ze als
dansmeisje vele avonden had gedanst en vele nachten had
getoefd, maar nu gevolgd als diens huishoudster.
Daarmee was het geluk uit Podikromo's leven dan ook
ganschelijk geweken.
Beter dan Rono doorzag hij de bedoelingen van baba Sam
Sing. Hij zag langzaam maar zeker den finantieelen ondergang
van Rono door dien Chineeschen woekeraar voorbereiden, gelijk
hij zijn volkomen moreelen ondergang aan dien zelfden Chinees
te wijten zou hebben.
En omdat Rono nu een schakel was in zijn wraakplannen,
had hij hem vergezeld naar den Chinees als koelie die de
tabak droeg, meer dan eens ; had hij de Europeanen, met
Rono, begeleid op hun tocht naar den vulkaantop.
Daarom trachtte hij in zijn gesprekken met Rono, dezen langzamerhand voor te bereiden op de ontgoocheling, die komen
zou zoodra de Chinees zijn doel had bereikt ; en door Rono
voortdurend te wijzen op de laagheid van den Chinees om
hem, Podikromo, zijn vrouw ; en Rono zijn vee te ontstelen, poogde hij ook Rono tegen den Chinees op te zetten,
opdat later de haat te heviger zou uitbarsten.
't Zou hem gemakkelijk worden gemaakt.
Weinige weken na het bezoek van mas oppas, kwam deze
voor de tweede maal in desa Katjepit en nu wist hij de woning
van Rono onmiddellijk te vinden.
Wederom kwam hij uit naam van den wedono, maar nu
om Rono te verzoeken „den volgenden Dinsdag, Selasa paing,
voor den tandraadvoorzitter te Temanggoeng te verschijnen,
om te worden aangemaand binnen acht dagen te voldoen aan
den inhoud der notarieele akte, waarbij hij van den Chinees
Sam Sing van Parakan zeven honderd en vijftig gulden had
geleend, terug te betalen voor het einde der maand December".
„Wat beteekent dat nu weer, mas oppas ?"
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„Wat berokkent die Chinees mij een last? Watwil hij toch van me?
Hij wil toch niet dat ik tweemaal zal betalen?" vroeg Rono ontstemd.
„Ik weet niets van deze zaak. 1k heb last gekregen u deze
boodschap over te brengen, maar van de kwestie die gij met
den Chinees hebt, weet ik niet af', antwoordde de oppasser.
„Ik heb geen kwestie met den Chinees", zei Rono, wiens
geduld uitgeput geraakte, „ik heb geld geleend, maar ik heb
alles terugbetaald en nu de Chinees mij zooveel overlast aandoet, wil ik nooit meer iets met hem te maken hebben. 1k zal
mijn oogst van dit jaar aan een ander verkoopen".
„Dat staat u volkomen vrij, maar hebt ge mijn boodschap
goed begrepen ?" vroeg de oppasser, die op de baleh baleh
was gaan zitten.
„Ja, ik heb die goed begrepen, maar ik zal niet naar kandjeng
toean president landraad gaan", was het koppig antwoord.
„Ik zou u toch raden dit wel te doen".
„De Chinees kan u geen kwaad doen, als de kandjeng toean
presiden op uw hand is", raadde de oppasser.
„Ik heb geen schuld aan den Chinees en behoef daar dus
niet over te spreken", hield Rono vol.
„Ik raad u aan voorzichtig te zijn, want indien ge niet naar
den voorzitter van den landraad gaat, om hem de kwestie te vertellen, dan zal er wederom beslag gelegd worden op uw onroerende
goederen, en dan zal al uw eigendom wellicht verkocht worden".
Máar Rono was het alles zoo moe, dat hij bij zijn koppig
besluit bleef niet naar den landraadvoorzitter te gaan. Hij was
er van overtuigd dat niemand hem zou kunnen dwingen de
schuld te betalen, die hij reeds voldaan had.
„Harepmoe" je moet het zelf weten, zei de oppas, die
zich van het geheele geval, een klein stukje van zijn langjarigen dienst, bitter weinig aantrok.
En Rono zou het zelf weten, hij voldeed niet aan de opdracht en ging niet naar Temanggoeng.
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Met het gevolg, dat hij — indien hij had geweten welk
stuk hij voor den notaris had geteekend met duimtop-afdruk
en kruisje, — had kunnen voorzien, namelijk dat eenige weken
later de deurwaarder en de griffier van den Landraad ten
tweeden male beslag kwamen leggen op al zijn gronden „ter
verzekering", gelijk dat heette, „van de richtige nakoming van
de door hem in de, reader genoemde notarieele, in executorialen
vorm opgemaakte, overeenkomst, aangegane schuldverbintenis".
De verontwaardiging en de angst maakten Rono welsprekend.
Hij betuigde bij het graf van Kiai Makoekoean, waarheen hij
den heer griffier immers had vergezeld, dat hij den Chinees niets
meer schuldig was, dat hij al zijn verplichtingen was nagekomen.
„'k Wil het gaarne gelooven", zei de griffier, „maar de
Chinees heeft de notarieele acte aan den heer voorzitter van
den Landraad getoond. Hebt ge dan niet voor den notaris
erkend van den Chinees zeven honderd en vijftig gulden geleend te hebben ?"
„Zeker heb ik Goesti", en Rono sprak in zijn angst en
hulpeloosheid den griffier aan met de betiteling waarop slechts
de vorst recht heeft, „zeker heb ik van den Chinees vijf
honderd gulden geleend, maar er was een beding bij dat ik
het geld in tabak mocht terugbetalen, doch zeven honderd en
vijftig gulden heb ik nooit geleend".
„Hebt ge die vijfhonderd gulden terug betaald ?"
„Ja, dat heb ik gedaan. lk heb mijn ganschen oogst in de
maand Redjeb aan den Chinees afgedragen en geen „wang"
ontvangen".
„Kunt ge dat bewijzen ?"
„De heele desa weet dat".
„Noem eens enkele namen".
„Podikomo, Wongsodrono, Wongsodikromo, Kartodikromo,
Partodikromo, Wongsodinomo en nog anderen, hebben mij
telkens geholpen de tabak naar den Chinees te brengen".
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„Heeft de Chinees de tabak van hen in ontvangst genomen ?"
„Neen, ik heb de tabak persoonlijk aan den Chinees overhandigd. De mannen die mij geholpen hadden met dragen,
hebben gelijk de gewoonte is, de vracht voor de woning van
den Chinees neergezet en zijn daarop vertrokken".
„Dan zult ge aan hun getuigenis niet veel hebben, indien
de Chinees alles ontkent", zei de griffier na eenig nadenken,
en kort daarop zette hij de ondervraging voort op de manier
waarop, in zoovele tientallen terechtzittingen door hem geverbaliseerd, de getuigen door den voorzitter plachten te worden
verhoord.
„Hoeveel tabak hebt ge in totaal aan den Chinees geleverd ?"
„Da herinner ik me niet meer" antwoordde Rono.
„Maar het is heel onvoorzichtig van u niet nauwkeurig te onthouden, of door een uwer vrienden te laten noteeren, de grootte
uwer leveranties", vermaande hem de griffier.
„Het is mijn fout, heer", erkende Rono onderdanig schuld.
„En welke was de prijs dien ge voor 66n pikol tabak hadt
moeten krijgen ?"
„Dat weet ik niet, heer".
„Maar heeft de Chinees u den prijs dan niet genoemd,
waarop hij uw tabak taxeerde ?"
„Neen heer", antwoordde Rono in steeds grooter verlegenheid.
„Hoe hebt ge zoo dom kunnen doen ?" riep de griffier
verontwaardigd.
„Ik ben maar een dom desaman heer, ik vertrouwde den
Chinees", zei Rono steeds meer verslagen.
„Hebt ge dan nooit jets van de practijken van sommige
Chineesche opkoopers gehoord ?" vroeg de griffier verbaasd.
„Ik had nog nooit jets met Chineezen uit te staan
gehad, heer".
„Maar uw desagenooten toch wel ?"
„Ik ben maar een zeer onwetend landbouwer, heer. Ik was
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nog nooit voor groote heeren verschenen", mompelde Rono
deemoedig.
„Hoe komt het dan dock dat de Chinees het schuldbewijs
nog heeft ?"
„Ik heb het teruggevraagd, heer, maar hij zeide het mij nog
niet te kunnen geven. Ik vertrouwde hem nog, heer".
„Ge hebt in een leelijk wespennest de handen gestoken,
Rono. De Chinees heeft het schriftelijk bewijs, en gij hebt
niet de minste kans tegenbewijs te kunnen leveren".
„Wat moet ik nu doen, heer ?"
„Qe moet morgen na de terechtzitting den landraadvoorzitter te spreken vragen. Ge moet den kandjeng toean alles
vertellen, gelijk ge het mij nu verteld hebt. Misschien kunt ge
de betaling bewijzen, en de nietigheid der acte verkrijgen.
In dat geval zou het beslag weer worden opgeheven. Maar ik
ben er bang voor", zei de griffier.
„Ik meen dat het goevernement me niet zal dwingen twee
keer dezelfde schuld aan dien Chinees te betalen", zei Rono,
die in de oude koppige houding terugviel.
,Ik raad u maar voor uw bestwil ; maar ge moet verder zelf
maar weten wat ge doet. Ik raad u nogmaals, dien uw beklag
in bij den heer voorzitter, kom in verzet tegen het beslag,
anders zult ge zeer zeker in steeds grooter moeilijkheden geraken", raadde de griffier voor het laatst.
,Inggih doro", antwoordde Rono schijnbaar overtuigd en
gewillig ; terwip hij in zijn hart zich vast voornam geen verdere
moeite te doen om de vervolgingen van den Chinees te ontkomen.
Hij wilde zich zelf niet nog meer soesah maken. Het
goevernement zou hem nooit kunnen, noch ooit willen dwingen,
dezelfde schuld tweemaal te betalen, dan wel meer terug te
betalen, dan hij had in leen ontvangen. En, bovendien, Rono
greep naar de djimat, — Kiai Makoekoean waakte over hem.
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IX.
Wraakgedachten.

O

P een kwaden dag, het kon haast niet anders, het
moest wel een Djoemahat kliwon, een Vrijdag kliwon,
wezen, werd in de desa afgekondigd dat de onroerende
goederen van Rono voor een schuld aan den Chinees Sam
Sing van Parakan en gerechtskosten, in het openbaar zouden
worden verkocht.
Nu zag Rono dat het meenens werd.
Hij vernam de onheilstijding van zijn vrouw bij den terugkeer van zijn tegalan.
„Vat zegt ge, zullen mijn gronden verkocht worden ?" riep
hij ontsteld.
„Dat meent ge immers niet, dat kunt ge toch niet meenen.
„Mijn huis, mijn erf, mijn sawah, verkocht ? Zullen mijn gronden,
het erfdeel van mijn vader, het erfdeel van mijn kinderen,
mijn eigendommen aan een ander komen. Neen, dat is niet
mogelijk. 1k ben onschuldig, ik heb gedaan wat ik doen moest.
Maar kandjeng gouvernement zal dat nooit toelaten !"
Bok Rono kon niet anders, dan herhalen hetgeen geschied was.
„Dat zal nooit, nooit gebeuren", zei Rono op zeer besIisten
'oon. „Ik ga met den kaoem raadplegen".
En Rono begaf zich naar de woning van den desapriester.
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Ook deze had met eigen ooren de verkooping hooren aankondigen, en Podikromo, die bij den kaoem een klobot zat
te rooken, bevestigde het verhaal eveneens.
„Maar", zei de desapriester, „maak u niet te zeer ongerust,
ik weet dat de desavergadering zich zal beroepen op onzen
ouden adat, en niet zal toestaan dat grondbezit in deze desa
aan lieden uit andere desa's overgaat ; en ge kunt er u van
overtuigd houden, mas Rono, dat geen onzer desagenooten
ook maar een dubbeltje bieden zal, dus zult ge tegen zeer
lagen prijs op de publieke verkooping uw goederen zelf kunnen
opkoopen".
„Zoudt ge dat denken, pah kaoem", antwoordde Rona
zuchtend, „voorzeker is, hetgeen gij zegt een groote geruststelling voor me".
„Het spijt me dat ik met den kaoem van meening moet
verschillen", mengde zich Podikromo nu in het gesprek.
„En op welken grond ?" vroeg de kaoem.
„Dat zal ik u zeggen. Ge weet dat Sarinah mijn vrouw, van
wie ik nog niet ben gescheiden, de huishoudster is geworden
van dat onreine dier, wiens naam niet over mijn tong zal
komen. Nu heb ik, omdat ik haar gangen wil nagaan, buiten
haar weten, kennis gemaakt met den huisjongen van dien
gevloekte.
„Hij vertelt me veel van wat hij verneemt in de woning
waar mijn vrouw huist. 1k zal u vertellen al wat mij van uw
zaak bekend werd, mas Rono. 1k heb u meermalen tegen dien
vervloekte gewaarschuwd, nu zult ge zien dat mijn waarschuwing
niet overbodig is geweest. Uw gronden zullen verkocht worden.
De gevloekte weet zelf zeer goed, dat hij geen gronden in de
desa koopen mag.- Daarom zal onze desagenoote, mijn vrouw
Sarinah, de koopster zijn met het geld van hem die haar
verleidde, en uw gronden zullen in de registers der desa op
haar naam worden overgeschreven ...."
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Rono sprong op. Hij trok de kris uit de scheede, als gereed
tot den aanval. Zijn gelaat was vertrokken van woede. „Nooit"
gilde hij.
De kaoem vreesde voor mata gelap, en hij trachtte Rono
met kalmeerende, geruststellende woorden weer tot zich zelf
te brengen, en zoo groot was de invloed, lien de grijze
desapriester op zijn leerling en volgeling Rono had, dat deze
de kris opstak en zich zonder verzet op de baleh baleh liet
neerdrukken.
„Ge moet kalm blijven, mas Rono", zei de kaoem met
kalmeerende stem : „vergeet niet dat ge uw hulp hebt te verwachten van Kiai Makoekoean, die u reeds meermalen uitredding
gaf. Maar binnen enkele dagen zal ik u vergezellen naar de
landraadszaal en daar zult ge de hulp van den kandjeng toean
presiden landraad inroepen, die deze u voorzeker niet zal
onthouden".
„'t Is goed, pah kaoem", mompelde Rono afgemat.
In de boomen op het erf koerden de duiven en uit een
veekraal klonk het klagelijk geloei van een koe.
De drie mannen zwegen. In gedachten verzonken.
De kaoem maakte zijn plan gereed om met Rono naar den
landraadvoorzitter te gaan, zoo spoedig mogelijk, en desnoods
naar diens woning te Magelang.
Rono zat in versuft peinzen, en zijn gedachten waren slechts
gericht op de mogelijkheid van den verkoop.
De gevolgen daarvan kon hij niet overzien. Hij wilde die
zelfs niet overdenken.
Podikromo zat onafgebroken Rono te bestudeeren. Zijn
woorden hadden hun uitwerking niet gemist.
Zijn vriendschap met den bediende van den Chinees was
niet vergeefs geweest. Hij prees zich zelf om de slimheid
waarmee hij achter de plannen van den woekeraar was gekomen,
en om de manieF waarop hij de geheimen aan Rono had meegedeeld.
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En van dat oogenblik af wist hij in Rono een hardnekkig en
verwoed bondgenoot.
Van af de plaats waar de mannen zaten was de geheele
berg zichtbaar van af de desa tot den steilen rotswand om
den krater.
Om het bosch legde zich de wolkenrand, die lange schaduwen
over de tegalans wierp, maar boven de wolken stak de verheven
vulkaan op in het gulden zonlicht tot de blauwende hoogten.
In het gouden licht, boven de donkere schaduw die straks
de desa overzweefde, zag de vrome desapriester wel zeer
zeker een symbool.
Maar Rono zat, het droef gelaat naar de aarde gekeerd.
Eindelijk stond hij op.
„Vraag verlof te vertrekken, pah kaoem", zeide hij.
„Ik kom morgen met u onze pIannen nader bespreken",
antwoordde de kaoem.
Tegelijk met Rono nam Podikromo afscheid.
Samen verlieten zij het erf, en op den desaweg gekomen,
zei Podikromo: „laat ons naar uw waakhutje gaan, ik wensch
u te spreken".
Zonder het antwoord af te wachten, ging Podikromo voorop
naar de tega1an van Rono.
Rono volgde zwijgend.
Op den nieuw beplanten akker gekomen, klommen ze in bet
waakhutje, waar ze tegenover elkaar gingen zitten in het stroo
dat den bamboezen vloer dekte.
Beiden staken een klobot aan.
Eindelijk begon Podikromo het gesprek.
„Ik heb van den bediende van den gevloekte nog meer
vernomen, wat ik u alleen wilde vertellen", zei hij.
Maar Rono zat strak voor zich uit te kijken, en plukte aan
den grooten teen, en het was alsof hij niet luisterde naar
hetgeen gezegd werd.
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Podikromo echter wist wel beter. Hij wist wel dat Rono
met gespannen aandacht elk woord hoorde, en hij ging
voort:
„lic heb het beter geacht u alleen te vertellen, wat ik nog
meer heb vernomen. De gevloekte zal volgende week, op
Dinsdag wage in onze desa komen . ..."
Rono keek schuw op. Hij rekte met de rechterhand de
vingers van de linker, dat het kraakte en knapte.
„Hij wil u spreken. Hij wil u een voorstel doen. Hij zal
komen met het schuldbewijs en u voorstellen dat te ruilen tegen
uw dochtertje Aminah".
Rono vloog overeind. De hut schudde op de lange paten.
Hij kneep de handen ineen.
Zijn gelaat vertrok in een plotseling oplaaiende woede.
„Je liegt, je liegt", schreeuwde hij.
Podikromo bleef rustig zitten.
„Ik lieg niet", zei hij kalm, „ik vertel je alleen wat de
gevloekte met zijn schrijver heeft besproken in tegenwoordigheid van mijn vriend, den bediende.
Deze schrijver is bekend met een der schrijvers van den djaksa,
welke hem heeft verteld, dat het nog niet zoo zeker is, dat de
gevloekte zijn zaak voor den Landraad tegen u winnen zal.
Nu is de gevloekte bang geworden dat gij, als de zaak voor
den rechtvaardigen Landraad kwam, nog wel eens gelijk zoudt
kunnen krijgen. Daarom wil hij eerst trachten op een andere
manier van 't bezit van het stuk voordeel te trekken, en zal
hij u Dinsdag-morgen komen vragen wat ik u gezegd heb.
Indien gij weigert, laat hij de verkooping doorgaan".
Podikromo had het zeer rustig zitten vertellen, en uit zijn
geheele houding bleek volkomen dat hij waarheid sprak.
Rono was weer gaan zitten. Zijn kaken klemden op elkaar.
Hij hield de handen samen, het hoofd gebukt.
Podikromo zweeg eenigen tijd.
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Eindelijk zei hij : „nu weet ge het: Sarinah en Aminah. Mijn
vrouw en uw dochter".
Rono zat schier onbewegelijk. Na eenigen tijd sprak hij dof,
als tot zich zelf : „noch mijn dochter, noch mijn huis, noch
mijn erf, noch mijn akker".
Podikromo hoorde het.
„coed gesproken, kang", zei hij fluisterend, „en wraak
voor Sarinah".
De mannen keken elkaar aan en ze begrepen elkander
volkomen.
Ze rookten zwijgend.
„Ge zult Dinsdag uw schuldbewijs terug hebben, kang".
„Sarinah zal Dinsdag lang op haar heer kunnen wachten,
kang", antwoordde Rono, even vriendschappelijk.
„Inggih mas Rono".
„En eenige dagen later zal zij weer in uw huis wonen, mas
Podikromo",
„Maar niet de eigenaresse zijn van het uwe, kang"
„Botten kang".
Van de boschgrens klonk nu de jubelende roep van de
grassnijdertjes, die naar de desa terugklerden.
Podikromo stond op,
„'t Is beter dat men ons niet hier samen ziet, mas Rono",
zei hij.
En meteen liet hij zich langs de palen afglijden.
Hij ging de tegalans door, naar de lager en meer oostelijk
gelegen tegalan van den kaoem.
Rono bleef in zijn waakhutje achter.
Er was inderdaad geen andere uitweg, dan de door Podikromo
aangewezene.
Het was hem nu zeer duidelijk dat de Chinees hem had
bedrogen, steeds zou bedriegen, zijn ondergang zocht en dien
van zijn gezin, dien van zijn lieve oudste dochtertje allermeest.
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Het was zijn plicht te waken over het hell van zijn gezin,
voor zich zelven, voor het behoud van zijn lief meisje bovenal.
Hem zou geen schuld treffen. De Chinees die hem achtervolgde met bedreiging op leed, en leed op bedreiging, was
een „omo", een gevaarlijk schadelijk wezen. 't Zou geen kwaad
zijn dien ,,omo" onschadelijk te maken. Onschadelijk voor goed,
opdat hij hem en zijn gezin niet tot armoede, schande en
ellende zou kunnen brengen.
Rono overwoog kalm de gevolgen. Voor de verdere uitwerking en straks voor de uitvoering van het plan, kon hij zich
gerust op de ervaring en de geslepenheid van Podikromo verlaten.
Maar het was ook zaak te zorgen, dat geen ontdekking zou
kunnen volgen. De daad moest zoo geschieden, dat niemand
hem later daarover zou kunnen aanspreken. Want hij wilde
ter wille van den „omo" niet vele jaren als dwangarbeider
naar het land over zee, naar de Buitenbezittingen, worden
gezonden.
Hij moest dus met Podikromo onkwetsbaar gemaakt, en er
moest voor gezorgd worden dat de daders niet ontdekt werden.
Daaraan moest de kaoem helpen, de wijze desapriester, die
vele geheime middelen kende, die ervaren was in tooverspreuken,
bekwaam in het maken van djimats.
En de oude vriend van Rono zou zeker helpen.
Het zou voorzichtig en verstandig zijn niet te zeggen waarvoor hij de toovermiddelen noodig had. Het zou voldoende
zijn den desapriester slechts te verzoeken om middelen voor
hem en Podikromo, die ontdekking zouden voorkomen.
Aldus peinsde Rono, en nam zijn besluit.
Toen het avond werd en de nacht den omtrek van den
berg verflauwde tegen den zwarten sterren bezaaiden hemel ;
toen de donkerte zich legerde over het bosch, en de nevels
zich legden over de akkers ; toen de desaweg ineenkromp
onder de donkerte van boomen en heggen, die ook het laatste
Het graf
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licht weerden, terwip in minder dichte duisternis de open
woonerven plekten ; toen verliet Rono zijn woning.
Hij nam geen fakkel mee.
Het was beter dat niemand zag dat hij dien avond uitging.
Hij liep langs den eenzamen desaweg.
Alle desalieden waren in hun woningen.
De erfdeuren waren reeds neergelaten.
Rono sloop als een dief die uitgaat om „te werken" langs
de erfomheiningen.
Zijn plan stond nu vast, en hij begon dien avond aan de
uitvoering daarvan.
Het erf van den kaoem, waar ook Podikromo woonde, stond
aan het ravijn.
Aan die zijde was de levende heg niet te dicht. Rono ging
niet door de erfpoort, maar hij nam zijn weg langs de helling
van het ravijn, tot hij kwam achter het erf van den desapriester.
Toen keek hij behoedzaam om zich heen, en nadat hij er
van overtuigd was dat op het erf van den kaoem geen
vreemdelingen waren, en dat niemand zijn komst had opgemerkt, kroop hij door de heg.
Op het erf gekomen zag hij weer rond, en daarop ging hij
voorzichtig naar het kleine hutje dat Podikromo bewoonde.
In het huisje brandde licht. Gebroken schijnsel viel door de
oude gevlochten bamboezen wanden. Rono ging naar den
zuidwand en gluurde door de reten.
In het eenig vertrek stond een baleh baleh. Op de baleh
baleh zat Podikromo.
Hij had een slijpsteen in de hand, en hij sleep met zorg
zijn rond grasmes.
Rono stond onbewegelijk met de oogen vlak voor de opening tusschen het vlechtwerk van den wand.
Hij schrok op. Uit een der boomen op het erf klonk de
eentonige doffe kreet van een uil.
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Weer werd het stil. 't Was donker rondom.
In het licht, dat het olielampje op de baleh baleh verspreidde,
zat Podikromo.
Hij had den hoofddoek afgelegd, den kam uit de haren genomen, die nu lang en slordig over zijn schouders en langs
zijn blooten rug vielen.
Het schijnsel van de lamp plekte glans op zijn bloote borst,
op zijn donkerbruin gelaat, en flikkerde nu en dan in het
glimmend lemmet van het grasmes.
Podikromo legde nu den steen neer, en beproefde de
scherpte met den duim. Blijkbaar tevreden greep hij het mes
bij het handvat. Nu stond hij op en zwaaide met het grasmes.
Hij hieuw met forsche rukken. Er was slag in het mes. En
scherp was het.
Rono zag dit alles.
Toen liep hij naar de deur en zei fluisterend : „Ik ben er".
Podikromo schrok. Hij legde het mes vlug onder de mat op
de rustbank, en toen, een knuppel in de hand, naar de deur
loopend, vroeg hij : „ik ? wie ?"
En het antwoord kwam : „ik Rono !"
Podikromo glimlachte. Hij had de stem herkend. Hij legde
den knuppel weg en opende de deur.
Rono trad binnen. Hij keek rond in het vertrek en vroeg
toen : „Waar is het grasmes ?"
Podikromo glimlachte weer, en haalde het mes van onder
de mat to voorschijn.
„Ge waart goed bezig", ging Rono voort.
„Hebt ge mij beloerd ? Ik zal voortaan voorzichtiger zijn,
kang. Maar voel eens, hoe scherp het is. En welk een slag
er in zit. Dat gaat door alles heen. Door alles, mas Rono. Ge
weet, wat ik mij heb voorgenomen, dat breng ik ook ten uitvoer.
Voel dit mes maar eens. 't Zal voldoende zijn. Een mes is
harder dan vleesch, kang".
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„'t Zal ook scherp genoeg zijn om 'den omo te verdelgen,
mas Podikromo. De tijger vreet het hert, de sprinkhaan vreet
den aanplant op, maar deze omo vreet mijn ziel".
„En het lichaam van Sarinah en ook dat van Aminah, als
ge niet op uw hoede zijt, kang".
„'t Zal niet gebeuren, mas. Mijn besluit is genomen en
daarover kom ik u juist spreken. Het is alleszins gewenscht
den omo te verdelgen, maar men mag nooit te weten komen
wie het ondier vernield hebben".
„Laat dat aan mij over, mas Rono. Nooit zal iemand er
achter komen wie den gevloekte heeft neergestooten.
Ik weet hoe wij het moeten aanleggen, en ik zal u mijn
plan meedeelen".
En Podikromo zette in alle nauwkeurigheid zijn plan voor
den moord op den Chinees Sam Sing uiteen. Rono luisterde
aandachtig en knikte steeds toestemmend, en toen Podikromo
zweeg, zeide hij : „uw plan komt mij uitstekend uitvoerbaar
voor, maar ik zou gaarne nog andere middelen tegen de
ontdekking aanwenden".
„Welke bedoelt ge ?" vroeg Podikromo.
„Ik zou gaarne hedenavond met u naar mijn vriend, den
kaoem, gaan en van hem de middelen verzoeken die ons
onkwetsbaar zullen maken, en ons zullen beveiligen tegen
ontdekking".
„Ik meen dat we niet goed zullen doen door iemand anders
van onze plannen op de hoogte te brengen. En vooral niet
iemand als de desapriester", antwoordde Podikromo.
„Ik ken den kaoem al zoo Lang ik leef. Ik wil zonder hem
niets doen. Het is niet noodig hem te zeggen waartoe wij de
middelen, die wij van hem vragen zullen, behoeven. Hij zal er niet
op aandringen dat te weten. Hij zal ons in alle geval helpen,
gelijk hij mij tot nu toe altijd heeft geholpen. Zeker zal hij
ons nooit noch immer verraden. Ik heb nog nooit eenige daad
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van b6ang verricht zonder zijn hulp. 1k wil, nosh kan, zonder
zijn hulp den „omo" vernielen. Laat ons nog heden avond naar
zijn woning gaan".
Rono had met veel beslistheid gesproken, en Podikromo
zag in dat aan zijn besluit niet te veranderen viel.
„'t Is goed", sprak hij, „ik had liever geen derde in het geheim genomen, maar nu gij daar op aanhoudt en de gevolgen
voor uw rekening durft te nemen, zal ik mij niet tegen uw wil
verzetten. Laat ons naar den kaoem gaan".
Hij rolde de haren in een knoedeltje, deed den kam op het
hoofd, zette den hoofddoek op, trok het jasje aan en zei : „ik
ben gereed u te volgen, mas Rono".
Op zachten zangerigen toon zegde de grijze desapriester
spreuken uit den Koran. Nu en dan haperde hij even, dan
tong hij den heelen zin opnieuw.
Zijn stem klonk als de mannen haar kenden uit het kleine
bedehuis, de Missigit, waar Vrijdagsochtend te elf uur de geloovige Mohamedanen vergaderden om te bidden, den Koran
te zingen, te buigen voor Allah die alleen groot is en wiens
profeet is Mohammed.
Rono en Podikromo naderden de woning, en nadat ze geroepen hadden, opende de desapriester zelf de deur. Het schijnsel
van de petroleumhanglamp viel over het erf, en in de lichtplek zag de priester de twee mannen staan.
Hij noodle hen binnen.
De vrouw van den desapriester en de kinderen sliepen reeds
in het achterhuis.
Op de baleh baleh in het voorhuis namen de drie plaats.
De desapriester zat tegen den huiswand, rechts van hem in
het donker, ging Podikromo zitten, en tegenover Podikromo
nam Rono plaats.
Ze zetten zich op de kruiselings gevouwen beenen. Op de
baleh baleh tusschen hen in stond de groote koperen spuwbak,
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Toen ze gezeten waren, staken ze klobots aan, die ze
zwijgend zorgvuldig hadden gedraaid.
Uit het achtervertrek Monk het zagend gesnork der slapenden.
In het woonvertrek stonden, behalve de baleh baleh, een klein
kastje, een tafel en twee bamboezen stoelen.
Op de tafel lag een stuk-gelezen Koran in Arabische karakters.
De kaoem kende geen Arabisch. Hij kon ternauwernood
, javaansch schrijven en het zeer gebrekkig lezen. Maar in de
Koranschool had hij in zijn eugd van een wijzen hadji de
voornaamste spreuken uit het hoofd geleerd, en als hij nu
's avonds, wanneer zijn huisgenooten sliepen, spreuk na
spreuk opdreunde, gelijk hij dat jaren geleden had geleerd,
dan mocht hij gaarne den Arabischen Koran voor zich op de tafel
geopend neerleggen. Dan was voor hem de stichting te grooter.
En de achting van hem die den kaoem zoo zag zitten, met
de beenen opgetrokken op een stoel, voor een tafel, hard-op
lezend uit het heilig boek, zou voorwaar nog toenemen.
Onder de kast kwam een muis uit. Het beestje liep de
kamer, in over den vastgestampten leemen vloer.
Plotseling bemerkten de slimme ronde oogjes het gevaar.
En de muis schoot weer onder de kast.
Geen der mannen lette er op.
Elk was in eigen gedachten verzonken.
Eindelijk keerde Rono zich naar den kaoem en zei : „ik
verzoek u verlof u lets te mogen verzoeken, pah kaoem".
„Vraag maar, mas Rono".
„Podikromo en ik hebben een middel noodig dat ons onkwetsbaar zal maken, en ik meen dat gij ons dat verschaffen
kunt, pah kaoem".
„Ik wed niet waartoe gij en Podikromo een dergelijk middel
zoudt behoeven. Zijt ge van plan een gevaarlijke rein te ondernemen ? ,Of hebt ge vijanden die uw leven bedreigen ? Wat
of wien vreest ge ?"
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„We vreezen niemand, ook zijn we niet bang voor eenig
gevaar, pah kaoem. 1k kan u niet alles zeggen. Slechts kan
ik u verzekeren, dat wij de djimats noodig hebben voor
een goed doel. Dat goede doel echter kunnen wij u niet
vertellen. Ge moet ons vertrouwen pah kaoem. Ook moet het
middel dat we van u verzoeken de kracht hebben ontdekking
te voorkomen".
„Ge vraagt niet weinig, mas Rono.
Ge wenscht een middel dat u onkwetsbaar zal maken, en
tevens de ontdekking zal voorkomen. Kunt ge me niet althans
zeggen, waarvan de ontdekking moet worden voorkomen?"
„Neen pah kaoem, ook dat kunnen we u niet zeggen, maar
als ge Podikromo en mij het middel wilt geven, zal ik u voor
elke djimat tien gulden geven".
„Het middel schijnt u zeer veel waard te zijn. Tien gulden
is zeer veel geld. 1k zal u echter helpen aan hetgeen ge van
mij verlangt, maar op een voorwaarde, mas Rono. Als ge die
voorwaarde vervult, zal ik u beiden de door u verlangde
onkwetsbaarheid verleenen, en u de middelen schenken die
de ontdekking voorkomen".
„Ik verzoek u mij die voorwaarden te noemen, ik ben zeker
haar te kunnen vervullen", antwoordde Rono.
Podikromo sprak niet, maar volgde oplettend het gesprek.
Hij rookte en liet de leden van zijn magere vingers knakken.
Toen Rono zweeg, werd het gesnork in het achtervertrek
weer luider hoorbaar.
In de duisternis en stilte der desa klonk de korte roep
weder van den uil. „Oet, oet", en daarop werd het weer stil
in de desa.
De desawakers sliepen dezen nacht wel zeer gerust in hun
waakhuisje. Ze , hadden den ganschen nacht de ronde nog
niet gedaan.
De lamp flikkerde, als brandde depit in den brander.
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De kaoem stond op, ging langzaam naar het midden van
het vertrek, en draaide de lamp iets hooger op.
Podikromo gaf Rono een wenk.
De kaoem ging weer tusschen zijn beide gasten in zitten.
Na een nieuw strootje te hebben aangestoken, de lucifer
van zich afstrijkende en in de holte van de hand houdende,
en na den met opium vermengden rook diep te hebben ingehaald,
zei hij : „de voorwaarde is dat gij mij morgen vergezelt naar
den landraadvoorzitter. Indien ge mij morgen hebt vergezeld
naar den kandjeng toean presiden landraad, dan zal ik u
morgen avond de verlangde toovermiddelen geven".
Rono zweeg. Hij begreep dat de kaoem de plannen doorzien
had, en nu trachtte hen van die plannen terug te brengen.
Ook Podikromo begreep dit.
Maar een overwinning van Rono op den Chinees voor den
rechtvaardigen landraad, strookte niet met zijn plannen, de
plannen die Rono nu kende, die hij moest helpen ten uitvoer
leggen.
Doch even snel zag hij in dat hij, zonder argwaan te wekken,
niet tegen het voorstel van den desapriester kon ingaan.
Rono dacht na. Voor Podikromo was hoofdzaak wraak op
den Chinees en het terugkrijgen van zijn vrouw, die nu de
huishoudster van den Chinees was.
Voor Rono echter was hoofdzaak behoud van huis en erf
en akker.
Het was beter zijn goederen in eigendom te behouden langs
den wettigen weg, indien dit mogelijk was, dan door
gewelddadige middelen. En veiliger ook, en wellicht zelfs
gemakkelijker.
Podikromo knakte de vingers en kuchte.
Maar Rono lette er heel niet op.
„Ik zal aan uw voorwaarden voldoen, pah kaoem", dus
sprak hij.
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En toen hij dit gezegd had, stond Podikromo op : „verzoek
verlof me te verwijderen, pah kaoem".
Rono stond ook op en vroeg hetzelfde.
De kaoem stemde toe, opende de deur, en sloot die achter
de mannen weer toe.
Toen ze weg waren, mompelde hij : „die moord moet voorkomen warden".
Den volgenden ochtend vroeg liepen de desapriester en
Rono het smalle pad dat den rug van den bergkam volgt en
steil naar de vlakte daalt, de tegalans doorslingert, de lagere
desa's doorloopt, en uitkomt op den weg die langs de missigit
om de aloen aloen van Temanggoeng voert.
Op den hoek staat het ruime Landraadsgebouw, een oudkazerne der pradjoerits. De groote deuren der zittingzaal
waren gesloten.
De desalieden gingen zitten op de breede stoep voor het
kantoor van den djaksa. Een oppasser, met roode bies langs
de broekspijp, kwam hun vragen wat ze verlangden.
„Uw slaaf verzoekt verlof voor kandjeng toean presiden
landraad te mogen verschijnen".
„De kandjeng toean komt vandaag niet te Temanggoeng",
antwoordde de oppasser.
„Kunt u ons wellicht ook mededeelen, ' wanneer we den
grooten heer zouden kunnen ontmoeten ?" vroeg de desapriester weer.
„Wacht even", was het antwoord.
De oppasser ging het kantoor van den djaksa in, en even
later kwam hij terug en zei : „de kandjeng toean is naar
Batavia en keert pas over tien dagen terug".
De mannen bedankten en vertrokken.
Op de passer aten ze aan een warong, en toen ze op weg
waren naar huis, zei de kaoem, zijn belofte getrouw : „dus
van avond, mas Rono".
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„We zullen zeker komen, pah kaoem", antwoordde Rono.
Maar de kaoem dacht : ik geef je de middelen, want dat
heb ik beloofd, maar ik zal wel zorgen dat ze nooit noodig
zullen zijn. We hebben nog wel tien dagen den tijd, en dan
zullen we de hulp van den voorzitter van den landraad inroepen, en zal wel blijken dat de Chinees niets meer van Rono
te vorderen ieeft.
Rono echter werd door het mislukken van den tocht versterkt in zijn voornemen zich zeif te helpen, en zich zelf recht
te verschaffen.
Zij lieten het kleine binnenland-plaatsje achter zich, en
traden in de open zonnige ruimte der velden, die wijd zich
spreiden aan den breeden ruimen voet van den Soembing.
De velden groenden. De sawahs waren beplant.
Daar lagen de vierhoekige vakken, van allerlei grootte.
Terrasgewijs waren ze kunstig opgebouwd, van den rivieroever tot waar op de helling de bevloeide sawahs grensden
aan de droogliggende tegalans.
Hier werd geplant. De vakken sawahs stonden onder water.
Het water rimpelde, en in de rimpels braken de glinsterende
zonnestralen met oogverblindende schittering.
Door de sawah ging een lange rij vrouwen. Ze hadden de
kleurige slendangs over het hoofd geslagen.
De oude sarongs waren hoog opgenomen en lieten de bruine
beenen tot boven de knie bloot.
De vrouwen, jonge en oude, gingen in een lange rij
gebukt.
Het licht speelde over de kleurschakeering der slendangs.
Het water in de sawahs weerspiegelde de rij.
Ze plantten de kleine spichtige padiplantjes. Ze namen de
plantjes uit den bundel, en duwden ze in den doorweekten
grond.
Waar ze geweest waren was de sawah van een teer groen.
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De jonge zwakke plantjes piekten op, hulpeloos naast elkaar.
Waar ze nog komen moesten, was de sawah grauwe modder.
Naakte kindertjes speelden in het water. Klommen op de
dijkjes en rolden er af, vingen insecten en lieten die weer
vliegen.
Verder op was de landman nog aan het ploegen.
Twee zware karbouwen trokken den ploeg. Aan het einde
van den langen trekboom was het juk, dat om de stevige
nekken werd gelegd. De gansche bespanning.
Het breede, scherpe, puntige ijzer doorsneed den weerbarstigen grond. De karbouwen sjokten moeizaam door den
weeken vetten laag. Ze hielden de zwaargehoornde koppen
willig gebogen.
Achter het ploegijzer stak het hout boven de sawah uit.
Het stuur. Daarop zat de landbouwer, de tani.
Hij had het rechterbeen over den ploegstaart geslagen. Het
linker sleepte door den modder.
Met een lange zweep en korte bevelen, bestuurde hij de
karbouwen, die gedwee zwenkten en keerden, liepen of stonden,
,al naar de begeerte van den ploeger.
De zon brandde meedoogenloos aan den strakken hemel.
Tusschen de sawahs lagen de desa's verspreid, als koele
oasen in een woestijn van zengende hitte.
De desa's lagen achter omheiningen der lange kromgegroeide
klapperboomen, naar Licht immers snakkende, en zich daarom
wringend en buigend om boven andere uit to komen.
Om den top kringt de onwijs-kleine bladerenkruin, waaronder de ronde groote hardbastige klappers rijpen.
In den stam zijn inkappingen, waar hand en voet van den
plukker steun vinden.
De desa's stonden in groene hagen van wuivende bamboebosschen, die de schaduwen van hun verfijnd gebladerte op
, den stoffigen grond afteekenden.

172

WRAAKGEDACHTEN.

Van de goed gewiede erven dreunde het gebonk der rijststampers. De man achter op den ploeg neuriede een gamelanwijsje. 't Was een jonge krachtige kerel en hij zong. Vanwaar
komt de worm ? Van de sawah recht naar de kali. Vanwaar
komt de liefde ? Van het oog recht naar het hart.
Op de sawah naast de zijne werd geplant.
Een der meisjes, dat in de rij der plantsters ging, richtte
zich op. Ze bracht een slip van de slendang boven de oogen
en keek een oogenblik naar den ploeger, die in haar richting
lachend, de lange zweep klappen liet.
De kaoem en Rono gingen de eerste desa door, waar het
nu, midden op den dag, stil was en eenzaam.
Op een der erven stond een warring. Een kind zat achter
het stalletje. De beide mannen van Katjepit gingen zitten,
deden hun keus uit de uitgestalte lekkernijen, aten en betaalden
en stapten weer op.
En toen ze op den desaweg kwamen, zagen ze van Temang-goeng Podikromo naderen.
Hij liep hen achterop, haalde hen in.
„'k Moest op de markt een kain koopen", verduidelijkte hij
zijn reis naar de afdeelingshoofdplaats.
Het ongeduld had hem gedreven. Hij had geen rust voor
hij wist hoe de tocht van Rono naar den landraadvoorzitter
was afgeloopen.
Vragen echter deed hij dit niet.
Maar Rono vertelde hem al spoedig dat de reis vergeefs
was geweest, en dat ze 's avonds door den kaoem geholpen
zouden worden.
De kaoem knikte bevestigend, en Podikromo had moeite
zijn vreugde niet to laten blijken.
Men hun drieen zetten ze de wandeling voort.
Achter, boven de desa, begonnen de tegalans, de drogeakkers waar tabak werd geplant, djagoeng of ketela went
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verbouwd. De weg wend steiler, en allengs kwamen ze waar
de hellingen zich uit de vlakte beginnen te heffen, waar de
dalen beginnen in te zinken tusschen twee hellingen, waar
de gladde effen voet van den berg oprijzend uiteen valt in
zijn vele geledingen. Ze kozen den bergrug waarop hun desa
hoog onder het bosch gelegen was.
Ze herkenden onder de talrijke desa's tegen den Soembing,
de hoogst gelegene, hun woonplaats.
Van verre zagen ze de groote waringin die de bron
overschaduwt.
Laat in den middag bereikten ze hun woningen.
En toen in de desa ieder ander sliep, begaven Podikromo
en Rono zich naar den kaoem. Die hen wachtte.
Ze namen plaats op dezelfde baleh baleh waar ze den vorigen
avond hadden gezeten. De kaoem wederom in het midden.
Nadat ze gezeten waren, zei de kaoem : „gij verlangt dus
van mij een middel dat u de onkwetsbaarheid verzekert. Ik
heb geen bezwaar u dat te geven. Ik vertrouw dat ge met die
gave geen onheil zult stichten, en dat ge die gave niet begeert
met kwade bedoelingen.
Ik zal u daarom de onkwetsbaarheid schenken. Maar ik
begeer van u Rono, omdat ik u van of uw geboorte ken, geen
belooning ; noch van u Podikromo, omdat ge arm zijt".
Rono noch Podikromo antwoordden.
Daarop begaf de desapriester zich naar de kast, die in het
vertrek stond. Uit den zak in zijn buikband haalde hij den
sleutel en opende de kast.
In de kast lagen kleedingstukken, maar ook pakjes papier,
enkele oude boeken, wierook, en djimats : als een steenen
bij1, een „dondersteen", een tijgerklauw, een zwijnentand.
Ook een doosje, dat de kaoem uit de kast nam en op tafel zette.
Vervolgens draaide hij de lamp zoo laag mogelijk, en riep
Rono bij zich.
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Rono kwam. Eerbiedig zette hij zich silo op den grond,,
angstig bracht hij de sembah.
De kaoem sprak : „steek uw rechterhand uit". Rono stak
hem met uitgestrekten arm de rechterhand toe.
De kaoem vatte met de rechterhand den duim en de wijs.
vinger van Rono's hand, van Rono's bevende rechterhand.
Met de linker greep hij uit het doosje een klein ivoren
stokje, dat hij zette tusschen den duim en den wijsvinger van
Rono's rechterhand.
„Knijp dit wondere stokje vast in de hand", zei hij.
Rono kneep, en de einden van het scherpe spitse stokje
duwden hem in vleesch van wijsvinger en duim.
Toen hief de oude desapriester de smalle magere rechterhand en sprak de sacramenteele, woorden :
„Onkwetsbaarheid in uw woning, onkwetsbaarheid in uw
desa, onkwetsbaarheid op den akker, onkwetsbaarheid in het
woud".
Rono onderging sidderend de plechtige handeling.
De kaoem sprak met doffe langzame stem. En nadat hij het
gezegd had, knipte hij met zijn middenvinger langs den duim
tegen het stokje, dat Rono in de mouw schoot.
Rono schrok en week terug, en bij die onwillekeurige beweging schudde hij den arm, waardoor, zonder dat hij het
merkte, het tooverstokje uit de mouw rolde.
De kaoem ving het ongemerkt zeer handig op. En hij zei
„de tooverkracht is u in het lichaam gedrongen".
Rono zwijgend, bevend, maakte de sembah.
„Nu gij, Podikromo", zei de kaoem.
Er heerschte diepe stilte. In de desa en in de kleine woning.
Het slappe lamplicht bescheen het lichtbruine beenige gelaat
van den desapriester, die zich over de tafel bukte om twee
nieuwe tooverstokjes uit het doosje to nemen. Zijn grijze haren
kwamen onder den zwarten hoofddoek uit.
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Rono ging naar de baleh baleh terug.
Podikromo, niet minder onder den indruk van het plechtig
gebeuren, stond langzaam op. Hij naderde de tafel, zette zich
silo op den grand en bracht de sembah.
De kaoem zag den vroegeren boef lang en aandachtig aan.
Podikromo sloeg de oogen neer.
„Is het voor een goed doel dat gij voor u de onkwetsbaarheid
verlangt?" vroeg hij fluisterend.
Podikromo maakte wederom de sembah, en zonder op te
zien, zei hij zacht: „voor een goed doel, pah kaoem".
„Mijn toovermiddelen beschermen niet tegen de gevolgen
van misdaad, Podikromo".
„Neen, pah kaoem".
„Mijn djimats weigeren hun pulp aan hem die bevrediging
van zijn wraak zoekt, Podikromo".
Podikromo beefde. Voor het eerst drong het met volkomen
zekerheid tot hem door, dat de verstandige desapriester hem
doorzag. De ontdekking deed hem geen oogenblik weifelen.
Hij besefte echter het gevaar dat in het wantrouwen van den
desapriester voor hem school. En deze wetenschap zou hem
te voorzichtiger doen zijn bij de ten uitvoerlegging van zijn
plannen.
Hij beheerschte zich.
Hij keek den kaoem aan toen hij antwoordde. „ik verzoek
de toovermacht slechts voor een goed doel, pah kaoem".
„Durft ge dat te zweren, Podikromo ?"
„Ik duff te zweren, pah kaoem".
Toen nam de kaoem het heilige boek in de magere
rechterhand.
Podikromo bukte het hoofd. Hij hield de handen plat op
elkaar gelegd tusschen de knieen. Hij zat onbewegelijk.
De priester legde hem den Koran op het hoofd, maar den
eed vreesde Podikromo niet. Den valschen eed, dien hij zou
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afleggen, was van to voren alle kracht ontnomen. Immers op
alle gebeurtelijkheden was hij reeds voorbereid.
Van een ouden kiai, niet minder verstandig dan de kaoem
van Katjepit, had hij een djimat gekocht, die elken eed door
hem afgelegd krachteloos maakte.
Hij had die djimat van een berucht kiai van Solo, die reeds
menigeen tegen veel geld aan djimats geholpen had. Het
toovermiddel droeg hij in den hoofddoek.
• Het toovermiddel scheidde hem van het heilig boek dat de
kaoem hem op het hoofd legde, en maakte den eed, lien hij
aflegde, krachteloos.
Met plechtige stem sprak de kaoem : ,,zeg me na de woorden
die ik u thans zal voorzeggen".
„Inggih pah kaoem".
En de kaoem die reeds vele malen den panghoeloe van
Temanggoeng en den ketib van Parakan den eed had hooren
afnemen aan getuigen, maar zich de woorden van het formulier
niet herinnerde en bovendien het eedsformulier voor beeediging
van getuigen niet had kunnen gebruiken voor dit geval, maakte
zijn eigen formulier.
En hij sprak :
„Ik, Podikromo van desa Katjepit, beloof dat ik de toovermacht die de kaoein van Katjepit mij zal verschaffen niet zal
aanwenden tot het bereiken van misdadige doeleinden. Indien
ik deze beloften niet houd, zal Goesti Allah mij tijdens
mijn verder leven alle geluk onthouden, en mij na mijn leven
eeuwig straffen".
De kaoem sprak de zinnen, woord voor woord, en Podikromo
zei hem de woorden na.
Hun stemmen klonken dof.
Plechtig zegden zij de beteekenisvolle woorden.
Angstig, niet begrijpende, zag Rono toe.
Zou Podikromo zich aan de afspraak willen onttrekken ?
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Maar waartoe diende hem dan de onkwetsbaarheid die ze
verlangden voor het plegen van de daad, hun groote daad ?
De plechtigheid had voortgang.
Na de eedsaflegging nam de desapriester de ivoren stokjes
en hij deed met Podikromo, gelijk hij met Rono gedaan had.
En na de onkwetsbaarmaking, bracht Podikromo de sembah.
De kaoem wenkte hem dat hij weder kon gaan zitten op
de baleh baleh. Maar toen de kaoem het doosje weer zorgvuldig in de kast had weggesloten, stond Podikromo op en
verzocht verlof to mogen vertrekken. Rono volgde zijn voorbeeld.
De mannen dankten den ouden priester, terwip deze hen
tot de deur uitgeleide deed.
Daar namen ze afscheid.
Bij zijn hutje gekomen stond Podikromo stil.
„Dinsdag wage", zei hij.
„Inggih" antwoordde Rono.
Op het erf naast dat van den desapriester klonk plotseling
een jammerlijk gehuil.
Een krijschend afschuwelijk geblaf scheurde de heerlijke stilte.
Het waren angstkreten van een gemartelde. Jammerkreten van
een gepijnigde. Doodsangsten uitgegild door een stervende.
Rono rilde.
Maar Podikromo raapte een steen op en smeet die met
kracht in de richting van het gehuil. En met dat de steen
neerkwam brak een pijnlijk gejank los, dat al zachter werd
en ten slotte geheel wegstierf.
„Vervloekte gladakker", gromde Podikromo, zijn woning
binnengaand.
„Slecht voorteeken", huiverde Rono, en hij greep de djimat
in den hoofddoek onder het huiswaarts keeren.
Bok Rono en de kinderen lagen naast elkaar op de baleh baleh.
Ze sliepen. Rono trad op de baleh baleh toe.
Aminah, zijn dochtertje lag op den rug. De handen had ze
Het graf
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onder het hoofd. Op de ronde bruine wangen bloosde een
blos. Want de vrouwen en kinderen van de bergdesa's hebben
de frissche tint waarmee de koele bergwind en de ijle lucht
de wangen verft. Het zwarte lange haar hing om de schouders.
Ze had de korte wollen deken afgewoeld. De fijne wenkbrauwenboog lijnde het effen voorhoofd af.
Ze was mooi, zijn oudste dochtertje, zijn Aminah. Zeker,
binnenkort zou ze huwen met een der fiksche jonge kerels uit
de desa, met den zoon van den kamitoea. Ze zou het goed
hebben, want Kartodinomo was rijk in grond en vee.
Mooie gebatikte sarongs zou ze hebben en zilveren kabajaspelden en zilveren oorknoppen.
Rono stond voor de baleh baleh. Zijn oogen liefkoosden
het mooie lieve kind.
Hij streelde de bloote voeten.
En Aminah schrok wakker, ze ging overeind zitten, wreef
zich de oogen en verschrikt riep ze : „Wie ? wie ?"
Maar Rono suste haat.
„Ik ben het, je vader, wees niet bang, slaap maar gauw
weer in, mijn klein lief meisje".
Aminah lachte.
„O, vader, zijt gij het ? 1k droomde zoo ellendig".
„Wat droomde je, mijn lief klein meisje ?"
„O ik droomde zoo naar. 1k droomde dat de leelijke Chinees
die hier eens met u kwam praten, mij achtervolgde. 1k
droomde dat ik hard wegliep, maar de Chinees mij bij de
voeten greep. Toen schrok ik wakker. En toen waart gij het,
mijn lief vadertje".
„Ja mijn lief meisje, ga maar gerust slapen. Niemand zal je
ooit kwaad doer. Vadertje zal wel over je waken".
En Rono drukte den news tegen de rechterwang van zijn
dochtertje. Hij streelde liefkoozend haar haar.
„Ga maar weer slapen, mijn oogappeltje", zei hij.
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Aminah ging liggen en Rono dekte haar toe.
Toen ze sleep, nam hij zijn grasmes, en in de voorgalerij
gegaan, sleep hij het tot het glinsterde in het lamplicht.
En hij mompelde : „Dinsdag wage".
Gelijk de haat Podikromo kracht had verleend met een
steenworp het slechte voorteeken to verdrijven, aldus verjoeg
de liefde van Rono, al wat hem van het misdrijf had kunnen
weerhouden.
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X.
De moord.

D

INSDAG wage kwam met een druiligen ochtend.

De wolken hingen laag om den Soembing.
De boschrand was van uit het dal niet zichtbaar en
de bergwereld begon bij de groenende akkers boven de desa.
De zon scheen droef door wazige witte wolkensluiers. De
paden glommen nog vochtig en de smalle straten van Parakan
waren modderig van den regen die den ganschen nacht gevallen was.
't Was droefgeestig somber weer, een van die weinige droeve
ochtenden in den oostmoesson, als de voile klare dag maar
niet doorbreken wil, en pas tegen het middaguur de zon uitkomt
in voile glorie en de wind de wolken naar zee drijft en de
helle blauwe lucht ontplooit.
Reeds acht uur was het, maar Loch stil op straat. De inlanders
gaan niet graag door den regen. Dus bleven ze thuis tot het
weer opklaarde. Zoo was het stil ook in de Chineesche toko's.
De nauwe bochtige straatjes lagen eenzaam en verlaten.
Baba Sam Sing opende de deur van zijn woning en kwam
in de voorgalerij.
De verleidelijk mooie, mollige Sarinah volgde hem.
Baba Sam Sing kneep haar in de ronde bloote armen. Ze
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lachte. „Ik ga vandaag naar een desa die jij wel ke pt", zei
hij, haar op den blooten hals kloppend.
„Wat ga je in Katjepit doen ?" vroeg zij.
„Ik moet Rono spreken. Hij heeft nog schuld aan me. 1k
ga hem eens vragen of hij die betalen kan, en misschien breng
ik een lief klein meisje mee, om jou to helpen".
„Of jou", lachte Sarinah, „hoe groot is dat meisje ?"
Baba Sam Sing wees met de hand de grootte van een kind
van ongeveer veertien jaar.
„Van wie is zij het dochtertje ?" vroeg Sarinah weer.
„Van Rono".
„Dacht je dat Rono Aminah, de kleine mooie Aminah, mee
,you geven aan jou ?" riep Sarinah en het bleek wel uit den
toon waarop ze sprak, dat het haar spijten zou voor het aardige
onschuldige kind.
„Hij zal wel moeten, want antlers koop ik al zijn gronden.
1k koop ze op jou naam, zooals ik je beloofd heb", grinnikte
de Chinees.
„Toth hoop ik dat hij het kind je niet geeft".
„Hij zal wel moeten. Hij zal liever zijn dochtertje hier goed
verzorgd willen zien, dan met zijn heele gezin uit zijn huis
worden gejaagd".
„Je goede verzorging ken ik", lachte Sarinah.
„Als ze het heeft als jij het nu hebt, kan ze toch
tevreden zijn, duifje", zei de Chinees, haar weer in den arm
knijpende.
„Zoo'n klein kind en jij !"
„Je bent jaloersch".
„Ik jaloersch ? Dat ben ik nooit geweest. Dan zou jij het
ook wel kunnen zijn. Maar zoo'n lief klein kind bij jou ! 1k
zeg je je krijgt Aminah nooit".
„Van avond breng ik haar mee. Je kunt wel vast de mat
en de matras op haar baleh baleh leggen".
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„Daarmee zal ik maar wachten tot jullie samen thuis komen ?"
hoonde Sarinah, naar binnen gaande.
Baba Sam Sing haalde nu de notarieele acte uit de kast en
stak die in den zak. De prijs voor Aminah.
Daarna zette hij den ouden stroohoed op, stak de voeten
in sandalen, nam het Japansche regenscherm onder den arm
en ging op weg naar Katjepit.
In Parakan ontmoette hij maar een zeer enkelen voorbijganger.
Op den weg buiten het plaatsje was het nog stiller en op
den desaweg naar Gandoesari liep niemand. Slechts in de
steenen poort, die aan het begin van den desaweg staat en
toegang geeft tot den heerendienstweg, zaten een tweetal
vrouwtjes achter haar uitstalling eetwaren.
Wie hem tegenkwam, kende hem, maar door niemand werd
hij gegroet.
Al zagen hem dus maar enkele desalieden dien regenachtigen
ochtend den weg naar desa Katjepit inslaan, daar waren er
toch die hem zagen.
De Chinees liep met kalmen pas en tegen den middag bereikte hij de bergdesa en even later de woning van Rono.
Baba Sam Sing ging het erf op.
Het was zeer stil en eenzaam.
De gansche desa scheen wel verlaten. 't Was droog, maar
de witte wolken hingen laag boven de desa.
De desalieden waren in hun woningen.
't Was somber weer. De duiven koerden niet. In de windstilte hingen de bladeren slap en bewegingloos.
Baba Sam Sing keek eens rond.
't Was hem alles zoo vreemd dien ochtend.
Het gesprek met Sarinah, de eenzame wandeling fangs de
verlaten vochtige wegen, het sombere Joffe weer op dien
oostmoesson morgen, alles stemde hem onaangenaam.
Meer dan eens was de gedachte onderweg bij hem opge-
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komen een anderen gunstiger dag te kiezen voor zijn bezoek
aan Rono, en van dezen somberen tocht nog terug te keeren,
maar zijn begeerte naar het bezit van de kleine mooie onschuldige Aminah, en de angst door Sarinah te worden uitgelachen, deden hem de reis voortzetten.
Dus stond hij op het stille verlaten erf van Rono. En riep
met zijn brouwende stem. De huisdeur ging open.
Rono trad in de voorgalerij.
Hij had niet anders aan dan een kort zwart broekje. Het
magere behaarde bovenlijf was bloat. De zwarte haren hingen
los op den rug.
Hij bleef staan, keek den Chinees strak aan, maar zei geen
woord. De houding van den anders zoo beleefden, onderdanigen Rono bevreemdde den Chinees wel zeer.
Want hij begroette den voornamen gast, zijn schuldeischer,
die toch het lot van hem en zijn gezin in handen had, niet
eens. Hij noodde hem niet binnen te komen. Ook hood hij
niet zijn verontschuldiging aan dat hij geen kain en hoofddoek droeg. Hij stond in de voorgalerij en keek den Chinees aan.
Baba Sam Sing schrok van de vreemde houding van Rono,
hij voelde den stekenden, schier dreigenden blik der zwarte
oogen als een gevaar.
Maar hij kon noch wilde terug.
Dus trad hij op Rono toe.
Hij wist hoe met Javanen om te gaan.
Tientallen jaren woonde hij nu reeds op Parakan, en hij
was nooit bang geweest brutale schuldenaren kras aan te pakken.
Allerminst de onbeholpen, goedige kerels uit de bergdesa's.
Hij ging de voorgalerij in en zei :
„Ik wensch je te spreken Rono".
Rono antwoordde niet, maar liet den Chinees de woning
binnen gaan. Hij ging achter hem aan en sloot de deur.
De Chinees die de houding van Rono hoe Langer hoe
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vreemder begon te vinden, maar door brutaliteit dacht te
kunnen winnen, was gaan zitten op de baleh baleh.
Nu nam Rono ook plaats, zonder zich vooraf verder te kleeden.
„Ik zal je wel klein krijgen", dacht de Chinees, „ik heb in
Parakan gevaarlijker sujetten getemd".
En toen ze beiden gezeten waren, zei hij :
„Ik kom eens hooren wanneer jij je schuld denkt af te
betalen".
Rono keek den Chinees weer aan met zijn dreigenden
donkeren blik. Maar antwoordde niet.
In de voorgalerij kraakte een bamboe.
Onwillekeurig keerde Rono het hoofd in de richting. Hij
glimlachte schier onmerkbaar.
Doch baba Sam Sing die ongerust werd en wien niets
ontging vroeg op ruwen toon : „wat gebeurt daar ?"
Rono glimlachte en hij sprak voor het eerst.
„Een muffs zeker", zei hij.
De Chinees zette zich op iets verderen afstand van Rono
en herhaalde zijn vraag.
„Ik vraag u wanneer ge uw schuld denkt af te betalen ?"
In plaats van te antwoorden, draaide Rono het haar in
een knoedeltje en stak het op het hoofd vast met den ronden
hoornen haarkam.
Baba Sam Sing werd angstig.
Zoo was hij nog nooit behandeld door den gedweeen javaan.
„Als je niet betaalt, laat ik al je goederen verkoopen", vie!
hij uit.
Maar Rono scheen dat gansch gewoon te vinden.
„Ga je gang", zei hij in laag Javaansch.
Toen werd Baba Sam Sing werkelijk bang.
„Ik wou juist eens met je praten, misschien is er wel een
middel om je van de schuld af te helpen, zonder dat het je
te veel kost", begon hij vriendelijk.
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Rono keek niet eens naar hem.
Hij tuurde naar den huiswand, waar de gedek kraakte.
„'t Zou toch wel hard voor je wezen uit je huis te worden
verjaagd", ging baba Sam Sing voort.
Rono lachte. De Chinees keek verschrikt op.
„En van je erf, dat toch van je vader en je grootvader
heeft gehoord", ging hij voort.
Rono keek den Chinees aan en vroeg plotseling :
„Zeg wat je wilt, en verveel me niet langer dan noodig is".
Was de Chinees in zijn eigen woning geweest of ergens
anders in Parakan waar hij zich volkomen veilig wist, dan
had Rono alleen voor dit antwoord een trap of een slag gehad.
Maar nu was baba Sam Sing te zeer verbaasd en beangst
over de houding van den anders zoo beleefden desaman, dat
hij hem zonder te antwoorden, verschrikt aanstaarde.
Na eenige oogenblikken stond hij op.
„Er valt vandaag niet met je te praten. 1k kom nog wet
eens terug", sprak hij, den hoed opzettende.
De gedek-wand kraakte luider dan eerst.
„Vraag vergeving baba", zei Rono, op den gewonen
onderdanigen toon, „ik verzoek u weer te gaan zitten en mif
uw plan mee te deelen".
De Chinees dacht : op die manier is hij dus nog wel klein
te krijgen.
Hij glimlachte en ging weer zitten.
„'t Is beter dat we goede vrienden blijven, mas Rono, laat
ons eens kalm praten".
„Ge hebt gelijk, baba, laat ons als goede vrienden kalm
samen praten. Wil dus het doel van uw komst meedeelen",
antwoordde Rono, nu zeer beleefd.
In de voorgalerij was het stil.
„Ge weet dat ge mij een groot bedrag aan geld schuldig
zijt. Feitelijk zou ik het geheele bedrag nog van u kunnen
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opvorderen, want ik heb de schuldbekentenis nog in mijn bezit".
„Maar ik heb u toch mijn oogst afgedragen?" zei Rono.
„Dat zal ik geenszins ontkennen, maar de opbrengst van
uw oogst is zeer tegengevallen, en goed uitgerekend, zijt ge
aan hoofdsom, rente en boete mij nog vierhonderd gulden
schuldig. Nu is er wel beslag gezegd voor het geheele oude
bedrag, maar ik wilde u een voorstel doen, waardoor ge, als
ge slim genoeg zijt om het aan te nemen, uw schuld geheel
kunt delgen zonder een cent te betalen".
De wand achter den Chinees kraakte even en het was Rono
alsof iemand tegen den wand leunde, die het woonvertrek
waar de mannen zaten te praten, scheidde van het slaapvertrek.
De Chinees merkte het niet.
„Last uw voorstel maar eens hooren baba", zei Rono kalm.
„Den vorigen keer toen ik hier was, heb ik op uw erf een
klein meisje gezien", zei de Chinees op fluisterenden toon,
-en zich naar Rano voorover bukkende.
En toen hij dit gezegd had, werd de tusschendeur die naar
de slaapkamer leidde, langzaam, onhoorbaar geopend.
Rono keek den Chinees aan, maar toch ontging het hem
niet dat door de deur Podikromo binnenkwam.
Podikromo, evenals Rono, slechts gekleed in een kort zwart
broekje.
In de hand hield hij het scherp geslepen mes.
Rono zag hem nailer sluipen.
Hij zag hem naderen de baleh baleh waarop hij met den
Chinees zat te praten.
Hij zag hem het mes neerleggen op de baleh baleh, achter
den Chinees.
„'t Zal mijn dochtertje geweest zijn", antwoordde Rono eventens fluisterend.
„ja, 't was uw dochtertje, Aminah heet ze, geloof ik".
„Zeker heb ik een dochtertje dat Aminah heet".
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„Over Aminah wou ik u spreken".
„Ge moogt spreken baba".
„Aminah kan de schuldbekentenis voor u terug verdienen".
„Ik begrijp u niet baba".
„Ik meen wat ik zeg, uw dochtertje Aminah kan uw huis,
uw erf, uw tegalan van het beslag bevrijden".
„Mijn klein dochtertje kan toch niet werken", zei Rono, als
niet begrijpend.
Maar nu haalde de Chinees de notarieele akte uit den zak.
Podikromo stond viak achter hem.
„Uw kleine lieve Aminah zal niet behoeven te werken. Ze
zal het goed bij me hebben", fluisterde baba Sam Sing.
En toen hij het gezegd had, sprong hij met een schreeuw
overeind, want Podikromo had hem onder den uitroep : „Even
goed als Sarinah", de akte ontrukt.

De Chinees stond voor de baleh baleh. Podikromo stond
tegenover hem, de notarieele akte in de hand.
„Nat wilt ge ? Dat is diefstal. Hier de akte", riep de Chinees, in
zijn woede en in zijn begeerte de akte terug te krijgen alle
voorzichtigheid vergetende.
„Wat praat gij van diefstal, jij vrouwen-dier, hoonde
Podikromo.
Doch baba Sam Sing liep op hem af, om hem de akte te
ontrukken.
„Pak aan Rono", riep Podikromo, en wierp het stuk op de
baleh baleh waar Rono nog zat.
Maar toen de Chinees zich omkeerde om de akte op te
rapen, zag hij Rono vlug van de baleh baleh springen, een
grasmes in de hand.
Toen schoot den Chinees de bliksemende gedachte door
het hoofd dat het hier om zijn leven zou gaan.
En hij gilde : „Help I moord" !
„Zwijn" gromde Podikromo van achter op hem aanvallend.
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Hij sloeg hem de klauwende vingers om de keel, en met
een ruk smeet hij den Chinees achterover op de baleh baleh.
De Chinees vocht als een krankzinnige. Hij trapte en sloeg.
„Vlug Rono, sla den gevloekte dood", riep Podikromo halfluid, den Chinees op de baleh baleh gedrukt houdende, hem
met de sterke handen de keel, dichtknijpende, dat hij geen
geluid meer geven kon.
En Rono, het gevecht ziende, waarop hij gerekend had,
waarop hij gewacht had, sprong toe.
Het mes in de hand. Hij vloog op de baleh baleh en liet
zich met kracht vallen op den Chinees.
De worstelende man trapte hem tegen bulk en borst.
Rono voelde het niet eens.
Het wilde Bier was in hem ontwaakt.
Hij dacht niets meer, hij wist niets meer.
Hij zag niet antlers dan de kleine Aminah in de armen van
den „omo".
Zijn gelaat was wreed vertrokken.
Zijn oogen zagen bloed. Hij hijgde naar adem.
„Aminah" steunde hij.
Met de linker hand greep hij de slaande rechter van den
Chinees en drukte die met kracht op de baleh baleh.
,,Sla den gevloekte dood", gromde Podikromo, den Chinees
de keel steeds dichter toesnoerend.
Toen zwaaide Rono het grasmes en met den botten rug
trof hij baba Sam Sing met kracht op het voorhoofd.
De Chinees trapte en sloeg nog een maal.
Dan vielen armen en beenen slap neer.
Podikromo perste to dieper de nagels in het vleesch van
zijn hals en nek.
„Omo", siste Rono.
„Bewusteloos, maak hem af", snauwde Podikromo toen.
Rono stond bewegingloos.
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Daarom liet Podikromo den weerloozel Chinees los, _nam zijn
kapmes, en zwaaide het, sloeg toe, trof den Chinees in den
hals met forschen nijdigen houw.
„Voor Sarinah" riep hij zegevierend.
Uit een diepe snee spoot bloed, de mannen zagen den fijnen
rooden straal uitspuiten. Ze rooken de weee lucht. Ze smakten
met de lippen, als smaakten ze bloed. Toen overmeesterde
hen de krankzinnigheid.
Onder scheldwoorden en verwenschingen hieuwen ze op
den bewustelooze in.
Het bloed kleurde de kleeren, droop langs de bevlekte
baleh baleh, liep in straaltjes over den leemen vloer.
De mannen hakten en hieuwen en korven.
In hun krankzinnige woede stootten ze scheldwoorden uit
en de namen : „Sarinah", „Aminah".
Maar eindelijk bedaarde de waanzinnige woede.
Podikromo kwam het eerst tot bezinning.
„De gevloekte is flood, laat ons ophouden", zei hij, nog
bevend van woede en hartstocht.
En Rono hield plotseling op. Hij zag om zich heen. Hij
keek naar het schrikkelijk verminkte lijk van den Chinees.
Toen keek hij naar het bebloede mes, zijn bebloede handen.
Hij voelde het klamme kleverige bloed aan gelaat en borst.
Verbilsterd, als ontwakend uit een gruwzamen droom, staarde
hij het lijk aan.
„Omo" mompelde hij.
„Kom tot je zelr, zei Podikromo zich weer meester : „we
moeten den omo in den grond stoppen en de kamer reinigen".
Rono antwoordde niet.
Doch toen Podikromo er nog eens op had aangedrongen
dat ze de gevolgen van hun daad zouden uitwisschen, scheen
hij to begrijpen wat van hem verlangd werd.
„Ja", mompelde hij : „de omo wegstoppen".
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't Was goed dat Podikromo, de ervaren boef, alles vooraf
zoo goed had geregeld.
Op Rono viel niet te rekenen.
Hij kon hoogstens bevelen uitvoeren.
In het keukenvertrek zaten bok Rono en de kinderen. Ze
wisten dat de Chinees binnen was. Met verwondering hadden
ze Podikromo zwijgend door de keukendeur de woning zien
binnenkomen.
Met verbazing hadden ze hem door den tusschenwand zien
spieden.
Verschrikt hadden ze hem, met het kapmes in de hand, sluipend als een misdadiger het woonvertrek zien ingaan.
Bok Rono had begrepen, maar de kinderen vreesden voor
eenig onheil, ze wisten zeif niet welk.
Doch de angstkreet van den Chinees had hen op doen springen.
Ze stonden en staarden elkaar aan. Toen keken ze naar den
tusschenwand.
De jonge Rono wilde door de gedek-reten gluren, maar bok
Rono hield hem tegen.
Ze hoorden in ontzetting de vreeselijke worsteling in het
voorvertrek. Ze beluisterden in verschrikking de ruwe gedempte
kreten, het gestommel op de baleh baleh, het scheiden en het
vloeken en Aminah sidderde toen ze tusschen de doffe uitroepen Naar naam hoorde.
Toen werd het stil, maar even later hoorden ze Podikromo
met Rono praten.
't Was afgeloopen, maar niemand dorst te gaan zien wat er
geschied was.
,,Waar zijn de zakken nu ?" vroeg Podikromo.
Rono keek wezenloos naar zijn bebloede handen, naar
den bloedplas op den vloer, naar het bebloede lijk op de
baleh baleh.
Jas en broek was gescheurd en rood bevuild. De hoed lag

DE MOORD.

191

stuk getrapt in een bloedplas op den leemen vloer, waarin
het vocht langzaam wegtrok.
Het lijk van den Chinees lag op de baleh baleh, achterover.
Het hoofd, half van de romp gescheiden, hing over den rand
van de rustbank. De glazige oogen staarden als vol ontzetting.
De linkerarm hing slap, met de bebloede schier afgekapte
hand haast op den grond.
Tot Rono kwam de bezinning wat zijn krankzinnige woede,
zijn zucht tot behoud, zijn liefde tot zijn dochtertje had uitgericht.
Langzaam drong tot hem door tot welke misdaad hij in
staat was geweest.
Op de baleh baleh lag de notarieele akte, met bloed bevlekt,
met het bloed van den Chinees.
„Bloed, bloed !" mompelde Rono.
„Ja, natuurlijk, bloed", snauwde Podikromo. „Praat geen
onzin, help mee den omo op te ruimen. Of wil je opgehangen.
worden ?"
„Opgehangen ?" schreeuwde Rono, en die angstkreet deed
bok Rono sidderen en de kleinste begon te schreien.
Maar Rono was nu volkomen ontnuchterd.
„Geef de zakken, kang", drong Podikromo aan.
Rono bukte en haalde onder de baleh baleh twee goeni
zakken vandaan. Podikromo pakte ze aan.
„Neem op" gebood hij, op het hoofd van den Chinees wijzende..
Maar Rono durfde het lijk niet aanraken.
„Lafaard" schold Podikromo, „door jou schold komen we
allebei aan de galg. Pak aan, den zak".
Hij smeet Rono den zak toe ; greep het lijk bij de schouders
en bracht het in zittende houding. Het hoofd viel scheef op
den schouder.
„Gooi den zak er over", gebood hij toen.
Rono naderde langzaam. Hij opende den zak en liet die
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ever hoofd en schouders van den dooden Chinees vallen.
„Gelukkig" zuchtte hij, toen het bebloede hoofd bedekt was.
„Nu bier", beval Podikromo weer, de beenen optillende.
Rono nam den anderen zak en schoof dien over de beenen.
De uiteinden van beide zakken sloten over elkaar.
Podikromo nam een stuk touw waarmee de koe vastgebonden was geweest, en snoerde de zakken om het middel van
het lijk vast aaneen, zoodat het geheel een langwerpig pak
werd in goenizakken gewikkeld.
Toen het lijk niet meer to zien was, werd ook Rono behulpzamer. Samen legden ze het pak op den grond. Podikromo
gaf er een schop tegen.
„Van jou zal Sarinah geen plezier meer hebben", grinnikte
hij. Rono nam een langen draagstok die in den hoek van het
vertrek stond.
De draagstok was Langer dan het pak. Ze bonden den
-draagstok aan het pak vast, en tilden toen elk een uiteinde
van den stok op.
„Voldoende", lachte Podikromo, als een koelie die een
vracht taxeert.
Maar Rono lachte niet.
Ze schoven daarop de vracht onder de baleh baleh. Vervolgens trokken ze hun bebloede broekjes uit en andere aan. De
vuile legden ze op het pak.
„Geef je patjol", verzocht Podikromo, en toen Rono hem
zijn patjol gegeven had, spitte Podikromo den vloer om.
Ze trapten den vloer weer vast aan, tot alle bloedsporen
verdwenen waren.
Toen riep Rono zijn vrouw.
Ze kwam langzaam in het vertrek.
Angstig keek ze naar Rono, daarop naar Podikromo en toen
-ze de bloedstrepen en spatten op hun naakt bovenlijf zag,
bedekte ze haar oogen met de handen.
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„Ik verzoek je water te brengen", zei Rono.
Bok Rono ging en keerde terug met een ronde aarden pot
met water.
Nu wieschen de mannen het gelaat, het bovenlijf en de
handen. En toen ze zich van alle bloedsporen gereinigd hadden,
begonnen ze met alle kracht de baleh baleh te reinigen.
„Het eerste plan was beter geweest", mopperde Podikromo
onder het boenen.
r
„We hadden geen messen moeten gebruiken", antwoordde Rono.
„Omo's zijn taai", verontschuldigde Podikromo zich : „ik
kon hem met de handen alleen niet vernietigen".
Maar een plek in de baleh baleh was te bloed-doordrongen.
Vlug besloten nam Podikromo het mes, en kapte een gat in
de baleh baleh.
Met het stuk gedek ging hij naar de keuken. De kinderen
weken terug.
Hij smeet de bamboe in het vuur, dat knetterende de sporen
van de misdaad uitwischte.
Daarna inspecteerde hij het gansche vertrek en toen hij tot
de overtuiging was gekomen dat er geen vrees voor ontdekking meer bestond, legde hij het grasmes en het kapmes,
met de roode roestige, nog vochtige, vlekken op lemmet en
heft, op het pak onder de baleh baleh, ging zitten en stak
een strootje aan.
Ook Rono begon te rooken.
Zwijgend wachtten ze den avond.
Op den somberen dag viel de duisternis vroeg.
Bok Rono kwam binnen. Ze zette twee kopjes koffie op de
baleh baleh, en een groot bord met rijst en Lombok.
Ze sprak niet. Ze keek schuw het vertrek rond. Van de
tafel nam ze het olielampje. Ze wilde het op de baleh baleh
zetten, maar toen ze bij de baleh baleh kwam, stootte ze met de
rechtervoet tegen het pak dat daar onder lag.
Het graf
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Met een gil week ze terug. Het blikken olielampje vie! op
den grond en het licht doofde.
Bok Rono snelde het vertrek uit.
„Ze heeft alles gezien en gehoord" bromde Podikromo, ,,zeg
haar dat ze er ook aangaat als ze mij verraadt".
„Ze zal zwijgen", zei Rono dof.
Podikromo raapte het lampje op, stak het weer aan.
De mannen aten en dronken.
„Nu", zei Podikromo kortaf, opstaande.
Rono stond ook op.
Ze bukten en trokken het pak onder de baleh baleh uit.
De messen duwden ze vast op het pak tusschen de
bindtouwen.
,,Neem op", gebood Podikromo.
Rono gehoorzaamde.
Dus tilden ze samen het pak op aan den draagboom, en
legden het op de rechterschouders.
Podikromo voorop, Rono achteraan.
Zoo verlieten ze in den donkeren, stillen avond het:erf.
Podikromo had een fakkel in de hand, maar ontstak
die niet.
Het motregende. 't Was dampig en koud.
In de desa waren de erfdeuren reeds gesioten.
Van verre, flauw hoorbaar slechts, klonk de eentonige stem
van den desapriester die het avondgebed zegde.
Toen Rono dit hoorde, gedacht hij zijn onkwetsbaarheid.
Hij bevoelde den hoofddoek.
De zekerheid niet ontdekt to zullen worden stelde hem gerust.
Hij had geen berouw over de daad.
Hij had een schadelijk wezen vernield.
Gelijk hij de rups doodkneep, die zijn aanplant bedreigde ;
gelijk bij de kakkerlak met de voet knapte, die zijn kleeren
vernielde ; gelijk hij de muskiet doodsloeg die hem plaagde,
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zoo had hij den omo, het schadelijk wezen, dat het geluk
van ziju gezin in gevaar bracht, vernietigd.
Maar na de daad, had hij verschrikt de gevolgen gevreesd,
en vooral het woord „opgehangen", had hem al die onzettende
gevolgen in een woord voor oogen gesteld.
Doch nu gaf de stem van den kaoem hem kracht de misdaad tot het einde toe te volvoeren.
De mannen droegen den zwaren last op de schouders de
desa uit, en Podikromo volgde den weg dien hij ook met de
gestolen koe was gevolgd.
De regen was den boef zeer welkom.
De voetsporen zouden te eer uitgewischt zijn.
Buiten de desa gekomen, stak Podikromo de fakkel aan.
De Soembing was schuil achter het dichte regenfloers.
Bij het weifelende fakkellicht daalden de beide mannen met
het pak dat ze aan den draagstok droegen, nu op de rechter,
dan op de linkerschouder, in het ravijn af.
Door de boomkruinen ging een suizend zuchten.
Podikromo liep onverschillig voort, behoedzaam het pad
verkennend dat hij zich baande.
Nu en dan greep een uitstekende tak de ruige goenizakken.
Podikromo vervloekte den dooden Chinees, dien hij nu nog
dragen moest door den kouden donkeren nacht, door het natte
geheimzinnige bosch.
Maar Rono loerde schuw rechts en links, en als de vracht
op de andere schouder moest gelegd, keek hij angstig achter
zich. De mannen praatten niet samen.
Daar brak het bruisen van de beek in de diepte van het
ravijn, door de boomen.
Podikromo en Rono daalden in de beek af, ze gingen stroomafwaarts.
Het bruisen werd luider.
In het dichte bosch stortte de waterval.
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Het water schuimde boven den val over groote ruwe rotsblokken. Dan viel het water in vrijen val van eenige meters
hoogte. Onder den val was een diepe kom door het water
uitgehold. En uit de kom streomde de beek over de rotsen
verder het dal tegen.
De regen had opgehouden to vallen.
Door de toppen van het hoogrijzend geboomte was de nu
lichtere lucht zichtbaar en door een gat in de donkere wolken
zond de maan mat schijnsel.
Podikromo stond stil. Ook Rono stond stil.
„We zullen het pak hier afsmijten", zei Podikromo op den
waterval wijzend, „daar zal de omo goed opgeborgen zijn".
Rono knikte toestemmend.
„Niemand zal hem daar vinden", zei hij goedkeurend.
Toen nam Podikromo zijn bevlekt kapmes dat hij op den
tocht door het bosch in de hand had gehad, en wierp het
van den hoogen wal.
Ze handen het pak nog op de schouders, Podikromo zette
de voeten vast tusschen de hoog overschuimende rotsblokken.
Hij keek over den rand, en bij het nu helder maanlicht zag
hij het mes glinsterend in de diepe kom storten.
Rono hoorde het plompen.
„Diep genoeg", mompelde hij.
„Nu de omo", zei Podikromo.
Ze tilden het pak in de goenizakken van de schouders.
Podikromo greep met beide handen het hoofdeinde, Rono het
andere uiteinde.
Toen legden ze het zware pak aan den rand van den waterval.
Het schuimende water bruischte er over.
„Ajo", gebood Podikromo.
Op dat bevel gaven ze beiden tegelijk het pak een duw.
Het rolde over den rand.
Het vallende water plaste er op.
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Podikromo en Rono Bogen zich zoo ver mogelijk voorover.
Het ingepakte lijk viel met groote snelheid tangs en door
den waterval.
En plonste in de kom. Het water spatte hoog op. De slag
van den val, het ketsende geluid waarmee het wateroppervlak
opgescheurd werd, overstemde het dreunend rumoer van het
vallende water.
Toen stroomde de beek verder.
„Verdwenen", zuchtte Rono.
„Geluk, kang", zei Podikromo, „daar zal niemand het lijk
van den gevloekte zoeken, en wie het hier in de buurt zoeken
mocht, zou het nog niet vinden".
„Ge hebt uw plannen goed gemaakt, en ze goed uitgevoerd.
ik ben u dankbaar omdat gij mij hebt gered, kang, mijn gezin
en mij".
„En Sarinah", voegde Podikromo er aan toe.
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XI.
De ontdekking.

B

EN veehoedertje uit desa Gandoesari dreef de geiten

van zijn vader tegen den berg op.
Hij ging langs een rand van het ravijn, waaraan
hooger op ook desa Katjepit is gelegen.
Bij Gandoesari is het ravijn nog niet zoo diep, loch de
wanders zijn met dicht bosch begroeid en de desaman komt
maar zelden in het diepe donkere woud.
Het veehoedertje hoedde de geiten langs den bergrug, en
toen de warmte hem loom deed weerliggen op de bergweide,
dwaalde een der geiten of van de kudde.
Het veehoedertje merkte het verlies pas veel later, maar
zoodra hij de geit miste, sprong hij vlug overeind.
Hij riep een der vriendjes toe op de geiten te passen en
ging er op uit de verdwaalde te zoeken.
Vergeefs zocht hij op de bergweide en langs de wegen, en
bang zonder de geit thuis te komen, waagde hij zich in het
bosch. Al verder doolde hij rond en eindelijk stond hij bij den
waterval. Hij kende den val wel. Hij was er meermalen geweest met zijn vriendjes om te baden in de kom onder den
val, en de frissche breede stroomen te laten neerkietteren op
den bruinen blooten rug.
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Om den plas zoemden muskieten en dikke zwarte vliegen.
Zonnestralen speelden op het schuimende water. Insecten
schoten door de kom.
Maar wat was dat ?
Het veehoedertje verschrok.
Hij werd gewenkt. Een hand wenkte hem. Een bleeke slappe
hand wuifde boven het schuimende water. De hand door de
zon beschenen, stak uit de kom op, en wenkte, wenkte. Met
den val van het kletterende water dat de oppervlakte van den
plas in stage beroering hield, zwaaide de hand, de bleeke,
de slappe, mee been en weer.
Het jongetje gilde. Hij rende de helling op. Huilend en
jammerend.
Hij vergat de geiten, de gehoorzame en de ongehoorzame.
Slechts de slappe bleeke wenkende hand zag hij.
De hand die hem achtervolgde door het stille bosch. Hem
te grijpen trachtte.
Huilend kwam hij de desa Gandoesari doorgehold.
Gilde : „de hand, de hand".
De menschen op de erven, langs den weg, keken hem
nieuwsgierig, verschrikt, angstig na.
Maar het jongetje holde het . erf van zijn vader op, stormde
het hutje binnen, viel zijn vader om den hals, verborg het
behuilde snoetje in de kleeren van zijn vader en gilde buiten
zichzelven van angst : „de hand, de hand".
En toen zijn vader hem gestild had en gesust had, deed
hij het vreeselijk verhaal van de bleeke, slappe hand onder ,
den waterval, de hand die hem gewenkt had.
Dat behoorde het dessahoofd te weten.
De vader ging met het kind naar diens woning, waar het
veehoedertje vertelde wat hij gezien had, in den kom onder
den waterval.
Het desahoofd moest op onderzoek.
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Hij liet den kentongan slaan, en op het luid bevel naderden
de andere desabestuurders, aan wie het desahoofd vertelde
wat er aan de hand was.
Ze keken elkaar verwonderd aan, en togen er eindelijk op
uit naar den waterval, die niet ver was.
Ze kwamen bij de diepe plaats.
Ja, ziet. Ze zagen alien gelijktijdig de bleeke slappe hand,
die wenkte.
„Een ongeluk", opperde de kebajan.
„Een misdrijr, meende de kamitoea.
„We moeten het onderzoeken", bevel de loerah, en gaf een
viertal mannen bevel in de diepe plaats te gaan en te onderzoeken waaraan de hand vastzat.
„Aan een arm", zei een der desabestuurders, die niet veel
lust had de opdracht te volvoeren.
„Waarschijnlijk", antwoordde het desahoofd, „maar we
moeten weten van wien het lijk is".
,Ja 't zal wel een lijk zijn", meende de desapriester.
„Wellicht iemand die onder het baden verdronken is", giste
de kebajan.
„Was er al iemand uit de desa als vermist gemeld" ? vroeg
de priester.
„Nog niet", zei de loerah.
„Dan is het 't lijk van iemand uit een andere desa, en
hebben we er niets mee te maken", merkte de desabestuurder
op, die reeds weinig zin in de opdracht had getoond.
„Dat is waar", voegde een ander er bij.
„We mogen er niet aankomen, voor de wedono er is",
meende de derde, die het bevel gekregen had.
„De man is toch al verdronken", voegde de vierde daar
aan toe, we kunnen best de komst van den wedono afwachten.
„Dat zal 't beste zijn", ook de desapriester gaf zijn meening
te kennen. „Er is geen haast meer bij het werk".

DE ONTDEKKING.

201

De bleeke slappe hand bleef wuiven met den stroom mee.
„Net of de hand leeft", dacht het jongetje.
Het desahoofd zag wel in dat bevelen hier niet meer hielp.
„Ik ga den heer wedono Parakan halen", zei hij : „houdt gij
zoo lang hier de wacht. Niemand mag de hand aanroeren.
Begrepen, mannen" ?
„Begrepen", antwoordden de desabestuurders, waarop het
desahoofd met den desaschrijver op weg ging naar de kawedanan van Parakan, en de anderen op de hurken gingen zitten
niet ver van de plas en een strootje opstaken.
De wedono van Parakan was in zijn kantoor.
Een moeilijk geval had zijn aandacht.
Daar was de huishoudster van den Chinees Sam Sing komen
vertellen dat die Chinees den vorigen ochtend naar desa
Katjepit was gegaan om Rono te spreken, dat hij niettegenstaande zijn belofte den avond van lien dag thuis te komen,
niet thuis gekomen was.
Baba Sam Sing. Rono. Een gestolen koe. Een schuldbekentenis. Tabaksleveranties. Beslag. Executoriale verkoop.
De wedono bracht de gebeurtenissen met elkaar in verband.
En nu het niet thuiskomen !
Wellicht met het slechte weer bij Rono overnacht of in een
warong onderweg.
Maar 't was al middag. Dus moest de zaak onderzocht.
,,Oppas".
„Doro".
„Ga onmiddellijk te paard naar desa Katjepit, en naar de
woning van Rono, je kent hem wet .... Wat is er?"
Een andere oppasser was verschenen.
Blijkbaar een spoedboodschap.
Hij beantwoordde de vraag van den wedono.
„De loerah van Gandoesari komt de vondst van een lijk
berichten, heer".
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„Van een lijk ? Het lijk van wien ?"
„Dat weten ze zelf niet, heer. Ze hebben alleen de hand
gezien. Ze zeggen dat het lijk liggen moet in een diepe plaats
onder een waterval, en dat slechts een hand boven het water
uitsteekt".
„Laat de loerah hier komen. En ga mijn paard zadelen. De
schrijver en gij beiden moet me te paard vergezellen. Is de
loerah van Gandoesari te paard of te voet ?"
„Te paard, heer".
„Des te beter. Vlug roep hem".
En de loerah kwam eerbiedig, sembande en vertelde wat
hij gezien had.
„Maar man, waarom hebt ge het lichaam niet uit het water
gehaald !" vroeg de wedono ontsternd.
„We meenden dat het beter was eerst u te waarschuwen, heer".
„De oude domheid", mompelde de wedono.
„Maar vooruit op weg".
De gezadelde paarden werden voorgebracht en de ruiterstoet
ging in draf Parakan door, de brug over, den desaweg op
naar Gandoesari.
Bij het ravijn stegen ze af.
„Wijs den weg, loerah", beval de wedono.
Dus daalden ze alien af tot den waterval, waar de gansche
desa reeds vergaderd was op eerbiedigen afstand.
De meesten stonden boven den val.
Ook Podikromt was onder de toeschouwers.
Hem had de moordenaarsonrust naar het tooneel van zijn
misdaad gedreven.
Hij luisterde naar de gesprekken.
Niemand wist, niemand begreep, zelfs kon niemand eenige
gissing wagen.
Uit hun desa werd niemand vermist. Uit een andere desa
kwam hier nooit iemand.
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Van wien was de hand ?
Men wende reeds aan het gewenk en gewuif.
Onverschillige jonge kerels maakten er al grapjes over tegen
de jonge meisjes, die nieuwgierig in den poel gluurden.
„ Hij wenkt je, Minah, ga je niet naar hem toe ?"
„Kijk eens Adinda, hoe hij naar je verlangt, daar beneden !"
En de meisjes lachten, maar vonden het geval zeer geheimzinnig en zeer angstig ook wel.
Toen de wedono kwam, zwègen alien.
De wedono nam de plaats eens op en vroeg toen aan
den loerah : „Loerah, hoe diep is de diepe plaats ?"
„Wie er in staat, reikt het water tot den hals, heer", was
het antwoord.
„Afdammen is onmogelijk, vlak onder den val", meende de
districtsschrijver.
„Onmogelijk", mompelde de hoofdoppasser van den wedono.
„Er ligt blijkbaar een lijk onder water", zei de wedono,
„ge moet het er uit halen, schrijver".
„Inggih, doro", antwoordde de districtsschrijver en hij
wendde zich tot den hoofdoppasser.
„Oppas, ge zult het lijk uit de diepe plaats moeten opvisschen".
„Ja heer", zei mas oppas en zich tot het desahoofd keerende,
zei hij :
„Loerah ge zult het best doen uw jas uit te trekken, vs5Or
ge u te water begeeft om het lijk er uit te halen".
„Inggih mas oppas", was het antwoord van den loerah,
„ajo kamitoea, kebajan, trekt de jassen maar uit, en gaat in
het water".
„Inggih mas loerah", antwoordden de beide desabestuurders
en eenigen der toeschouwers wenkende, bevolen ze : „No,
mas Wongso, ajo mas Kromo, ajo mas Parto, trekt tle jassen
uit, haalt het lijk uit het water".
Maar nu begon het den wedono toch te vervelen en hij beval.
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„Jij loerah, jij oppas, jij kamitoea, jij kebajan, haalt het lijk
uit het water".
De desapriester was echter met een der desalieden intusschen
naar de desa geloopen en toen de vier mannen de jassen net
hadden uitgetrokken, kwam hij terug. Zij hadden vier lange
bamboes bij zich, die aan het eene uiteinde omgebogen waren,
de bamboes waarmee in geval van brand het brandende strop
van het dak wordt afgetrokken.
Ze reikten de bamboes den loerah en den oppas.
Ze gingen op een rij aan den oever der beek staan.
„Ajo", gebood mas oppas.
Alle vier sloegen de stokken in het water waar de hand wuifde.
De loerah raakte precies de hand, die slap neerviel en onder
water verdween.
De kebajan had misgeslagen, de stok sloeg door. Maar de
beide anderen hadden beet. De haken zaten ergens in vast.
Nu wierpen het desahoofd en de kebajan opnieuw hurt
haken uit.
En ook deze pakten.
„Haal in", gebood de wedono.
„Haal in", herhaalde de districtsschrijver.
De mannen trokken de bamboes.
Maar waar ze ingehaakt waren, gaf niet mee.
Weer een ruk.
De loerah rolde achterover. De toeschouwers schaterden.
Het desahoofd had de bamboe nog in de hand en aan de
haak hing een kort broekje.
De schrijver pakte het aan, terwip de loerah overeind kwam.
Hij toonde het den wedono, na het op een steen to hebben
uitgespreid.
De wedono bukte.
Hij wees op de vlekken en zei
„'t ' Lijkt wel bloed".
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De Brie anderen trokken uit alle macht en aan elke bamboe
trok nog een ander om te helpen.
Maar zonder resultaat.
„Ik denk dat het lijk tusschen de steenen beklemd zit", zei
de wedono tot den schrijver: „er zal iemand te water moeten
gaan om het los te maken".
” U zult niemand daartoe bereid vinden, heer; vrees ik",
antwoordde de districtschrijver.
„Vraag wie het wil doen voor vijftig cents" zei de wedono.
En de districtschrijver wenkte het desahoofd en vroeg hem :
” weet ge iemand die voor vijftig centen het lijk dat tusschen
de rotsblokken beklemd zit, wil losmaken".
„Dat zal alleen Wirjodikromo willen", was het antwoord.
Want Wirjodikromo had indertijd wegens doodslag vijftien
jaar in den ketting geloopen, en werd dus geacht met vermoordden te kunnen omgaan.
En Wirjo wilde wel.
Hij trok den jas uit, deed de kain en den buikband of en liet
zich, slechts in een kort broekje gekleed, in het water zakken.
Het water reikte hem boven de schouders.
Hij liep naar het midden der kom en look onder water.
Vlak daarna kwam hij snuivende en proestende weer boven.
„Een zwaar pak zit tusschen de rotsblokken vast, heer, ik
kan het alleen niet tillen", riep hij.
„Dan moet hij hulp hebben, loerah", beval de wedono.
Nu, de loerah vond nog een anderen desaboef die voor
een gulden wel helpen wilde.
Ook deze ging te water.
De twee mannen trokken en sjorden.
Telkens doken ze onder en kwamen weer boven.
Maar eindelijk slaagden ze.
„Trekt maar", riep Wirjodikromo de mannen met de haken toe.
En de vier mannen aan den wal trokken en de twee man-
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nen in de diepe plaats duwden, en gezamenlijk haalden ze een
lang pak uit het water, waarvan de eene helft was gestopt in een
goenjezak, en ook de andere helft , maar die tweede goenjezak zat
niet meer om het middel vastgebonden, maar was losgegaan en opgeschort en daaruit stak een magere bleeke arm en de slappe hand.
De toeschouwers weken terug, toen de zes mannen het
afschuwelijk pak op den oever hadden gelegd.
„Open maken", gelastte de wedono.
„Open maken", bracht het desahoofd het bevel aan Wirjo,
den deskundige over, hem een kapmes reikende.
Maar de hoofdoppasser kwam nu ook in actie. Misdrijven
opsporen was zijn vak.
Met Wirjo sneed hij de zakken los. En het lijk lag voor hen.
„Baba Sam Sing" riep de wedono.
„Baba Sam Sing" herhaalden verscheidenen der desalieden.
De wedono wenkte den districtsschrijver en den oppasser en
beval hen fluisterend: „gaat Rono van desa Katjepit gevangen
nemen en brengt hem hier".
Podikromo had aandachtig toegezien, maar toen hij den
wedono met den districtsschrijver en den oppasser zag praten,
en deze vlak daarop zich snel zag verwijderen, toen kwam de
achterdocht , en zijn scherp verstand, zijn voorgevoel gaf het
hem in: „ze gaan Rono en mij gevangen nemen".
Aller aandacht was bij de lijkschouwing. Niemand lette op
Podikromo. Dus liep hij ongemerkt het bosch in, stroomopwaarts
en rende naar Katjepit. De doodstraf dreigde. Hij wist het.
Daarom Rono waarschuwen en samen vluchten. Naar overzee.
Naar Deli desnoods. Maar vluchten. De gevangenis ontloopen.
Den strop ontkomen. Hij liep voor zijn leven.
Hij hijgde door de beek. Het water spatte op. Hij verwondde
de voeten aan de puntige keien.
De politie vO6r zijn. Daarop kwam het aan. VOOr de politie
kwam, Rono waarschuwen. Daaraan was alles gelegen.

DE ONTDEKKING.

20'T

Zijn broek was uit het water opgevischt, zijn mes was aan
het lijk gebonden geweest. Hij zou ontdekt worden, evenals
Rono die straks gevangen genomen werd.
Zou Rono zwijgen? Zou bok Rono hem, den mededader,
niet verraden als ze haar man zag wegleiden ?
Snel, sneller nog.
Het zweet liep hem fangs hoofd en borst en rug.
Nu zwoegde hij hijgend, kuchend met droge keel, door het
bosch, tegen de helling op. Hij scheurde de kleeren aan de
dorens, wondde zich handen en voeten. Hij verloor den hoofddoek. Geen tijd. Voort! Sneller! Vlugger! Voort! Rono bereiken!
Rono waarschuwen ! Vluchten met Rono !
De strop dreigde ! Het schavot werd reeds getimmerd op de
binnenplaats der gevangenis te Temanggoeng.
Hij hoorde de hamerslagen in het bonsend kloppen van zijn
hart. Hij struikelde, maar sprong weer overeind. Daar werd het
bosch lichter.
Daar was de grens der tegalans.
Hij snelde den weg langs.
Nu voorzichtig zijn. De woning van Rono ongemerkt naderen.
Van den achterkant.
Podikromo sloop naar de achtererfomheining.
Wat was dat? Hij hoorde stemmenrumoer. Bevelende stemmen. Smeekende stemmen. Kindergejammer.
Een paard hinnekte. Hij was te laat.
Hij loerde door de struiken van de levende groene omheining.
Daar reed de districtsschrijver het erf van Rono af. Daar
liep de loerah van zijn desa. Daar was Rono, het hoofd gebukt.
.
Naast hem ging de kaoem van Katjepit.
Achter hen de hoofdoppasser van den wedono van Parakan.
Toen desabestuurders. Allen gewapend.
Hen volgde bok Rono, de haren los, de kleeren los. Ze
jammerde luid.
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Ze riep Allah aan tot getuige van de onschuld van haar man.
AlIddh !
Ze gilde haar wanhoop uit. Ze krijschte haar schrijnend leed.
0 ! Alladdh ! Alladdh !
En achter haar de weenende, jammerende kinderen.
Ook de lieve Aminah.
_
Podikromo de desaboef kon het leed niet aanzien.
Rono was gevangen. Beschuldigd van den moord op den
Chinees. Zijn schuld ook.
En . Podikromo vluchtte. Hij snelde den weg lien hij gekomen
was. Het onbekende tegemoet. Naar Deli moest hij. Zijn
eenige uitweg.
Podikromo vluchtte riaar het gebergte, en verder, steeds verder.
Maar Rono werd weggevoerd.
Na den vreeselijken nacht van den moord en het verbergen
van het lijk, was een gruwzame ochtend vol angsten en verschrikking gevolgd.
Het doel was bereikt. De omo was flood, afgemaakt. Aminah
was veilig. De schuldbekentenis die hem eerlijk toekwam, was
in zijn bezit. Huis en erf en tegalan zouden niet verkocht worden.
Maar de onrust. Maar de angst.
„Opgehangen" suiste het in zijn ooren.
Zou de Chinees nu al gemist worden ?
Zou Sarinah het doel van zijn tocht hebben geweten ? Zou
baba Sam Sing nu reeds gezocht worden ? In Parahan ? In
.deze Gandoesari ? In Katjepit straks ook.
0 die martelende angst. Die ontzettende onzekerheid.
De angstkreet van den Chinees. De wanhopige laatste blik
-der brekende oogen. Dat stuiptrekkend naar adem hijgen onder
den moordenden greep.
En als het lijk gevonden werd ?
Maar dat zou men nooit kunnen vinden.
Indien wel , hij zou alle schuld ontkennen.
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Niemand had den moord gezien. Ook voor Podikromo was
hardnekkig ontkennen zelfbehoud.
Zijn vrouw en kinderen ? Ze zouden hem nooit verraden.
Nooit, nooit !
Bok Rono had geen woord gesproken toen hij thuis kwam
in den nanacht. Ze had hem slechts even schuw aangezien,
had hem toen koffie en djagoeng gebracht.
Hij had gedronken met slurpende gulzige teugen, maar niet
kunnen eten.
De kinderen waren stil geweest dien ochtend. Ze hadden
geen lust tot spelen gehad. Ze hadden rondgeloopen over het
erf. En als Rono, somber en zwijgend nailer was gekomen,
waren ze angstig weggeloopen.
Was hij dan een moordenaar, die de galg verdiende, omdat
hij het schadelijk wezen dat het geluk van zijn gezin bedreigde
vernietigd had ?
De rechtvaardige Landraad zou immers rekening houden
met de bedreiging die zijn huffs overschaduwd had, met het
onrecht waarmee de Chinees hem had achtervolgd maanden lang.
Waarom had hij den raad van den kaoem ook niet gevolgd.
Had hij de hulp van den kandjeng toean president landraad
maar ingeroepen.
Doch nu, nu hij zich zelf had recht gedaan, kon hij de
gevolgen niet dragen.
Hij zat op de baleh baleh in zijn voorgalerijtje.
De angst-gedachten pijnigden hem den ganschen langen
ochtend. Hij schrikte op toen op een naburig erf een bamboe
onder het kapmes krakend spleet.
Hij schrikte op als onder de voetjes der kinderen de bamboebladeren op zijn erf knarsten.
De kamer van het misdrijf had hij nog niet gewaagd binnen
to gaan.
De middag kwam.
Het graf
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De zon stond hoog. De Soembing blonk in het zegenende
Licht. De lucht was hoog en blauw. Het bosch stond roerloos
in den fellen zonnebrand. De wegen glinsterden wit en schel.
Daar uit de verte naderde hoefgetrappel. Dat gold hem.
Rono voorvoelde het met keel-toeknijpende zekerheid.
Hij hijgde naar adem. Vluchten ? Waarheen zou hij vluchten
dat men hem niet achterhaalde. Een vlucht zou het bewijs
van zijn schuld zijn. Neen. Zitten blijven. Afwachten. En dan
op alles wat werd gevraagd, een ontkennend antwoord.
Het hoefgetrappel werd duidelijker, kwam nader.
Hij hoorde mannen praten, onderkende de stem van zijn
ouden vriend, onderscheidde het luide gepraat van bet
desahoofd.
Het was beslist. Men kwam zijn erf op.
De districtsschrijver en de hoofdoppasser te paard. Te voet
de loerah, de kaoem, de kamitoea, de tjarik, de kebajan. Het
gansche desabestuur. Rono stond op. Hij groette hen. De eigen
stem leek hem heesch, vreemd en veraf.
En de districtsschrijver voerde het woord. „Zijt gij Rono
van Katjepit ?" vroeg hij.
„Inggih doro".
„De heer wedono wenscht u te spreken".
„Inggih doro".
„Wilt ge ons volgen ?"
„Ja heer; maar waarheen ?"
,,Naar de plaats waar de wedono thans zich bevindt".
„Inggih doro".
De mannen namen Rono tusschen zich in.
„Moeten we niet huiszoeking doen ?" fluisterde de hoofdoppasser den districtsschrijver in.
„Ik heb geen opdracht daartoe", was het antwoord.
Rono liep, het hoofd gebukt, zwijgend.
In zijn koppig denken was slechts plaats voor het vaste
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besluit : „alles ontkennen", waaruit hij de gevolgtrekking trok :
dan kunnen ze me niets doen.
Zijn vriend de desapriester kwam naast hem loopen.
De anderen lieten hen alleen , gingen voor of achter.
„Onder den waterval is het lijk van baba Sam Sing gevonden",
zei hij zacht.
Rono gaf Been antwoord.
„Indien ge iets van den moord weet, beken dan eerlijk,
vertel alles, deel alles mee wat u tot het misdrijf heeft gebracht.
Roep het medelijden in", raadde de kaoem dringend.
„Inggih pah kaoem", mompelde Rono.
Rono sprak niet meer, doch ging zwijgend in zijn sombere
angstgedachten.
Zij gingen desa Katjepit door.
Mannen en vrouwen keken hen na.
Het was reeds bekend geworden. Baba Sam Sing was vermoord. Het lijk was gevonden in de diepe plaats onder den
waterval. In twee zakken gebonden.
Rono werd verdacht van den moord.
.
Hij was reeds gevangen genomen. Daar ging hij.
Zou men den braven, ijverigen, behulpzamen desagenoot
ooit terug zien ?
Menigeen vloekte den Chinees Sam Sing dien men de
oorzaak van het onheil wist.
Allen beklaagden Rono, het slachtoffer.'
Door de ongenadige zonnehitte gingen ze den weg Tangs
het ravijn.
Boven den waterval stegen de ruiters af.
Toen daalden alien in het ravijn af.
Aan den oever van de diepe plaats lag het lijk.
Op eenigen afstand zat de wedono.
Achter hem hurkten desabestuurders en oppassers. Alom de
de nieuwsgierige toeschouwers.
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De wedono wenkte Rono.
„Hoe is uw naam en waar woont ge ?" vroeg het districtshoofd.
„De naam van uw slaaf is Rono, zijn woonplaats is in
desa Katjepit", antwoordde Rono onderdanig, de sembah
brengende.
„Kent ge dezen man ?" vroeg de wedono op het lijk wijzende.
Rono keek er niet naar, maar antwoordde : „Botten doro".
„Kijk eerst eens goed. 1k vermoed dat ge u vergist".
„Batten doro".
„Kijk eerst".
Rono keek naar het lijk.
„Botten semerep doro". „Ik weet het niet heer".
„Maar ge moet den Chinees Sam Sing van Parakan toch
kennen", hield de wedono vol.
„Botten, doro".
„Maar m'n brave man, je bent zelf bij me geweest om je
over hem te beklagen".
„Botten doro".
„Wat is dat ook al niet waar ?"
„Inggih doro. Maar ik ken hem niet".
„Denk eens goed na, Rono, wees niet bang. Waarom ontken
je nu dien Chinees te hebben gekend ? 1k zal je geen strikvragen stellen".
„Ik heb mijn heer niet begrepen".
„Kent ge hem, ja of neen ?"
„Uw slaaf is zenuwachtig, heer".
„Waarom ben je zenuwachtig ?"
„Uw slaaf is nog nooit voor een wedono verschenen".
„Maar daarom kan je toch wel antwoorden op mijn vraag
of je baba Sam Sing hebt gekend".
„Uw slaaf is in de war heer".
„Antwoord nu. Hebt ge baba Sam Sing van Parakan gekend,
ja of neen ?"
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„Uw slaaf vraagt vergiffenis. Uw slaaf is slechts een dom
desaman, een zeer dom landbouwer".
„Hebt ge hem gekend. Antwoord nu. Inggih of botten, ja of peen?"
„Inggih, doro".
„Nu juist. Houd me dan niet zoo op. Straks wordt het
donker. Is dat zijn lijk ?"
„Botten semerep doro". „Ik weet het niet heer".
„Kijk naar het lijk. Weet je niet dat dit het lijk van baba Sam
Sing is ?"
Rono zweeg, het gelaat naar de aarde gebukt.
„Antwoord toch. Je hebt mijn vraag toch wel begrepen ?"
zei de wedono.
Rono volhardde bij zijn hardnekkige houding, bleef in volstandig ontkennen zijn eenige redding zien, en bleef zwijgen.
„Nu ?" vroeg de wedono, ongeduldig wordend.
Rono maakte de sembah.
„Ik ben in de war heer. Ik kan op al deze vragen niet
antwoorden", sprak hij even onderdanig als koppig. Hij sprak
met de onderdanige koppigheid, de gedweee beleefdheid, de
voorgewende onwetendheid, de schijn-domheid van den angstigen
slimmen desaman.
De wedono gaf het voorloopig op.
„Het verhoor wordt in de kawedanan voortgezet", zei hij
tot den districtsschrijver.
„Rono moet ons naar de kawedanan volgen. Laat het lijk
van den Chinees naar het inlandsch ziekenhuis to Temanggoeng
brengen en waarschuw den dokter djawa".
Rono was dus gevangen, verdacht van den' moord op den
Chinees.
De hoofdoppasser haalde een paar handboeien uit den zak.
Rono stak hem gewillig de handen toe.
En de polsen van Rono omsloten de door ijzeren ketting
saamverbonden ijzeren ringen.
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Rono sprak geen woord. Hij had de oogen op den grond
gericht.
Zijn gelaat stond strak als van een doode.
Ze kwamen uit het ravijn op den desaweg.
De schaduwen der mannen vielen lang en smal dwars over
het pad , de puntige hoofden gleden over de tegalans langs
den weg.
De zon zakte achter den rug van den Soembing, die naar
Kledoeng, het zadel tusschen Soembing en Sindoro, afdaalt.
De menschen van Gandoesari volgden den droeven stoet.
De kinderen kozen hun weg over de smalle dijkjes die de
velden omringen. De fleurige kleuren der baadjes en sarongs
gingen vroolijk door den donkerenden avond.
;de Rono.
;ono de gewoonte der boeven niet kende, de
onder de kain of het jasje to verschuilen.
hem
toe, en plooide de kain over de rammelende
. ...... %,
ketting.
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XII.

De verlossing.

O

P het voorerf van het landraadsgebouw was het druk
van menschen. In de lange en breede voorgalerij die
• langs alle kamers aan den voorkant van de oude pradjoeritskazerne, nu voor rechtszaal ingericht, loopt, zaten de
desabestuurders van desa Katjepit en desa Gandoesari, alien
herkenbaar aan den slempang, den dienstband die over den
linkerschouder gelegd onder den rechterarm doorloopt. De
desahoofden met hun bandelieren in rood, wit en blauw, de
andere desabestuurders in effen kleuren.
Ze droegen zwarte Javaansche baadjes, van voren met lange
punten, aan den pals gesloten, van achteren kort, rond uitgesneden tot boven het middel, zoodat de fraai bebloemde
buikband, waarin de kris stak, zichtbaar bleef.
De kris zouden zij, voor ze de rechtszaal binnen gingen, afgeven moeten aan den oppasser van den djaksa die de deur
bewaakt en de namen der getuigen afroept.
Achter de desabestuurders, die zwijgend of slechts fluisterend
met elkaar sprekend, silo zaten en strootjes rookten, zaten de
de andere getuigen, lieden uit Parakan, uit Gandoesari, uit
Katjepit.
Ook de vrouw van den beklaagde bok Rono en de kinderen.
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Ook Sarinah, de vrouw van Podikromo, die de Chinees
Sam Sing had geroofd.
Op het voorerf echter zaten de belangstellenden, want schier
.
de gansche desa Katjepit en Gandoesari waren naar de kotta
gekomen om het lot van Rono, hun vriend, hun desagenoot
to vernemen. Te hooren wat zou geschieden met hem die zich
zeif recht dorst doen tegenover den vreemdeling, den Singkeh.
Bij elkander onder een hoogen boom, die de takken wijd spreidde,
stonden Chineezen nit Parakan, vrienden van den vermoorde, die
wilden zien hoe het gouvernement den moord op een hunner
door een Javaan gepleegd zou wreken en berechten.
In een der wachtkamers zaten de leden van den Landraad,
twee grijze, deftige Javanen, oud-districtshoofden.
Ze waren gekleed in gebatikten hoofddoek, gebatikte kain en
zwarte jas met zilveren W-knoopen. De bloote voeten staken
in sandalen.
De panghoeloe was daar ook. Hij droeg den sorban, het
teeken van zijn tocht naar Mekka, zijn hadjizijn. Hij was
deftig gekleed in een lang zwart ruim gewaad.
In zijn kantoor zat de djaksa.
Anders in Europeesch wit pak gekleed, was hij nu ook in
het deftig Javaansch half officieel dienst-costuum.
Met zijn schrijver ging hij voor het laatst de lijst der stukken
van overtuiging nog eens na, die de oppasser nu stuk voor
stuk in de Landraadszaal bracht en daar netjes volgens de
lijst op een rij vO6r de zittingstafel legde.
Daar waren de kleeren op het lijk gevonden ; de goeniezakken waarin het lichaam van den Chinees verpakt was
geweest ; de bebloede broeken van de moordenaars in het
pak aangetroffen , de messen waarmee de moord was gepleegd ;
daar was ook de bebloede notarieeele schuldbekentenis ; daar
lagen zelfs de lange bamboehaken waarmee het lijk uit de
diepe plaats was opgehaald.

DE VERLOSSING.

217

Voor de deur van de Landraadszaal zat Rono, de handen
geboeid, bewaakt door een boei-oppasser.
Hij staarde recht voor zich op den grond. Hij zat onbewegelijk. Stom en doof en blind.
Hij kon niet meer denken aan hetgeen geschied was, noch
aan hetgeen geschieden kon.
Hij zat verslagen, in stille berusting, en liet gelaten over zich
komen, het onvermijdelijke.
Daar klonken van den weg autosignalen. Een auto draaide
het erf op, reed voor het Landraadsgebouw.
De landraadsvoorzitter en de griffier stapten uit.
Rono keek schuchter op en herkende de Europeanen die hij
had vergezeld naar den Soembingtop.
De beide Europeanen gingen de Landraadszaal binnen.
Hen volgden spoedig de djaksa, de panghoeloe, de twee leden
van den Landraad. En toen de Land raad voltallig aanwezig
was, kreeg de oppasser aan de deur bevel den beklaagde Rono
en de getuigen te doen binnen komen. De boeioppasser deed
Rono de boeien van de poizen.
Nu stond Rono op, naderde gebukt, kwam de zaal binnen
gebogen, ging waar de oppasser hem leidde, zette zich silo
voor de zittingstafel, maakte schuw, onbeholpen de sembah..
Ook de getuigen liepen de zaal binnen.
De Chineezen voorop. Ze brachten hun groet met de rechterhand geheven.
Ze zetten zich op de banken tegen den achterwand der
zittingzaal, bij het Chineesche altaar waarvoor ze straks den eed
zouden afleggen de waarheid te zullen spreken, hemel en aarde
tot getuigen aanroepende. Daarna de Javanen. Eerst de desabestuurders, die zitten gingen in een Lange rij op den grond.
Gezeten brachten ze den alouden huldegroet der Javanen.
Dan de gewone desalieden, onbeholpen, schuchter, beleefd
en onderdanig.
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Toen alien binnen waren, opende tie voorzitter de terechtzitting in naam der Koningin.
De djaksa, de inlandsche officier van justitie — Rono herkende tersluiks opziende, ook in hem een der bergklimmers
— las de acte van verwijzing, waarin Rono beschuldigd werd
op den noodlottigen binsdag den Chinees Sam Sing in zijn
woning in desa Katjepit te hebben gedood met of zonder hulp
van Podikromo door hem met messen te steken en met de
hand te worgen, na daartoe in kaim overleg het plan tehebhen beraamd, dus hem te hebben vermoord.
En nadat Rono had verklaard dat hij goed had begrepen
wat hem ten laste werd gelegd, vroeg hem de president of
hij bekende dan wel ontkende aan het hem ten laste gelegde
schuldig te zijn.
Rono antwoordde dat hij van de geheele zaak niets afwist.
Toen werden hem de stukken van overtuiging vertoond.
Rono zeide zijn broek en zijn mes, in de diepe plaats onder
den waterval gevonden, niet te kennen.
Hem werd vertoond de in zijn woning in beslag genomen
schuldbekentenis. Maar Rono zeide dat hij ook die niet kende.
Rono volhardde bij zijn ontkentenis en in zijn domheid gaf
hij een ontkennend antwoord op elke vraag die hem werd
gedaan.
Na het eerste verhoor van Rona dat dus zeer kort was,
werden alle getuigen op een na uit de zittingzaal verwijderd,
-en het verhoor begon met de ondervraging van de eerste getuige Sarinah.
Den ganschen ochtend, den ganschen avond en den volgenden ochtend duurde het onderzoek.
Uit de getuigenverklaringen werd de gansche misdaad overtuigend opgebouwd.
Maar uit de verkiaring van den grijzen kaoem van Katjepit
vooral, bleek niet minder overtuigend de oorzaak, de aanleiding.
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De getuigenis van den desapriester werd tot een aaneenschakeling van verontschuldigingen die de misdaad verklaarden
en deden begrijpen. Maar ook na diens verklaring bleef Rono
lialstarrig ontkennen.
Slechts antwoordend op al wat hem werd gevraagd met
„ peen", „ik weet het niet", „ik ben te dom om al die vragen
te beantwoorden".
Het wettig en overtuigend bewijs werd niettegenstaande de
ontkentenis voor den Landraad geleverd.
Maar de voorzitter wilde Rono nog den tijd laten voor het
afleggen van een berouwvolle bekentenis, voor het doen van
een omstandig verhaal van de ellende door hem geleden, den
angst door hem uitgestaan, de verleiding door Podikromo op
hem geoefend. Opdat bij de vele verzachtende omstandigheden
in het proces reeds naar voren gebracht, zich nog zou voegen
die der bekentenis van den bekraagde.
Dus werd de uitspraak na het onderzoek vastgesteld op
(len volgenden dag, en Rono werd geboeid naar de gevangenis
teruggebracht.
Nog een nacht, en dan het vonnis.
't Was zeer stil in de groote en kleine vertrekken waarin
de gevangenen, zes of tien of achttien in een kamer, waren
opgesloten.
De gevangenen lagen op de lange houten rustbanken die
tegen de muren geplaatst waren. Ze rustten, gekleed in hun
grauwe boevenpakjes, op de matjes en het kleine hoofdkussen.
De binnenplaats lag verlaten.
In de met rasterwerk omheinde werkplaats waar de gevangenen overdag matten vlochten, was het werkmateriaal netjes
opgestapeld.
. Dicht bij het met kettingen stevig gesloten hek, dat toegang
verleent naar den omloop tusschen buitenmuur en binnenplaats,
staat de lange geeselpaal.
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Een stevige paal hooger dan manslengte, met ijzeren ring
die de nekken der tot rottanslagen veroordeelden omknellen
moet.
De boei-oppassers zaten op een bank en rookten zwijgend.
In de kleine cel, waar moordenaars eenzaam worden opgesloten, lag Rono op de baleh baleh.
Hij sliep niet.
Op die binnenplaats, waar de geeselpaal de schaduw lang
wierp, zou dus, indien de Landraad hem morgen veroordeelde,
het schavot worden opgericht.
In den nacht zouden de gevangenen wakker schrikken door
doffe hamerslagen. Stemmenrumoer zou heel de ruimte doorklinken. De beulsknechten zouden de planken voegen. Ze
zouden het valluik leggen, daarachter de ellendige galg
oprichten het hout, het dwarshout, den strop.
Dit zou dus het einde zijn.
Zou ontkennen baten, bij de veelheid der getuigen ?
De president had het hem hedenochtend na het verhoor al
zeer duidelijk voorgehouden.
Sarinah wist dat baba Sam Sing dien ochtend naar de
woning van Rono was gegaan om over de schuldbekentenis
te spreken en om Aminah, Rono's dochtertje, mee te brengen
naar zijn woning. Velen hadden den Chinees den ochtend,
voor zijn lijk onder den waterval gevonden werd, in de
richting van desa Katjepit zien gaan, en ook waren er twee
lieden van Katjepit die hem hadden zien gaan in de richting
van Rono's woning.
Bij huiszoeking was de schuldbekentenis ontdekt. In het pak
waarin het lijk was gewikkeld, waren twee jasjes gevonden,
die door desalieden waren herkend als de eigendommen van
Rono en Podikromo. Onder den waterval waren twee messen
uit de diepe plaats opgevischt, het eene van Podikromo, het
andere van Rono.

DE VERLOSSING.

221

De Chinees had geleefd met de vrouw van Podikromo en
Rono had ook groot belang gehad bij zijn dood. En Podikromo
was gezocht maar niet gevonden. Voortvluchtig. En ten slotte
de getuigenis van den kaoem.
Aanwijzingen genoeg om een veroordeelend vonnis te doen
verkrijgen, had de voorzitter hem gezegd.
Hij moest bekennen om zijn schuld te verlichfen. Om zijn
leven althans te redden.
Maar Rono halstarrig, had alle schuld koppig ontkend, op
alle vragen antwoordende „uw slaaf weet het niet, heer", „uw
slaaf begrijpt het niet, heer", „uw slaaf is een dom desaman,
heer", „uw slaaf is in de war, heer", en met kracht had hij
alle schuld, daderschap of medeplichtigheid aan den moord
op baba Sam Sing afgewezen.
Morgen zou de rechtvaardige Landraad in de moordzaak
uitspraak doen.
Dan zou hij veroordeeld worden, en gevonnist. Waren zijn
gebeden en offers op het hei lige graf in den krater den Kiai
niet welgevallig geweest ?
Had den djimats van den kaoem dan alle kracht ontbeerd ?
Hij was het niet die onrecht had gedaan. Hij was achtervolgd.
Zijn gezin was bedreigd met den ondergang.
Zijn klein meisje had het noodlot gedreigd.
Ja, toen niemand hem en zijn gezin had kunnen redden,
toen had hij zelf het gevaarlijke wezen vernietigd.
Had hij berouw over zijn daad ?
Hij zou heden nacht den omo weer vernietigen, indien het
noodig ware.
Hij zou de daad, die zijn gezin en hem de bevrijding had
moeten brengen, wederom plegen. Ongeacht de gevolgen.
Indien hij kwaad had gedaan, o zeker hij zou de straf willig
dragen, berusten in zijn noodlot.
Maar hij had gehandeld uit loutere zelfverdediging. Indien
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hij niet den omo had vernield, zou deze zijn gezin, hem zelven,
de teere Aminah, vertrietigd hebben.
Daarom wilde hij geen straf dragen voor de daad.
Nu vreesde hij de gevolgen, maar cit daad berouwde hem
geenzins. Ja, de gedachte aan de doodsangsten van den omo
was hem tot troost in de kleine eenzame ruimte, waarin hii
nu reeds zoovele dagen, zoo oneindige weken opgesloten zat,
Hij vreesde den dood niet meer.
Maar zijn vrouw, maar zijn kinderen, die alleen, hulpeloos,
achter zouden blijven. Met hoe groot zielsverlangen ging
al zijn liefde uit naar hen, voor wie hij den omo vernietigde.
Hoe smachtte zijn gansche zijn naar de lieflijkheid van zijn
woning, naar de geuren van zijn grond, naar elken boom en elke
struik van erf en tegalan, die hem lief waren boven alle schatten,
Hij was toch geen misdadiger als al die anderen, die ge-j
stolen of bedrogen hadden uit laag winstbejag, gebrand hadden
uit gemeene wraakzucht, gedood hadden om zich het bezit
to verzekeren van hetgeen het hunne- niet was.
Hij had de zijnen en het zijne beschermd met het eenige
middel dat hem overbleef.
Was dat een misdaad volgens de wet der blanken ?
Zou het kunnen zijn dat het gevolg van die goede daad
de ondergang zou zijn van zijn gezin, en zijn eigen dood op
het schavot ?
De boeioppassers deden de ronde om de goed afgesloten
binnenplaats.
Hun voetstappen waren niet hoorbaar. Ze gingen zacht op
de bloote voeten.
Rono zag hen opstaan en weerkeeren na den ommegang.
De hangklok in de portierswoning sloeg twee uur. 't Was
zeer stil.
De oppassers gingen nu zitten op een matje naast de bank.
Ze rookten niet meer.
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Rono zag dat ze zich legden op hun matje. Toen sliepen
ze in. 't Was doodstil.
Rono lag to denken over wat geschied was de laatste
maanden.
Een zacht geritsel op de zoldering boven zijn cel deed hem
opzien.
Een rat wellicht ? Het leek of de rat niet over de kepang
tusschen de balken, maar over een der balken zelf liep.
't Kraakte boven het kleine vierkanten luikje dat in de zoldering was aangebracht.
Rono keek er naar bij het gedempte licht dat de waak
lampen over de binnenplaats en in zijn cel wierpen.
Het luikje werd onhoorbaar opgelicht.
Rono zag schuw om zich heen, toen in de richting der
slapende wakers.
Hij kwam overeind. Hij hield nu den blik niet meer van
het luikje af, dat langzaam werd opgelicht en weggenomen.
Hij keek in de donkere ruimte boven de cel. Uit het gat
daalde langzaam, onhoorbaar een dik touw, als de touwen
waarmee karbouwen worden vastgebonden. Het touw bledhangen boven de baleh baleh.
Rono keek verschrikt en angstig naar het touw, dat nu in
schier onmerkbare beweging heen en weer zwaaide.
Nog begreep hij niet.
Toen hoorde hij zacht fluisteren.
„Vooruit dan, vlug", werd hem bevolen. Rono werd wakker.
Hij greep het touw met de beide handen en vlug, als klom
hij in een hoogen dunnen klapperboom, klom hij in het touw
tot de zoldering. Maar nu begon de moeilijkheid. Hij liet met
een hand het touw los en greep de zoldering, en werd om
den pols gevat.
Toen liet hij ook met de andere hand het touw los en greep
de zoldering.
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Zoo hing hij, met de handen om den balk, de beenen om
het touw geklemd.
Nu boog de man, die op den balk lag, de kepangzoldering
op zij, en trok Rono aan de polsen omhoog.
Rono werkte de schouders door het dus vergrootte gat
waarop het luik gerust had, en stond even later naast zijn
helper op de zoldering.
„Podikromo", mompelde hij.
„Zwijg", bromde deze.
Podikromo haalde nu het .touw weer op, en legde het luik
onhoorbaar op de opening.
Daarop sloop hij voor Rono uit over den balk. Door een
gat in het dak viel sterrenlicht. Daar waren eenige dakpannen
uitgenomen, een der spanten was doorgesneden.
Podikromo kroop door het gat. Rono hem na. Toen stonden
ze samen in de dakgoot.
Podikromo ging op den buik figgen, sloeg de beenen om
een afvoerbuis, hing aan de handen aan den dakrand, liet
zich langzaam langs de dakgoot afzakken.
Rono volgde onhoorbaar.
Even later stonden ze in den omgang tusschen binnen- en
buitenmuur.
't Was doodstil in de gevangenis.
Nu sloop Podikromo naar den put, die gegraven is in een
der hoeken die de gevangenismuur vormt.
Boven den put is de houten stellage, waaraan het rad hangt
dat het touw ophaalt waar de emmers aan bevestigd zijn.
De mannen klommen tegen de houten stellage en kwamen
op gelijke hoogte als de ringmuur.
De ruimte tusschen de stellage boven den put en de ringmuur was door een bamboezen ladder overspannen. Ze kropen
over de ladder, bereikten den ringmuur.
Aan den buitenkant stond een ladder. Ze klommen de ladder af.
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Rono was vrij.
Toen fluisterde Podikromo : „volg".
En Rono volgde hem. Ze vluchtten door de verlaten Chineesche
kamp, de kotta Temanggoeng uit, den ouden weg naar Parakan
langs tot het eerste ravijn dat den weg snijdt.
Podikromo daalde in het ravijn af. Onder struiken verborgen lag een zwart broekje en een zwart jasje, kleeren van Rono.
„Trek deze kleeren aan, dan wordt je niet zoo gauw gezien
als in je witte jas", zei Podikromo.
Rono te versuft nog om den toestand te overzien, nog niet
den vollen omvang van het gebeurde beseffend, gehoorzaamde.
Terwijl hij zich kleedde zei Podikromo, „ik word ook door
de politie gezocht, ik moet vluchten. Ik ga van nacht naar
Ambarawa en dan met den trein naar Semarang waar ik me
werven laat voor Deli. Ik raad je aan, ga mee".
Rono dacht niet lang na.
Deli had voor hem, den rustigen grondbezitter, den eenvoudigen desabewoner, anderen klank dan voor den boef.
Voor hem was Deli niet minder verschrikking dan de gevangenis. Voor hem was levenslange ballingschap erger dan
de dood.
Hij schudde het hoofd.
„Ik ben u eeuwig dankbaarheid verschuldigd, kang, en ik
zal mijn kinderen en kindskinderen leeren uw naam te zegenen.
Want ge hebt me nu tweemaal gered. Ge hebt me verlost van
den omo en nu hebt ge me gered uit de boei. Maar indien
ge het mij niet ten kwade duidt, zal ik u niet volgen. 1k ga
naar mijn woning terug".
„Daar zal de politic u morgen vinden, kang. Wees niet
dwaas, vlucht met mij naar overzee, waar niemand u kent en
niemand u zal zoeken".
„Neen kang, ik keer terug naar mijn desa. Niemand zal me
daar vinden, dat verzeker ik u".
Het graf
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„Zooals ge wilt", antwoordde Podikromo, „leef gelukkig".
„Duizend maal dank en een voorspoedige refs".
Toen vertrok Podikromo in den donkeren nacht en Rono
stond hem na te zien tot hij verdwenen was in de richting
van Kaloran, dus van Ambarawa.
Maar Rono sloeg den weg in naar desa Katjepit, naar zijn
desa, naar zijn woning.
Nu hij op zoo wondere wijze zijn vrijheid herkregen had,
rees het vertrouwen dat verder alles goed voor hem zou
afloopen.
De politie van zijn desa zou hem zeker niet verraden. leder
in de desa wist immers hoe de Chinees hem achtervolgd had.
leder zou in zijn plaats op dezelfde wijze aan die vervolging
een einde hebben gemaakt. Al vie hem er van verdacht den
Chinees gedood te hebben, zou de daad begrijpen en billijken.
Maar wellicht zou niemand ooit te weten komen hoe hij uit
de gevangenis was Ontkomen.
Menigeen zou denken dat hij wegens gebrek aan bewijs
was ontslagen tijdens het voorloopig onderzoek door den
assistent resident, of vrijgesproken was door den rechtvaardigen Landraad. Geen die hem minder zou achten om zijn
gevangenschap.
Hij voelde zich schuldig nocb. voor Goestie Allah, noch voor
de menschen.
Hij had zijn plicht gedaan in de verdediging van zijn gezin.
Hij had de daad verricht die de nood hem had opgelegd.
Indien de rechtvaardige Landraad inderdaad recht zou spreken
overeenkomstig de wetten, de gewoonten, den adat der bergdesa, dan zou de rechter hem het feit niet toerekenen.
Hem trof geen blaam, evenmin als het den jager werd ten
kwade gerekend wanneer hij den menschen-levens bedreigenden man-eater, den gevreesden „kiai" van de verre oerwouden
der Zuidkust, doodde.
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Het plan tot ontvluchten zou nooit bij hem zijn opgekomen.
Nog had hij vertrouwen in de rechtvaardigheid van den rechtvaardigen Landraad die hem zeker de daad, indien dan al
aannemende dat hij die gepleegd had, niet toerekenen zou.
Podikromo had hem overrompeld met zijn zoo goed geslaagde
bevrijdingspoging. En ook hierin zag Rono de macht van den
djimat, de hulp van Kiai Makoekoean bovenal.
De niet verwachte, plotselinge verlossing uit de gevangenis
had zijn, nooit geheel te loor gegaan vertrouwen, in den heilige,
wiens graf in den krater is, gesterkt. Door de nooit falende
hulp van den heilige was hij uit de gevangenis bevrijd, ook
verder zou zijn vertrouwen op dien bijstand gevestigd blijven.
Wat nut zou hem een vlucht naar het verre, in onbekendheid
dreigende, Deli zijn ?
't Was toch immers niet maar zijn doel buiten de gevangenis
te leven.
Een leven in Deli, ver van zijn desa, was het verkieselijk
boven een wegteren in de gevangenis dicht bij huis, onder
het zoo smachtend verlangde wekelijks terugzien van vrouw
en kinderen ? Was een levenslange verbanning uit zijn desa
te verkiezen boven den flood ? Een langzaam afsterven in
brandend heimwee naar zijn eigen desa beter dan een ruw
afbreken van het leven op het schavot ?
Dus zelfs, indien de Landraad, gëën recht doende, hem zou
veroordeelen, dan had hij de gevangenis dicht bij zijn desa
toch nog verkozen boven de vlucht naar het overzeesche
onbekende land.
Want wat wist hij van dwangarbeid in de Buitenbezittingen
die de moordenaars wordt opgelegd ?
Zijn meest angstige gedachten reikten slechts tot een vele
lange jaren opgesloten zijn in de gevangenis van Temanggoeng
dicht bij huis, of de galg , terwijl zijn vertrouwen was gebleven
in een vrijlaten, nadat zijn onschuld zou zijn gebleken.
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Zoo had hij de dagen in de eenzaamheid der cel, de nachten in de stilte doordacht.
En nu plotseling stond hij in de niet voorziene werkelijkheid.
Een goed geslaagde vlucht was nooit uit zijn wentelende en
keerende plannenreeks opgekomen.
Maar hij was in de vrijheid. De heldere sterrenhemel
koepelend over de stille hijgende aarde. De wegdoezelende
forsche lijnen van Soembing en Sindoro vOOr hem.
Nu het wijde vertrouwde land hem weer omgaf, nu kon
geen ander plan bij hem opkomen dan naar huis te gaan,
naar zijn desa terug te keeren.
Het eenige doel van het afmaken van den Chinees was
immers geweest zich zelf recht te verschaffen, huis en erf te
bewaren, zijn dochtertje Aminah te redden, ongestoord met
zijn gezin te leven op zijn geerfden grond in zijn desa.
Slechts een terugkeer naar zijn woning kon de voltooiing
van het feit, de bekroning der daad, het gelukken van de
onderneming heeten. Het verder leven ongestoord, afgesloten
van de verre lastige wereld beneden, in de oude vertrouwde
atmosfeer van zijn desa.
Een vlucht zou alles te niet doen.
Daarom had hij zich niet lang behoeven te bedenken. Aan
de door Podikromo met zijn levenswijsheid als zekerheid ge-.
noemde mogelijkheid, wilde hij geen geloof hechten.
Over een opnieuw gevangennemen wilde hij niet denken.
Hij ging naar zijn desa terug, er bestond voor hem geen
andere mogelijkheid.
En hij ging. Hij nam de kleeren, die hij op raad van
Podikromo had uitgetrokken, met zich.
Hij ging door het ravijn, door de beek, tot ver buiten de
stall. Toen klom hij op, en ging in oostelijke richting, tot hij
afdaalde in het ravijn dat Tangs desa Gandoesari loopt, waarin
de waterval is, en daaronder de diepe plaats, waarin hij het
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lijk van den Chinees had verborgen, nu reeds zoovele weken
geleden. De palmen langs den oever stonden roerloos in den
onbewogen nacht.
De wilde pisangstruiken vingen op de breede blaren glanzen
van het bleeke maanlicht.
De lange taaie rottan boog de dunne stengels.
De hooge boomen hieven de knoestige stammers uit den
wirwar van groen en betwistten met de breed vertakte kruinen
elkaar de ruimte omhoog.
Rono beklom door de diepte van het ravijn ongemerkt den
Soembingvoet.
Hij kwam, toen de morgen te lichten begon, ongemerkt langs
desa Gandoesari, en toen het voile heldere dag was bereikte
hij den waterval.
Verschrikt stond hij stil.
Daar stond een jonge vrouw bij de diepe plaats.
De jonge vrouw zag Rono. Ze liep hem tegemoet.
Toen zag Rono dat Aminah hem tegenging. En huilend,
weeklagende, viel ze hem in de armen.
„0 vadertje, vadertje. De politie van Parakan ...."
In haar bitter leed snikte zij het uit.
„Watt' ? vroeg Rono angstig.
„De politie van Parakan is in ons huis".
„In ons huis" ? herhaalde Rono dot
„Twee politie oppassers van Parakan met twee boeioppassers
van Temanggoeng. Ze zeiden dat ge uit de gevangenis gevlucht waart, en dat ze gekomen waren om u te halen, en
voor den rechtvaardigen Landraad te brengen".
„Om mij voor den Landraad te brengen" ?
„O ze zeggen dat ge zeker veroordeeld zult warden tot
vele, vele jaren dwangarbeid over zee".
Nu bedekte Rono het gelaat met de handen. Hij snikte het
uit. Al het leed der maanden, onderworpen gedragen ; al de
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ellende dier weken gelaten geleden ; al de droefenis van den
bangen tijd stil ondergaan, weeklaagde hij uit.
„0 Allah, grootmachtige Allah, uw slaaf is dood".
Alles vergeefs. Alle leed, alle zorg, alle moeite, alles om
niet, om niet.
En het kind jammerde : „o ik wist dat ik u bier vinden
zou. 0, vlucht nog. 0, ge moogt u niet in de handen der
politiemannen overleveren"..
Rono zag op.
Hij streelde zijn lief mei* haar en wangen. Hij sprak met
matte eentonige stem :
„Ja mijn kind, ga gerust naar huis. 1k zal vluchten. 1k zal
u niet zeggen waarheen. 1k zal vluchten naar waar niemand
mij zal kunnen achterhalen. En zeg moeder dat ik 's nachts,
morgen of overmorgen, of later als het gevaar geweken is, zal
komen in onze waning. Leef gelukkig, mijn lief klein oogappeltje".
Toen drukte hij Aminah aan de borst.
Aminah schreide hartstochtelijk. Maar Rono was kalm. Hij
streelde zijn dochtertje.
„Ga nu naar huis", zei hij eindelijk. Aminah keerde weder
naar haar desa, schreiend en klagend.
En toen ze verdwenen was, steeg de krankzinnige vernielzuchtige woede op in Rono.
Hij balde de vuisten. Hij stiet wilde. kreten uit.
Toen begon hij to klimmen. Hij kreunde als een gewonde.
Hij klom op tot het heilig graf in den krater. Tot het graf
van den heilige die hem bedrogen had. Op dezen zou hij
zich wreken.
Hij zou den bedrieger ter verantwoording roepen.
Hij zou den geest van den heilige in de beleediging die hij
het lichaam zou aandoen grievend krenken.
0, hoe haatte hij.
In zijn wanhopige woede was nu slechts plaats voor een
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doel, een plan dat ten uitvoer moest gebracht, v6Or
zijn dood.
Hij zou den Kiai, die de offers aannam, de geloften aanvaardde, de gebeden zich welgevallig liet zijn ; het in hem
gestelde vertrouwen niet waardig was ; die bedroog ; die verliet en verried wie op zijn hulp gebouwd had ; hij zou den
valschen heilige voor zijn rechtersstoel dagen.
In zijn zinneloos plan, in zijn verward denken, snelde hij
het ravijn door, de hoogte van den vulkaan trotseerend. _
Hij liep de voeten te bloeden, maar merkte het niet.
Hij schramde de bloote beenen aan dorens en stekelig gras,
maar lette er niet op.
Hij hijgde naar adem, maar zijn krankzinnige haat overwon
alle vermoeidheid. Het hart bonsde in het te snelle klimmen.
Zijn keel was droog. Zonder ophouden zwoegde hij omhoog,
steeds hooger.
De lucht betrok. Van verre eerst, straks reeds dichterbij,
dreunde de donder.
Een kenteringsbui naderde uit het Westen. Het deerde Rono niet.
De regen begon te vallen. De regen doorweekte zijn kleeren.
Het verhinderde hem niet in de uitvoering van zijn voornemen.
Het onweer kwam op met kracht en wierp zich op Rono.
De bliksem, die de knetterende slagen onmiddellijk volgde,
verschrikte hem thans niet.
Hij beklom de kale helling boven de boschgrens. Hij viel
en sprong overeind.
Hij gleed uit en richtte zich weer op.
Hij zwoegde in den plassenden regen door het hooge
stekelige gras.
Het onweer teisterde de kale bergruggen.
De lucht hing zwaar en zwart alom.
Hij kende geen vrees voor al wat hem vroeger met ontzetting had vervuld.
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Den leugenaar ter verantwoording to roepen.
Daar lag het doel.
De hooge kraterwand sperde hem den weg. Hij week terug.
Schuw. Verschrikt. Hij deinsde achteruit. De armen gestrekt. Toen
bukte hij het hoofd.
Vooruit ! Met een schreeuw sprong hij op.
Hij zamelde de laatste krachten. Hij bestormde de gewijde plaats.
En hij bereikte den steilen kraterwand. Hij trail door de
opening. Hij stond aan de Zandzee. Hij doorschreed de dorre
woestenij.
Het noodweer woedde om den top van den vulkaan.
Felle bliksemstralen scheurden de zwarte wolken, die de
wind in de Zandzee smakte.
Het zand stoof op in de wervelwinden. De regen gudste in
dikke stralen en het bruine water stroomde van de hooge wanden.
Maar Rono naderde zijn doel.
Niets kon hem verschrikken.
Toen, een geweldige slag.
Het afstroomende water had den gedoemden boom aan den
noordwand der woestijn alle houvast ontnomen. Door den
bliksem getroffen, scheurden zijn wortels los uit den steenlaag.
Toen Rono de scheidsmuur tusschen Zandzee en werkende
krater overschreed, en toeging op het heilige graf dat hij wilde
ontwijden, stortte de boom, de kruin omlaag op den bodem
der Zandzee.
De zware stam smakte in het zand. De takken kraakten en
braken. De stam spleet en scheurde.
Het noodlot had den lang bedreigden boom getroffen. De
laatste slag was zijn flood geweest.
In zijn woeste krankzinnigheid verheugde Rono zich in de
verwoesting.
Vernielen, verwoesten, verdelgen. Hij hijgde naar wraak, naar
de heiligschennende wraak.
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Hij stormde voort, het bovenlijf ontbloot, de lange natte
haren los, de beenen en armen bebloed, de oogen roodbeloopen
in starende krankzinnigheid. Hijgend. Kreunend. Bloed in den
open mond. Hij rende waanzinnig door de kokende spuitende
dampfonteinen.
Daar lag het graf. Het graf van den bewerker van zijn
ondergang, die het verderf van zijn gezin had geduld.
Daar in den huilenden poel van solfatoren en fumarolen
rustte de bedrieger.
Daar in het licht der flikkerende bliksemstralen sliep de
leugenaar.
Daar in de stroomen van neerplassend water.
Zich nu storten op den vijand. Hem sleuren uit het graf.
Weg die steenen bescherming.
Met een gil waarin al zijn wanhoop en woede uitbrak, wierp
Rono zich op den steenhoop die het lijk van den heilige dekte.
Het doornatte vertrokken gelaat sloeg met doffen slag op
een scherp rotsblok, de bebloede vingers klauwden om de
puntige stukken steen.
Het vleesch van borst en buik scheurde in bloedende wonden
op de harde stukken rots die het graf dekten, op de offers.
van eeuwen, elke steen een gebed, elke steen een klacht, elke
steen een lofzang.
De steenen samen vormend het grafmonument voor den
weldoener van Kedoe ; het monument gesticht door de eerbiedige liefde en dankbare aanbidding van duizenden in tientallen geslachten.
Het lichaam van Rona lag in de vergetelheid brengende
bewusteloosheid op den steenklomp gekneld.
Het gelaat was met bloed beloopen. De sterke tandenrijen
klemden zich om een stuk steen. De kromme stijve handen
grepen steenen. De lenige teenen wrongen zich om steenen..
Zoo lag hij vele uren achtereen.
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De avond viel.
Ver achter de bergen van Kedoe rommelde de donder van
de aftrekkende bui.
De wind was gaan liggen.
De wolken dreven langzaam boven den krater. Ze kwamen op
in nevelige gewaden, ze werden zichtbaar achter den westerbergkam uit.
Ze dreven over en verduisterden het licht der maan. Ze
verdwenen over den wand van den vulkaan in het Oosten.
In den krater king sterke zwaveldamp.
Door de diepe doodelijke stilte drong het venijnig gesis der
fumarolen.
In het bleeke maanlicht waren de grijze Edelweiszstruiken
zichtbaar, die het graf van Kiai Makoekoean omringden als
een wacht van reine willige trawanten.
De wanden om den krater rezen steil en dreigend en sloten
de woeste eenzaamheid, waarvan het graf het middelpunt
vormt, wel zeer veilig af.
De maan kwam achter de wolken uit en belichtte den
kraterbodem.
De bleeke stralen omgaven het al.
En het matte schijnsel dekte met een doodskleed den man
die krachteloos, over het graf van den heilige gestrekt, stervend
om erbarmen snikte en wiens laatste woord wegstierf in de
stilte der volkomen eenzaamheid, toen hij naar adem hijgend
kreunde : „Pengapoenten".
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I Djoemahat, Vrijdag.
Adat, gewoonterecht.
Djoeroetoelis, schrijver.
Alang alang, stekelig gras.
Doro, heer.
Arit, grasmes.
Assistent wedono, onderdistrictsGamelan, een geheel van Javaansche
hoofd.
orkest-instrumenten.
Baba, betiteling van een Chinees. Goesti, gebruikt vOOr Allah en betiteling van den Sultan, door eenBaleh baleh, rustbank van bamboe.
voudige desalieden ook gebruikt
Bangsat, schurk.
tegen hooge ambtenaren.
Boei, gevangenis.
Bok, moeder.
Inggih, ja.
Botten, neen.
Desa, inlandsche gemeente.
Djagakoentji, sleutelbewaarder. Op
enkele vulkanen op Java als de
Soembing en de Slamat, woont
in de hoogste bergdesa een desapriester die door het yolk geacht
wordt door offers den berggeest
die in den vulkaan woont gunstig
to kunnen stemmen.
Djago, haan.
Djaksa, inlandsch officier van justitie.
Dtangkrik, krekel.
Djarak, plant.
Djimat, toovermiddel.

Kaboepaten, regentswoning.
Kain, kleedingstuk voor mannen.
Kamitoea, desabestuurder tevens
politieman en gehuchtshoofd.
Kandjeng, groote heer. Titel voor
hooge ambtenaren.
Kang, in vriendschappelijk aanspraak
voor den eigennaam gebruikt.
Kaoem, desapriester.
Kawedanan, woning van het districtshoofd.
Kebaja, baadje.
Kebajan, desabestuurder tevens
politieman.
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desalieden gekozen, wiens benoeming door het Europeesch
bestuur moet worden goedgekeurd. Hij heeft zekere voorrechten
als ambtsgronden en het recht op
onbetaalde diensten der desalieden. Verder ontvangt hij zeker
percentage der door zijn tusschenkomst in de desa gande belastingen.
Lombok, Spaansche peper.

Kemis, Donderdag.
Kentongan, een uitgehold stuk hout,
dat voor de woning van het desahoofd is opgehangen en waarop
met een knuppel de seinen worden
geslagen, die het desahoofd
wenscht te doen geven. De berichten zijn te onderscheiden aan
het aantal slagen, aan het min
of meer vlug elkaar opvolgen
daarvan.
Ketib, Mohamedaansch geestelijke.
Ketjoeboeng, plant met witte bedwelmende bloemen.
Kliwon, 4e dag der Javaansche week.
Klobot, sigaret van tabak met of
zonder opium in het blad van de
djagoengplant gerold.
Kodok oelo, Javaansche roulette.
Koeda kepang, spel van mannen
op houten paarden zonder pooten.
Koelie, daglooner,
Koewee koewee, koek.
Kona, haarwrong.
Kotta, stad.
Landraad, dagelijksche rechter voor
den Javaan. De Landraad bestaat
uit een Europeesch rechtsgeleerd
voorzitter, nit een Europeeschen
griffier, uit den djaksa, inlandsch
officier van justitie, uit twee inlandsche bestuurshoofden als leden en uit den panghoeloe, Mohamedaansch adviseur.
Lebaran, Javaansch nieuwjaar.
Legi, vijfde dag der Javaansche
week.
Loerah, hoofd der desa door de

Mantri, inlandsch ambtenaar.
Mas, gebruikt voor den naam van
gelijken.
Mata gelap, letterlijk „duistere
oogen", een door woede opgewekte toestand van tijdelijke
woeste krankzinnigheid.
Njai, huishoudster in den zin van
ongehuwde echtgenoote.
Pah, vader, ook tegenover ouderen
gebruikt.
Paing, le dag van de vijfdaagsche
javaansche week.
Pajong, regen- en zonnescherm.
Passer, markt.
Patjol, pikhouweel.
Pengapoenten, schenk mij vergiffenis.
Pikol, vracht voor den man.
Poeasa, vastenmaand.
Poesaka, gewijd familiestuk.
Pon, tweede dag van de vijfdaagsche
Javaansche week.
Pradjoerit, gewapend politiedienaar.
Prial, inlandsch ambtenaar.
1

WOORDENLIJST.
Rebo, Woensdag.
Redjeb, Javaansche maand.
Regent, eerste inlandsche ambtenaar
in een afdeeling.
Ronggeng, dansmelsje.
Saptoe, Zaterdag.
Sarong, kleedingstuk voor vrouwen
Sawah, bevloeid rijstveld.
Sawit, bij elkaar behoorende hoofddoek en kain.
Selasa, Dinsdag.
Sembah, eerbiedige groet die de
Javaan brengt silo gezeten de
handen plat tegen elkaar brengende en die vervolgens opheffend
tot voor het gelaat.
Senen, Maandag.
Silo, beleefde houding waarin de
Javaan zit op de onder zich gekruiste beenen.
Sirih, een plant.
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Slendang, lange smalle kain die als
sjaal wordt gebruikt.
Soembing, is een nog niet volkomen
uitgedoofde vulkaan in de Residentie Kedoe, midden Java, ruim
twee en dertig honderd meter,
de derde in hoogte op Java.
Tandak, dansmelsje.
Tandakken, Javaansch dansen.
Teboesan, het tegen losprijs aannemen door misdrijf verkregen
goed tot den eigenaar te doen
terugkeeren.
Tegalan, bouwland.
Tjarik, desaschrijver.
Wage, derde dag der Javaansche
week.
Waringin, wilde vijgeboom.
Warong, Inlandsche restauratie.
Wedono, districtshoofd.

De foto op den omslag is welwillend in bruikleen afgestaan door het
Koloniaal Instituut te Amsterdam.
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