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I
Dat dan Nederland de zonen en dochteren van
Java in de gelegenheid stelle zich bekwaamheden te verwerven die hen in staat zouden
stellen hun land en y olk tot geestesontwikkeling en groote bloei te brengen — Neerland
tot sieraad en eer!
Kartini.

De parelende morgen was over strand en Bosch van het
oude Japara gestreken. Kleurloos nog verhieven zich de
slanke palmboomen, die, de meeste schuin naar zee gebogen,
hun vederkruinen als reusachtige vleugels uit het struikgewas
omhoog strekten. Heel het land beidde het morgenlicht dat
alom zachte geluiden wekte — het tjilpen van vogels ergens
ver weg, het suizen van den wind, het lispelen van de zee,
fijn en droomerig tegen strand en rotsen. En snel, even snel
als de nacht daalt in het Oosten, een korte schemering slechts
toelatend, even snel voltrok zich het wonder van iederen dag,
de verspreiding van het licht, de triomf van den vroegen
ochtend, die als met rozevingeren alles aanraakte wat daar lag
aan den voet van de hooge berg Moeria, uitgebranden krater,
wiens ruggen en hellingen het geheele schiereiland bedekten.
Landwaarts in, daar, waar de breede Japararivier zich in
zee stortte en op een heuvel de ruine van een oud Portugeesch
fort verrees, strekte zich achter de eerste dorpsliuizen, de
groene aloen-aloen uit, het schier onafzienbare grasveld voor
de regentswoning, waar het yolk pleegt samen te komen onder
den heiligen waringinboom. Hier, aan den breeden weg die
de aloen-aloen omgaf, lag de kaboepaten zoo in het vroege
morgenlicht als een klein wit paleis, het donkere ver overhangend dak gesteund door zeven pilaren, omringd door een
steenen muur, die als golvend het groote erf omvatte. Nu
laag, dan hoog rees deze steenen muur als een zinnebeeld
van de verhouding tusschen regent en yolk. Hij stelt zijn
woOn open voor het yolk als hij wil — het kan tot hem
komen als het kind tot zijn vader . . . maar hij k-n zich ook
terugtrekken en alleen, tot zichzelf inkeeren, terwijl het kind
buiten wacht, buiten den muur, die rijst en daalt... een
steenen golf . . .
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Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, Regent van Japara
was een vader van zijn y olk, dat wisten zelfs de kleine desajongens, die de groote grijze karbouwen naar de rivier drijven.
De regent was de vader van hen alien! 0 1 hij mocht ze
straffen, als ze kwaad hadden gedaan, betoel, maar de straf
was altijd rechtvaardig en daarom was er geen angst bij hun
ontzag voor den grooten Heer, den Raden Adipati, die het
wel toeliet dat hun karbouwen, als ze in de rivier gebaad
hadden, op het veld graasden achter de kaboepaten. Dat veld
had voor de beesten niets bijzonders doch wel voor hun halfnaakte hoeders, want daar was de muur — de mooie witte
kaboepatenmuur waar je zoo heerlijk op teekenen kon! Alle
karbouwenhoedertjes, als ze niet luilakten op de ruggen
hunner dieren of onder de wuivende bamboestoelen lagen,
vermaakten zich meest met teekenen en waar kon je beter
teekenen dan op dien mooien blanken muur?
En wie teekende het mooist van alien? 0, Singo, natuurlijk
Singo! Maar Singo kwam ook uit de kampong Blakan
Goenoeng, de dessa achter den heuvel van het Portugeesche
fort, aan den overkant der rivier! Wie daar woonde, verstond de kunst van teekenen en houtsnijden; ieder toch, werd
daar beschermd door den goeden geest, de Danjang van het
dorp. Dat Singo teekenen kon, wist ieder, maar de kleine
Kerto en Simin en Abdoel, de jongens van deze zijde der
rivier deden het ook wel goed! Alle schaduwiiguren uit de
Wajang-Koelit konden ze nateekenen, den dikken Petroek en
den langen Nalagareng, de potsenmakers van het Javaansche
tooneel, ook Bimo de sterke man, die op een na de sterkste van de
zeven zonnezonen is, alleen met den allersterksten, den machtigen Ardjoeno, die fijne spitse figuur, daarin was Singo hen
weer de baas! Dezen morgen, zoo had Singo hen beloofd, zou
hij Ardjoeno teekenen, een heel groote Ardjoeno op het hooge
gedeelte van den kaboepaten muur. Twee avonden geleden
hadden Kerto en Simin, Ardjoeno op het witte scherm gezien
bij Pa Karim waar feest was ter eere van een bruiloft. 0!
wah! tot midden in den nacht hadden de jonL ins achter de
groote menschen gezeten om naar het schimmenspel te kijken
en naar het zingen van de danseres te luisteren. Onder de
walmende olielampjes hadden ze terwijl heerlijk gesnoept
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van beras ketan, geplakte rijst en golong-golong, bruine zoete
koekjes. Hun kleverige vingers hadden ze maar aan hun korte
broekjes afgeveegd en ze waren niet opgestaan voor het heele
stuk uit was! Ook hadden ze braaf gelachen om de twee
potsenmakers die er weer bijkwamen, maar Ardjoeno was
toch het mooiste geweest. Singo zou nu voor hen die mooie
schaduwpop teekenen, daarom wilden ze gauw h t veld bereiken. „Kri-kri!" schreeuwden de halfnaakte kleine jongens
boven op de karbouwruggen. „Vooruit! vooruit Vadertje
Karbouw!" Met hun dunne rietjes in. de hand en hun teenen
tegen de dikke flanken, dreven ze de groote dieren aan, die
met den modder der rivier nog aan de pooten, langzaam en
log voortstapten. De aanraking van rietje en naakte voeten
was als die van een mug voor hen, maar toch gehoorzaamden
ze en waren gedwee als een schaap voor hun natuurlijke
meesters, de jongsten uit de kampong. Wilde, gevaarlijke
dieren konden ze zijn voor groote menschen, vooral voor
blanken, maar hun ziel scheen een te zijn met deze kleine
vuile aapjes, die er even bemodderd konden uitzien als zij.
Achter elkaar hadden ze den oever der rivier beklommen
en naderden nu het groene veld dicht bij den muur van de
regentswoning. De karbouw van Singo ging voorop. Het was
alsof het dier het wist dat zijn kleine meester niet lui als de
anderen, met bengelende beenen boven op hem lag, maar hem
als een koning schrijlings bereed, met slordig verwa aide hoofddoek om de zwarte haren en de bruine magere beenen gestrekt
als hadden de voeten den stijgbeugel op een vurig paard te
pakken. Vriend Karbouw zelf geleek niets op een -urig paard
maar hij hief de domme kop met de kleine glurende oogen
een weinig meer op dan degenen die achter hem kwamen.
„Halt!" riep Singo toen hij de breede tamarindebootnen met
hun wijd gespreid loover bereikt had. „Hier blijven we" en
achter hem klonken de hooge schrille jongensstemmen. „Hier
blijven we!" Singo gleed al dadelijk vlug van karbouws rug.
Kerto en Simin volgden, maar de anderen bleven op hun
hoogen troon, slungelig op en neer deinende met de grijze
ruggen die rezen en daalden onder het grazen. Het gras stond
hier hoog en was mals. Regentijd was voorbilgaande en besproeide nog dagelijks al wat te velde stond tot de groote
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droogte zou komen die spoedig alles weer bruin zou verschroeien. De drie van hun ruiters verlaten karbouwen waren
als de anderen dadelijk aan het Brazen gegaan en de drie
jongens zelf, klein nu, maar dapper, bestormden den muur .. .
„0 le-le, pas weer gewit!" zagen ze, maar dat was niets, des
te beter konden ze teekenen! Ze hadden roode zacht gepunte
steen bij zich en ook houtskool — Singo had 12t vanmorgen
vroeg uit de werkplaats van zijn varier meegenomen en het
aan den binnenkant van den gordel gestoken, die zijn broekje
ophield.
„Wat teekenen jullie?" vroeg Singo.
„Ardjoeno! Ardjoeno!" riepen Kerto en Simin.
Ook al Ardjoeno? De andere boven op de ruggen wachtten
en eenparig gilden ze: „Dat kan je toch niet, jullie zijn maar
wilde varkens! Tjeling!" Dat was juist jets om Kerto en Simin
aan te sporen hun best te doen; zij waren toch immers zelf
op het Wajang feest geweest en zouden zij het dan niet even
goed als Singo kunnen die het feest niet had bijgewoond, omdat zijn desa immers te ver weg lag? Maar Singo zeide niets.
Hij was al bezig en zette met zijn houtskooltje de eerste
lijnen van zijn Ardjoeno figuur op den spierwitten muur .. .
eerst het edele hoof d, voorhoofd en lange neus een lijn, dan
een streek voor de oogen, dan de machtige soempit, de hoof dbedekking van den god als een groote helm daar boven, vervolgens de dunne hals boven de hoekige stren .,-e schouders,
de zeer lange armen... de in breede plooien bollende sarong...
Hoe stil was het nu! Het geleek wel of het publiek daar
boven op de karbouwenruggen sliep . . . je hoo. le alleen het
getjilp van vogels in de tamarinden, het korte rukken aan
het gras van de grazende dieren. De zon wi ‘rp nu warm
gouden vlekken over ,het grasveld tusschen de schaduwen
der bladeren, over de grijze ruggen der dieren en de halfnaakte kinderen. De dag had den ochtend vervangen, straks
zou de groote hitte zich doen voelen, zou de zon alles blakeren
en verbranden, maar daar trokken zich de drie teekenaars
niets van aan, zij krasten den witten muur Vol . . .
Plotseling klonk er een oude harde stem „Loe! Bangsat!
Maak dat je wegkomt! Bederf mijn muur niet, aap!"
„Lo!" wat schrokken ze! Kerto en Simin konden nog juist
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wegkomen voor het oude gezicht van den tuinman uit de
regentswoning over het lage gedeelte van den muur verscheen,
maar Singo was nog juist onder het bereik van den langen
bezem waar hij een stoot mee kreeg zoodat het stuk houtskool
uit zijn hand viel. Daar dreigde de bezem weer! „Ampoen!
Ampoen 1 ! - Singo gaat al!" riep hij en vlug liep hij over het
gras en kroop op Vriend Karbouws rug. De anderen waren
al op weg „Ajo! Ajo! Vader Karbouw, gauw haast je wat
naar het bamboebosch!" Jammer van zijn teekening, die nog
niet af was en jammer van zijn mooi houtskooltje . . . maar
straks, wie weet als de tuinman weg was! 0, Singo liet zich
niet zoo gauw uit het veld slaan! En hij schopte eens op karbouws rug dat het Bier toch vooral vlugger zou loopen.
Op het erf aan de andere zijde van den muur had oude
Kromo, de tuinman, het laddertje waarop hij zooeven geklommen was weer in het gras gelegd en nu nam hij zijn
werk weer ter hand. Eerst de paden aanvegen en dan straks
den muur, die zeker weer volgekrabbeld was, met een witkwast schoonmaken. Hoe dikwijls was dit nu al gebeurd! Die
belhamels bekladden de muren en hij kon ze weer telkens
schoonmaken! Maar nu was het uit, hij zou er een stokje
voor steken. Wacht maar. Als Raden Mas Sosro thuiskwam,
de oudste zoon van den Heer Regent, die zou er wel de wind
onder hebben en al die kleine zaken opknappen, waar de
Heer Regent nu geen tijd voor had. Ja als Raden Mas Sosro
voorgoed hier op Japara kwam . . . Kromo verschoof den
hoofddoek eens op zijn grijze hoofd en om zijn tandenlooze
mond kwam een lack, o la la, als Raden Mas Sosro thuis
kwam dan zou het er anders uit zien hier!
Oude Kromo had Raden Mas Sosro, zooals hij dezen
noemde (maar de jonge man had een veel langeren naam
en nog vele titels erbij) van diens prille jeugd af gekend, gekend en liefgehad, want al was Kromo maar een arm mensch
uit de kampong, een eenvoudige tuinman, de kinderen van
den Heer Regent waren als zijn eigen kinderen of kleinkinderen en van al dezen was de oudste zoon, d - mooie
Raden Mas Sosro zijn lieveling. Hoe goed herinnerde zich
Kromo het feest bij zijn geboorte! Drie dagen had het geduurd,
1 Spreek uit: „mpoerr
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maar dit kind was dan ook de voortzetter van het edele geslacht der Tjondronegoro, waaruit de Heer Regent en diens
varier en grmtvader stamden! Stellig, er waren nog veel kinderen geboren in het gezin van den Heer Rcgent, vier zoons
en zes docht e rs, maar de laatsten telden eigenlijk niet mee,
want wat zijn meisjes!? Betoel, vele kinderen had de Regent,
doch geen hunner was voor ouden Kromo wat i:aden Mas Sosro
was, de oudste, de beste, de edelste en zeker ook de sterkste ...
Terwijl oude Kromo den tuinbezem ter zijde legde om eenig
onkruid met zijn handen uit het pad te halen, prevelde hij:
„De sterkste ja, de sterkste!" En het was alsof hij dit nu
durfde uitspleken, want Embo Doela 1 , Kromo's vrouw, was
er immers niet bij? Lo, Embo lachte erom als hij dit beweerde. Zij was een der eerste batiksters op de kaboepatan
en had evenals haar man alle kinderen van den Regent van
klein of gekcnd, ja eigenlijk had ze ze zien geboren worden;
maar zij, Ernbo had de dochters zeer lief en het meest wel de
tweede, Raden Adjeng Kartini. Kartini was de liefste en de
sterkste, bewerde Embo. Oude Kromo liet haar maar praten.
Hoe kon een meisje nu de sterkste zijn uit een gezin van zoons
en dochters? Dat was vrouwenpraat en daar kon geen man
tegenop. Hij zeide maar niets als Embo zoo begon; hij wilde
de vrede bevaren en hij wist het wel, Embo hield niet van
Raden Mas Sosro! Zij zeide dat hij de jongere zusjes plaagde
en voor de cudste zuster bang was! Nu dat kon Kromo niet
gelooven en daarom zweeg hij, zooals een wijs man betaamt ... rrizar bier buiten, alleen, daar, bij gras en planten
en aarde, daar zeide hij wat hem goeddacht, daar had hij ook
de macht on tegen kleine jongens die de boel bedierven op
te spelen. Kromo gooide met een gebaar: „Zoo is het," een
hand vol onkruid weg. „Zoo" deed hij daarmee, wacht maar,
Raden Sosro zou hem helpen! Lo! met een zwaai van diens
arm zou het ontuig, dat het hem, ouden man, lastig maakte,
van de baan zijn! Hij hurkte nu even neer om van zijn arbeid
uit te rusten en stak een strootje op, dat hij uit den gordel
haalde, die om zijn middel zat. Welbehage 1 ijk blies hij een
dun rookwolcje uit, stil gedoken onder een paarschbloemige
Bougainville;truik. De zon begon nu sterk te branden. Het
1 Spreek uit: 'Mb6, Embo-moeder. (d. S.)
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liep tegen halfacht. Alle ochtenddampen waren nu heengetrokken en het felle daglicht glansde over gras en boomen.
Kromo zag in de verte de kleine slanke gestalte van Soewitro,
de klerk, over het erf gaan op weg naar de paseban, het
huisje over het groote kantoor van den regent, maar dit was
heden gesloten want de regent zelf was immers op r-is? Toch
diende de magang daar te zitten, wacht houdende of er ook
menschen uit de desa kwamen om den Heer Regent te
spreken . . . en daar was ook Raden Adjeng Kartini, vlug,
rank als een hinde in haar nauw sluitende sarong en lichte
kabaija. Zij kwam de trappen of van de achtergalerij en begaf zich naar dat gedeelte van het erf waar op hooge voeten
de witte potten met rozen stonden, haar rozentuin, omgeven
van de weelderige struiken der bruidstranen. Kromo verschoof zijn hoofddoek weer eens. Allah, hij had toch gisteren
wel de rupsen uit de bloemen gezocht? Of had hij het vergeten? Vlug gooide hij het strootje weg, rees op en nam den
bezem weer ter hand. Ach, de Raden Adjeng was nog wel
een klein meisje, pas van school, haast een kind nog, maar
hij wilde toch geen aanmerking van haar krijgen en wat kon
hij eraan doen als Toean Allah dezen nacht weer rupsen had
laten eten van de rozeblaadjes? Kromo toch zeker niet! Wat
kon hij doen, arm mensch, tegen besluiten van Toean Allah?
Den bezem achter zich aan slepend, naderde hij Kartini's
rozentuin. Zij had juist het donker glanzende hoofdje gebogen over een zware tak Gloire de Dijon, toen hij, weer
neergezegen in silo houding met gekruiste beenen "ijn ochtendgroet bracht, den bezem achter zich op het grasperk.
„Heb je wel gezien dat er rupsen bii de rozen zijn Kromo?"
„Inggih 1 , Raden Ad jeng, Uw dienaar heeft ze gezien, veel
soesah daarmee, gisteren den heelen middag rupsen gedood!"
Kartini had het hoofd opgeheven. De fluweel donkere
oogen in het bruine ovale gezichtje zagen ouden Kromo Licht
spottend aan; om haar milden mond speelde een glimlach.
„En nu zijn ze er weer Kromo, die ondeugend, rupsen!
Bijna in alle rozenblaren hebben ze gaten gemaakt. J c zult me
moeten helpen Kromo om ze te verdelgen."
„Inggih, Raden Adjeng, Uw dienaar zal U helpen," zeide
Kromo en maakte met de handen het eerbiedsgebaar, terwiji
1 Inggih — Ja. (d. S.)
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hij deze aaneengesloten naar het voorhoofd bracht. Opeens
weerklonk achter hem een luid gekrijsch.
„Wah!" zeide Kromo, „De jongens, de deugnieten, de bangsat! Daar zijn ze weer!" Hij rees op en had den bezem reeds
in de hand, zijn bruine magere beenen onder de opgestroopte
witte broek dansten over gras en zonneplekken naar den
kant waar het rumoer vandaan kwam. Kartiiii legde de zooeven afgesneden rozen op de aarde van een der potten, nam
haar sarong wat bijeen en volgde op haar houten tuinmuiltjes den ouden tuinman. Zij zag hoe Kromo met den bezem
zwaaide tegen een kleinen brandal die zoowaar over het lage
gedeelte van den muur op het erf Wilde springen.
„Bangsat! Maling! Varkenskind!" schreeuwde oude Kromo,
maar meer jongenshoofden, sommigen zonder, anderen met
hoofddoek, keken boven den muur uit en weken niet voor
bezem en geschreeuw van den tuinman. Nu zagen zij echter
de Raden-Adjeng en de jongen die al op den muur zat,
sloeg zijn been naar den anderen kant om weg te vluchten.
,,Houd eens op Kromo!" hoorde hij een stem zeggen. „Houd
eens op en vraag hem eens wat hij wil."
De jongen had zijn been teruggetrokken. Hij keek naar dien
kant waar de stem vandaan kwam en zag in een paar oogen
die niet boos schenen te zijn, integendeel de oogen lachten!
En nu de bezem niet meer dreigde, durfde hij wel op de
vraag van Kromo antwoorden.
„Ik zoek mijn houtskool, dat ik hier verloren heb. Het is
daar in het gras gevallen. Daar!" en hij wees met zijn bloote
arm, „daar vlak bij den muur daar ligt het!'
„Laat het hem maar oprapen" zeide Kartini. „En zeg hem
maar Kromo, dat hij voortaan geen houtskool of potlood in
den tuin gooit."
„En niet meer den muur bekrast, Raden Adjeng! Dat is het
wat Uw dienaar zooveel soesah geeft. Die brandals teekenen
van alles op den muur en Kromo kan niet anders doen dan
al dat gekrabbel er weer of halen en er weer met een witkwast overgaan. Mesti bae 1 , dan is het der volgenden dag
toch weer vol krabbels en moet ik weer witsel maken en zoo
gaat het dag aan dag. Soesah sekali!"
1 Natuurlijk!
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„Juist zooals met de rupsen,” zeide Kartini zacht maar
haar oogen waren den kleinen karbouwenhoeder gevolgd, die
zijn eigendom weer terug had en zich voorbereidde om zijn
makkers weer over den muur te naderen en ook Kartini
naderde den muur en zag naar al die jongenshoofden.
„Zeg eens," zei ze in de taal van het yolk, „w. t maken
jullie daar toch op onzen muur?"
„Wij teekenen de wajang, Raden Adjeng" riepen vele
stemmen.
„En wie teekent het best?"
„Singo, Raden Adjeng, Singo uit kampoeng Blakan Goenoeng!" en ze wezen met hun duim naar den kleinen boosdoener die over den muur geklommen was. Een der brutaalsten riep: „Bendoro 1 moet het zien, hij heeft Ardjoeno geteekend, Ardjoeno de sterke uit de Wajang Koelit!" „Raden
Adjeng moet het zelf zien!" zeide weer een ander en als
in koor riepen ze nu alien: „Raden Adjeng moet het zelf
zien!" Kartini keek even zoekend rond. 0 zij wilde wel zien!
Maar hoe? Zou zij even als lien kleinen jongen over den
muur klimmen? Vroeger had ze wel stouter stukjes uitgehaald! Maar nu? Ze was toch de Raden-Adjeng, de
regentsdochter, die haar fatsoen moest houden! Ah! wacht
de ladder, „Kromo, ajo zet den ladder tegen den muur!"
Kromo bracht den ladder. Moest hij erop? Maar neen, hij
geloofde zijn oogen niet — de Raden Adjeng klom er zelf op!
De houten muiltjes bleven in het gras staan. Daar zat Kartini
al op den lagen muur en nu . . . Kromo had geer, tijd zijn
hoofddoek te verschuiven ... daar wipte ze al aan de andere
zijde naar omlaag! De lichte kabaija, de donkere I--iren verdwenen voor Kromo's blik en hij bleef peinzend staan bij het
laddertje en de achtergelaten tuinklompjes. Er was een gejuich opgegaan achter den muur maar nu was het stil en
Kromo luisterde; zouden de jongens nu een flink stand je
krijgen? 0! Als Raden Mas Sosro hier was dan zouden ze
er van langs krijgen! Wat gebeurde er achter den inuur? Hij
hoorde geen booze woorden, neen, er was vroolipc gepraat
tusschen haar en die vuile aapjes, die ondeugden, die belhamels! Dat was hem toch te sterk! Hij besloot den muur
1 Spreek uit „'n Doro".
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over te gaan. Zijn beenen waren wel oud, maar nog kon hij
een klapperboom beklimmen als het moest om klappers te
plukken. Zou hij dan zoo'n laag muurtje niet over kunnen?
Hij pakte de tuinmuiltjes van zijn jonge mecsteres op, want
het ging toch niet aan dat zij daar op bloote voeten in het
natte gras stond, en was met behulp van den ladder nu ook
op den muur. Wah! Hij bleef verwonderd zitten met de
muiltjes in zijn hand. Daar stond de Raden Adjeng temidden
van al die dessajongens en ze sprak ze een voor een aan.
„Waar kom jij vandaan? En jij? Wat doet je Vader? Ben
jij ook uit de dessa?" 0 ze waren bijna alle kinderen van
visschers, visschers van garnalen en krabben of van de bekende lajang die verder op zee gevangen wordt. Een enkele
was de zoon van een mattenvlechter of een timmerman of een
djaga, maar Singo miens teekening ze reeds bewonderd had,
antwoordde op haar vraag: Wat doet jouw vader: „Mijn
vader is thuis en werkt daar!"
„Zoo en waaraan werkt hij?"
„Hij snijdt figuren in hout. Bloemen en blaren en vogels.
Alles in het hout."
„Zoo! Is het daarom dat jij zooveel van teekenen houdt?"
Singo kon daar niet eens op antwoorden want de anderen
deden dit al voor hem.
„Hij komt immers uit Kampong Blakan Goenoeng, Bendoro! Daar wonen de houtsnijders!"
Singo knikte en zag de Raden Adjeng verlegen aan. Het
was alsof hij zijn brutaliteit verloren had en toch was hij heel
niet bang voor deze mooie Bendoro, die de teekeningen op
den muur, ook die van Kerto en Simin, met zooveel aandacht
bekeken had. Nu vroeg ze hem: „En moet jij ook houtsnijder
worden Singo?"
„Inggih Bendoro, maar misschien nog iets anders .. ."
En de vrienden rondom, die het weer zoo goed wisten,
riepen: „Hij wil de Wajang Koelit maken, Bendoro, hij wil
geen houtsnijder worden! Het is in Kampong Blankan Goenoeng verboden Wajangpoppen in het h, at te snijden,
Bendoro!"
„Is dat zoo Singo?" vroeg Kartini zich naar den kleinen
jongen overbuigend.
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„Inggih Bendoro” beaamde Singo. „Vader zegt het brengt
ongeluk."
„De danjang wil het niet!" riepen eenigen die zich om
Kartini heen drongen.
„Vader snijdt alleen maar bloemen, blaren en vogels Bendoro" zeide Singo.
„En daarom teeken jij nu wajangpoppen op onzen muur",
zeide Kartini op bestraffende toon, maar haar oogen lachten
en Singo's oogen lachten terug. 0, de Bendoro was niet heel
boos, zooals de tuinman! Hij nam al zijn moed bij elkaar en
vroeg: „Wij mogen toch wel op den muur teekenen?"
„Neen, zeker niet, dat mag je niet Singo! Zie je daar
Ki omo, den tuinman van den Toewan Regent!"
Ja of de jongens hem zagen, wis!
„Je kent hem dus allemaal?"
„Betoel! Hij sloeg met zijn bezem naar ons!"
„Juist" zeide Kartini. „En hij is het die altijd weer den
muur schoon moet maken als jullie daar op gekrabbeld
hebt, maar ik zal je wat zeggen, je moogt overal wajangpoppen teekenen, ook bloemen en blaren, maar niet op onzen
muur!"
„Dus wel op de brugleuning Bendoro?"
„En wel op het wachthuisje Bendoro?"
Kartini schudde lachend het hoofd. „Dat moet je maar
aan den Toewan Controleur vragen. „De brugleuning en het
wachthuisje hooren niet aan ons!"
Massa! De Toewan Controleur! Een orang blanda! Die
vindt het natuurlijk niet goed, daar durft niemand wat aan
te vragen. De bruine aapjes drongen om Kartini heen. Al
het vertrouwen was op de Raden Adjeng gevestigd en zij
beschaamde dat vertrouwen ook niet. „Let op jongens en
luister!" Met open monden en glinsterende oogen zagen de
jongens haar aan. „leder van jullie die teekenen kan, mag
voor mij een mooie Wajangpop maken op papier en dat
papier met houtskool en potlooden dat krijg je van inij, maar
dan beloof je ook dezen muur nooit meer te beklad(,:n!"
„Inggih, Inggih!" schreeuwden de jongens, alleen Singo
zweeg. Hij was maloe, heel verlegen — de Raden Adjeng zou
papier en houtskool geven, zijn hartewensch! Achter hem
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stond Kerto, zijn concurrent en hem fluisterde hij toe „Kang!
hoe krijgen wij dat papier?"
Kerto vroeg het dadelijk, moedig en wel. „Wanneer en
waar dat papier Bendoro?"
„Wanneer? Na eersten marktdag en waar? Je komt maar
in de kaboepatan op het achtererf en vraagt naar Raden
Adjeng Kartini. Dan kom ik en zal jullie het papier geven."
„En houtskool?" vroeg Singo nu zelf, bijna ademloos van
verwachting. „En houtskool!" zeide Kartini. Zij had Kromo
wel gezien en zeide „Lekas, Kromo zet den ladder hier even
neer!" Dat had Kromo wel verwacht! Hij plaatste den ladder
aan de andere zijde en hier waren ook Raden Adjeng's muiltjes — zoo, en nu hielp hij de Bendoro bij het opklimmen,
daarna werd de ladder weer aan de andere zijde geplaatst
maar vOOr Kartini er afdaalde, keek ze nog eens over den
muur naar al die kleine Katjongs, naar al die zwarte ragebollen of met verwaaide hoofddoeken gedekte donkere
snoetj es.
„Jullie beloven me nietwaar? Op den muur wordt niet
meer gekrast!" „Ingih Ingih! Wij beloven!" Hun stemmen
klonken schril en hoog door elkaar en nu het donkere hoofd
met de lachende oogen van Bendoro verdween, verspreidden
zich ook de jongens. Nu liepen ze weer over het gras en
klommen op den rug van hun Vadertje Karbouw. „Kri! Kri!"
Naar het bamboebosch waar het koel is en men slapen kan op
het droge naaldenhout!
Kromo had den ladder weer ingehaald en legde hem op zijn
oude plekje in het gras. Nu begon hij de paden weer to vegen
en zacht mompelde hij: „Ze is maar een meisje, maar toch
pienter sekali! Zoo zou Mas Sosro het niet gedaan hebben!
Neen. 0! Als Embo Doelo dat weet dan zal ze lachen, maw
Kromo zal het haar niet vertellen, neen!, bij Allah niet!
Niemand mag weten dat Raden Adjeng zoomaar buiten den
kaboe-patan muur is gegaan, zonder verlof van de
Radenajoe of haar oudere zuster! Kromo zou zwijgen, want
dat had zij verdiend. Nu zou de muur wit biljven en hij zou
voortaan rust hebben! Een mensch kan ook teveel werk
krijgen! Banjak soesah betoel! Zou hij nog een strootje opsteken? Even uitrusten? Neen, het was nog geen tijd, de
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Raden Adjeng was nog op het erf bezig met de bloemen. Nu
stond zij onder de struik van de bruidstranen en boog een
tak naar omlaag, een wuivende tak roze bloemen . . . Neen
het strootje nog maar niet, straks als ze weg was . . . en hij
veegde het pad zoo goed als hij kon.
Kartini zelve dacht, terwijl zij de bruidstranen bij haar fijn
gele Gloire de Dijon schikte: „Waarom zouden die kleine
roze klokjes met hun gouden stampertjes, bruidstranen
heten?" Zij had nog nooit een bruid zien schreien. Bruiden
zaten stil, onbewegelijk met beschilderde gezichtjes voor de
Kwade, de Javaansche bruidspoort. Zij mochten zich niet
bewegen; zij kOnden zelfs niet schreien en waarom zouden
zij ook schreien? Maar was de naam niet een Hollandsch
woord? Misschien schreiden de bruiden daar in de Negri
Holland . . . misschien . ..
„Ni, Ni!" werd er geroepen.
0! Gauw, de zusjes . . . „Ja, ja ik kom!" antwoordde Ni de
roep. De bloemen bijeen bindend met het bamboestrootje, dat
ze al gereed had, liep ze zoo vlug de houten klompjes het
toelieten om het huis heen, maar nu de ruiker stevig gebonden was, tilde zij haar saroeng wat hooger op en versnelde
haar pas. De zusjes, twee kleine vrouwtjes in lange strakke
kain pandjang 1 die tot op de in muiltjes gestoken voeten
viel, wachtten haar bij de groote ingang op. Roekmini droeg
om de tengere schouders een licht baadje, bezaaid met gele
bloempjes, Kardinah, de kleinste had eenzelfde in blauwe
kleuren.
„Gauw gauw! Ni! Wij moeten weg!"
„Waar was je toch Ni?"
Ni was hen nu met sprongetjes genaderd. Ze lachte de
zusjes toe, genoot nog eens van de geur der rozen en zeide
lachend: „Wel ik was toch achter om de bloemen to plukken
voor Juffrouw Dora! Zal je haar wel van me groeten?"
Ja dat zouden ze doen. Kardinah, het kleintje droeg de
bloemen en Roekmini de schoolboeken en schriften. Zoo tippelden de twee kleine meisjes den weg op, gingen tangs de
paseban waar de magang haar groette en keerden zich daarna
nog even om naar zuster Ni.
1 Kain pandjang soort saroeng die niet gesloten is.
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Kartini keek haar na, lang, lang zooals iederen morgen.
Zie, nog eens keek Kleintje om en Kartini wuifde met de
hand, maar toen liepen zij door, netjes, keurig en ernstig
zooals het kleine Javaansche meisjes niet alleen betaamt,
maar zooals ze ook werkelijk zijn — want schoolgaan is een
heerlijke maar ernstige zaak! En Kartini zag ha ar na met
verlangen in het hart, o een groot verlangen om nog te zijn
als zij! Nu waren de zusjes twee heel kleine figuurtjes, twee
stipjes en nu verdwenen ze voor Kartini's blik. Ze handen de
schoollaan bereikt .. .
Niet alleen Kartini, ook de magang, de leerling-schrijver
gezeten bij de paseban, zag hen na. Ook hij deed dit iederen
morgen en herinnerde zich dan den tijd waarop hij zelf naar
school ging. Zijn vader was mantri, in dienst bij den Heer
Assistent Resident en hij zelf, hij was nog niet ouder dan
zestien jaar, reeds schrijver op het kantoor van den Heer
Regent; ieder vond dat mooi en goed; Soewitro's toekomst
was nu verzekerd en toch, toch had Soewitro verder willen
leeren, toch had Soewitro nog andere wenschen en droomen.
Zou hij altijd hier blijven en niets van het leven zien? Er
waren toch wel Javanen, zoons van Inlandsche ambtenaren,
zelfs van geringere lieden, die naar Batavia gingen, die studeerden, die zelfs de zee overgestoken waren en in de Negri
Blanda leefden. Maar daarvoor moest men Hollandsch
spreken kunnen, de taal die men allereerst - toodig heeft om
veel te weten! Hollandsch spreken . zie, Raden Adjeng
Kartini kende het en ook die twee kleine meisjes, die hem
iederen morgen voorbij gingen, zij leerden die taal en spraken
haar evengoed als hun eigen taal, het Javaansch! Waarom
dan Soewitro niet!?
Doodstil zat Soewitro, de handen in den schoot van de
bruine sarong die in rechte plooien neerhing tot op zijn
voeten. Zijn donker gelaat, waar de hoofddoek naar Javaan-sche manier keurig omgevouwen was, had een peinzende uit-drukking. Zagen zijn donkere oogen alleen dat, wat voor hem
was, de verre aloon-aloon, de groote hooge Waringins met
hun duizende luchtwortels of zagen zij dat alles niet en
droomden zij van een ander land?
Kartini was langzamer dan zij gekomen was het voorerf
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weer overgegaan en nu zij de breede pendoppo naderde,
hoorde zij de stem van haar oudste zuster: „Ni, kom eens hier."
Kartini liet haar houten klompjes achter, voor zij de
trappen besteeg en daar bij de ingang hurkte zij neer. Nogeens beval de zuster: „Kom eens hier" en Kartini in gebogen
hormat-houding naderde haar zuster. „Waarom holde je zooeven zoo Kartini? Je leek wel een Koeda-Koree!"
„Holde ik als een wild paard, zuster?" vroeg Kartini
nederig maar toch met iets van een spotlachje in haar oogen.
„Ja, je holde met je saroeng opgetrokken. Je liep niet zooals
het een meisje betaamt. Denk erom dat iedereen je ziet op
het voorerf." „Er was gelukkig niemand, Zus" zeide Kartini
nu in silo-houding neergezeten.
„Er was wel iemand! De magang, en al was er niemand
het is onwelvoeglijk." Zuster maakte een beweging dat
Kartini kon gaan. Deze rees op en zeide zacht: „Ik zal er
voortaan aan denken!" Over haar zacht bruin gezichtje Bleed
een lack! 0! als Naar voorname zuster haar eens gezien had
bij den muur met de kleine karbouwenhoedertjes zoo even!
Wat zou zij dan wel gezegd hebben?!
Als de oudste eens wist wat er omging in Kartini's hoofdje,
terwijl deze den ganschen morgen stil en ijverig bezig was,
pogend alles netjes en bedaard te doen zooals het een regentsdochter past! In dit opzicht had zij een goed vooroeeld aan
haar zuster en ook aan haar kleine slanke moeder, de RadenAjoe, die ondanks haar groot kinderaantal tenger als een
meisje gebleven was. De regentsvrduw bestierde het huishouden met de aristocratische kalmte haar geslacht eigca.
Afstammelinge was zij van een Madoereesche vorstenfamilie.
Haar zachte stem, haar kleine bruine handen die uit de nauwe
donkere lange mouwen der kabaija kwamen, haar voornamen
lichtwiegenden gang, dit alles bewonderde Kartini in haar
kleine fijne moeder. Wat bij de oudste zuster een afgemeten
gemaaktheid scheen was bij de moeder een tweede natuur.
Ja Kartini bewonderde haar moeder maar toch, zelfs aan
Moeder zou Kartini haar gedachten niet kunnen zeggen .. .
zij was nu een jaar van school en had al geleerd dat, wat
er in haar omging, voor zich te houden. Was zij niet vroeger
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toen zij argeloos zeide vat zij dacht, telkens door Moeder en
oudste zuster berispt? 0! zij miste alles van de school, haar
kameraadjes, haar leeraressen, de Hollandsche taal, die zij
daar zoo goed geleerd had en waarin zooveel moois te lezen
viel! Zij miste het levendige om zich heen. Dansen en springen, zooals zij daar met anderen deed van haar leeftijd, was
verboden en dat was nog het ergste niet! Het ergste was
dat zij niet meer kon leeren en nu gevoelde dat zij alles
vergat. Had zij vroeger maar niet zooveel tijd verbeuzeld dan
zou zij nu misschien alles beter onthouden hebben. Ja aardrijkskunde en Nederlandsche taal dat waren haar lievelingsvakken geweest maar Geschiedenis, Vaderlandsche Geschiedenis bijvoorbeeld, daarin was zij nooit vlijtig geweest.
Hoe dikwijls dwaalden haar gedachten niet of als zij die
droge jaartallen moest leeren. Kon zij dit alles nu maar inhalen! Als Vader haar nog maar een jaartje op school had
laten gaan, maar neen, hij was onverbiddelijk geweest!
Met de groote vacantie was zij thuis gekomen nadat ze in
April twaalf jaar was geworden, want op dien leeftijd is een
Javaansch meisje volwassen.
„Heel jammer!" Zij hoorde nog die woorden uitgesproken
door den blanken bezoeker uit Semarang wiens vriendelijk
gezicht zij nooit vergeten zou. Lang had hij haar handje
vastgehouden toen zij van de school thuiskomend en niet
wetend dat Vader bezoek had, met Roekrn'ai binnen was
gekomen. Hoe schrokken zij beiden dat daar een vreemd
heer zat, een bezoeker voor Vader — maar zoowel Vader
als het bezoek waren diet boos geweest over hun plotseling
binnen stormen om Vader goeden dag te zeggen. Het scheen
zelfs dat deze graag zijn dochtertjes aan den gast wilde
toonen, want Roekmini en zij moesten den Heer een hand
geven en van de school vertellen. 0, zeker had Kartini dit
met schitterende oogen gedaan! Het was ook juist een heerlijke dag op school geweest met aardrijkskunde en handwerkles van Juffrouw Dora! Daar had ze van verteld en zij
herinnerde het zich nog dat ze opeens verl-gen gezwegen
had. Waarom? Ja, dat wist ze nu nog niet! Ze had zeker
opeens bedacht dat zij met een wildvreemde sprak, een
hoogen Mijnheer die zich toch maar matig voor een meisjes20

schooltje kon intresseeren? Maar toen had zij die heel vriendelijke grijze oogen gezien. Het was alsof die diep in haar
hartje keken.
„Hou je zooveel van school?" had hij gevraagd. Zij hoorde
nog Vader's stem die zeide: „Het is haar laatste jaar. In
Juli komt zij thuis."
En de heer altijd Kartini's hand vasthoudend, had verwonderd gevraagd: „Dan al?" „Jammer, heel jammer!"
Vader had het hoofd geschud en zacht gezegd dat Kartini
en Roekmini nu maar weer heen moesten gaan en met een
eerbiedige groet waren zij heengegaan. ,
„Jammer, heel jammer!" Zij ho rde die woorden nog en
zij wist nu wie ze gesproken had — het was de Heer, van
Deventer, advocaat-procureur te Semarang, die Vader over
een politiezaak spreken moest. Nooit was hij hier weer geweest, maar broer Kertono, de jongste van haar drie oudere
broers die te Semarang op de H.B.S. ging, had hem weleens
gesproken en dan ... dan had hij altijd naar zusje Kartini
gevraagd. Die groote Heer met de vriendelijke oogen had
waarlijk naar de kleine Kartini gevraagd! Zij had broer
Kertono gesmeekt er nooit over te spreken met Mama of de
oudste zuster, ook niet met Sosro den oudsten broer! Aileen
Vader mocht het weten, misschien zou zij door Mijnheer van
Deventers voorspraak verder mogen leeren, hoe en waar dat
wist zij niet — maar als broer Kertono wilde, dan zou hij
met Mijnheer van Deventer kunnen overleggen en dan zou
deze misschien w2er met Vader spreken . . . De ilaam van
Deventer speelde dikwijls in haar hoofdje. Die naam was
jets voor haar, die naam had een klank die ham lief was.
Vooral nu, had hij langzamerhand beteekenis voor haar gekregen nu zij de druk begon te gevoelen van de afgeslotenheid met de wereld daarbuiten. Zij mocht, eenmaal van
school, de kaboepatan niet uit, niet buiten den muur komen
die het erf omringde ... tenzij 2-,ij erover klom, zooals zij vanmorgen gedaan had, zoomaar pardoes erover klom . . . maar
dan zou zij nooit meer terug kunnen komen en waarheen zou
zij gaan? En wat zou Vader wel zeggen en wat de twee
jongste kleintjes met wie zij den ganschen morgen gespeeld
had, en knipsels gemaakt om ze zoet te houden tot de
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lijfmeid Rami gekomen was om het kleine broertje en zusie
te baden. Neen, zij kon niemand verdriet doen, zij mocht niet
wegloopen, hier moest zij blijven tot de muur voor haar geopend werd,,tot ze zestien jaar was en dan? Kartini durfde
er niet aan te denken, „Dan," had broer Sosro haar gezegd,
„zou zij Raden-Ajoe worden." Dat beteekenc l -: dus: trouwen!
Het was alsof zij nu haar gedachten stop moest zetten, neen,
daar wilde ze niet aan denken en ze was vlug nz. ar de zijgalerij gegaan waar de batiksters achter hun rekken zaten,
stil en ijverig werkend op hun matjes. Daar gingen haar gedachten niet verder, daar moest zij wel aan het werk denken,
want ook haar eigen batikrek stond daar; zij wilde de kunst
van haar land goed verstaan en leerde er veel van hier te
werken onder de vrouwen van de kaboepatan en de vrouwen
vonden het alien een eer dat de kleine Raden-Adjeng daar
bij haar kwam zitten en haar om raad vroeg. De oudste onder
hen, Embo-Doela, de vrouw van Kromo den tuinman, onderwees haar hoe men het waspijpje hanteeren moest, ,hoe men
vlug en sierlijk de teekening op het doek bracht met de
rechterhand, terwijl de linker het doek steunde.
Kartini vervaardigde een kleine kain-pandjang voor haar
jongste zusje. VOOr haar zat Sarina, de vrouw van een der
oppassers bij den Assistent-Resident. Deze maakte het bekende bloen-ienpatroon, de kembang-asem, een lichte doek
met donkerblauwe kapala waarop de vlinderachtige bloemen
prachtig uitkwamen en zij kon niet laten telkens een oog
te wijden aan Sarina's kunstig batikwerk. D ,' vrouwen hadden even den arbeid gestaakt toen Kartini binnentrad om haar
de eerbiedsgroet te brengen, maar thans zafen alien weder
met de beenen gekruist en nu zij weder bezig waren, vroeg
Kartini, denkende aan de teekeningen der Karbouwenhoedertjes: „Zeg me eens, Embo-Doela, kent ge de kampong
Blakan Goenoeng en is het waar dat daar zooveel houtsnijders
wonen?"
„Inggih, Raden-Adjeng, Uw dienares is daar dikwijls heen
gegaan toen haar oom nog leefde, die ook iioutsnijder was.
Iedere man van Llakan-Goenoeng kent die kunst. Zij maken
daar wat mooie dingen!"
„En hoe komt dat toch, Embo-Doela? Kleine jongens ver22

telden mij dat vanmorgen. Er was er een bij die Singo
heette ..."
„Loh! Singo, ja, zijn vader Pa Singo en diens vader ook,
zijn de eerste onder de houtsnijders! Maar zij zijn ook gezegend boven de anderen."
Embo-Doela blies eens in haar waspijpje, want het leek
wat verstopt.
„Waarom zijn zij gezegend boven de anderen, Embo?"
Embo-Doela's mummelmondje vertrok tot een lachje.
„Massa! Weet de Raden-Adjeng dat niet? tempo doeloe,
lang, lang geleden was er een man die ook Singo genaamd
was. Hij was een visscher, maar des avonds als hij thuis was,
maakte hij bij zijn olielampje de mooiste teekeningen van
bladeren, bloemen, vogels en draken en hij had daar zooveel
plezier in dat hij bijna vergat te gaan visschen, zoodat hij het
ook bij daglicht deed. Maar zijn vrouw, de gierige Jem, vond
dat in het geheel niet goed. Zij wilde dat haar man geld
verdiende met visschen en telkens als Singo thuiskomend,
wilde gaan teekenen, plaagde zij hem door zijn papier en
houtskool te verstoppen of te vernielen. Toen nam Singo
eindelijk een stuk hout en kerfde met zijn mes daarin de
bloemen en bladeren en de vogels en draken, maar Jem nam
die plank ies ook weg en Singo werd daarover heel ziek van
hart. Hij klaagde zijn nood aan den grooten Zeegeest. Deze
was hem goed gezind en beloofde hem te zullen lielpen. De
Zeegeest zorgde dat geen enkel vischje in Singo's net zwom,
zoodat, hoelang deze ook op zee was, hij geen enkel vischje
meer thuisbracht bij zijn vrouw. En nu Singo toch niets meer
ving, kon hij wel thuis blijven .en mocht hij weer bloemen en
bladeren teekenen en in het hout snijden. De menschen
kwamen kijken naar zijn werk en vonden het mooi en zoo
begon Singo weer geld te verdienen. Hij leerde het aan zijn
kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen en toen hij
eindelijk heel oud stierf, werd hij de beschern-geest van de
dessa. Alle kampongbewoners van Blakan Goenoeng en
vooral de rechte afstammelingen van Singo zijn k .nstenaars
geworden en bewerken het hout zooals niemand het kan op
heel Java."
Toen Embo's stem zweeg was het een oogenblik heel stil
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in de galerij waar de vrouwen zaten. Kartini dacht over het
verhaaltje na en ze nam zich voor om het straks in haar
kamer op te schrijven, zoo wilde zij langzamerhand alle
legenden van haar land verzamelen. Maar nog een ding wilde
zij weten.
„Hoe liep het tech met de gierige vrouw van Singo af,
Embo?"
„0 le, le," lachte Embo, „Moet de Raden-Adjeng dat ook
al weten? Wel, zooals het natuurlijk met alle vrouwen gaat
die haar -man niet onderdanig zijn. Zij werd na haar dood
een echte gendrowo, een plaaggeest die 's nachts rondspookt
waar zij kan en vooral bij vrouwen komt die evenals zij tegen
haar mannen opstaan. Alleen op Blakan Goenoeng komt zij
nooit, want dat is een gezegende kampong."
Eenige der batiksters hieven bij dit verhaal even het hoofd
op en Sarina die het bloemenpatroon rnaakte, staakte zelfs
haar werk en nam het comfoortje in de hand om het opnieuw
van vuur te voorzien. Zij was opgerezen en zeide zachtjes
„Die Embo! Terlaloe, zij vertelt maar wat!" In eerbiedig
gebogen hooding schoof zij langs Raden-Adjeng Kartini heen
en liep door de galerij naar het achtererf. Sarina was een
mooie nog jonge vrouw, zij geleek een slanke bamboestengel,
glanzend en buigzaam in de zon, die fel over het erf scheen.
Zij had het verhaal van den danjang in dessa Blakan
Goenoeng al meer hooren vertellen maar dit laatste, van
Jem's geest, die rondspookte bij vrouwen die zich tegen haar
man verzetten, was haar nog niet ter oore geirlmen. Ondanks
de hitte op het achtererf rilde zij even. Was zij vannacht,
liggende op haar bale-bale niet wakker geschrokken van geritsel? Zij had aan muizen gedacht en later had zij geloofd
dat de wind aan lets gerammeld had. Zou het de gendrowo
geweest zijn? Den vorigen dag had zij groot ongenoegen gehad
met Sidin, haar man en hij had gedreigd haar een scheidsbrief te geven als zij niet deed wat hij wilde! Goesti Allah!
Was de geest van de gierige Jem al tusscher, hen? De goede
geesten mogen Sarina beschermen tegen die slechte Jem!
Sarina was nu de lange rij bijgebouwen genaderd waar zij
haar comfoortje van vuur kon voorzien. Daar was ook de
hooge paal waaraan de kooi hing van de geluksduif en hoor!
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Daar klonk opeens het kirrend zoet geluid van de Perkoetoet
hoog boven haar hoofd! Sarina zag lachend naar boven.
Goesti Allah was goed voor haar dat beteekende geluk en
nu zij terugkeerde over het bezonde erf was haar gang lichter
dan zooeven, maar zij behoefde niet in eerbieds houding
langs de Raden-Adjeng te gaan want deze was er niet meer.
„Hoezoo?" vroeg ze aan Embo-Doela.
„Hoezoo? Wel, hoorde je dan het rijtuig niet van den
Heer Regent? Hij is thuisgekomen van de groote reis en ge
weet toch dan is de Raden-Adjeng niet meer te houden als
haar Heer Vader thuis komt!"
0 ja, dat begreep Sarina! Neen, zij had niets gehoord daar
op het achtererf dan alleen de Perkoetoet, zijn streelend
zacht gekir, en het geluk dat boven haar hoofd gezweefd
had. Zoo had ieder zijn geluksteeken, zijn geluksgeluid —
de roep van een duif of het geratel van wielen op den grond.
Voor de dochter van den regent was het de terugkomst van
haar vader na een lange reis, voor Sarina de batikster, het
geloof dat zij blijven zou bij haar Sidin als onderdanige
vrouw . . . zooals het behoort en zooals het ook maar het
beste is in de wereld.
En 's avonds klonken de kristallen tonen van de gamelan
door de pendoppo van de Regentswoning. Het welkomstlied
voor Kartini's Vader werd gespeeld, daarna Ginondjing,
weemoedige zachte melodie die Kartini ieder maal wanneer
zij er naar luisterde zonderling ontroerde.
Zij zaten allen om de groote ronde tafel, de Regent, de
Raden-Ajoe en hun vier dochters. Zij schommelden zachtjes
in de even bewogen Weener stoelen; een enkele lamp
brandde in de groote galerij en deed de hooge koperen
spuwbakken, die aan weerszijden van de open deuren stonden,
zachtjes glimmen. Op de buitentrappen hurkten de donkere
figuren van twee huisdienaren om dadelijk bij de hand te
zijn als de Heer Regent jets te bevelen had. Naast den stoel
der Raden-Ajoe was haar lijfmeid op den grog I gezeten
met een waaier om haar meesteres koelte toe te wuiven want
nog hing de warmte van den dag daarbinnen. Buiten werd
het geheele erf langzaam overstroomd door het blanke maan25

licht dat weldra ook de trappen der galerij bescheen en zelfs
om de tafel speelde waar zij alien gezeten waren, stil, zwijgzaam, luisterend naar de gamelan die Ginondjing speelde,
Vader's lievelingslied.
De Regent had een vermoeiende reis achter den rug, niet
zoozeer door de verre afstanden die afgelegd waren, als wel
door bemoeiingen met zijn ondergeschikten en vergaderingen
met hoogere ambtenaren. Hij had de vischvijvers in zijn afdeeling geinspecteerd, de waterbevloeiing dezer bronnen van
volkswelvaart gecontroleerd. Hij was dikwijls gestuit op verzet van de bevolking tegenover de Hollandsche ingenieurs
die de volmacht der regeering hadden de zaken te regelen
en het was zijn positie als Regent die het mogelijk maakte
gerezen moeilijkheden tusschen de hooge regeering en het
yolk te vereffenen. Er waren zelfs kwesties gerezen die de
Regent hadden doen besluiten zijn reis tot Semarang uit te
strekken. Daar was hij ter audientie geweest bij de vertegenwoordigers der regeering. Vergaderingen, omzichtig geleidde
besprekingen met de hooge ambtenaren, ingenieurs en bouwkundigen, receptie's en soiree's ten huize van den Resident,
waarop Raden Mas Adipati met groote eer ontvangen werd,
doch waar hij zelf ook eer bewijzen moest aan alle hooge
heeren dit alles was vermoeiend geweest, uiterst vermoeiend voor zijn geest. Toen alles afgeloopen was, de ingenieurs bevredigd en zijn yolk bevredigd waren, was zijn reis
naar de afdeeling Demak gegaan waar zijn broeder Ario
Hadiningrat, regent was. Met dien broeder had hij een
sterken band, alle zorgen deelde hij met hem, want in Demak
ging alles antlers dan in de afdeeling japara. Het was of er
een vloek op het land zijns broeders rustte: g-ebrek aan water
in de Oost-moesson, teveel water in de West-moesson. De
rivieren uitgedroogd en ziekten verspreidend of door de
regens gezwollen en alles overstroomend, zoodat heele dorpen
verdwenen. Er zouden kanalen gegraven worden en daarover waren lange beraadslagingen gehouden Hij zelf, Ario
Sosroningrat, had een werkend aandeel aan (1' groote plannen, daar er yolk van japara mede zou werken aan de kanaalgravingen. De Regent wilde niets liever dan zijn broeder
bijstaan en had hij dit alleen kunnen doen, dan voorwaar zou
26

de zaak niet zoo moeilijk zijn geweest, maar in alles moest
de hooge regeering gekend worden; dienden Nederlandsche
technici gehaald, die, dit erkende hij gaarne, meer kennis
van zaken hadden dan (le inlander, maar die ook zoover afstonden van de gebruiken en zeden des land's en daardoor
onwillens zooveel fouten begingen!
Moeilijkheden stapelden zich dan weer op, hij kende ze en
hij zou zijn broer er in bijstaan zooveel hij kon ... maar nu!
0, het oogenblik van groote rust ... weldadig was het thuis
te zijn bij vrouw en kinderen, niets te zeggen, bijna niet te
denken, zich te laten heendrijven op de klingklankende
tonen van de gamelan, zijn eigen bekende glazen gamelan
die speelde zijn lievelingslied Ginondjang! En die zacht, ver
weg deinende, dan weer aanzwellende tonen, koperen stem
en dat Licht zilveren klokjes gebengel, afgebroken door de
weemoedige streek der Rebab, zij konden niets anders dan
vage gedachten wekken, die als vlagen van gedachten waren,
gevoelens niet in woorden te brengen.
Tooverden zij ook droomen in het voorname hoofdje van
zijn echtgenoote, de Raden-Ajoe? Droomen over haar land,
het gouden Madoera, waar zij, geboren uit een vorstenfamilie
de kleurrijke stoeten voorbij had zien gaan van zingende
menschen en zilver luidende opgetuigde stieren? Wekten
die tonen herinnering aan geurende offeranrien, aan
wierook en heilige dans? 0, het blijde Madoera, het land
van wilskracht en vreugde en de macht van het woord,
-haar land ...
Was deze stille voorname Raden-Ajoe, onbewegelijk naast
haar eveneens onheweeglijke oudste dochter gezeter, waarlijk
een afstammelinge van dat vroolijke sterke yolk, het groene
eiland als losgemaakt van Java met zijn stile tempels en
geheimvolle stranden? Wie kon het zeggen of achter dit
kalme ingetogen wezen der Regent's vrouw niet een wereld
van gloed en hartstocht leefde, haar yolk eigen? Mocht
dit zijn, dan voorzeker waren deze gloed en hartstocht beheerscht, overwonnen wellicht! Raden-Ajoe Adipati Aria
Sosroningrat was nu een Javaansche, onderworpen aan de
groote Javaansche wet. De vrouw zij nederig, zij zij anderdanig aan haar man, de vrouw voede haar dochters op om
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te worden als zij. Zij zelve? Was zij in haar hart ook niet
onderdanig aan haar gemaal die zoo goed, zoo edel, zoo
bemind was door zijn yolk? Tot nu toe was het leven aan
zijn zijde voor haar als een kalme stroom geweest. Zij was de
n-ioeder van vele zoons en dochters geworden. Ja, als een
kalme stroom was het leven geweest, maar Loch soms, soms
was het of er storm dreigde, of de wind aanstreek, hoor,
juist zooals daar de gamelan luider en luider opklonk, dan
een koperen slag der bekkens, om weer zachter heen te glijden
ver ver weg naar stillere dreven, waar de 'Rehab haar lied
weende van zachte treurnis . . . er zou leed komen, de RadenA joe gevoelde het, leed door de kinderen, door de dochters
misschien, door de Brie weinig in leeftijd verschillende meisjes Kartini, Roekmini en Kardina, Vaders trotsch. Vooral zijn
lieveling Kartini, Kartini wier gevoelig karakter wellicht later
tot moeilijkheden aanleiding zou geven; Kartini zou zich
moeten bukken voor die Javaansche wet waarvoor, zij wist
het, zoo zwaar was te bukken. Het was haar moedertaak dit
te volbrengen, Kartini's geest te le gden . . .!
Niet moeilijk was die taak geweest ten opzichte van haar
oudste dochter die nu zoo stil naast haar zat een Boeddisatwabeeldje gelijk, als zijzelve nu verzonken in de diepe schaduw
buiten den maneschijn. Haar oudste, die reeds ten huwelijk gegeven was aan den bruigom dien zij niet kende, was volgzaam.
Als de maan zes keer vol was geweest, zou het huwelijk voltrokken worden . . . dan werd Kartini de oudste . . . dan zou
de strijd komen! De Raden-Ajoe wist het. 0 zij wilde niet
toegeven aan die zacht aansluipende angst — neen, zij moest
krachtig zijn! Haar hand waaraan twee juweelen ringen stil
glansden, bewoog even en dadelijk schoof de lijfmeid wat
nader, wuifde met een veeren waaier haar meesteres lichte
koelte toe .. .
Klaar als druppelen Van korte heldere tonen, klonk de
gamelan aan de andere zijde der pendoppo waar de maan
de diepe slagschaduwen liet vallen der brede pilaren, de
tonen zwollen aan, verhieven zich hoog al„ golven in de
branding, verstilden dan — zachter en zachter werden ze . . .
legden zich eindelijk neer.
Dan was er een donkere bronzen slag, diep, ver door28

trillend, vol geluid dat een poos hangen bleef tusschen de
statige pilaren en dan verging .. .
Het einde .. .
De Regent richtte zich op uit zijn siesta houding en de
anderen deden alien zoo. De Raden-Ajoe en haar oudste
dochter rezen uit haar stoelen en gingen langzaam, gevolgd
door de lijfmeid naar haar vertrekken. De drie jongeren
wachtten op Vader. Zij wisten het immers, nu kwam de wandeling in den tuin!
„Kom," zeide hij en Kleintje was reeds aan zijn arm, maar
Kartini wilde even de sjaals halen want het kon frisch zijn
buiten. Roekmini echter was haar voor. „Ik zal het doen,
ga gij maar vast naar buiten" en toen zij terug kwam met
de drie lichte zijden sjaaltjes, daalde de Regent, aan iederen
arm een dochter, de trappen der pendoppo af. Schertsend
zeide hij tot Roekmini „Vader heeft maar twee armen, moet
nu een mijner dochters alleen loopen?" Roekmini lachte
„Vader zal die eene wel schadeloos stellen. Wat heat Vader
voor haar meegebracht?"
„Wat mijn schilderesje wenschte. Verf en penseelen en
voor Kleintje, wol en zijde door Mevrouw Residen uit Semarang zelf uitgezocht."
Zij waren nu in den voortuin waar de iiianeschijn het
geheele gazon, overdag groen, nu als in een blank meer
herschapen had. De breede tamerinden en slanke ijoewarboomen gingen hoog en donker op tegen de zilveren lucht.
De zachte geuren van melattistruik en de zwaardere bedwelmende van de Kenanga dreven hier rond.
„En is mijn dochter Ni niet nieuwsgierig wat ik voor haar
meebracht?" vroeg Vader met een armdrukje t( 8en haar
hand.
Kartini's fluweelen oogen zagen tot hem op. Een cndeugend lachje speelde om haar mond.
„Zij is heel niet nieuwsgierig! Vader zal haar wel niet
vergeten hebben," zeide ze. Ze wist het immers, hij had de
beloofde boeken voor haar meegebracht . . . de Kleine
Johannes van van Eeden en verzen van de Genestet maar
er was wel iets waar ze zeer nieuwsgierig naar was, naar
Vader's verblijf to Semarang. Had hij broer Kartono ge29

sproken ... en misschien nog andere menschen die Kartini
wel kende?
Kartono had hij slechts even gezien, verder was de tijd
voorbij gegaan met vergaderingen, recepties en nog eens vergaderingen. 0 Vader was blij dat hij weer thuis was, veilig
achter zijn steenen kaboepatanmuur die hem beschermde
voor de buitenwereld. De kaboepatenmuur! Kartini dacht
plotseling aan haar gesprekken met de kleine jongens en aan
het verhaal van Embo-Doela en zij vroeg of Vader wel wist
dat daar in Kampong Blakan Goenoeng zooveel houtsnijders
woonden? Ja Vader had er wel eens van gehoord maar hij
had dit nog niet onderzocht.
„En hoe komt mijn meisje daar zoo plotseling aan?"
Zij waren nu verderop gedwaald tot waar de rozen geurden
van Kartini's rozentuin en daar vertelde zij het verhaal dat
Embo-Doela dien ochtend gedaan had. Het verhaal van
Singo en diens booze vrouw en hoe hij overwonnen had.
Roekmini en Kleintje luisterden met belangstelling en
Kleintje drong aan dat Vader daar heen zou gaan. Ja dat
zou Vader doen.
„En mogen wij dan merle?" vroeg Roekmini.
„Mede? Neen, kaboepatenmeisjes hooren thuis!"
„Later misschien?" vleide Roekmini, maar Kartini vroeg
niets. Stil lag haar handje op zijn arm. Als Vader maar ging
was het best. Stellig zou hij iets doen voor de kunstenaars
en zij hoorde Vader zeggen: „Later, ja, later dan mag het,
als mijn meisjes uit mogen gaan dan zal Vader hen overal
meenemen."
„Later? ach, wanneer zal dat later zijn?" dacht Kartini.
Zij betraden nu de achtergalerij van het huis. Er brandden
eenige lampen door de huishoorigen aangestoken. Buiten gaf
de waker bij het wachthuisje elf Joffe slagen op de Bedoek.
Zij werden herhaald in een ander wachthuis. Het was tijd
om to gaan slapen en bij de deur van het groote slaapvertrek
dat de drie zusjes samen deelden zeide de Va der hen Goeden
nacht. Hij streek haar over de donkere hoc , rdjes.
„Slamat tidoer mijn kinderen!"
Kartini voelde zich gelukkig. Hoe had zij die Vaderlijke
nachtgroet gedurende de lange reis ontbeerd! Nu was zij er
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weer! Moeder noch zuster wenschten haar ooit goeden nacht,
dat was geen gewoonte onder Javanen, maar Vader deed het
zijn Brie dochtertjes iederen avond. Hij brak met de Javaansche traditie, zooals hij ook daarmede gebroken had door
haar een Europeesche opvoeding to geven tot . . . ja tot zij
van school gingen, tot het vrije leven uit was! Kartini drukte
haar hoofd nog even tegen zijn arm „Vadertje, heerlijk dat
U weer thuis is" en nu de met gouden draken bewerkte
zwarte tochtdeur der kamer achter haar dicht viel en Vader's
hooge gestalte door de halfdonkere galerij naar de eigen
vertrekken verdween, was het haar, alsof de zachte tonen
van de gamelan weer in haar ooren klonken, maar vaag
o vaag . . . hoe waren zij ook weer? Hoe was dat zachte droeve
begin, dat haar altijd zoo ontroerde? En zij vroeg het Kleintje.
Kleintje die zoo van muziek hield. „Hoe was het ook weer?"
en Kleintje zong even met haar zacht melodieus stemmetje
de eerste tonen van de melodie die eigenlijk geen melodie was,
maar een korte opeenvolging van tonen, muziek, die haar
en Vader's lievelingsmuziek was en Kartini voelde tranen in
haar oogen. Waarom? ja waarom, dat wist zijzelve niet!

31

II
0, mijn zon, mijn gouden zon! Ik zal Leven dat
ik waard ben door U beschenen te worden,
bestraald, gekoesterd en vet warmd door Uw
bezielend, vermooiend, edel licht . . .
Kartini.

Er was een nieuwe Assistent-Resident op de plaats gekomen
en bij de regentswoning heerschte daardoor een ongewone
drukte. Alle wedono en priaji uit de afdeeling waren
opgeroepen om aan den nieuwen landsbestuurder voorgesteld
te worden. Zij vervoegden zich eerst op het bureau van den
Regent om met dezen tezamen naar het gouvern .mentskantoor
te gaan, waar de plechtigheid zoude plaats hebben. De
meesten hunner waren te paard gekomen, gevolgd door vele
dessalieden die de gelegenheid waarnamen hun privezaken
aan den Regent en den „Kandjeng Toewan Assiten" voor
te leggen. Soewitro, de magang had geen oogenblik tijd zich
aan mijmerijen over te geven. De paseban zat vol yolk dat
hij te woord moest staan en in het groote kantoor zelf was
zijn tegenwoordigheid telkens noodig om de bevelen van den
Regent of den Pati aan te nemen.
Binnen den kaboepatenmuur was het druk. De vele paarden
die er nu gestald waren dienden verzorgd te worden. In de
keukens en bijkeukens hing de geur van gel raad en gebak
of van prikkelende spijzen waarmede de van ver gekomen
ambtenaren en dorpshoofden zich na de ve7moeiende reis
verkwikken zouden. De Raden-Ajoe had zelf het toezicht
gehouden over de bereiding van een bijzonder soort Kwe-kwe
dat thans op groote schalen door de huisbedienden naar
binnen werd gedragen. Dezen zelf den avond toch zou de
nieuwe bestuursambtenaar en diens echtgenoote het Regentspaar bezoeken. Zij zouden in de groote pendoppo ontvangen
worden en aan Kartini was opgedragen deze met eenige versiering voor den ontvangst gereed te maken.
Nu, in het stille middaguur, niet te lang voor de avond
viel opdat groen en bloemen niet zouden verwelken, was zij
daarmede bezig; eerst geholpen door Kromo den tuinman en
zijn knechtje, die lange als franje neerhangende bamboe32

blaren tusschen de vele pilaren had bevestigd, zoodat er
overal kleine eerepoorten ontstonden. Nu had zij de laatste
hand gelegd aan het vullen der slanke bronzen vazen met
de hooge takken der Bougainville, die hun paarse bloemen
sierlijk neerbogen overal waar een pilaar opging en op de
marmeren tafel, waar omheen men lien avond zitten zoude,
had zij een groote koperen kom geplaatst. Deze vulde zij nu,
niet met rozen zooals zij eerst dacht te doen, doch met de
eenvoudige witte bloemen van de Kemoeningstruik, fijne
kelkjes die als klokjes dicht bij elkaar tusschen de mooie
donkere bladeren scholen en een zoete geur verspreidden.
Kartini wilde heden avond een echte bloem van haar land
toonen. De prachtige roode Kembang-Sapatoe met haar zwart
en gele stampers ware wellicht nog beter geweest, maar zij
verwelkte onmiddellijk als zij geplukt werd en zou zeker van
avond gesloten zijn. Nu moesten de eenvoudige witte trossen
het doen, geen gekweekte bloemen, maar die door de natuur
gegeven waren.
Hoe zouden de nieuwe Assistent-Resident en zijn vrouw
wel zijn? 0, zij was nieuwsgierig. Mocht zij wellicht mede
het bezoek ontvangen nu zij van school was? Maar de zusjes
dan? Neen, Roekmini noch Kleintje kwamen daarvoor in
aanmerking en daarom zou zij, Kartini, stil bij hen blijven
in de achtergalerij als men haar tenminste niet beval voor
te komen. Wel, haar bloemen moesten maar spreken van
haar goede gedachten. Als hij goed was en wijs, deze Hollandsche landsbestuurder en niet trots op den Javaan neerzag
hoeveel zegen kon hij dan brengen! Vooral voor haar Vader
wenschte zij dit. Die goede lieverd moest soms maar al te
veel verdragen van sommige bestuursambtenaren, hormat betuigen aan menschen, die veel jonger waren dan hij, alleen
omdat het Hollanders waren! Kartini beefde dikwijls voor
Vader; iedere hooghartige behandeling hem aangedaan zou
zij hebben willen wreken, maar iedere vriendelijkheid en
ieder eerbiedsbewijs aan hem betoond, deed haar hart goed
en zij zou dit kenbaar willen maken, maar wie lett op haar?
Zij was immers maar een meisje en dan nog wel een Kaboepatan-meisje, opgesloten achter den grooten muur!
Nu was zij klaar met haar versiering. Daar de rieten gor33

dijnen de felle middagzon afsloten was de groote pendoppo
in een gedempt licht gehuld en waren de slanke bloemenstruiken in de vazen nauwelijks te zien, doch vanavond als
de vele lampen ontstoken waren, zouden zij alien tot hun
recht komen. „Oudste" zou haar wellicht berispen dat zij
Kemoening gekozen had inplaats van rozen maar „ben-joh!"
zij waagde het erop! Zij liep nu door de penuoppo naar de
kleine zijgalerij waar de batiksters werkten. Tot haar verwondering zag zij alleen Sarina voor haar rek zitten.
„Hoe zoo Sarina? Jij alleen hier? Waar zijn Embo-Doela
en Minah en Kardoena en Kamsijah?"
Sarina had de eerbiedsgroet gebracht en het hoofd weder
buigend naar haar werk, antwoordde ze zacht: „Zij zijn alien
naar de Sedekah, dat de Toewan Assistent-Resident geeft bij
zijn aankomst."
„En jij dan Sarina, moest jij er niet bij zijn?"
„Ik ben er niet bij noodig Raden-Adjeng," zeide Sarina terwiji
zij met het waspijpje een teekening maakte op het lichte doek.
Kartini keek oplettend naar Sarina's donker hoofd met de
zware dikke wrong in den nek en opeens zag ze het —
Sarina schreide!
„Wat is er Sarina? Is je hart ziek?" Kartini vroeg hLt heel
zacht, bang om onbescheiden te zijn. Sarina schudde het hoofd
en boog zich dieper over haar werk, maar toen Kartini de
hand op haar schouder legde, liet Sarina In t. waspijpje in
het bakje vallen dat op het komfoor stond en nog dieper
boog zij het hoofd dat zij nu met beide handen steunde.
„Sarina wat is er? Zeg het mij ... kan ik je helpen?"
Het duurde een poos eer Sarina sprak, toen eindelijk vernam Kartini, Sarina's verdriet. Sidin haar mail had haar een
scheidsbrief gegeven. Dikwijls reeds had hij Sarina daarmede
gedreigd, maar nu was het gebeurd, nu kon zij niet meer
thuiskomen, nu moest zij alles achterlaten, kleine Tole, haar
jongetje ook! Dat wilde Sidin houden. Hij was de vader,
zeide hij en hij en zijn nieuwe vrouw zouden het opvoeden.
„Zijn nieuwe vrouw?" vroeg Kartini, die bij Sarina was neergehurkt. „Is hij dan weer getrouwd, hoe kan dat Sarina?"
„O ja, dat kon," snikte Sarina. „Dat is de reden dat ik een
scheidsbrief kreeg! Hij heeft een andere vrouw en nu moet
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ik weg en mijn arme kleine Tole — de nieuwe vrouw zal
hem slaan en hem misschien geen eten geven ..."
„Maar Sarina, dat mag toch niet!" zeide Kartini verontwaardigd. „Daar heeft Sidin toch het recht niet toe. Jij bent
toch zijn vrouw, zijn echte vrouw!"
Sarina hield op met snikken en zag de Raden-A djeng met
haar betraande oogen aan. „Weet de Raden-Adjeng dat dan
niet! Sidin heeft wel het recht — het staat in de Koran.
Iedere Javaan mag vier vrouwen hebben, wat kan men er
aan doen! En dat is nog zoo erg niet als de echte vrouw
maar stil bij haar kinderen kan blijven, maar een man kan
haar een scheidsbrief geven als hij wil en dan moet zij wel
gaan! 0 mijn kleine Tole, mijn kleine Tole!"
Sarina boog weer haar hoof d, zij wilde het werk weer opvatten, maar haar hand beef de en een groote traan viel op
den doek dien zij bewerkte. Het was alles de schuld van de
gondrowoh, die was bij haar geweest, die had haar 's nachts
bezocht en opgestookt! Had zij maar nooit iets gezegd over
de nieuwe vrouw die Sidin genomen had! Was zij maar
onderdanig en verdraagzaam geweest dan was dit niet gebeurd. „De gondrowoh! 0, het is alles de schuld van de
gondrowoh!"
„Geloof je daaraan, Sarina?" vroeg Kartini. „De gondrowoh kan je niets doen als je niet wilt, denk daar toch niet
meer aan! Je moet Goesti Allah bidden dat hij Sidin zijn
schuld doet inzien dat hij zijn nieuwe vrouw terug zal sturen,
zoodat je weer bij kleine Tole kunt komen."
Sarina maakte een gebaar dat de Raden-Adjeng voorzichtig moest zijn. Daar kwam iemand! Kartini zag het. Het
was haar oudste broeder Raden Mas Sosro, die sedert gisteren
thuis was. Zij rees snel op van den grond en bracht hem het
eerbiedsbewijs toen hij langs hen ging en den tuin betrad.
Kartini had echter zeer goed den spottenden blik gezien die hij
op haar sloeg; die spot gold natuurlijk haar vertrouwelijk
neerzitten bij Sarina, zij begreep het, dat mocht ni,,t! Dat was
geen houding voor een Regentsdochter bij een der Batikvrouwen! Broer had zeer goed gezien dat zij niet aan het
werk waren. Misschien had hij wel gehoord wat zij gezegd
had over Sidin en den kleinen Tole! Maar „welaan," dacht zij,
35

„er kome van wat er kome!” Zij kon haar gedachten niet
veranderen. Zooals de arme Sarina waren er gewis vele
vrouwen in haar land, velen die maar doen moesten wat de
man wilde! 0, zij zou Sarina helpen, in alle geval zorgen
dat kleine Tole bij zijn moeder kwam, maar hoe? Wien zou
zij vragen? Vader zou zeker kunnen helpen, maar ach, hij
was niet to bereiken in deze drukke dagen en vanavond
kwam het bezoek, dan was het vertrouwelijke uurtje met
hem ook weg. Haar oudste zuster? Neen! die zou haar even
spottend aanzien als broer Sosro en vragen waar zij, klein
meisje, zich mee bemoeide? Haar moeder? Och peen, ook
deze had het nu druk. 0, had zij toch maar iemand, iemand
zooals b.v. juffrouw Dora op school, bij wie ze eens haar hart
kon uitstorten, met wie zij spreken durfde over de dingen
die haar hoofd en hart vervulden! Zou Goesti Allah haar
ooit zoo iemand geven?
Kartini wist niet dat dienzelfden dag zoo iemand zou
komen, dat zich een hand naar haar uit zoude strekken, dat
zich een hart voor haar openen zou .. .
De avond was gevallen. In de groote pendoppo brandden
nu vele lampen. De bedienden wachtten op de buitentrappen.
De Regent zelf in zijn voornaam Javaansch costuum, de strak
gevouwen sarong tot op de voeten, die in kleine puntige
muilen staken, met de door edelsteenen bezette kris schuin
op den rug tegen het korte donker lakensch ouis, den gebatikten hoofddoek, naar landsgebruik, kunstig om het
hoofd gevouwen, om den hals het blanke wit van een gesteven boordje, waaronder een kleine zwart zijden strik
prijkte . . . De Regent ook wachtte in de pendoppo, wachtte
het bezoek van den Assistent-Resident en Mevrouw. In den
tuin was het donker. De maan was nog niet op en alleen de
groote lantarens bij de breede ingang der Kaboepatan
waren ontstoken en wierpen een gouden schijnsel over den
weg. Een licht geratel en het stappen van paarden deden zich
hooren. Het rijtuig van den Assistent-Resident draaide de
ingang binnen.
De huisbedienden verrezen en wachtten de kleine kittige
Batakkers op, die trappelend en nog driftig stil hielden voor
de pendoppo. Een hunner hield de paarden bij den teugel,
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de andere opende het portier en de Regent, die ook de trap
was afgedaald, hielp Mevrouw met uitstijgen. Hoffelijk bood
hij haar den arm en leidde haar naar binnen. De AssistentResident volgde. De Raden-Ajoe en haar oudste dochter
ontvingen. Zij Bogen beiden op Hollandsche manier en beantwoordden den lichten handdruk der gasten — C.aarna zette
men zich rond de groote lage tafel. Tusschen de dames werd
Maleisch gesproken, alleen de Regent sprak Hollandsch met
zijn gasten. Mevrouw, een echte Njonja Blanda met een
vriendelijke uitdrukking in de mooie grijze oogen, met witte
pareltandjes als zij lachte ... o, even slechts lachte, want zij
wist het immers, men lachte niet hardop in deze omgeving,
antwoordde op de enkele vragen van: hoe de reis was geweest, hoe de plaats en de woning haar bevielen . . ., daarna
met kleine tusschenpoozen van deftig-e stilte, waarin de huisbedienden met ijswater en whisky-soda rondgingen, kwam
het gesprek op de kinderen. Neen, Mevrouw de AssistentResident had helaas geen kinderen, maar de Regent en de
Raden-Ajoe?
„0 velen, ja velen, vier zoons en zes dochters!"
,.Een rijkdom," meende Mevrouw.
De Raden-Ajoe boog het hoofd vriendelijk toestemmend.
Ja, het was een rijkdom. De Raden-Ajoe dankte Mevrouw
voor de opmerking. Nu vroeg de Assistent-Resident nog meer
over de Regent's kinderen, met even een blik naar zijn
vrouw, want zij hadden gehoord van de Europeesche opvoeding der drie iongere dochters, waar hun belangsAling sterk
naar uitging. Eerst evenwel werden de zoons op het tapijt gebracht — de oudste die reeds ambtenaar was, (1- twee volgenden, een in Batavia, de andere op de H.B.S. in Semarang,
dit had hij met belangstelling gehoord en dan de jongeren?
„Zijn zij thuis?" vroeg Mevrouw, even van haar glas
nippend, daar de gastvrouw het voorbeeld had gegeven.
De Regent bevestigde dit. Ja, zij waren alien thuis, de
heele kleinties reeds ter ruste, maar de drie dochters die
slechts een jaar met elkaar scheelden, zij waren thuis.
0 zoo gaarne zou Mevrouw haar willen leeren kennen!
De Regent boog beleefd en zeide glimlachend iets tot den
Assistent-Resident. Deze deelde zijn vrouw mede: ,,De Regent
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zegt dat zij, behalve een, nog niet van school zijn en daarom
nog geen bezoeken mede ontvangen."
„Behalve een? En deze, mocht zij niet komen?"
Weder boog de Regent beleefd en zeide, het was inderdaad
beter dat deze achter bij de zusjes bleef. Niet zeide hij dat
het verzoek van Kartini zelve was uitgegaan om bij de zusjes
te blijven, want, als deze niet voor mochten kohien, wilde zij
dit ook liever niet. De Regent zag zijn echtgenootc, de RadenAjoe niet aan toen hij hierop liet volgen: „Maar als Mevrouw
haar zien wil dan zou ik Mevrouw beleefd verzoeken met mij
naar de achtergalerij te gaan."
„0, gaarne, gaarne!" zeide Mevrouw. „Als de Raden-Ajoe
het ook toestaat?" en zij rees reeds half op.
Zeker stond de Raden-Ajoe het toe en ook deze, evenals
de dochter was opgestaan. De dames, gevolgd door de heeren,
gingen door de groote pendoppo en binnengalerij naar de
achtergalerij.
De drie kaboepatenmeisjes stonden daar en wachtten. Zij
hadden het gezelschap hooren aankomen. Kartini's hart
klopte vol verwachting. Gevoelde zij het dat dit een belangrijk oogenblik in haar leven was? Nu zagen haar oogen in
die andere grijze, vol goedheid, nu lag haar bruin handje in
de andere blanke hand en zij hoorde door een diepe maar
zachte stem hun namen herhalen die Vader noemde: KartiniRoekmini en Kardina. Hoe klonk het nu al- iets vreemd
liefelijks . . . Er werd haar een vraag gedaan.
„En U spreekt zoo goed Hollandsch?"
Zij schrok er even van. „O, goed! Een beeLje maar Mevrouw! Ik houd veel van de Hollandsche taal, maar de zusjes
spreken het beter dan ik!"
„Nog beter?" schertste de Assistent-Resident, „U spreekt
onze taal voortreffelijk uit Raden Adjeng."
„En als U het onderhouden wilt, moet U maar veel bij
ons komen," voegde zijn vrouw er aan toe tenminste als de
Regent en de Raden-Ajoe het goed vinden?"
De Raden-Ajoe boog toestemmend het hoofd, zeide een
zacht „Saja", maar de Regent verzekerde Mevrouw dat het
een groote eer en genoegen zoude zijn als zijn dochters een
bezoek mochten brengen op de Residenan.
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Het ging als een Broom voorbij voor Kartini. Zij geloofde
haar ooren niet. Nog eenige oogenblikken spraken zij en de
zusjes met den nieuwen bestuursambtenaar en zijn echtgenoote, maar de beleefdheid eischte dat het bezoek in de
achtergalerij kort van duur was. De Regent noodigde zijn
gasten uit weder naar de pendoppo terug te keeren. Mevrouw, in haar zacht ruischend kleedje van grijs changeantzijde, had haar kleinen kanten waaier geopend en wuifde
zich wat koelte toe, zij knikte de drie zusjes goeden dag en
schreed de Raden-Ajoe voor die haar door een gebaar daartoe uitnoodigde. De oudste zuster en de hecren volgden en
nu Kartini, Roekmini en Kleintje alleen waren, zagen ze
elkaar aan. Een uitnoodiging naar het huis van den AssistentResident te komen? En Vader had toegestaan?!
„Maar ik?" vroeg Kartini. „Ik mag immers de Kaboepaten niet uit! Het is alleen een uitnoodiging voor jullie
beiden."
„Maar wij gaan niet zonder jou!" zeide Kleintje. En
Roekmini voegde eraan toe: „Neen, natuurlijk niet Ni, als
jij niet meegaat gaan wij niet! Met ons drieen of geen
van ons!"
Het bezoek bleef nog lang voor. Bedienden gingen onhoorbaar rond met kwe-kwe en verschillende dranken. Eindelijk,
nadat het avondschot reeds lang gevallen was, hoorde men
weder het getrappel der paarden. Het rijtuig van den Heer
Assistent-Resident! En toen de Regent weder hoffelijk zijn
arm hood aan Mevrouw Ovink, zeide ze hem dat zij met
zooveel genoegen kennis had gemaakt met zijn lief drietal,
dat haar deed denken aan die mooie eenvoudige bloemen,
de Kemoening welke zij den ganschen avond zoo bewonderd
had en die met zooveel smaak op de tafel gerangschikt waren.
De Regent glimlachte en dankte haar voor die woorden. Ja,
inderdaad z•5•5 waren zijn drie meisjes, als drie eenvoudige
Kemoening trossen van witte kelken.
En 's avonds bij de gewoonlijke vaderlijke nachtgroet,
zeide hij haar wat Mevrouw bij het of Scheid 1,,zegd had.
Roekmini en Kleintje lachten zacht over die vleiende vergelijking, maar Kartini zag Vader met haar groote donkere
oogen aan en daar zij bleef zwijgen, streek hij haar eens over
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den wang. „Goeden nacht, mijn bloemetjes, droom maar
heerlijk."
Droomen o, droomen! Het was of Kartini nu al droomde,
droomde dat dit het hart was, dat dit de hand was die Goesti
Allah haar geschonken had, dat het leven zich nu voor haar
zou openen! Een bloem van de Kemoeningstruik, een bloem
uit haar kampoeng, die voor ieder bloeide, ja, dat wilde ze
zijn en dat had deze vrouw begrepen . ..
„Zijn mijn Botjah-Angon er niet geweest Kromo?" vroeg
Kartini dien morgen na marktdag. Sinds eenige weken toch
waren om dien tijd de karbouwenhoedertjes altijd op het erf
te vinden, waar ze geduldig naast elkaar gehurkt wachtten
op de Raden-Adjeng, die hen van nieuw papier en houtskool zou voorzien en voor wie zij zoo ijverig teekenden.
De Raden-Adjeng had reeds een heel stapeltje van die
kunstproducten, en nu opeens geen enkele Botjah-Angon
te zien!
Kromo die schuldbewust nu iederen morgen ijverig naar
de rupsen zocht op de rozen, maakte de sembah en zeide
„Inggih Raden-Adjeng, de katjongs zijn wel gekomen maar
ze zijn weggejaagd."
„Weggejaagd?" Door wien Kromo?"
„Raden Mas Sosro heeft hen bevolen heen te gaan en zij
mogen hier niet meer komen, Bendoro!"
Raden Mas Sosro! Hij, haar broeder had dit bevolen?
Maar dat was toch te erg! Het waren toch haar zaken!
„En heb je Raden Mas niet gezegd Kromu, waarom zij
kwamen en dat zij op mij moesten wachten?"
„Inggih Bendoro, Uw dienaar heeft geze b d dat al die
jongens op de Raden-Adjeng moesten wachten en dat zij de
Raden-Adjeng hun werk brachten, maar Raden Mas zeide
dat dit van geen belang was en zij nooit meer hier mochten
komen. Raden Mas heeft bevolen hen met den bezem het erf
of te jagen als ze het toch deden."
Het kookte opeens in Kartini. Zij voelde het bloed naar
haar slapen gaan. Waar bemoeide haar broeder zich mee?
Waarom liet men haar dit niet — haar omgang met he'
yolk, haar belangstelling in de kunst van de jongere men40

schen en kinderen zelfs? Zij liet den rozentuin over aan den
ouden Kromo en betrad de achtergalerij waar zij haar oudste
broeder wist. Zij zag hem lezende in een inlandsch tijdschrift — nu stond ze voor hem. „Sosro!" Zij vergat in eerbiedshouding te duiken en toen hij opkeek met een verontwaardigde WA in zijn donkere oogen en haar toevoegde:
„Wat wil je Kartini, is dit een manier je ouderen broer aan
te spreken?" Zeide ze, alles vergetend: „Ik ken geen manieren
Sosro, omdat jij ze niet kent! Wie geeft je het recht de
kampongkinderen die hier iedere week komen te verjagen?
Niemand, Vader noch Moeder hebben er ooit jets van
gezegd!"
„Maar ik zeg het als de oudste en jij hebt je daarnaar te
voegen. Die kampongkinderen wil ik, ik versta je, hier niet
hebben! Jij hebt me te gehoorzamen en daarmee abis
perkara!" Hij was opgestaan en stak het opgevouwen tijdschrift in de bovenzak van zijn kort jasje, maar Kartini liet
hem niet gaan. Zij plaatste zich voor hem en zich met moeite
beheerschend zeide ze „Sosro, luister, ik ben geen kind meer
dat je ringelooren kunt . . . ik wil niet . . ."
Hij liet haar niet uitspreken. „Je hebt niets te willen, niets,
niets. Zoolang jij hier in huis bent heb je je ouders en
ouderen broers te gehoorzamen en later je man. Onthoud
dat goed — een Javaansch meisje heeft geen wil en zal die
nooit hebben!"
Hij ging trotsch langs haar heen de trap of naar buiten.
Roerloos bleef Kartini staan. Haar keel was als dichtgeknepen. Het duizelde haar. Toen zag ze opeens haar moeder, de kleine slanke Raden-Ajoe in de schaduw der binnengalerij staan. „Ni, kom hier!" Kartini ging tot haar. Nu boog
zij zich in eerbiedshouding, nu hurkte zij laag neer en bracht
haar bonzend hoofdje bij Moeder's kain-pandjang. Zij zeiden
beiden niets. Moeder's kleine hand legde zich op Kartini's
donkey hoofd en Kartini begreep. Moeder leed met haar
mede, maar er was niets aan te doen. Een oudere broeder
had te bevelen over de jongeren, vooral over de 7-isters en
toen Moeder's zachte stem eindelijk zeide „Ga nu naar je
kamer kind, beheersch je — zich beheerschen dat is de
eerste plicht van ons vrouwen —" rees Kartini op en ging
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langzaam naar haar kamer, bette daar haar brandende
oogen ... maar voor het brandende hart vond zij geen
lafenis . . . Tot de zusjes van school kwamen bleef zij daar
stil in haar vertrek, allerlei kleine werkjes zoekend, die haar
gedachten afleidden, die haar helpen zouden zich te beheerschen. Beheerschen, zich beheerschen had Mama gezegd
was vrouwenplicht! Hoefden de mannen zich niet te beheerschen? Mochten die zich maar alles veroorloven, zooals
arme Sarina ondervond, die verstooten werd zonder eenige
reden, die zelfs haar kind moest afstaan omdat het haar man
lustte zoo te doen? en aan Sarina denkend, begreep zij: wat
zij Kartini, vanmorgen ondervonden had van den ouderen
broeder, was niets dan een kleine ergenis, vergeleken bij
dat vrouwenleed! Hoeveel werd er niet gevergd van al die
anderen, de velen, die zij niet kende, om hun leed te verbergen, hoe groot moest haar zelfbeheersching zijn, hoe groot
de innerlijke kracht van al die vrouwen! Zou haar moeder
dit ook weten? Zou Moeder zich moeten beheerschen? Maar
neen! Haar vader was goed en goedertieren, was vol liefde
en eerbied voor zijn vrouw . . . nooit kwam er een hard woord
over zijn lippen, maar toch, toch waarom zeide Moeder
dit dan? „Ons beheerschen is vrouwenplicht." 0, zou zij
dit ooit leeren? Het leven lag nog voor haar, het echte
Javaansche leven en Kartini's hart klopte zuo opstandig! Ze
was maar een meisje, ze had geen wil en zou er nooit een
hebben was haar gezegd.
Toch bracht dit alleenzijn haar kalmte. Het was een
goede raad geweest van Moeder naar haar kamer te gaan,
alleen te zijn, na te denken en nu eindelijk het uur sloeg
waarop de school uitging, kon zij met een opgewekt gezicht
de zusjes afwachten en haar straks vragen naar alles wat
ze op school beleefd hadden. Een uur daarna toen de gong
luidde voor het middagmaal bracht zij evenals Roekmini en
Kardina haar diep eerbiedsbewijs aan de ouderen, niet alleen
aan Vader en Moeder en oudere zuster, ma, r ook aan broer
Sosro alsof er niets gebeurd ware!
De volgende dag was de groote dag voor de Kaboepatan-meisjes. Het was een Zondag, geen school dus. Zij
zouden ten bezoek gaan bij den Assistent-Resident. Klokslag
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elf uur reed het rijtuig met de trappelende vurige Batakkers
voor, ternauwernood in bedwang gehouden door den in
livrei gestoken Javaanschen koetsier, die boven op zijn
hoofddoek den traditioneelen hoogen hoed droeg. Kartini en
de zusjes stegen in; zij zagen er frisch en fleurig uit in haar
kraakwitte met borduursel omzette kabaijas en kerrig gevouwen sarongs. De Raden-Ajoe zag het rijtuig na. Zonderling, zij vreesde niet den omgang van haar meisjes met deze
Hollandsche vrouw. Er was iets dat haar moederhart geruststelde. Mevrouw Ovink zou een goeden invloed hebben op
haar Kartini en de moeder gaf haar kind in vertrouwen aan
haar over. Goesti Allah zal deze Njonja Blanda hierheen
hebben gezonden! Moge er zegen rusten op dit bezoek!
Zoo dacht de Raden-Ajoe, maar niet aldus haar zoon,
haar oudste en ... haar lieveling! 0, Moeder had een zwak
voor hem, dat wist hij, maar hij had recht op haar voorkeur! Was hij niet de eerstgeborene van de zoons, was hij
niet haar eerste vreugde en trots geweest? Hij was eraan
gewend alles van haar gedaan te krijgen; hij was eraan gewend dat zijn wil haar wet was en daarom zou hij dien wil
doen gelden nu, nu hij zoolang van huis was geweest en
thans voorgoed thuis was gekomen als de oudste, als de
vertegenwoordiger van zijn Vader wanneer deze afwezig was.
Hij wilde zijn positie hier onmiddellijk doen gelden. De kleine
Kartini had hem beleedigd, was tegen hem opgestaan en hij
moest zulk een opstandigheid dadelijk den kop indrukken,
temeer daar zij nu in de Europeesche wereld verkeer-n ging!
Kartini zou ten voorbeeld strekken aan de jongere broertjes
en zusjes.
„Mag ik Mama straks even spreken?" vroeg hij op eerbiedigen toon toen de Raden-Ajoe weer in de achtergalerij
verscheen en de Raden-Ajoe zeide haar zoon een onderhoud
toe in haar eigen kamer. Wanneer wilde hij komen?
„Mama zende mij straks een der bedienden om mij te
zeggen wanneer ik komen kan."
Deze plechtige aankondiging van een vertrouwelijk gesprek
was volstrekt geen bijzonderheid in het hooge Javaansche gezin. De Raden-Ajoe wist dat haar zoon immer alle formaliteiten streng in acht nam en zij bereidde zich dan ook niet
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op een gewichtige conferentie voor, al werd zijn bezoek op
ziilk een officieelen toon aangekondigd ... maar toch, toen
Raden Mas Sosro een half uur daarna in zijn moeder's kamer
trad, hij daar in de eerbiedshouding voor haar lagen stoel
op den grond zat, vroeg zij zich met eenige beklemming of
wat hij haar te zeggen zou hebben? Ja, t" zeggen en niet
te vragen! Vragen, smeekbeden, kon hij enkel aan zijn
vader doen —. Wenschen te kennen geven als bevelen die
kon hij tot zijn moeder richten en deze alleen had zij te verwachten! Maar zij had haar zoon zoo lief en hij, hij had
haar ook lief, dit wist zij. Haar wil zou immers de zijne zijn,
wat hij ook wenschte! En Sosro sprak zacht maar kalm, vastbesloten en hoe bescheiden zijn houding en toon ook waren,
met autoriteit.
„Uw zoon komt U eerbiedig zijn wensch te kennen geven
de twee jongere zusters Roekmini en Kardina te scheiden
van haar oudere zuster Kartini. Het is niet goed dat deze
twee nog onbedorven kinderen veel met Kartini tezamen
zijn. Kartini is opstandig, misschien door de Europeesche opvoeding die mijn Vader, edel en goed als hij is, haar gegeven
heeft, maar hoofdzakelijk dunkt mij door haar karakter en
dat karakter, mijn Moeder, kunt U nog ten goede leiden. Ik
ben gisteren driftig tegen haar geweest en daarvoor vraag
ik U vergeving. Het was niet goed, dat weet ik ... ik zal mij
voortaan bedwingen, maar ik ben vastbesloten om alles te
weerstreven wat mijn zes jaar jongere zuster doet in strijd
met de Javaansche adat ..."
De Raden-Ajoe hief even de hand op. „Mijn zoon, doet
Uw zuster dan Bingen in strijd met de javaansche adat?"
Sosro's oogen zagen even zijn moeder aan, een onmerkbaar lachje plooide zijn mond. „Noemt mijn Moeder het
niet tegen de adat als een Regent's dochter over den Kaboepatanmuur klimt?"
„Wie heeft U dat verteld, mijn zoon?"
„De katjongs, die de brutaliteit hadden Lier op het erf te
komen om hun teekengekrabbel te brengen, hebben het mij
gezegd. Zuster Kartini heeft hun teekeningen buiten den
muur bewonderd en is daarvoor met een ladder aan de
andere zijde gekomen ... Noemt mijn Moeder het verder niet
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tegen de Adat dat een meisje van Kartini's leeftijd, volwassen vrouwen uit de kampong tegen haar mannen opzet?"
„Doet zij dat, mijn zoon?" vroeg weder de Raden-Ajoe
verbaasd. „Leg mij dit verder uit!"
„Ik verraste haar bij een gesprek met een Uwer baLiksters.
Ik hoorde Kartini beweren dat de man van die vrouw geen
recht had naar zijn wil te doen! Waar moet het heen Moeder
als zij dergelijke dingen leert aan een vrouw uit het yolk?
Er zal nog veel aan Kartini moeten veranderen eer zij waardig zal zijn een man te krijgen en het is toch haar toekomst
nietwaar te trouwen met een echten Javaan. En wie zal
zulk een meisje willen hebben? Het is mijn plicht als oudste
zoon hierop te wijzen. Ik zeg dit niet omdat ik mijn zuster
niet lief heb. Ik heb haar zeer lief en juist daarom wil ik
haar verdriet besparen. U alleen Moeder kunt hierin met
mij meewerken want hier in huis hebt U over haar te zeggen.
Sedert zij van school is heeft Vader de opvoediug aan U
overgelaten. Haar zusters Roekmini en Kardina zijn nu al
onder haar invloed. Hoe klein ze nog zijn, hebben zij reeds
veel meer vrijheid dan andere Javaansche meisjes en het is
in haar beider belang en in ons aller belang dat U Kartini
zooveel mogelijk aan haar gezelschap onttrekt."
„En hoe zou ik dit moeten doen mijn zoon? Het is immers
onmogelijk de drie kinderen te scheiden!"
„Het is mogelijk mijn Moeder door Kartini een andere
kamer te geven. Laat haar de kamer deelen met onze
Oudste en als deze trouwt Kartini de kamer behouden. U
zoudt dit zoo kunnen regelen alsof die scheiding nu reeds
gewenscht was tegen dien tijd. Niemand zal dit vreemd
vinden en de Oudste zal een goeden invloed hebben op
Kartini's manieren, die zooals ik gisteren bemerkte, vrij onbeschaafd zijn. De Oudste zal waarschijnlijk een echt Javaansche van haar jongere zuster maken. Haar woorden kunnen
helpen."
„O!" en de Raden-Ajoe hief weder de hand. „woorden!
Wat dat aangaat mijn zoon... Kartini is woordenrif-er dan
haar zuster."
„Ik weet het," zeide Sosro. „Zij heeft inderdaad de
woordenrijkheid van het Madoereesche yolk!" En diep ge45

Bogen het donkere hoof d, schoof hij iets nader tot zijn
moeder, zoodat hij bijna het gouden slofje beroerde. „Maar
dat hebt gij ook Moeder en toch zijt gij nu een echt Javaansche
geworden en ons ten voorbeeld geweest. Daarom eer ik U
Moeder en ik vraag U: Maak Uw dochter zooals gij zijt."
...... „Maak Uw dochter zooals gij zijt!" De Raden-Ajoe
herhaalde de woorden van haar zoon toen hij de kamer
verlaten had. „Maak Uw dochter zooals gij zijt!" En was
zij dan waarlijk zoo als zoon Sosro haar zag? Voelde zij zelve
nog niet dikwijls, o vele malen het onstuimige bloed van
Madoera door zich heen vloeien? Maar noch haar kinderen
noch haar gemaal bespeurden dit! Waardoor had zij de
kracht dan gevonden zoo te zijn, zoo te worden dat haar
kinderen haar een echt Javaansche noemden? 0, voorzeker,
die kracht had zij niet uit zich zelve gekregen! Niets kwam
uit ons zelven. Die kracht kwam van boven, die gaf GoestiAllah en al wat van Hem kwam was goed. Hoeveel had
Kartini, de Raden-Ajoe bekende het zich, haar meest begaafde kind, niet van Goesti-Allah gekregen en hoeveel
zou zij daarom ook niet in het leven te verwerken hebben?
Berusten moest Kartini leeren, als zij dit geleerd had, als zij
eenmaal niet meer opstandig was, welk een goede leidster
zou zij dan voor de jongeren zijn! Nu, nu was zij nog de
kleine opstandige ziel en misschien . . . misschien had Sosro
gelijk en was het beter haar of te zonderen van de anderen,
totdat de tijd daar was en Kartini met vertrouwen de plaats
kon vervullen die zij eenmaal hebben zou als Oudste, waardig
om een hooggeplaatst Javaan als echtgenoot te krijgen. Dan
zou het leven voor haar beginnen, zooals het voor BAT, de
moeder, begonnen was, het leven van de echt Javaansche,
die weinig woorden en bijna geen wil heeft .. .
De Raden-Ajoe sloot even de oogen. Haar lijfmeid die
altijd achter of naast haar zat, reikte haar een zijden neusdoek, besprenkeld met welriekend vocht. Nu stond haar
meesteres op en verliet het vertrek. Buiten knarste het kiezel
op het erf, een rijtuig reed aan; de drie jongere dochters
keerden weer van haar eerste bezoek in het Assistent-Residenthuis! De moeder zag de drie stralende gezichtjes en
nadat de dochters de sembah gebracht hadden, drie paar
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glinsterende donkere oogen en drie lachende monden.
„Was het zoo heerlijk mijn kinderen?"
„O. Moeder ja, het was heerlijk en wij mogen weer
komen!"
„Als U het goed vindt?"
„Iederen Zondagmorgen Moeder!"
„Mevrouw heeft voor ons piano gespeeld . . ."
„Wij hebben prachtige muziek gehoord!"
„En schilderijen gezien . . ."
De Raden-Ajoe lachte zacht en nu de drie meisjes Kartini,
Roekmini en Kardina om haar heen stonden, zij hun aanraking gevoelde op armen en schouders, toen zij nog eens
vroegen of het wel mocht, of Moeder wel de toestemming
gaf voor die Zondagmorgens, zeide zij eindelijk: „Ja mijn
kinderen, ik geef toestemming met heel mijn hart."
Kartini legde haar hoofd tegen Moeder's schouder en de
Raden-Ajoe streek haar over de donkere haren. Ach, zij gaf
die toestemming des te hartelijker want hoeveel leed zou er
nog over dit donkere hoofdje gaan?
Het was de oudste zuster die het Kartini zeggen zou en het
gebeurde op een Maandagmorgen toen de zusjes naar school
gingen, als gewoonlijk uitgeleide gedaan door Kartini, die
bloemen had medegegeven voor Juffrouw Dora
„Ik heb je wat te zeggen Ni." En Ni zag bevreemd op, want
het was geen bestraffende toon in zusters stem, integendeel,
het leek wel of er een mildere klank, een aarzeling in was.
„Wat is het, Zus?" vroeg Kartini.
„Je zult voortaan de kamer met mij deelen Ni. Nkma acht
het beter dat je daar gewend zijt als ik eens weg ben." Er
kwam geen antwoord van Kartini's lippen en Zuster ging
voort: „Je wilt zeker wel zoo gauw mogelijk alles wat van
jou hoort bij mij laten brengen. 1k heb mijn spiegelkast voor
je ingeruimd Ni, daar kan je alles netjes in rangschikken.
Ik zal straks de huisbedienden je bed over laten brengen en
als jij dan verder met Rami alles in orde maakt is de kamer
klaar als de zusjes thuiskomen."
Nog altijd geen antwoord van Ni.
De Oudste verschoof wat nerveus den ring met zwarte
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diamant aan haar vinger. „Heb je het begrepen Ni? Zal ik
Rami voor je laten roepen?"
„Of ik het begrepen heb?" kwam Ni's stem eindelijk en nu
ze opgerezen was uit haar eerbiedhouding, vroeg ze met ingehouden drift: „Wie heeft dat bevolen Zuster?"
„Mama natuurlijk."
„Dat is nietwaar, dat kan niet!" barstte Ni los. „Zoo zal
Mama nooit doen ... mij van de zusjes scheiden!"
„Ik ben ook je zuster Ni!" zeide de andere opeens hoog en
verwijtend.
Ni scheen het niet te hooren. Zij zag de Oudste recht in
de oogen.
„Het is Sosro — Broer Sosro, die dat gewild heeft! Hij,
hij en niemand anders! Mama doet wat hij wil al zou hij het
zotste verlangen, alleen omdat hij een man is, een man die
slechts een wil mag hebb.en, die onrecht doen kan als het
hem lust ..."
Maar de Oudste brak Ni's woordenstroom af met ...
„Zwijg, denk eraan dat ieder je hier hooren kan! Matig je!
Als Sosro het bevolen heeft, dan heeft hij gelijk dat je geen
gezelschap bent voor de zusjes, iemand die zoo schreeuwt!
Ben jij een Javaansche?"
„Ja, ik ben een Javaansche, in hart en nieren!" zeide Ni,
maar in haar nu gedempter toon klonk het opeens als een
stille zegenkreet. „En dat ik een Javaansche ben dat zal ik
toonen Zuster! Ik zal mij buigen. Ik zal gehoorzamen, maar
ik blijf .mijn zusjes trouw en zij mij dat weet ik, al scheidt
ons nu een bamboemuur! Niemand kan mi .) mijn zusjes afnemen! Wij drieen blijven een!"
De Oudste wendde zich af en ging de groote kamer binnen
die zij nu met Kartini zou deelen. Hoe zou het gaan? Zij had
Mama en broer Sosro beloofd dit offer te brengen ... want
een offer was het, haar rustig alleenzijn verstoord te zien
door een opstandige jongere! Maar ook zij zou toonen een
echte Javaansche te zijn! Zij zou zwijgen en dragen en aanvaarden wat over haar besloten werd.
En ook Kartini was nu haar kamer binnengegaan. Zij liet
Rami roepen, de lijfmeid die haar helpen zou alles over te
brengen en zij opende de groote legkast van zwart sandel48

hout ... de groote oude kast die altijd met de zusjes gedeeld
werd. Een zachte geur van aker-wangi steeg uit de stapeltjes
linnengoed en het was alsof die geur alles in haar herinnering terugbracht. Altijd hadden zij die kamer samen gehad,
van alles was daar met elkaar besproken, liedjes hadden ze
gezongen, elkaar verhalen verteld ... Het was vre emd dat
ze geen tranen had, neen alleen een droogte in haar keel —
een gloeien op haar wang en Rami neergeknield op den
grond nam op haar geheven armen de stapels goed in
ontvangst, de witte kabaija's en de licht gebloemde, de
koetangs, sarongs en kain pandjang, dan de zijden sjaaltjes,
de gazen sluiers ... en schuchter zag zij haar jonge meesteres
aan, de Raden-Adjeng Kartini, die een gelukskind was, dat
wist ieder in de Kaboepatan en waarom was dan haar
Bendoro zoo ernstig en zoo stil? Toen de groote klok bij het
kantoor elf uur had geslagen en de zusjes uit school kwamen
was alles gereed, ... stonden er in haar kamer slechts twee
met gaas omgeven bedden, waren er twee planken van de
groote kast leeg, waren zelfs Kartini's boeken verdwenen en
ook haar laag schrijftafeltje, waaraan zij, op den grond
zittend, altijd werkte. Zus Ni was verhuisd, zus Ni had haar
verlaten en er niets van gezegd! Maar Kartini die bij hen
binnentrad zeide haar dat het moest, dat het zoo goed was
en zij hun verdriet niet moesten laten merken want, en
Kartini nam nu haar handen in de hare en zeide: „Anders
zou ons misschien het groote geluk afgenomen worden dat
van de Zondagmorgens bij Mevrouw."
„Maar Vader? Vindt Vader het goed dat je een andere
kamer hebt?" vroeg Roekmini in opstand.
„Vader moeten wij er buiten laten," zeide Ni. „O, laten
wij hem er buiten laten, hij zal het wel merken en dan moeten
wij ons houden alsof wij het goed vinden."
„Maar ik zal het nooit goed vinden!" zeide Kleintje. „Ik
wil jou terug hebben Ni. Je hoort bij ons!"
„Ik blijf immers bij jullie! Wat kan ons d'i.-,n muur
schelen? Kom, we sluiten een verbond," en Ni lach.,-; daarbij
met haar donkere fluweelen oogen. Ze zag Roekmini en
Kleintje om beurten aan. „Een verbond van trouw dat
niemand kan verbreken."
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„Ja,” zeide Roekmini.
„Ja," zeide Kleintje zacht ...
Als Raden Mas Sosro de vereeniging der zusters beoogd
had, voorzeker had hij geen beter middel gevonden dan dezen
maatregel hen van elkaar te scheiden!
Maar in het kleine lage huisje van den ou'en Kromo, heel
achter op het erf, ging het niet zoo liefdevol toe als in het
vertrek der Regentsdochters. Kromo kreeg er leelijk van langs
van Embo-Doela, zijn vrouw. Waarom had het oude varken
zich versproken tegen Raden Mas Sosro? Waarom had hij
zijn mond niet gehouden over al wat Raden Adjeng Kartini
deed en zeide? Wilde hij Raden Adjengs ongeluk? Neen,
dat wilde Kromo niet, beweerde haar echtvriend. Hij had
niets gezegd van de klimpartij over den muur, niets gezegd
van de bemoeiingen met de Botjah angon! Hij had spijt
dat hij het aan zijn vrouw verteld had — dat domme stuk
babie, terwijl hij toch zoo vastbesloten was geweest het
haar niet te zeggen, dat haar booze tong niet in bedwang had!
Maar nu kwam Embo Doela's tong eerst recht los! Wat
dacht hij wel? Zij zou niet mogen spreken? Als zij sprak was
het altijd ten gunste van de Raden-Adjeng, die ze van klein
of gekend had! Spijt had ze, ooit met Kromo getrouwd te
zijn! Ze had een anderen man moeten nemen toen ze nog
jong was maar, soedah 1A, ze dacht er nog over! Kromo was
een oud vod ... daar, ze zou hem alleen laten en wie zou
dan rijst voor hem koken?
„De Botjah angon hebben het verteld," schreeuwde Kromo
met zijn oude schorre stem, maar hij kon niet tegen Embo
Doela's luide verwijten op. Zij bleef boven hem uit beweren
dat hij een dom varken was, dat hij geen korrel rijst verdiende, dat hij de schuld was van de scheiding der drie
Raden Adjeng. Rami had het haar zelf verteld dat zij nu
niet meer bij elkaar waren en terwijl schepte ze met een
houten lepel de rijst op een pisang blad e' reikte dit haar
man over en Kromo gehurkt nu, het naak ‘e bovenlijf gekromd, de hoofddoek verwaaid als had men hem door elkaar
geschud (en was dit dan eigenlijk niet het geval?) Kromo
drukte de rijst tusschen duim en vingers en at ... at stom,
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gelaten zooals het een wijs man past, at de rijst die hij niet
verdiend had ...
En Sarina die juist voorbij ging en de kijvende stemmen
hoorde, zeide bij zich zelve: „O lo lo! Embo-Doela schijnt
niet bang te zijn voor haar gondrowoh, nu ja, als men eenmaal zoo oud is als zij ...!"
De eerste receptie van den Assistent-Resident was reeds
achter den rug, receptie waarop alle hoogere en lagere
ingezetenen van Japara met hun dames geweest waren, die
ook door den Regent en de Raden-Ajoe, in staatsie kleeding,
met de gouden pajong op den bok (opgevouwen want het
was avond) bezocht was. Kartini, Roekmini en Kleintje waren
reeds vier Zondagmorgens in het huis van „Moedertje" geweest, zooals zij nu Mevrouw mochten noemen, toen er op
een morgen een boodschap door Soewitro, den magang gebracht werd aan Raden-Adjeng Kartini. Een verzoek om bij
den heer Regent op het kantoor te komen, liefst met de
teekeningen van de kinderen uit kampong Blakan Goenoeg.
Kartini's hart sprong op! Wat zou het zijn? Was het iets
goeds? Of zou Vader haar straffen, voor dat, wat zij indertijd
gedaan had, maar haar hart werd gerust, immers wat van
Vader kwam was altijd jets goeds!
„Ik kom Soewitro," zeide ze. „Wil aan mijn varier zeggen
dat ik even de teekeningen ga halen."
Maar Soewitro draalde.
„Is er nog jets Soewitro?"
Soewitro schoof iets nailer, bracht zijn handen als een
sembah naar de oogen en zeide zacht: „Inge Raden-Adjeng,
Uw dienaar zou zeer gelukkig zijn als hij jets mocht vragen."
,,Spreek maar Soewitro, welke is uw wensch?"
„De Raden-Adjeng moet het mij vergeven als ik, lage van
geboorte een wensch heb, een zeer grooten wensch. Misschien
kan de Raden-Adjeng mij hierin helpen."
„Welnu?"
Weer aarzelde Soewitro even, hij boog het hootd met de
keurig gevouwen doek en bracht eindelijk zijn wensch uit:
Hij zou zoo gaarne de Nederlandsche taal willen kennen,
spreken en verstaan om er in te lezen, zooals de Raden51

Adjeng en haar zusters deden. Zou iemand hem dit willen
leeren?"
„Wel Soewitro, zoo dadelijk weet ik niemand die het je
kan leeren, maar ik beloof je dat ik naar iemand zoeken zal.
Zeker weet de Toewan Assistent-Resident iemand."
Soewitro maakte een diepe sembah; zijn ( )gen glansden
toen hij van den grond rijzende Kartini dankbaar aanzag en
de pendoppo uittrad om op het kantoor van den Regent het
bericht te brengen dat de Raden-Adjeng dadelijk zou komen.
Toen Kartini met haar bundeltje teekeningen bij Vader's
kantoor kwam, vond zij daar gebogen in silo houding een
Javaan zitten en achter deze de kleine Singo ... Singo, de
botjah-angon! Toch, even schrok zij! Zij dacht aan den muur,
zij dacht aan broer Sosro! Er zou toch geen zaak gemaakt
zijn van de vrijheid die de kleine jongens genomen hadden
door op het erf te komen? Dan zou zij de oorzaak zijn! Doch
naar haar varier ziende die in een grooten stoel voor zijn
schrijftafel zat, werd het weer kalm in Kartini.
Hij zag haar met zijn vroolijke oogen aan als wilde hij
zeggen: „Dat halt ge niet gedacht!" Hij noodle haar te gaan
zitten op een lagen stoel naast hem en nu Kartini na haar
gebruikelijke eerbiedsgroet plaats had genomen, begon de
regent te spreken. Hij was dan eenige weken geleden op
haar verzoek naar kampong Blakan Goenoeng gegaan en had
daar kennis gemaakt met de houtsnijkunstenaars inzonderheid met Pak 1 Singo die hier nu gekornen was met zijn
zoon Singo. Pak Singo had een bestelling ge! ‘ regen van den
heer Assistent-Resident en nu moest Kartini eens met Pak
Singo overleggen hoe dat werk zou begonnen worden. Opdat
de Kandjeng Toewan zeer tevreden over de arbeid zou zijn.
„Wat moet het worden?" vroeg Kartini dadelijk geheel
met haar hoofd en hart bij de zaak. Hoe dankbaar was zij
Vader, dat hij nu inderdaad, zonder iets te zeggen, het werk
in kampong Blakan Goenoeng bevorderde. 0, zoo dikwijls
had zij aan zijn belofte gedacht er he en te ;aan, maar daar
zij er nooit iets van vernam had zij gezwegen en nu, zie,
daar opeens merkte zij dat zij niet tevergeefsch had aangeklopt!
1 Spreek uit Pa.
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Het zou een scherm worden. Een klein laag scherm in drie
deelen, zooals men in Holland gebruikt om voor het vuur
te plaatsen zeide Vader.
„Maar toch met Javaansche motieven?" vroeg Kartini.
„Natuurlijk!" Maar Vader liet het geheel aan zijn dochter
over. Zij moest met Pak Singo spreken. Nu begreen Kartini
waar de teekeningen van haar karbouwhoedertjes voor
moesten dienen en zij vroeg aan Pak Singo een der papieren
toonende: „Kunnen deze motieven dienen Pak Singo?"
Pak Singo bracht opnieuw de sembah en antwoordde: „Uw
dienaar vraagt vergeving, ik zou gaarne zooiets willen maken
maar het kan niet! Wajang figuren kan Pak Singo niet in
het hout snijden."
„Wat kunt ge dan wel Pak Singo?"
„Vergeving, Raden-Adjeng. Uw dienaar kan er bloemen,
bladeren en vogels in snijden. De Raden-Adjeng kome zelf
in Pak Singo's nederige woning dan zal de Raden-Adjeng
zien dat alleen die dingen gemaakt worden."
„De Raden-Adjeng zal in uw woning komen," zeide de
Regent zonder zijn dochter aan te zien, die verrast door
Vaders belofte een vragenden blik op hem wierp. „Maar leg
mij uit Pak Singo waarom ge geen wajang figuur kunt
snijden? De Toewan Blanda die U dat scherm bestelde is
erop gesteld echt Indische motieven op dat voorwerp te
hebben, dat hij uit Indie mee zal nemen naar de Negri
Blanda opdat hij zich, daar zijnde, ons land en yolk herinneren zal."
„Inggih, de heer Regent, die als een vader over ons is, zegt
dit terecht. Pak Singo begrijpt het zeer goed, ma ar de heer
Regent moet zijn nederige dienaar, die hem de voeten kust,
vergeven! Pak Singo kan alleen bloemen en bladeren en
vogels snijden."
Kleine Singo, achter zijn Vader op den grond gezeten, had
tot nu toe den grooten Heer Regent met zijn donkere oogen als
zagen zij een wonder, aangekeken. Nog nooit was IA zoo dicht
bij den Heer Regent geweest! Vader had hem bevuien mee te
gaan naar de Kaboepatan en onderweg had hij gevreesd straf
te krijgen voor de keer dat hij over den muur was geklommen,
ook was hij hang voor den anderen Groote Heer die hem
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verjaagd had en aan wien hij de reden had moeten zeggen
waarom hij zoomaar in de kaboepaten durfde komen. Dit
had hem onder weg aldoor bezig gehouden, maar als hij
bedacht dat Moeder hem een schoon baadje en broek had
aangetrokken, daarbij zijn hoofddoek netjes gevouwen had,
neen, dan dacht hij dat het misschien niet om straf te krijgen
was dat hij mee moest met Vader en alle angst was verdwenen nu hij daar het bekende gezicht van de Raden
Adjeng zag, de Raden Adjeng die, dat had hij gezien, zijn
teekening meegebracht had! Zijn oogen gingen van den
regent naar haar, en dan weer van haar naar den regent —
„Lo, wat zou er toch gebeuren?" Nu had de regent zijn
teekening van Ardjoeno in de hand! Dit was de vierde
Ardjoeno die kleine Singo voor de Raden-Adjeng geteekend
had. De beste, had de Raden-Adjeng gezegd — de andere
drie waren wel aardig geweest maar deze vierde was de
mooiste en die liet zij nu den regent zien. Singo had zich
bijna bewogen, maar dit mocht niet, dat zou „korang-adjar"
zijn, zeer onbeleefd! Stil bleef hij dus in de houding met
gekruiste beenen zitten, alleen zijn teenen bewogen even.
„Kijk, Pak Singo," zeide de Regent glimlachend. „Hier
heb ik een mooie teekening van je zoon. Het zou aardig
zijn als je deze in het hout sneed."
Pak Singo had maar een antwoord. „Uw dienaar vraagt
vergeving, hij kan geen wajang figuren in het flout snijden."
Toen zeide Kartini's zachte stem. „Is Pak Singo misschien
bang voor den Danjang van Dessa Blakan Goenoeng?"
Pak Singo hief het hoofd op en zag de Raden Adjeng aan.
„Inggih," zeide hij zacht: „De Raden-Adjeng zegt het. Er
komt ongeluk van."
„Ongeluk?" herhaalde de regent. „Ik zal u wat zeggen
Pak Singo. Als er ongeluk van zou komen dan komt het niet
over u en uw kampong, maar over dengeen die u gelast heeft
dit werk te doen. Zijt ge nu gerust?"
Pak Singo bracht de sembah en zeide: „De Groote Heer
zegt het. Uw nederige dienaar vreest echter oc l .: het ongeluk
dat over degenen zou komen die hem het werk gelasten te
doen. Ik vraag ampon! De Kandjeng Adipati zou zich eerst
met den geest van kampong Blakan Goenoeng moeten ver54

zoenen, daarom zou Uw dienaar verzoeken dat de RadenAdjeng, die een gezegende hand beef t, in zijn nederige
woning kome om daar het soort hout uit te zoeken waarvan
het scherm gemaakt moet worden. Als de Raden-Adjeng
in kampong Blakan Goenoeng wil komen zal er vreugde zijn
en haar komst zal den dessageest gunstig stemmen voor ons
werk!"
Er blonk een glansje in Kartini's oogen. Had zij waarlijk
al over den machtigen dessageest gezegevierd?
Pak Singo vroeg nederig verlof naar zijn huis terug te
keeren en de regent gaf hem dit door zijn hand op te heffen.
Pak Singo rees op en ook kleine Singo rees op en volgde
Vader den drempel over met een verheugd hart.
„0, Vader," zeide Kartini. „Ik mag dus met U merle naar
de kunstenaars?"
De Regent knikte. „Je ziet het Ni, de Goden willen het
zelf, wij gaan er samen heen."
Maar er ging behalve Ni nog iemand met Vader mee Bien
eersten heerlijken dag van de kunstbeschouwing in kampong
Blakan Goenoeng. Die iemand was Mevrouw AssistentResident. Ni mocht de zusjes niet meenemen. Vader vond
het beter met Ni alleen te gaan en de zusjes gunden haar
dit genoegen van harte. Dat echter „Moedertje" meeging, die
zelf een en ander over het bestelde vuurscherm wild.e zeggen,
vond de regent best. Mevrouw's aanwezigheid was zelfs een
goede verontschuldiging voor Kartini's eersten uitgang buiten
de kaboepaten. De Zondagochtend bezoeken toch, in het
Assistent-Residents huis bleven om zoo te zeggen voor het
oog van de buitenwereld verborgen, daar de meis j es er per
rijtuig heengingen en evenzoo terug gebracht werden en het
was het oog der buitenwereld dat de bezorgde varier vreesde.
Hij mocht Kartini Europeesch onderwijs hebben laten geven,
hij mocht zelf een vooruitstrevend man zijn, voor zijn dochters
niets anders willen dan een goede ontwikkeling . . hij was
en bleef de Javaan van hooge positie. Vtior het o( g van de
wereld moesten de dochters de Javaansche adat getrouw
blijven. Juist door dit feit wilde hij toonen dat een Europeesche opvoeding niet schaden kan aan de Javaansche
55

traditie. Eenmaal zouden Kartini, Roekmini en Kardina met
Javanen trouwen, en welke rechtgeaarde Javaan zou een
gemalin willen hebben die de Javaansche wet met voeten
trail? Als Kartini dus voor haar zestiende jaar buiten de
Kaboepatan kwam, moest dit een grondige reden hebben,
ging zij dus nu uitsluitend mede om Mevrouw AssistentResident als tolk te dienen bij de gesprekken die met de
kamponglieden in het hoog en laag Javaansch zouden gehouden worden.
Reeds vroeg gingen de regent en zijn dochter, Mevrouw in
het rijtuig met de gouden pajoeng afhalen. Mevrouw stond
reeds in de voorgalerij gereed en zag, toen zij gezeten was,
in het stralende gezichtje van liaar Kartini, want Kartini
was over haar gezeten, had niet gewild Vaders plaats in te
nemen naast Mevrouw.
„Mijn losgelaten gevangene", dacht deze. 0! zij zeide het
niet, zij drukte alleen maar hartelijk de kleine bruine hand
die zij in de hare voelde en beantwoordde de beleefde vragen
van den regent hoe het haar en Mijnheer ging en of het
niet veel te vroeg was geweest voor Mevrouw om den tocht
te aanvaarden? Neen, dat was het waarlijk niet. Hoe kan
het ooit te vroeg zijn in Indie waar de ochtendstond toch het
beste deel van den dag is!
Zij reden de hooge verrukkelijke Kanarielaan door, waar
alleen eenige marktvrouwtjes met zware maiden op den rug
gebonden, te zien waren en die plotseling bij het naderen
van het rijtuig met de gouden pajong in lange rijen neerhurkten, haar sembah brengend met de handen boven het
hoofd.
De kwieke zwarte paardjes hadden het gezelschap al
spoedig bij de rivier gebracht, daar, waar zij Tangs den heuvel
stroomde en een veerboot wachtte. De regent had er
Mevrouw en Kartini op voorbereid dat men aan den overkant niet verder kon met het rijtuig, maar een klein paadje
te volgen had door het aan zee gelegen visschersdorp.
Kartini had er daarom voor gezorgd dat er voor Mevrouw
en haar, houten blokschoentjes mede waren die onderweg
konden dienen als het pad vochtig was en Mevrouw, gekleed
in het Iuchtig morgencostuum eener Hollandsche vrouw, een
56

sarong en kabaija, volgde dus Kartini's voorbeeld en deed,
na zich van de satijnen muiltjes ontdaan te hebben, haar
voeten glijden in de houten schoentjes. Neen! niet zoo gemakkelijk als Kartini kon zij erop vooruit, maar deze hielp
„Moedertje" den oever te beklimmen en toen men eenmaal
in de kampong met haar hooge wuivende klapperboomen
was, ging het als van zelf. Mevrouw zeide dit schoeisel de
voorkeur te geven boven de lichte satijnen muiltjes die zoo
gauw van den voet glijden.
Een menigte van kleine halfnaakte jongens was reeds toegestroomd toen de veerboot aanlegde, want al had de Toewan
Regent zijn komst niet aangekondigd, de gouden pajong, het
onmisbaar reisattribuut van den hoogen inlandschen ambtenaar, hadden de dorpsbewoners reeds van verre gezien en
wie zou er dan thuis blijven om het schouwspel van aankomst
te missen? Alleen vrouwen die rijst stampen, of oude mannen
die hun strootje rooken en nog niet goed wakker zijn, maar
zeker niet de katjongs, zij moeten overal bij zijn! Eerst
hurkten ze eerbiedig langs den weg, maar zoodra het hooge
gezelschap voorbij was, waren ze dien eerbied vergeten, holden
en krijschten ze, draafden ze opgewonden over den weg om
het den menschen in de kleine huizen toe te roepen dat de
Kandjeng Regent in de kampong was! Noch Regent, noch
Mevrouw, noch Kartini namen veel notitie van het rumoerige
gevolg — een andere luidere stem trof het oor (:er wandelaars, vooral Kartini trof het ... het was de stem van de
zee. Hier was zij nog nooit geweest. Als kind had zij weleens
de zee gezien doch later niet meer en daar, daar stond ze
er nu opeens voor ...! De zee was kalm, alleen de branding
sloeg haar wit schuim met lichte beweging op net strand,
maar het ruischen was als een zacht lied, doch een machtig
lied dat aan scheen te zwellen en dan weer ver weg scheen
te verklanken. Soms, als het stormde, was de zeestem goed te
hooren in de kaboepaten, maar niet wanneer de golven als
nu slechts een dunne rimpeling waren en het strand haar
witte kuiven ving. Kartini moest blijven staan om 1,et wonder
der zee te ondergaan en onwillekeurig legde zij haar hand
op den arm van „Moedertje". 0ok Mevrouw scheen dat
groote water te boeien. „De zee! 0 Ni, die heerlijke zee!
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Weet je hoe ik het hier zou willen noemen? Scheveningen,
klein-Scheveningen!"
„Lijkt het erop, Mevrouw?"
„Eigenlijk niet. Wij hebben geen boomen aan het strand,
maar die zee weet je, die is als hier ver en eeuwig, zooals
de lucht boven ons. Laten wij maar doorgaan Ni, ik zou er
zoo in willen loopen!"
Maar de regent, die deze wensch hoorde, zeide: „Dat zou
gevaarlijk zijn Mevrouw, wij hebben hier nog iets dat U
niet heeft in Holland, dat zijn de krokodillen!"
„Ja, ik weet het Regent, maar er zijn toch weleens veilige
plekken nietwaar?"
„Zeker," beaamde de regent. „Die zijn er en ik zou ze U
kunnen aanwijzen, maar dat is een weinig verderop bij een
inham . . ."
De pajoengdrager was eerbiedig neergehurkt en berichtte
dat er een sloep klaar lag voor den Kandjeng Regent.
Daar, waar zij alien stonden achter den heuvel, was weder
de monding te zien van een kleine rivier ... dit water moest
men over om in de kampong Blakan Goenoeng te komen en
nu men zich dus van de groote zee afwendde om het riviertje
te bereiken, doken de kleine jongens, die het gezelschap
gevolgd waren, als een troep verschrikte musschen ineen;
zij zaten nu netjes in silohouding, maar nauwelijks was het
gezelschap voorbij of de musschen vlogen wedcf op en liepen
vlug naar de plaats waar de sloep lag. „Pions — plans"
hoorde Kartini toen de sloep, door twee roeiers bediend, van
wal ging. Ontelbare naakte bruine armen en beenen spartelden rondom in het water. Kartini wees Mevrouw hoe rap
die kleine jongens konden zwemmen. Zij vroeg aan Vader
een paar geldstukjes in het water te werpen en nu was het
een gespartel en gedartel rondom de boot dat hooren en zien
verging; de jongens doken en kwamen weer boven, hun
glimmend natte hoofden vertoonend, sommigen met het geldstuk in den mond. Zij vergaten alle schroom en hormat,
roepende om nog meer doewit, nog meer duit 'n, riepen dat
zij die zoo zouden opvangen van den Kandjeng Regent! Maar
de roeiers joegen hen met de spanen uiteen toen de overkant
bereikt werd. Waren daar dan aan den oever geen menschen
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te zien? Integendeel, daar was de geheele jeugdbende uit
de kampong als een eerewacht aan den oever present en
ook deze kleine vuilpoetsen, met of zonder hoofcldoek, met
of zonder baadje, hurkten eerbiedig neer. Ook bier had men
de gouden pajoeng reeds in de verte gezien en wist men dus
dat de Regent in aantocht was maar ook had men het bevel
opgevolgd dat de Adipati vooruit gegeven had, nameliik om
geen hormat te hetoonen, daar iedere houtsniider, iedere
goudsmid en leersnijder aan het werk diende te bliiven omdat de Regent alleen kwam om het werk te zien en niets
antlers. Het waren dus alleen weer de katjongs — de kampongaapjes die de vrijheid namen het hooge bezoek op bun
wijze in te halen, dat wil zeggen door op den grond neer te
ziigen als de Groote Heer en de Kandieng Njonja voorbij
gingen, ze achter na te loopen als zij voorbij waren ... dock
een kwam wat dichter bij, ging eenigszins vooraan ... dat
was Singo, Kartini had hem reeds gezien toen zij aan wal
stapte en zij wees hem Mevrouw aan. ,,Die kleine brandal,
daar, met die blauwe hoofddoek, dat is de jeugdige kunstenaar waar ik U van sprak!"
Singo liep daar voorop als een veldheer. Het ging immers
naar ziin vaders huis! De Raden-Adjeng kwam nu zelf zien
zooals Vader gevraagd had, daarom wilde Singo het huis
wijzen. Er stonden daar aan den weg vele armeli: lce kleine
bamboehuizen met. overhangend dak van nipablaren en lage
deurtjes. Overal waar zij langs gingen, hoorden de bezoekers
een rinkelend geluid alsof er klok jes bengelden en belletjes
door elkaar rammelden. Het scheen de muziek van kampong
Blakan Goenoeng te zijn — de muziek van de arbeid en
waardoor zij veroorzaakt werd, zouden de bezoekers straks
zien. Nu bleef Singo voor een der deurtjes staan en met hem
de gansche stoet die achter hem kwam; de kleine jongens
hurkten eerbiedig neer zoodat de regent en zijn dames langs
een eerewacht van kleine kampongbewoners Singo's huisje
binnentraden. De voordeur was zoo laag, dat niet llleen de
regent, die voor een javaan tamelijk groot was, en Mevrouw
die hoewel kleiner, toch de gewone lengte van een Europeesche
vrouw had, moest bukken, maar ook de kleine slanke Kartini
— en nu stonden ze opeens in het schemerlicht van het huis.
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Aanl weerskanten zaten de mannen twee aan twee aan
hun large werktafels. Nu zij wat gewend waren aan het licht,
dat sp)aarzaam, ook nog door een andere deur binnenviel,
zagen Mevrouw en Kartini dat het meest jonge mannen
waren die daar zaten, slechts enkele bejaarden waren er
onder hen. Bij het binnenkomen van den i-egent hadden
alien j3lotseling de beenen gekruist, alleen Pak Singo was van
zijn tgtfeltje gerezen en betuigde de binnenkomende zijn
hormatt door de eerbiedshouding bij de deur. De regent zeide
zacht iets tot Pak Singo en deze gaf een teeken aan de
arbeidlers waarop de gekruiste beenen onder de tafeltjes
weer rrecht gestrekt werden, de houding die noodig was om
de arb)eid te verrichten. Ondanks het bevel van den regent
had mien toch, door het kruisen der beenen, den Hoogen Heer
hulde . bewezen loch nu kon men weer doorwerken. Pak Singo
ging b)eleefd met zijn gasten rond. Behalve de twee bejaarde
manneen waren het allen leerlingen van hem. Bij een van
hen blleef de Regent staan. Mevrouw en Kartini waren ook
nader gekomen en zagen belangstellend toe, hoe daar in de
dunne! plank, waarover de jonge man gebogen zat, een sierlijk Vaderfiguur tevoorschijn kwam door het rinkelende
beitelt lie en de houten hamer die hij met groote vaardigheid
hanteeerde. Onophoudelijk verwisselde hij de beiteltjes die op
een ho:)opje naast hem lagen en hoe wisten zi j'a bruine smalle
vingerrs telkens het goede te vinden, terwijl zijn oogen gestadig- op de plank schenen gevestigd te zijn? Voor een dun
steeltj je, voor een ronding of de fijne nert van een blad
wareni verschillende beiteltjes noodig en het geleek alsof
ieder i clezer instrumenten een verschillend geluid gaven. Nu
legde de arbeider opeens alle beiteltjes en de hamer naast
zich. lHij liet zijn hand onder het tafeltje glijden en bracht
een v:wart kwastje te voorschijn waarmede hij de houtsplinteers van zijn plankje wegborstelde.
„Mrelk soort hout is dit?" vroeg de reger, t.
„Hett is Ambolohout van de landen over de zee," antwoordide Pak Singo en toen Mevrouw aan Kartini vroeg
welke . landen hij daarmee bedoelde, legde deze uit: „De
eilandlen over zee, Borneo, Celebes of De Molukken. Ambolo60

bout is een dun soort bout dat niet op Java te krijgen is. Het
wordt meestal gebruikt voor de krisscheden."
„Maar dit wordt toch geen krisschede?" vroeg Mevrouw.
Kartini boog zich naar den werkman en vroeg waaraan
hij bezig was.
„Een doos n'doro, een doos om juweelen in te ,ewaren."
Degeen die naast hem zat, was aan een grooter stuk bezig
en nu waren zij den ouden man genaderd die alleen aan een
tafel zat. Hij had geen plank voor zich doch een papier
waarop hij een teekening maakte. Het was een tak met twee
vogels erop, daarom been bladeren en enkele bloemen. De
zoekers zorgden er voor dat zij hem het licht, hetwelk schuin
op zijn werk viel, niet benamen. Hij leek zeer oud. Grijze
vlokjes haar kwamen aan de slapen uit den hoofddoek te
voorschijn. Het baadje hing hem open en wijd over de
magere borstkas maar de oude handen schenen te tooveren.
leder lijntje 'dat hij met houtskool trok was gevoelvol en
juist. Bij hem lagen beiteltjes noch hamer, de lichte muziek
dat het rinkelen van het metaal voortbracht, kwam van de
andere tafels. De bezoekers keken lang naar het werk van
den ouden man, zij beschouwden zwijgend wat daar te voorschijn kwam op het papier, maar Mevrouw wilde toch zoo
graag weten hoe de teekening op het bout werd gebracht en
daarom vroeg zij het heel zacht aan den reger 4- en Pak
Singo die begreep, leidde zijn bezoekers nu naar een andere
hoek. Daar plakte een jongeman juist een volgeteekend
papier op een plank van Sonohout.
„Sonohout," legde Kartini aan Mevrouw uit, „is dat
prachtige Javaansche bout met vlammen erin. 1-Ia is heel
hard en daarom zal het wel moeilijk te bewerken zijn."
„Maar hoe komt nu het patroon op het bout?" vroeg
Mevrouw weer en Kartini, eerst luisterend naar hetgeen Pak
Singo in het hoog Javaansch vertelde, legde daarop weer in
het Hollandsch uit: „Als het papier er vast opzit, snijdt de
arbeider de stukken die niet bij de teekening hooren, uit,
dan staat het figuur in papier en relief op het bout en langs
deze lijn begint hij te snijden."
„Teekenen zij allen bun eigen patroon?"
„Pak Singo zegt," antwoordde Kartini „dat sommigen het
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kunnen maar dat de oude man waar wij Luoeven waren de
meeste patronen ontwerpt."
„Zulien wij nog eens naar hem terug gaan?" vroeg Mevrouw. Kartini was blij dat Mevrouw dien wensch te kennen
gaf, want ook zij wilcie graag nog eens naar de teekening
van den ouden man zien. Hij was altijd nog zonder opzien
bezig aan zijn poetisch verhaal van vogels en bladeren en
bloemen. Hij keek met op toen het gezelschap langs hem ging
en zich weer achter hem plaatste, maar een oogenblik, nu
hij zijn houtskool moest aansiijpen, zagen zijn oude oogen
naar de toeschouwers en bleven op het jonge gelaat van
Kartini gevestigd en zij voelde zich gedwongen lets te zeggen
van haar bewondering.
„Dat is mooi, heel mooi, Pak, wat je daar maakt," en
Mevrouw zich naar hem buigend vroeg bewonderend in het
weinige Javaansch dat zij kende: „Waar heb je dat vandaan
Pak?" De oude man glimlachte en zeide: „Waar vandaan
vraagt n'doro? Waar anders dan uit het hart n'doro!"
teen boog hij zich weer over het werk en alien, het gelieele
gezelschap, de hooge Heer Regent, de Raden-Adjeng, de
vreemde Njonja schenen niet meer te bestaan, voor hem.
Zijn hart sprak en zijn hand volgde ... Mevrouw en Kartini
hadden nog een kort onderhoud met Pak Singo over de maat
van het bestelde scherm en het soort bout dat er voor gebruikt zou worden. Er werd afgesproken dat Pak Singo met
eenige ontwerpen aan de kaboepaten zou komen.
„En zullen daar ook ontwerpen van den -)uden man bij
zijn?" vroeg Mevrouw. Pak Singo antwoordde beleefd dat
zeker de oude man het gaarne zou willen dnen en hij hem
de opdracht zou geven. Zij traden nu de lage deur weder uit
en werden opgewacht door Singo en zijn vriendjes.
Kartini vroeg hen of in de andere huizen ook houtsnijders
woonden en kleine Singo bevestigde dit en ging het gezelschap voor naar de verdere woningen. Weer klonk de lichte
muziek der beiteltjes, weder doken de regem en zijn dames
in de lage deuren, weder zagen zij de nijvere werkers voor
hun tafeltjes zitten, maar niet lang maakten zij nieuwe bezoeken en eindeiijk stonden zij weer buiten aan het einde
van de kampong; daar lag weer het strand voor hen, daar
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was weer de bruisende zee nu als een zilveren vlakte, fel beschenen door het zonlicht. „O, de zee! die goddelijke zee,"
zeide Kartini. Men rustte even op een zandheuveltje. Inlanders hadden op bevel van den Regent klappers geplukt
en boden nu de met een bijl gekloven vruchten aan. Het
frissche, prikkelende klapperwater was een ware 'afenis.
Uitgeleide gedaan door al de vuile aapjes van Blakan
Goenoeng bereikten zij de kleine prauw waarmede zij overstaken naar het visschersdorp; daar wachtte weder de veerboot die hen over de Japararivier zette. Aan den anderen
oever stond het rijtuig van den regent. De zon was nu hoog
geklommen en goot haar gloeiend licht over alles, maar de
zwarte kittige paarden draafden over den weg alsof het nog
vroeg in den morgen was. Bij het huis van den AssistentResident steeg „Moedertje" uit en na het afscheid keerde het
rijtuig weer terug door de nu bijna schaduwlooze Kanarielaan, naar het Regentshuis achter de verre aloon-aloon.
Daar in de pendoppo wachtte Vader en dochter een verrassing. Een jonge lenige gestalte stond er in de schaduw
van de ingang. Het was Kartono, Kartini's twee jaar oudere
broeder, die onverwachts van Semarang was overgekomen.
Welk een geluksdag! dacht Kartini dien middag voor haar
batikrek gezeten. Het was of ze de vreugde van haar hart
weer gaf in de sierlijke lijn die zij met de donkere was op
het doek trok. Haar dag was begonnen met de tocht naar
zee, haar eersten uitgang met Vader. Ze had jets van het yolk
gezien, ze had mogen aanschouwen wat het deed, hoe het
leefde daar in de stille verborgen kampong. Ja. dat was
geluk geweest voor haar hart. Wist Vader wel wat hij voor
zijn dochter gedaan had? Nu was de buitenwereld haar niet
meer geheel onbekend . . . nu gevoelde ze dat ze leefde . . . ja
leefde! Zij was hem zoo dankbaar en zou haar lief de toonen
zooveel en waar zij kon . . . en toen bij thuiskomst de verrassing door de komst van Kartono! Hij zou een week blijven.
Door ziekte van een der leeraren was er een OnV-erwachte
vacantie gekomen en vele leerlingen die buiten Semarang
woonden, waren naar huis gegaan. Een week dus waarvan
Kartini- nu al de voorsmaak proefde, want met Kartono kon
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zij spreken, aan hem kon zij haar gedachten uitten. 0, zoo in
het gewone leven thuis, was hij stil. Hij behoorde niet, zooals
de oudste broer, tot de luidruchtigen, zelfs niet tot de welbespraakten, maar hij was zoo innig goed en begreep zijn zuster
zoo! Weer had hij allerlei boeken voor haar meegebracht,
boeken waaruit zij lezen en studeeren wou. Tammer dat ze
hem zou moeten zeggen met de vorigen slechts weinig opgeschoten te zijn. Aileen studeeren, zonder eenige leiding was
moeilijk voor Ni! Het alleen verwerken van al die stof was
zoo jets troosteloos; zij zou daarover met hem spreken en
misschien zou hij raad schaffen. Wel was het als een zonnestraal dat hij weer de groeten had meegebracht van den Heer
van Deventer.
„Zie je wel Ni, hij vergeet je niet! 0, Ni er zal nog wel
eens een kans komen!" Kijk, het was of de Kawangpitjes —
die mooie ronde vruchtjes, welke zij op het doek trok, haar
toeknikten, haar zeiden „Geluk! Geluk . . ."
Zal er nog een geluk komen vandaag? Immers een geluksdag had altijd drie gevallen. Juffrouw Dora had haar dit eens
verteld. Juist op het oogenblik dat zij dit dacht, hoorde zij een
lichte kreet. Sarina riep jets. Sarina schoof haar rek op zij.
Wat gebeurde er? Buiten stonden een oude vrouw, een echte
nenek 1 en een kleine jongen. Opeens begreep Kartini; Tole...
Sarina's Tole! De Assistent-Resident had dus woord gehouden! Vertelde zij hem niet onlangs Sarina s geschiedenis?
En was „Moedertje" er ook niet mee begaan zoodat zij
samen, Mevrouw en Kartini, hem gevraagd hadden er toch
iets aan te doen, dat de moeder althans haar kind terug zou
krijgen? Mijnheer had toen alleen maar geknikt en gezegd
dat hij eens zien zou, maar dat er meestal niet veel aan die
familieperkaras te doen was! Toen Kartini wat teleurgesteld
had gekeken, troostte Mevrouw haar met de woorden: „Wees
maar gerust Ni, als mijn man zegt dat hij weleens zien zal nu,
dan kan je er op aan dat hij zijn best zal doen!" En zie,
daar was nu de kleine Tole! Kartini kon het niet laten, ook
zij rees op van haar batikrek en met Sarin, hurkte zij nu
buiten neer bij den kleinen Tole, met zijn puntkuifje op het
geschoren hoofdje, die flood verlegen tegen de oude vrouw
1 Spreek uit nêné.
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aanleunde. Hoe gelukkig was Sarina en toch ook al weer
bedroefd dat Tole meer van de oude vrouw wilde weten dan
van zijn eigen moeder — maar deze zeide: „Wees niet boos,
Joe, het kind is maloe. 'Hij zal wel gauw wennen! Kassian
Joe, mijn hart is ook ziek omdat ik afscheid van hem moet
nemen!"
Tole was dus in goede handen geweest dacht Kartini daar
de varier hem waarschijnlijk bij deze oude vrouw gedaan had
en hij had dus geen honger geleden of slaag gekregen zooals
Sarina eerst gemeend had. Kartini vroeg de oude vrouw of
Tole nu blijven mocht?
„Inggih Bendoro, de Kandjeng Toewan Besaar heeft bevolen dat hij voortaan bij zijn moeder zal blijven."
De Toewan Besaar? Sarina zag haar Raden-Adjeng verwonderd aan. Wist de Kandjeng Toewan dan wat er was
gebeurd?
„Ja," zeide Kartini. „Stil maar Sarina! Spreek er met
niemand over. Ik heb den Kandjcng Toewan iets gevraagd.
0, hij is zoo goed en edel! Ajo, Sarina ga nu maar gauw
met Tole naar de keuken en vraag wat lekkere ketan voor
hem of aan den tuinman een djamboe merah."
Nu hief Tole zijn verlegen gezichtje op. Het woord
„djamboe merah" deed wonderen en de oude vrouw lachte
ook. Sarina straalde. Hoe gelukkig was ze haar jongetje weer
terug te hebben! Dat had ze aan haar Raden-Adjeng te
danken, ze wist het nu, maar toch kon ze geen woorden vinden
om haar die dank te brengen. Ze nam Tole in hear armen
en droeg hem den twin in. De oude vrouw bracht haar sembah
aan de goede Raden-Adjeng en nog een, een diepere, want
de Raden-Adjeng had gezegd: „Kom nog maar dikwijls naar
hem zien, nene!" Kartini was weer naar haar batikrek terug
gekeerd en opeens dacht ze: „Wel dat is het derde geluk
vandaag!" en welk een geluk . . . iets dat een ander door
haar gekregen had . . . dat was nog beter dan het zelf te
hebben!
Embo-Doela die dat alles aangezien had kon nia laten te
zeggen dat Goesti Allah goed geweest was voor Sarina. Wie
had dat gedacht dat ze haar kind terug zou krijgen!
Ja Embo-Doela had gelijk, dat alles kwam van Goesti
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Allah. Hij, die de harten bewerkte, die de leiding gaf aan
alles! Had zij, Kartini jets gedaan? Had de Toewan Besaar
jets gedaan? Ach ja, wel jets maar door Goesti Allah, alleen
door Hem!
Den volgenden Zondag ging Kartono met de drie zusjes
mede naar het Assistent-Residentshuis. „Moedertje" en Mijnheer wilden met hem kennis maken en Kartono, gewend vele
Hollandsche families te bezoeken, nam dit gaarne aan, alleen
stapte hij niet in het rijtuig met de kleine Batakkers. De zusjes
inoesten maar eerst gaan en dan zou hij jets later te voet
komen. Er was dien dag nog jemand ten bezoek bij den
Heer en Mevrouw Ovink. Men had het geheim gehouden voor
Kartini, maar Roekminj en Kleintje wisten er van. Wat zou
Ni opkijken, hoe blij zou zij zijn! Doch toen de meisjes uitstapten, kwam Mevrouw haar alleen in de voorgalerij tegemoet. Roekmini en Kleintje zagen haar vragend aan, maar
Mevrouw zeide met een knipoogje: „Ga eens binnen kijken
Ni, ik geloof dat er een oude kennis van je is." Kartini voldeed aan dit verzoek. Wie kon er wel zijn? In de groote
binnengalerij zat bij een der marmeren consoles, niemand
anders dan Juffrouw Dora, die zij niet gezien had gedurende
den tijd welken zij van school was. Juffrouw Dora! Kartini
liep op haar toe. Ze had bijna op Javaansche manier de
Sembah willen brengen maar Juffrouw Dora tak haar beide
handen uit en Kartini legde de haren er in. Toen trok Dora
haar oud leerlingetje naar zich toe en kuste haar op beide
wangen. Het was de eerste kus die Kartini in haar leven
kreeg en spontaan, alsof zij ook opeens Europeaan was geworden, kuste zij Juffrouw Dora terug. Zij sdirok van haar
eigen vrijheid, maar Dora zag haar aan met groote vochtige
oogen. Dora was een weinig beschaamd dat zij nooit jets van
zich had laten hooren, behalve door den dank voor de bloemen
die zij altijd aan de zusjes had medegegeven en wie weet, had
Mevrouw Ovink deze ontmoeting niet bewerkt of zij niet
nog langer gezwegen had! Dora Beijens, di ,- een teruggetrokken karakter had, zou zeker niet uit zich zelf Kartini
opgezocht hebben en Kartini zelve? Ach, haar leven was te
afgesloten en ook zij zou niet de eerste zijn geweest om een
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plan te maken haar oude leerares weer te ontmoeten. Maar
dit had Mevrouw stilletjes bedisseld met de zusjes! Want o,
ze begreep nu dat de zusjes er iets van wisten! Daarom
hadden ze zoo geheimzinnig gedaan toen ze vanmorgen hier
heen reden . . . Nu kwamen beiden gearmd in de voorgalerij,
waar zij door de anderen lachend begroet werden. OA Mijnheer was er bij gekomen en had schik in het geval dat zijn
vrouw en de meisjes zoo goed hadden aangepakt. Kartini
zeide schertsend dat het schande van de zusjes was een geheim te hebben gehad voor haar. Had zij ooit geheimen voor
Roek en Kleintje?
„Neen! Dat mag ook niet," protesteerde Kleintje.
Maar Kartini's oogen weerspraken haar zoogenaamde verontwaardiging en Mevrouw werd een aparte hartelijke dank
gebracht. Kartini was dezen morgen ook zoo echt op dreef!
Ze was opgewonden over veel wat de laatste dagen gebeurd
was, vooral ook dankbaar voor dat wat Mijnheer ten opzichte van Sarina gedaan had. Zij bedankte hem hartelijk
en Mevrouw zeide dat Kartini, Mijnheer best een kus mocht
geven voor zijn bemoeiingen, want het was heusch niet gemakkelijk geweest!
„De kus wil ik graag hebben," zeide Mijnheer. „Maar
tegen het andere protesteer ik. Zoo moeilijk was het niet.
De kleine jongen woonde bij een oud vrouwtje en de Vader
keek er niet naar om. Nu Kartini, waar blijft de kus?"
Kartini was wel heel verlegen, maar zij wilde niet preuts
zijn en vlug maar hartelijk, kuste ze den Kandjeng Toewan.
„Maar nu moet U er ook een hebben Moedertje," zeide ze
en gaf Mevrouw twee zoenen op haar wang. „O," lachte
ze. „Nu heb ik vandaag voor hot eerst van mijn leven gekust.
Eerst juffrouw Dora, toen Mijnheer en U!"
„Alle goede dingen bestaan uit drieen," zeide Mevrouw
lachend. „En hoe vind je onze Hollandsche gewoonte?"
„Best Moedertje," zei Ni. „Maar ik zou alleen een blanke
wang kunnen kussen en nooit een bruine."
Broer Kartono liet zich aandienen en het gesp, ek werd
afgebroken. Mijnheer en Mevrouw ontvingen hem hartelijk
en ieder zette zich nu rondom de tafel in de voorgalerij. De
rieten gordijnen waren door de huisbedienden omlaag ge67

laten. Een zacht groen licht gleed over alien en alles heen,
de weelderige chevelures, door Mevrouw's zorgzame hand
gekweekt, werden af en toe bewogen door eer. zuchtje dat
het geheele huis weldadig doorstroomde. Kartono was dadelijk met Mijnheer in gesprek over zijn bezigheden to Semarang; Kartini hoorde de woorden „studeeren" en „Holland",
maar Mevrouw trok haar in het gesprek met Dora. Zij had
juist verteld van het bezoek aan kampong Blakan Goenoeng
en daar was Kartini immers zelve ook vol van. 0 ja! Die
kunstenaars in kampong Blakan Goenoeng en dan de zee ...
die groote heerlijke zee!
„De zee, de zee klotst voort in eindelooze deining ..."
reciteerde Dora even.
„Dat prachtige gedicht van Kloos!" zeide Mevrouw. „Toe
Do, ga voort, reciteer het eens."
Mijnheer en Kartono staakten hun gesprek en Dora eerst
wat confuus dat zij opeens het woord alleen had, maar
allengs vrijmoediger, zeide Kloos' gedicht met haar melodieuze altstem:

De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel, in wezen en verschijning,
Zij is een levend Schoon en kent zich-ze've niet.
Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining,
En wendt zich altijd Om, en keert weer waar zij vliedt,
Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.
Zee was 1k als Gij in al uw onbewustheid,
Dan zou ik eerst geheel- en gr66t-gelukkig zijn;
Dan had ik eerst geen lust naar menschlijke belustheid
Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn;
0,

Dan was mijn Ziel een Zee, en hare zelf-gerustheid
Zou, wijl zij grooter is dan Gij, neg grooter zijn.
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„Ja,” zeide Mijnheer, „dat is een mooie aubade aan de
zee! Maar wij, wij hebben er ook een gebracht, nietwaar
vrouw? Zij is alleen van reeeler aard dan de poezie van een
dichter."
Mevrouw glimlachte. „Ja Kinderen een verrassing voor
jullie! Er staat een badhuis op klein Scheveningen."
„O! o! daar gaan wij zwemmen" riep Kleintje.
„Ja wij gaan er zwemmen,” zeide Mevrouw, die zelf opgetogen scheen van het denkbeeld. „Ik dacht aanstaande
Zondag, tenminste als het toegestaan wordt door je ouders!"
„0, met U mag alles!" zeide Roekmini.
„Het' kan zijn, maar wij nemen de Kaboepatenmeisjes niet
mee als de Regent en de Raden-Ajoe er een oogenblik bezwaar tegen hebben," vond Mijnheer.
„Wat ik niet geloof," weerlegde Mevrouw, „want de
Regent heeft ons immers zelf de veilige plek aangewezen
waar het badhuis zou komen te staan!"
„Ik geloof met Roekmini," zeide Kartini, „dat er geen
bezwaar zal zijn als wij maar met U gaan!"
„En zal je ook van de partij zijn Do?" vroeg Mevrouw.
Dora wilde gaarne maar zeide dat ze niet zwemmen kon.
„0, dat is niets, wij zullen het je leeren, tenminste zooals
wij Javanen zwemmen, dat is niet zoo mooi, maar wij komen
er toch!" lachte Kartini. Er was algemeene vreugde over het
plan en een oogenblik spraken ze allen door elkaar. De drie
zusjes vooral waren verrukt over het vooruitzicht. Een bediende kwam nu met een verkoelende drank en under het
nuttigen daarvan ontstond een oogenblik stilte. Een stilte die
Kartini waarnam om Mevrouw iets in te fluisteren. Deze
knikte bevestigend en stond op. Zij ging naar binnen en een
oogenblik daarna drongen er zachte, gedragen klanken tot
hen, die voor zaten, door. Een plechtig ernstig begin van iets
hoogs en grootsch en dan een toon daar boven uit, de aanyang van een melodie die steeg, hooger en hooger boven alles
uit, die aanzwol op die gedragen klanken, tot d? luchten
opengingen, de wolken braken . . .
„De Mondscheinsonate!" zeide Dora zacht met glanzende
oogen, en neen, zij kon het niet laten, zij stond op en ging
naar binnen. De anderen volgden haar. Mevrouw speelde
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door. Heerlijk lieten haar vingers Beethovens zang door de
hooge ruime binnengalerij zweven.
De drie Kaboepatenmeisjes hadden zich bij Dora's stoel
in haar geliefde houding neergezet en wel op den grond alsof
ze eerbied betuigen wilden aan de muziek die haar vreemd
was, maar haar toch meesleepte, die haar voerde naar een
wel vreemde, maar heilige wereld en vooral Kleintje scheen
onder de betoovering geraakt, zij zat zoo stil als een Boeddhabeeldje.
Voor Dora ging geen vreemde, maar een eigen wereld
open. Zij was opeens weer thuis, ver, ver hier vandaan in
het huis hoog op den dijk waar de rivier voorbij stroomde .. .
het was avond, de vensters stonden open, Vader speelde en
zij alien, Moeder en de kinderen luisterden. Zoo was het nog
den dag voor zij weg trok, afscheid nam voor jaren van hen
alien . . . Vader speelde — wat was dat heerlijk! 0! Holland,
lief Holland waar muziek was, echte muziek, waar kunst
was, alles was wat zij noodig had in haar leven! Holland .. .
Dora voelde de tranen in haar keel komen, neen, zij wilde
niet toegeven. Zij wilde luisteren alleen, Beethoven's muziek
indrinken, luisteren alleen . . . Haar hand gleed op Kartini's
schouder die aan haar voeten zat en het meisje onderging
die aanraking als iets goeds en vertrouwelijks. Ze zag niet
op naar Dora, maar ze voelde een stille ongekende vreugde
door zich gaan. Welke was toch de toover van deze klanken
uit een verre vreemde wereld? En nu legden die klanken
zich neer, vergingen, zwegen . . . Maar hoor! Daar opeens
waren het huppelende klare geluiden, helder als de waterklokj es van de Angklong, maar toch weer anders!
Bruisende, dartelende toonen die op en neer gingen en elkaar
eindelijk opvingen in een groote jubelende zang.
Nu speelde Mevrouw het machtige heerlijke slot, alsof de
maan de geheele hemel in zilverglinstering deed baden, een
triomf op den nacht, een triomf van het licht in de duisternis.
„Het Nerwana", zeide Kartono zacht torn het spel uit
was; hij hoorde in Semarang meermalen Eurc:leesche muziek:
Hij begreep die en had genoten. Dit zeide hij nogeens toen
het tijd werd om naar huis to gaan waarvoor hij beleefd
verlof vroeg. Ook Dora wilde naar huis, het begon reeds
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warm te worden, maar Mevrouw wilde er niets van hooren,
„Je blijft nog wat Dootje! 1k laat je nog niet gaan en straks
als het rijtuig terugkeert van de Kaboepatan, kan het jou
even brengen," en Kartini een oogenblik apart nemend, wie
ze in de achtergalerij iets moest laten zien, zeide ze: „Ni je
zoudt mij zoo'n groot plezier doen als je Dora eens bij je
noodigde. Het arme kind heeft heimwee, ze vindt niets mooi
of goed van Indie en jij moet haar het mooie laten zien.
Wil je dat?"
„O! Mevrouw, mag ik dat? Als ik dat kan, zeker! 1k heb
het nooit durven vragen of juffrouw Dora bij ons wilde
komen, maar als U denkt dat het haar goed zal doen . ..?"
„Ik ben er zeker van, Lieve, daarom heb ik haar hier gevraagd en ik wist jou er ook een plezier mee te doen nietwaar?"
„Moedertje, U bent een schat! U weet zoo precies waarmee
U iemand gelukkig maakt," zeide Kartini.
„Kom!" kwam Mevrouw, „Ga nu mee naar voren. Do mag
niet merken dat het eigenlijk over haar gaat."
In de voorgalerij was gelach en gesnap. Ook Dora's stem
klonk vroolijk en helder; de sombere stemming was over en
nu het rijtuig met de trappelende paardjes -voorkwam, de
Kaboepatenmeisjes door Mijnheer zelf daarin geholpen, afscheid genomen hadden, legde Kartini toen ze de ingang uitreden en nogeens de achterblijvenden gegroet hadden, haar
hadden op die van haar zusjes.
„Tjoba, wat zouden jullie ervan zeggen als ik Mama vroeg
of we thuis handwerkles mogen hebben van juffrouw Dora?"
„Heerlijk, verrukkelijk Ni!"
Wel toevallig, die prachtige voile maan van dien avond!
De Javaansche kinderen wachten daarop, gaan niet vroeg
slapen en mogen spelletjes doen in den maneschijn. Kartono
en zijn zusters hadden dit vroeger ook gedaan toen zij klein
waren, nu zagen ze toe hoe het jongere broertje en de zusjes
op het erf speelden. Er hadden zich nog andere k ; nderen bijgevoegd — een kleine Anak-Mas van de Raden-Ajoe, kindje
van vorstelijke Madoereesche bloede, dat opgevoed werd in
de kaboepaten, maar ook anderen van lagere geboorte waren
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erbij. Bij het spel kwam van alles bij elkaar, was er verbroedering. Daarom deed kleine Tole, Sarina's zoontje ook mede,
hoewel hij de regels van het spel nog niet goed begreep, nog
niet wist wanneer hij uit zijn schuilplaats tevoorschijn moest
komen, ook niet wanneer hij tikken moest, maar o! hij had
plezier, zooals de anderen plezier hadden, n' 2t al te luidruchtig, maar fijntjes, aardig, met even opkwetterende stemgeluidjes, vluchtig, zooals ook vluchtig waren hun kleine
gestalten, nu eens in schaduw dan weer in het zilveren licht
tevoorschijn komend.
„Nu moesten we weer die prachtige Beethovenmuziek
hooren! Weet jij er nog iets van Kleintje?" vroeg Roekmini
aan haar jongere zuster die het meest muzikaal was van
hen alien.
Neen Kleintje wist er niets meer van. Eerder kon zij iets
nazingen van de moeilijke gamelanmuziek, maar van deze
die Mevrouw gespeeld had niets en toch, toch had zij zoo
genoten, had zij zoo goed geluisterd, ach, kon zij ook maar
piano leeren spelen!
„Haal je cither maar Kleintje!" zeide Kartono, „En speel
een krontjongliedje voor ons!"
„Foei!" zeide Kleintje, „Een krontjonglied na zooiets
prachtigs gehoord te hebben! Neen dat gaat niet!"
Maar Kartini en Roekmini vielen Kartono bij. Roekmini
ging zelfs naar binnen om de cither te halen.
„Kom!" zeide Kartono, „Laat ons buiten op de bank gaan
zitten onder den djoewarboom."
Hier zaten ze dan en neurieden mee met Kleintjes citherspel. Ach, het waren sentimenteele zangetjes rnaar toch klonken ze liefelijk in den grooten tuin. De Djoewar strooide haar
gele bloemen omlaag en de witte Sedab Malam die alleen
bij maneschijn zich opent, zond haar geuren uit. Toen Kleintje
haar instrument liet rusten moest Kartono hen vertellen van
het leven in Semarang. Daar hadden ze nooit genoeg van.
Zij zouden zoo graag de groote stad eens zie:i!
„Later!" zeide Kartono en hij moest zijn zusjes even
plagen, „later als jullie Raden-Ajoe zijt!" Ja, hij wist wel
dat zij niet zoo lang wilden wachten en Roekmini ging ook
dadelijk op het plagerijtje in.
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„Dat wil zeggen, nooit broer! Want wij zullen niet
trouwen !”
„Wij willen geen bruigom lien wij nooit gezien hebben!"
zeide Kleintje.
„Wel, ik weet er wat op!" zeide Kartono lachend. „Als
jullie niet wilt trouwen, dan zal ik trouwen en k In je bij
mij en mijn vrouw logeeren ... Maar dan moet je ook lang
wachten, want ik moet eerst naar de Negri Blanda."
„0 ja jij, jij bent gelukkig!" zuchtte Kartini. Zij wist het,
over een jaar had hij de H.B.S. afgeloopen, dan zou hij naar
Holland gaan en student worden! Hoe benijdde ze hem!
Kon ze maar mee! Konden ze alle drie maar mee, want scheiden van de zusjes ging toch ook niet!
„Ajo, Kleintje speel nog wat! Toe speel nog wat!" En de
toonen der zachte krontjongliedjes klonken weer door den
tuin, begeleid door de tokkelende cither — de kinderfiguurtjes dwarrelden rond in licht en schaduw, de djoewarboom
strooide zijn gouden bloemen neer; een zachte prachtige
Indische nacht! „Ja," dacht Kartini, „waarom en waarnaar
verlang ik? Mijn land is toch mooi, is toch goed en wij,
zijn wij dan niet gelukkig?"
Kartono bleef een voile week, maar nu was zijn tijd om
en reed hij met het postkarretje mede dat over Koedoes en
Demak naar Semarang ging. De drie jongere zusters betreurden het vertrek van hun hartelijken broeder. Waarom moest
hij nu weer weg? En ... „Waarom is hij niet onze oudste?"
pruilde Kleintje; hem to gehoorzamen had zij met liefde gedaan.
„Maar dan zou hij teveel met ons in leeftijd verschillen en
zagen wij hem evenmin als broer op Batavia!" merkte
Roekmini op.
Inderdaad deze Raden Mas zagen zij weinig, maar Batavia
was immers zoover!
Kartini betreurde het heengaan van haar broer misschien
nog het meest. Hoe heerlijk had hij haar geholpen met de lessen die zij antlers alleen doorworstelde. Hij had haar de
vraagstukjes opgelost uit het algebraboek en haar uitgelegd
wat ze niet begreep uit de staatkunde en dan ... ze had ook
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ernstig met hem gesproken! Zij had hem gezegd hoe graag
ze leeren wilde en vooruit wilde komen, dat ze niet buiten
de wereld wilde blijven, want de wereld was er toch om
gekend te worden! Zijn schertsend gezegde, dat zij maar
wachten moest om er iets van te zien tot zij getrouwd
was, was maar al te waar! Kon hij niets voc- haar doen in
Semarang? En Kartono had beloofd! Hid was zeif in vuur
geraakt voor Kartini's streven. Als zij bijvoorbeeld nog dit
jaar, zijn laatste jaar op de H.B.S. op school kon komen te
Semarang...
„Maar de zusjes?" had zij tegengeworpen.
„De zusjes komen later," had hij gezegd. „Als jij cr maar
eerst bent. Je zult het zien als Vader ziet dat het goed gaat,
dan komen zij ook."
„En hoe, broer, hoe zou dat gaan, waar zal ik zijn in
Semarang?"
„Ik zou een huffs voor je kunnen zoeken. Er zijn zeker Hollandsche families die je graag zullen willen hebben. We kunnen dan al dien tijd daar samen zijn en jij kunt leeren en
studeeren zooveel je wilt."
„En ik kan leeren en studeeren!" had Kartini herhaald.
„O! Broer als dat waar is!"
„Ik zal er met mijnheer en mevrouw van Deventer over
spreken, die zullen zeker helpen," had Kartono weder gezegd
en die woorden klonken nu Kartini aldoor in de ooren. Zij,
van haar kant had hem beloofd er nog niet met de zusjes
over te spreken, neen, met niemand totdat hii schreef en dan
moest zij naar Vader gaan en Vader vragen en het groote
plan bloot leggen.
Lang had Kartini het lichte wagentje nagezien waarop
Kartono dien morgen wegreed. Hoe had het in haar gezongen en gejubeld! Broer zou helpen . . . Mijnheer van Deventer
zou helpen! 0, zij was dien dag een en al bereidzaamheid
haar Oudste te helpen die bezig was haar spiegelkast opnieuw
te arrangeeren. „Is het zoo goed Zus? Wat z ,,u je denken als
het zoo werd gedaan? Die sjaal van jou is w„t versleten, wil
je de mijne hebben, die zal je goed staan!" — Wat had Ni
toch? Het leek wel of ze blij was dat broer Kartono vertrokken was! dacht de Oudste, maar neen, dat kon niet
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zijn, ze wist de voorkeur die Kartini voor dezen broer had!
Hoe het zij, de Oudste liet zich de bijzondere vriendelijkheid welgevallen en vond het samenzijn met haar opstandige zuster toch nog zoo kwaad niet. Er ontstond een
zachter gevoel jegens Ni en zij besloot in zich zelve haar
eens te verrassen met de zilveren kabaaijspeld, 1- et erfstuk
meestal der Oudste dochter uit het geslacht van de
Sosroningrat.
En het bleek geen kuurtje, geen bui . . . neen, Kartini bleef
in die stemming dagen lang. Het geluk straalde haar de
oogen uit en het was of iedereen in de kaboepaten met haar
dat geluk onderging.
Sarina zag naar haar en vroeg zich of welke goede geesten er wel om haar Raden-Adjeng heen zouden zijn? Had de
Perkoetoet haar geluk voorspeld?
Kartini sprak met niemand over haar groote plannen,
maar aan een moest zij zich uiten, dat was aan Moedertje!
Het oogenblik was er gunstig voor toen Roekmini en Kardina
met Mijnheer meegingen naar de stallen, waar een veulentje
geboren was. Zij was dus nu met Mevrouw alleen en terwijl
ze op een laag bankje aan „Moedertjes" voeten ging zitten
vertelde ze plotseling dat ze iets heel prettigs te zeggen had.
0! Het was nog maar een plan, niets dan een plan, maar dat
toch groeide iederen dag tot iets werkelijks . . . als de brief
van broer Kartono maar kwam dan . . . en Mevrouw met de
hand op Kartini's donker hoofd vroeg: „Zal die brief de beslissing geven?"
„Vader moet de beslissing geven! Maar, o! hij zal die
geven, denkt U niet? Hij is zoo goed voor me! Hij begrijpt
me zoo!" En Kartini legde nu uit wat er in den brief zou
staan. Zij vertelde met glinsterende oogen, met lachenden
mond, van haar gaan naar Semarang, van haar leeren op
een goede school, om misschien later, later als zij getoond
had te kunnen leeren, naar Holland te gaan, waar broer
Kartono dan ook zou zijn!
En Mevrouw altijd nog met haar hand op Kartini's hoofd,
zag haar in de mooie oogen en zeide: „Wat groote plannen
Ni! Kind, het zou heerlijk zijn . . . ja, maar . . ."
„Maar?" vroeg Ni.
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„Maar er kunnen groote teleurstellingen voor je komen,
denk daaraan kind, grooter dan je denkt!”
„Teleurstellingen, ja Moedertje, o! ik weet het! Maar wie
niet waagt, wie niet wint en ik wil winnen!"
Zij hoorden stemmen. Mijnheer en de zusjes kwamen terug.
Mevrouw en Kartini rezen op, want ook Do Beijens was
binnen gekomen. Zij was precies op tijd, zooals of gesproken
was. Om negen uur vandaag toch zou men naar Klein Scheveningen gaan, zooals Mevrouw het schertsend noemde „De
opening van het badseizoen!"
Het rijtuig kwam voor. Mijnheer hielp de dames erin. Hij
zelf zou te paard volgen om bij het feest tegenwoordig te zijn,
maar als de dames gingen zwemmen, liet hij „zijn dierbaar
troepje over aan den Oceaan," zooals hij zeide.
Een uitgezochte Zondag was het, een dag, die zoo geheel
overeen kwam met Kartini's stemming en niet alleen zij, maar
ook de zusjes waren opgewonden. De drie Kahoepatenmeisjes waren nu in het geheel geen stille ingetogen poppetjes,
zij snapten en lachten en waren uitgelaten, maar toch op
Kartini's gelaat was nog jets anders te lezen dan plezier
alleen. Do Beijens vroeg het zich af, evenals Sarina, wat is
er met Kartini, heeft het geluk haar aangeraakt?
Do Beijens zou spoedig met prive handwerklessen in de
kaboepaten beginnen. De Raden-Ajoe had haar zelve daartoe uitgenoodigd en zij, Dora, had de opdraclAt gaarne aangenomen, hoewel zij er wel wat tegen op zag. Hoe zou zij
zich gevoelen daar, waar zooveel etiquette was? Zij had er
met Mevrouw Ovink over gesproken en deze had haar zeer
aangemoedigd. „Vooral voor Kartini," zeide Mevrouw, „zou
de omgang met Dora een weldaad zijn."
„Of een weldaad voor mij," had Dora gezegd. „Misschien
kan zij mij Indie beter doen waardeeren."
„Als dat zoo is," was Mevrouw's antwoord, „Dan zou ik de
lessen dubbel toejuirhen, want o, Dootje, Indi is zoo goed
en zoo mcoi als je er maar oog voor hebt."
„Ach, Mevrouw, ik zal, geloof ik, altijd een Totok blijven.
Ik hoor hier niet!"
„Ik hoor hier niet." Dat was altijd Dora's antwoord, dat
was altijd de grondtoon van haar gedachten, nu al vijf jaar
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lang en toch, hoe voelde zij zich aangetrokken tot deze
Javaansche meisjes! Dadelijk al toen zij op school kwamen,
een beetje schuw, een beetje apart! Toen had zij al opgemerkt het contrast tusschen deze Indische kinderen en de
Europeesche, het contrast tusschen bruin en blank en haar
rechtvaardigheidsgevoel had dadelijk partij gek-zen voor
bruin, het door blank overheerschte ras . . . Met welk recht
overheerschte blank? Alleen met het recht van den sterkste?
0, dat recht verfoeide ze en ze schaamde zich soms tot blank
te behooren. Wie weet hoe die schaamte groeien zou als
zij de Inlandsche wereld nader leerde kennen, door haar lessen
in de kaboepatan. Zag zij er daarom tegenop om te komen?
Want zij wist het, diep, diep in haar was een verontwaardiging over de hautaine wijze waarop sommige Hollanders zich
gedroegen tegenover het Javaansche yolk. Waren het niet de
eerste lessen die men aan boord van het schip dat je bracht,
kreeg, geen Hollandsche vriendelijkheid tegen Inlanders, geen
goedenmorgen, geen goedenavond en nooit vragen: wil je dit
of dat voor mij doen? Altijd bevelen, kort en bondig — o!
op een vriendelijken toon, zeker, maar dit eens en vooral:
nooit vragen, altijd bevelen. En die kleinigheden waren
natuurlijk niets bij wat zij later zag en hoorde. Zij was eerst
gouvernante geweest op een onderneming, bij zeer beschaafde
humane menschen en toch, ook daar op het land altijd een
barsche toon tot den Javaan en soms het gebruik van den
rotan. Zij was uitgelachen om haar malle ideeen toen zij
haar afkeer daarvan betoonde en eindelijk had zij gezwegen,
erin berust, want wat was eraan te doen? Men vond haar
maar sentimenteel en als zij iets haatte dan was het sentimentaliteit! Neen, thuis gevoelde zij zich niet, ook niet bier waar
zij nu als onderwijzeres geplaatst was . . . Alleen de omgang
met den Assistent-Resident en zijn vrouw deed haar goed.
Bijna gelukkig voelde zij zich daar in hun huffs, bijna .. .
want haar dieper gevoelens waren er nog en kon zij die uiten
bij een bestuursambtenaar die haar ideeen niet kca en mocht
goed vinden?
Daar was de zee! De groote wijde glinsterende zee! Ze was
een weinig woelig. Heerlijk, juist het weer om te zwemmen
vonden de meisjes. Hoor haar zingen! Een welkomstlied voor
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de bezoekers. De veerpont had hen alien overgebracht en nu
lag het strand voor hen. Daar, dicht bij een kleine rotspartij
en een groep palmboomen stond hun badhuisje. De meisjes
waren verrukt. Evenals Mevrouw en Dora liepen ze met hun
bloote voeten in het zand. Baboe's volgden met eenige
bagage, huisjongens met manden proviand. Nii kwam Mijnheer aandraven op zijn mooie Australier en heette de badgasten welkom, maar spoedig nam hij afscheid met de vermaning voorzichtig te zijn en niet ver in zee te gaan. Een
half uur daarna genoten zij alien van het golvenspel der zee,
Mevrouw en Dora in badcostuum — de Kaboepatenmeisjes
in haar Javaansche dracht, met de sarong onder de oksels
gebonden, zoodat de schouders bloot waren, drie bronzen
beeldjes, glanzend door het water waarop de zon nu reeds
warm scheen. 0, het was heerlijk te zwemmen, armen en
beenen uit te slaan en de hooge groene golven met hun Wtte
kuiven over zich heen te laten gaan, er weer uit op te duiken
en als omhoog te zweven, gedragen door die watermassa.
Kartini, Roekmini en Kleintje vergaten alles, goe& zwemsters
als ze waren, want reeds als kinderen hadden ze in de rivier
gezwommen. Evenwel, daar waren de hooge golven niet,
torens van glinsterende bogen die op hun of snelden en neervielen en rondom suisden. Hier was de emotie van de zee.
Daar! daar kwam er weer een aan! Waar was Moedertje,
waar de zusjes? 0, daar of heel vlak bij. Zij konden nauwelijks elkaars stemmen hooren! Maar Kartini zag, even door
een golf losgelaten, niet ver van het strand Dora alleen rond
spartelen. Ach, dat was waar, Dora kon immers niet zwemmen? Wacht, zij zou het haar leeren, Kartini zwom naar
het strand en haalde Dora spoedig bijna in, maar deze wilde
zich op het droge begeven. Een der baboe's die bij het badhuisje de wacht hielden, kwam haar reeds tegemoet met haar
badmantel.
„Do! Do! ga je nu al terug?" Maar Kartini's stem werd
door het ruischen der zee overstemd, hoe jammer! Ze wilde
Dora terug hebben. Ze wilde haar leeren zwc_nmen, althans
haar helpen te genieten in het water, zooals zij alien genoten... Maar Dora was niet antlers te bereiken dan door
haar achterna en zelf aan land te gaan. Kartini zwom met
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korte slagen, of en toe door de branding opgeheven naar het
strand en dezelfde baboe die ook Dora geholpen had,
kwam aangeloopen met een badmantel. „Vraag Nonna
Dora terug te komen, Boe, wij gaan samen zwemmen," zeide
Kartini, maar Dora keerde uit zich zelve reeds om en
riep: „Ni, ik ga niet meer in zee, zwem maar gerust
door! Ik laat me drogen in de zon." Kartini, thans ook in
haar badmantel gewikkeld, liep nu op Dora toe en toen
ze deze bereikt had stelde ze voor: „Laat ons dan naar dat
rotsblok gaan achter de boomen, daar worden we zeker
dadelijk droog."
Dora knikte toestemmend, het was niet zoo gemakkelijk
het rotsblok te bereiken. De wind was tegen en het zand mul,
maar ze bereikten het, Dora was er waarlijk eerder dan
Kartini! „Het is hooger dan ik dacht Ni."
„0, we komen er wel op!" zeide Ni. „Hier aan dezen kant
zijn er gleuven, daar zetten wij onze voeten in." Kartini was
er nu weer eerder bovenop dan Dora. Zij hielp deze, door
liggende haar arm uit te strekken. Zoo trok ze Dora erop.
De rots was niet geheel glad, had hoogten en laagten . . . met
wat geduld kon men er een goede zitplaats vinden en nu ze
eenmaal gezeten waren, kwam van beider lippen dezelfde
uitroep: „Hoe heerlijk! Wat is het hier heerlijk!" Zij zwegen
een poos, geboeid door het prachtige schouwspel, niets dan
lucht en water. Dora die het haar in een vlecht om ;iet hoofd
gewonden had, maakte het nu los — het woei als een gouden
vlag om haar schouders, Kartini volgde haar voorbeeld en
het lange zwarte haar, waarin de druppels nog glinsterden,
viel langs haar tengere gestalte. Ze hadden de knieen opgetrokken, lieten zich door de zon stoven, lieten ook hun gedachten gaan, op en neer gaan zooals ook de golven deden —
meer droomen dan gedachten waren het. Zoo heel kleine
menschjes voelden ze zich bij die grootheid en toch ook een —
een met de groote wereld.
„Hoe is het ook weer Do? Mijn ziel is als de zee . . .?"
„In wezen en verschijning," zeide Do. „Zij is ec 1 eeuwig
schoon en kent zich zelve niet."
„Kent zich zelve niet?" Kartini zag naar de golvenglinstering, naar den horizon, die al te schitterende streep aan den
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einder, zag naar de zon, naar haar afstraling, want er regelrecht in zien kon men niet. „Dat we onze ziel niet kennen,
misschien pas jets ervan kennen als we oud zijn, heel oud!
Hoe jammer, he Do?"
„Misschien is het jammer, maar misschien ook niet! Is het
niet juist om onze ziel to leeren kennen dat w : ons inspannen
moeten, dat we leven en werken?"
„Ja!" peinsde Kartini. „Het kan zijn . . ." en toen zwegen ze
weer een poosje, lieten de stem van de zee op zich afkomen,
namen waar het zachte klotsen van de branding tegen de
rots, voelden de zonnewarmte over hun ontbloote schouders
gaan, want de badmantels waren gedeeltelijk afgegleden.
„Do?"
„Ni?"
„Zou je niet denken dat de ziel ons kent en weet wat wij
inoeten doen en laten?"
„Zeker, o ja, onze ziel is wijzer dan wij . . ."
„En dat de ziel ons in verbinding stelt met het groote, het
oneindige?"
„0 ja Ni — de ziel is een eeuwig schoon, zooals de dichter
zegt."
„Dan zijn wij zelven toch een stukje van dat eeuwig
schoon!" Ni schudde haar lange donkere lokken naar achteren. Ze sloot haar oogen voor de sterke -onnestralen en
liet zich kussen, kussen door de zon die haar doorgloeide.
Dora zat stil met oogen die ver zagen, het leek wel of ze
over de zee heen zagen, doch nu wendde ze haar blik naar
haar, die naast haar was, naar Kartini die daar zat, het hoofd
geheven, de oogen gesloten en het was haar alsof ze opeens
besefte dat dit Javaansche meisje een openbaring voor haar
was. Op school zeker, had ze haar reeds boven de andere
leerlingen verkozen, maar wist ze toen wie en wat die kleine
Kartini was? Dit kind zou eens groeien tot een kracht, die
niemand meer zou kunnen remmen, niet de kleingeestige
wereld, niet de oude verroeste traditie, niet di spot — alleen
misschien zou jets antlers dit tengere bruine kind overweldigen en dat zou zijn de liefde, liefde voor de ouders, liefde
voor de menschen, daarmede zou ze de groote strijd aan80

binden! Hoe kwam dit zoo alles in haar op!? Het was Dora
alsof er iets in haar aangeraakt was dat haar ophief, haar
bevrijdde van de heimweebeklemming naar eigen land en
eigen huffs. Was zij niet na langen tijd van eenzaamheid tot
de ontdekking van een schat gekomen, die hier was? Moest
zij haar zelfzucht niet afwerpen als een versleten ‘-pail kleed,
zich niet geven aan anderen en leven met hen en voor hen?
Nu hoorde ze Ni's stem weer die tot haar sprak alsof er een
antwoord op haar gedachten kwam.
„Do, wat hoor jij nu in dat zingen van de zee, wat voel jij
nu bij deze zonnebrand?"
„Veel Ni — ik dacht aan jou!"
„Aan mij?" Ni zat opeens rechtop. Ze lachte „Aan mij
nietig wurm?"
„ Ja aan jou en aan anderen! Ik dacht dat ik heel zelfzuchtig was, dat ik me begraven heb in eigen verdriet, dat
ik heel klein ben en ik veel van me of wil gooien en," Dora's
stem werd zachter, „dat ik Indie wil leeren kennen en liefhebben en dat zal door jou zijn!" Kartini antwoordde niet.
Zij bergde haar hoofd in haar handen en bleef zoo een poos
zitten. Toen ze het hoofd ophief, straalden haar oogen en
ze zeide: „Als dat zoo was Do, als ik daartoe iets zou bijdragen, hoe dankbaar zou ik dan zijn! Maar Do, dat doet de
kleine Kartini niet, neen, dat doet de zon Do, de zee en de
zon, die zijn het eeuwige. Ik gevoel het zoo duidelijk en ik
zou een loflied willen zingen aan de zon hier, op deze
koningstroon op deze rotsen . . ."
„Zing het loflied dan Ni!"
„Zingen of zeggen?" En Kartini rees op; om haar lachend
donker gelaat zwierden de zwarte haren; de badmantel, dien
zij met een hand vasthield, viel als een priesterkleed om
haar sheen.
„O, mijn zon!" zeide ze, „Mijn gouden zon — ik zal leven
dat ik waard ben door U beschenen to worden, bestraald,
.gekoesterd en verwarmd door U bezielend vermoo'end, edel
licht . . ."
Vergat Dora Beijens ooit hoe Kartini daar stond als een
jonge priesteres, het lachend donkere gelaat naar den hemel,
voor de zilveren oneindige zee?
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Toen hoorden ze stemmen die van beneden tot haar riepen:
„De vloed! de vloedl kom toch!" Hadden dan niets gezien die twee daar op het rotsblok? Niet dat de zwemsters
op het strand gekomen waren, dat deze gezocht hadden naar
Dora en Kartini, die nu eindelijk ontdekt werden op de rots,
dat de branding al nader en nader kwam, al hooger en
hooger werd? Dat de zee hen aan alle zijden omringde?
„Gauw, gauw Do," zeide Kartini, „Wij moeten er af voor
de volgende vloed komt!"
Zij daalden de rots af maar voor ze geheel beneden waren
klotste de geweldige branding al weer tegen het steen. Zij
voelden de groote boog van stortend water over zich heen
gaan. Ze zagen niets, niets dan groene zilverglinsteringen.
Kartini had Do's hand gevat. „Niet elkaar loslaten!" En
nu weer voort . . . De branding trok af — de vloed was even
stil, ze liepen voort, maar hun voeten zakten in het zand en nu
opeens was er geen grond meer, werden ze hoog opgenomen!
„0 God Ni, we verdrinken!"
„Niet loslaten Do, niet loslaten!"
Daar, goddank daar was de watervloed weer gezakt. Nu
hard loopen! Ze hoorden de golven achter zich aanbrullen,
maar de grond was opeens vaster. Ze waren op het strand!
Mevrouw, de zusjes, de baboe's en andere bedienden kwamen hen tegemoet.
„Kinderen! kinderen! hoe konden jullie zoo onvoorzichtig
zijn? Gauw naar binnen, je drogen en kleeden!"
Kleintje schreide en hield Ni bij haar badmantel vast.
„'t Is niets, niets," zeide Ni. „Wij waren maar even in het
water!"
Roekmini was hen alien voor, wachtte Ni en haar vriendin
binnen in het huisje op met warme handdoeken. Een kwartier
daarna zaten alien op een zandbergje achter het baelhuis.
De mand met proviand was geopend, er stegen geuren uit
op van nasi goreng en gebak. De ajer blandaflesschen ploften
open, de glazen werden gevuld met het pr'kkelend water.
Kleintje had haar tranen gedroogd. „Malle n.cid," zeide Ni.
„Hoe kon je zoo angstig zijn over ons? Wij kwamen toch van
het eene water in het andere?"
„Maar juffrouw Dora kan niet zwemmen," zeide Kleintje.
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„En jij kon haar toch niet meetrekken, daarom was ik zoo
bang!”
„Wij waren allemaal bang!" zeide Mevrouw. „Waarom
bleven jullie ook zoo lang op die rots?" Dora en Ni zagen
elkaar aan en Dora zeide: „Ni heeft een gesprek met de
zon gehouden Mevrouw en U begrijpt, dat was een plechtig
oogenblik!"
„En heeft de zon je dan niet gezegd dat je een paar heel
ondeugende meisjes zijt, die anderen in ongerustheid brengen?" vroeg Mevrouw.
„De zon zeide alleen maar goede dingen Moedertje," verklaarde Ni. „Ze zeide dat U een schat was die wij in eere
moeten houden hier op aarde!"
„Ja, ja!" lachte Mevrouw. „Nu zet je mij nog in het
zonnet je !"
„Astaga! Toewan Besaar!" zeide een der baboe's en waarlijk, daar in de verte als een kleine stip, kwam nader en nader
een ruiter ... Het was de Assistent-Resident die zijn dames
kwam halen.

„Een brief en een pakje van Kartono voor je; het ligt alles
in onze kamer," zeide Oudste, toen de drie zusjes thuis
kwamen van het feest aan zee. 0! de brief! Kartini liep vlug
naar binnen. Daar was de brief! Ze ritste hem open, las,
verslond het handschrift: „Je kunt komen, maar eerst moet
je de toestemming van Vader hebben, dan pas kan ik je den
naam noemen van de familie die je graag aan huis wil
hebben; begin dus met Vader to vragen . . ."
„Ja, begin, begin daarmee," herhaalde ze in zich zelve,
maar wanneer? Vandaag? Morgen? Ze moest Vader alleen
hebben ... heel alleen en ze moest kalm zijn als ze met haar
groote vraag kwam, niet zoo opgewonden als nu! Onder deze
gedachten had zij het pak opengemaakt, wat zou daarin
zitten? 0! een tijdschrift er lag een leesteeken Vij en toen
ze die bladzijde opsloeg, kwam weer een o! van haar lippen.
De verzen!, de bloemenspraak van Willem Kloos! Die goede
Kartono, die lieve fijne broer en ze las:
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De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
De Zee, waarin mijn Ziel zichzelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel...
En den volgenden morgen was de dag, de dag waarop
Kartini zou vragen aan Vader. Waarom weifcide ze nog een
oogenblik? Hij was zoo goed, zoo welwillend! Hij vervulde
eigenlijk al haar wenschen. Was zij niet inderdaad al uit
de kaboepatengevangenis bevrijd? Ze was immers mede geweest naar kampong Blakan Goenoeng. Ze mocht iederen
Zondag naar Moedertje en nu was ze aan zee geweest! Ja
de zee, die had haar eigenlijk de geheele vrijheid geschonken,
de zee en de zon, die twee groote heiligen hadden haar bevrijd en zij zouden verder helpen!
Zij liep langzaam, als voorzichtig naar Vaders kamer, zijn
privekantoor, waar hij 's rnorgens toefde, voor hij naar het
bureau ging. Niemand stoorde hem daar of het moest voor
iets bijzonders zijn, maar was het dan ook niet iets bijzonders
waar, zij, Kartini voor ging? Evenals bij de andere vertrekken
was er een tochtdeur. Zij klopte en op zijn antwoord opende
ze die en trad binnen.
Vader stond voor zijn boekenkast en scheen iets te zoeken.
Hij wendde het hoofd om. „Ni? Wat wil Ni?"
Ni naderde haar vader en toen hij zich ;n den grooten
stoel zette bij de boeken, dook ze in eerbiedshouding bij hem
neder op den grond. Hij herhaalde: „Wat wil Ni?"
Ni begon te spreken — o, omzichtig, ouLmoedig eerst,
allengs warmer, hoopvoller, want zie, Vaders gelaat was niet
onvriendelijk, wel ernstig, wel met een iets droeve trek om
den mond, maar het stond niet verwijtend en waarom zou
het ook? Vader had Ni reeds zooveel toegestaan, nu dit gene
nog! En bij deze woorden, hief zij het hoofd tot hem op,
poogden haar oogen in de zijnen te zien, maar Vader
zag haar niet aan en waarom, waarom antwoordde hij nu
niet?
„Zooveel reeds toegestaan!" herhaalde hij opeens. „Ja
juist dat is het! Kent Ni het Hollandsche gezegde: „Wie de
vinger beef t, vraagt de geheele hand?"
„O, Vader!" en Ni, alle moed vattend voor het oogenblik
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dat zij gunstig achtte, vatte zijn hand, die op de armleuning
van zijn stoel lag. „Als het de hand van een Vader is, dan
mag dat ook wel?"
Hij bleef zwijgend op haar neer zien.
„Laat het maar voor een jaar zijn, Vader," begon ze en
haar stem beefde een weinig. „Dit eene jaar, terwij1 Kartono
nog in Semarang is, totdat de zusjes van school komen! Dan
heb ik toch iets geleerd! Vader. Aileen studeeren gaat niet .. .
ik heb leiding noodig . . ."
Hij bleef zwijgen.
„En Semarang is niet ver Vader. U kunt er komen, ik kan
hier komen, iedere week, wanneer U wilt, wanneer ik
mag .. ."
Geen antwoord nog — dacht Vader na?
En weer Kartini: „Een jaartje maar Vader!" Nu hij bleef
zwijgen, gleed Ni's hand langzaam van de zijne af. 0! zij
zou wachten, wachten in haar deemoedhouding. Zij liet den
arm, lien zij geheven had, slap neervallen. Zij boog het
hoofd .. .
Zeide Vader nu iets? Neen? niets? Wat moest zij daarvan
denken? Zij opende de lippen om haar zaak weer to bepleiten met andere, betere, overtuigender woorden en zij zag
weder op naar zijn gelaat. Ernstig stond het, o! zacht de
oogen, maar gesloten de mond en toen schudde het hoofd
langzaam „Neen . . ." het was dus neen!
Kartini voelde een pijn in haar borst — een pijn in haar
hoofd — pijn in haar handen. Had zij goed gezien? Weigerde
Vader? En nog eenmaal zag zij op, weer schudde Vaders
hoofd, dat zij toch zoo liefhad: „Neen!"
Toen rees ze op en gebukt uit traditie, gebukt ook omdat
haar ziel terneer was geslagen, keerde zij naar de deur terug.
Zij opende die en sloot haar zacht achter zich; toen liep ze
door de pendoppo naar de uitgang. Ze bleef daar staan, ze
zag naar den weg, naar de boomen voor het huis, naar het
breede als kantwerk neerhangende loover der tamarinden,
ze zag de verre aloen-aloen, het oneindige groene veld als
een wijde wereld van rust . . . Rust, kalmte, vrede, was dat
ook in haar!? Allah, Allah, erbarm U! In haar was het gebroken, vernietigd alle vreugde van gisteren en eergisteren,
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alle hoop, alle plannen, alle illusies weg . . . weg! Ze slaakte
een kreet, een korte, dadelijk gesmoorde kreet, die in haar
keel bleef, in haar borst pijnde en die ze uit wilde schreeuwen! Ze moest alleen zijn, gansch alleen met zich zelve,
maar waar? Niet in de kamer van haar en Oudste, maar
daarheen, daarheen waar zij hoorde en snel ging ze nu door
de groote leege pendoppo naar de kamer deg zusjes. Daar
kwam niemand en daar, nu de deur achter haar dicht was,
wierp ze zich, op de plek waar haar bed vroeger gestaan had,
neer, daar, het lange zwarte haar waaruit zij de groote zilveren pen getrokken had, losgewoeld, barstte haar leed los
in wilde snikken en kreten, in een storm die alles vermorzelde wat zacht en blij was geweest al die dagen van hoop
en verwachting in haar jonge ziel.
En Vader, Vader had dit gedaan!
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III
Llit den dood zal nieuw leven verrijzen! Men
kan 't nieuwe leven niet smoren, en al gelukt
het nii, morgen zal 't weer opbloeien en aldoor
in kracht en sterkte toenemen!
Kartini.

Soewitro had nu reeds eenige maanden les in de Nederlandsche taal. Bijna iederen avond ging hij, als het donkere
maan was, met een flambouw, als het licht was, zonder, naar
den onderwijzer van de lagere Europeesche school en had
er zijn privaatles. Hij studeerde ijverig en had al eenige
boekjes doorgewerkt, kon zelfs al een gesprek volgen als het
niet te gauw ging. De onderwijzer had hem nu een leesboek
beloofd — een bundel litteratuur, waaruit ook de Hollandsche
leerlingen op school lazen. Soewitro was gelukkig, zeer gelukkig met dit alles. Meermalen had hij haar willen danken
aan wie hij dit geluk verschuldigd was, Raden-Adjeng
Kartini . . . maar het liep hem in dit opzicht niet mee! Hij
zag haar nooit. Zelfs des morgens als de kleine RadenAdjengs naar school gingen, was er geen lachende en wuivende Kartini te zien, die bij de uitgang hen nakeek.
Soewitro had eens aan Embo-Doela, de batikster, gevraagd of
de Raden-Adjeng ziek was — men zag haar nooit meer
buiten? 0 neen! De Raden-Adjeng was niet ziek, had deze
geantwoord. Zij was ook des morgens nog wel in den rozentuin bezig, maar in de pendoppo of op het voorerf komen,
was verboden. De Raden-Ad jeng werd nu te groot daarvoor,
immers spoedig zou de oudste zijn in de kaboenaten wanneer haar zuster ging trouwen. Dan nietwaar, kon zij over
een poos stellig zelf de bruid worden en moest zij zich nu
als zoodanig gedragen — zich niet laten zien aan de buitenwerel d.
„Kassian!" had Embo-Doela er bij gevoegd, maar dit
„Kassian" had Soewitro niet meer gehoord. Embo-Doela had
het in zich zelf gezegd. 0! zij wist het wel dat ri'oean Allah
haar Raden-Adjeng gezegend had, dat deze eens gelukkig
zou worden, maar moest ieder mensch niet door donkere
tijden heen om tot het licht te komen? En dit was een
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donkere tijd voor de Raden-Adjeng! Niemand wist dit beter
dan Embo-Doela, want zij sprak dikwijls met de RadenAdjeng onder het batikken. Kartini had zich dit laatste jaar
bijzonder op deze kunst toegelegd, ja zelfs geleerde geschriften
maakte de Raden-Adjeng daarover! Embo-Doela bewonderde
dat zeer en zij was er ook trotsch op dat zij er aan had mogen
medewerken. Eens toch was de Kandjeng Toewan Regent
met een Toewan Blanda naar haar, Embo-Doela's werk
komen kijken en er was een portret gemaakt van de sarong
die Embo-Doela vervaardigde naar het Japaraasche patroon
de Kembang-Asam. Ook was er een portret gemaakt van
Embo-Doela zelf en de andere batiksters, gezeten voor haar
rek. Raden-Adjeng Kartini had haar verteld dat die portretten nu bij het geschrift kwamen waar zij iederen dag aan
werkte, gezeten voor haar laag schrijftafeltje. 0! ware dat
niet het geval geweest dan zou zeker geen der batiksters
het geduld hebben dat er zoo maar een portret van haar
gemaakt werd! Want hoe groot is het gevaar daar niet van!
Als iemand antlers een afbeeldsel van U maakt, wordt een
gedeelte van Uw ziel aan U ontnomen, vooral als alleen het
hoofd wordt afgebeeld. In het hoofd toch is alles van een
mensch en men loopt kans later in den hemel zonder hoofd
aan te komen! Kamsiah, Minah en Kardoema zouden er zich
stellig tegen verzet hebben, als het niet voor de Raden-Adjeng
geweest ware, die het portret noodig had voor haar geleerd
geschrift. De Raden-Adjeng was een Boeddhakind, dat was
in de geheele kaboepaten bekend. Toen zij nog een heel klein
kind was, heeft een Orang Tjina haar van een zware ziekte
gered door haar de asch te laten eten van een offerande
voor een Boeddhabeeldje, nu, zij was onmiddeilijk beter geworden! Zulk een kind is gezegend en wat het doet en anderen
laat doen, wordt gezegend! Men behoeft dus niet bang te
zijn als er een portret van uw hoofd gemaakt wordt, wanneer
de Raden-Adjeng het beveelt! Bovendien was het immers
ook de wensch van den Kandjeng Toewan Regent! Dat kan
men toch wel vertrouwen? Embo-Doela had -lit alles zoo
aan Kamsiah, Minah en Kardoema uitgelegd. Aan Sarina
behoefde zij dit niet te zeggen, die was evenals Embo-Doela
overtuigd dat alles goed zou afloopen en ten overvloede
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had zij nog eens de geschiedenis in kampong Blakan
Goenoeng aangehaald, waar de houtsnijders eerst immers
geen wajangfiguur wilden snijden in het scherm voor den
Heer Assistent-Resident! Eerst had Pak Singo het geweigerd
en toen de oude man Pak Kerto die het ontwerp zou maken
de opdracht kreeg, had ook deze geweigerd. Het sc l erm was
geheel klaar op het middenstuk na waarop de Ardjoeno uit
de wajang koelit gemaakt moest worden en niemand van
de houtsnijders had het willen doen. Toen had de Toewan
Regent een groote Sedekah gegeven en den houtsnijders verzekerd dat als er een ongeluk van kwam, dit alleen op hem
zelf neer zou komen. Pak Singo had toen gezegd als de
Raden-Adjeng hem het werk opdroeg zou hij het volbrengen,
want de Raden-Adjeng was een Boeddhakind. Haar zou geen
ongeluk treffen en zoo was het scherm dan toch of gekomen.
Het was mooi geworden! Op de twee buitenste bladen waren
vogels en bladeren gesneden en het middelste was een groote
wajangfiguur. Embo-Doela was er zelfs bij geweest toen
Pak Singo en de oude Pak Kerto het naar den Toewan
Assistent-Resident gebracht hadden. Embo-Doela had immers
juist lien dag een mooie gebatikte doek, door de RadenAdjeng gemaakt aan de Njonja Besaar moeten brengen? Zoo
had zij zelf gezien dat het scherm met groote statie ontvangen was en de mannen van kampong Blakan Goenoeng
een groot loon gekregen hadden en zelfs een nieuwe opdracht,
naar zij verstaan had, voor den Grooten Heer in Batavia,
den Gouverneur-Generaal, die even hoog was als l e Radja
in de Negri Blanda. Nu, was dat geen Oentoeng, geen geluk?
Er was toch niets gebeurd? Integendeel, er was 0;eluk uit
voort gekomen! Kampong Blakan Goenoeng was in dit eene
jaar reeds beroemd geworden. Het werk van de houtsnijders
was zelfs op een groote tentoonstelling geweest te Soerabaija,
ook een groote stad! Zoo had Embo-Doela de vrouwen gerust gesteld en toch, toch zeide zij in zich zelve „Kassian,
Kassian de Raden-Adjeng!" Dacht zij misschien aan dat
oogenblik, nu meer dan een jaar geleden waarop zij de
Raden-Adjeng in haar oude kamer gevonden had, snikkende
op den grond en wild van verdriet? Wat er gebeurd was,
dat was zij niet te weten gekomen, maar het moest iets ge89

weest zijn tusschen Kartini en haar Vader, want dien zelfden
middag was de Toewan Regent wel driemaal in de galerij
gekomen waar de batiksters zaten en de laatste keer had
hij aan Embo-Doela gevraagd waarom de Raden-Adjeng
vandaag niet werkte? Embo-Doela had onderdanig gezegd
dat zij geloofde dat de Raden-Adjeng wat hr ofdpijn had en
in haar kamer rustte.
„Roep haar vooral niet," had de Toewan Regent toen gezegd. „En zorg ervoor dat er rust om haar heen is!"
Ja, de Heer Regent was zeer bezorgd geweest voor zijn
dochter. Zij was zijn lievelingskind maar toch, Embo-Doela
was er zeker van dat er iets gebeurd was tusschen die dochter
en hem! Zij droeg het als een geheim met zich merle, want
niemand dan zij had dit bemerkt.
De Raden-Ajoe en de oudste zuster hadden zeker niets
aan Kartini bespeurd. Zij waren integendeel bijzonder tevreden over Kartini's gedrag. Niet alleen was zij een voorbeeld
van vlijt geweest dit jaar maar ook van onderdanigheid, zoo
stil was zij haar gang gegaan. Zij had de allerjongste zusjes,
nu acht en negen jaar, leeren lezen en schrijven, ze hield
ze den heelen morgen bezig. Verder maakte zij zich zelve
allerlei huishoudelijke kundigheden eigen, was meermalen in
de keukens aan het bakken en braden en werd een eerste
kookster. Gaarne lieten Moeder en Zuster haar dan ook de
rust en gelegenheid voor andere liefhebberijen en hoewel zij het
eerst wat al te geleerd vonden dat Kartini op verzoek, artikels
over het batikken en de houtsnijkunst schreef, zoo hadden zij
er zich toch tenslotte bij neer gelegd. Fret was immers
volstrekt geen schande.als een regentsdochter van deze yolkskunst op de hoogte was en er in het openbaar over sprak?
Het paste integendeel zeer wel bij een toekomstige positie
als Raden-Ajoe. Zelfs Raden Mas Sosro was van de meening
geweest dat, wanneer die geleerdheid van zijn jongere zuster
zich slechts tot deze dingen uitstrekte, zij zeer wel te pas
kon komen voor later, wanneer Kartini een regentsvrouw
was. Dat haar bruigom uit die kringen moe., komen was voor
hem een uitgemaakte zaak. Hij was nu twintig jaar en zelf
pas gehuwd met een regentsdochter. Hij had ook reeds een
pretendent voor Kartini op het oog, maar zijn Vader had
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nog niet besloten, jammer, vond hij, zeer jammer! Kartini
had nu den leeftijd en was thans (juist zooals hij voorspeld
had), door haar oudere zuster gevormd en in staat de waardige plaats van huisvrouw in een Javaansche adellijke familie
in te nemen. Deze verandering ten goede had zich spoediger
voltrokken dan hij verwacht had! Een jaar slech' 3 was er
noodig geweest om de opstandige jongere zuster tot een voorbeeldige ingetogen Raden-Adjcng te vormen; dat deed hem
genoegen en streelde ook een weinig zijn ijdelheid want hij
achtte zichzelf eenigszins de oorzaak hiervan. Hij trachtte,
wanneer hij thuis was, zijn zuster nu ook nailer te komen,
was vriendelijk tegen haar en toonde zich niet meer zoo
hooghartig. Misschien gaf zijn eigen jonge vrouw daar wel
aanleiding toe? Zij was Kartini zeer genegen, bewonderde
haar zelfs en Raden Mas Sosro kon wel niet antlers dan toestemmen dat zusje Kartini altijd blijk had gegeven van haar
bijzondere gaven. Zelfs had hij een hoog geplaatst Europeesch
ambtenaar, die hem vroeg of zijn zuster de schrijfster van
dat uitstekende artikel over de batikkunst was, geantwoord
dat dit inderdaad zijn eigen en uitverkoren zuster was!
En niet alleen de Raden-Ajoe met haar oudste kinderen
waren tevreden over hun Kartini — maar Vader dan?
Vader was het toch zeker? Overal nam hij haar mede. In
alles moest Kartini raad geven, ja, zij was en bleef zijn
lieveling. Zijn Wasiat-djati. De oudste zuster was er getuige van dat Vader 's avonds altijd Kartini nog eens om
het hoekje van de deur goeden nacht zeide, een k;aderlijke,
zoo niet kinderachtige gewoonte v and de oudste, maar ach, het
was nu immers de laatste tijd dat zusje Kartini als een kind
behandeld werd? Spoedig zou daar verandering in komen
als zij, de oudste, eenmaal getrouwd was!
Ja, men was nu ternidden der toebereidselen voor de groote
bruiloft — een bruiloft die wellicht des te feestelijker zou zijn
omdat zij tweemaal wegens ziekte van den bruigom zelf en
diens moeder uitgesteld was. De bruid had zich reeds in de
laatste weken, zooals het behoorde, onzichtbaar gehouden.
Haar kleedster, de Toekang-paes, een bejaarde vrouw uit het
naburige Demak had reeds haar intrek in de kaboepaten
genomen. Zij was een geziene gast die met eerbied door
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groot en klein, hoog en laag, behandeld werd. Haar ambt
was dan ook gewichtig; want het kleeden van een Javaansche
bruid is een belangrijk onderdeel van de bruiloft en neemt
eenige dagen in beslag. De Toekang-paes had, hoewel op
zachten toon, haar bevelen gegeven aan de huishoorigen. Er
moesten zalven en poeders en reukwateren klaar gemaakt
worden, er moesten bloemen van een zekere soort geplukt
en verzameld worden. Daardoor werden er vele handen aan
het werk gezet. Vooral Sarina was een goede helpster van de
bruidkleedster en had er bijzondere vaardigheid in de lange
slingers van melatti te maken. Zij was ook degene die het
bloemenbad voor de bruid in orde zou maken. Hoe gaarne
hadden Kartini, Roekmini en Kardina mede gedaan aan deze
bruiloft toebereidselen! Het rijgen der bloemblaadjes voor
deze lange slingers die als hoofdversiersel gebruikt zouden
worden, ware toch zeker een geschikte arbeid voor hare
handen geweest! Doch het was streng verboden dat de ongetrouwde zusters iets aan zouden raken van de bruidstooi.
De Brie zusjes zouden zelfs geen der plechtigheden van de
bruiloft bijwonen, uitgezonderd de groote receptie waarop
ook vreemdelingen toegang hadden en het bruidspaar de
gelukwenschen in ontvangst zoude nemen van de geheele
plaats. Niet alleen de kaboepaten, maar de gansche omgeving kreeg reeds eenige dagen van te voren een feestelijk
aanzien. Vlaggen en groene slingers tooiden de lanen rondom de aloon-aloon. Uit de pasebans, nu rijk versierd met
guirlandes van groen, kionken de .lichte bliimoedige toonen
der gamelans . . . dezen en de groote die opgesteld was in de
pendoppo, wisselden elkaar gedurig af. Zoo jubelden de
welkomstliederen aan de gasten, den ganschen dag en avond
rondom de regentswoning, brandde de wierook en geurden
de bloemen, Kromo en zijn helpers droegen groote manden
met Tjempaka, Melatti en Kananga naar binnen. Bloemen
konden er niet genoeg zijn, daar zij niet alleen voor het
bruidscostuum moesten dienen maar ook voor het bloemenpad waarop het bruidspaar elkaar tegemoet zou treden.
Onder de regenten die voor het huwelijksfeest uitgenoodigd waren, behoorden ook Raden Adi Pati Poerbo
Atmodjo van Koetoardjo. Kartini's vader had meermalen
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met dezen verlichten Javaan over de opvoeding der dochters
gesproken, want ook de regent van Koetoardjo had zijn
dochters, van gelijken leeftijd als die van Roekmini en Kardinah, naar de Europeesche school laten gaan en nu stond
ook deze vader voor het vraagstuk: „Wat nu verder?" Dat
de meisjes met Javaansche edelen moesten trouw Pn stond
bij beiden vast en de regent van Koetoardjo had dan ook
reeds zijn oudste veertienjarige dochter aan een regentszoon
toegezegd. Over twee jaar zou het huwelijk voltrokken
worden.
Kartini's vader had diep gezucht bij die mededeeling. Was
hij ook maar zoo ver met haar, die binnenkort zijn oudste
dochter zou zijn! Maar hij wilde en kon niet dwingen, hij
zou afwachten totdat zijn dochter zelf begreep dat het haar
plicht was te gehoorzamen. Zeker, de dochters van Poerbo
Atmodjo hadden een anderen aard dan zijn Klaverblad, zooals Mevrouw Ovink de drie Kaboepatenmeisjes soms noemde.
Mevrouw Ovink! Zou zij hem raad kunnen geven? Zij had
het geheele vertrouwen zijner dochters, dat wist hij. Wellicht
zou zij haar invloed kunnen gebruiken om Kartini allengs
van gedachten te doen veranderen. Wellicht ook zou het goed
zijn de meisjes met de dochters van den regent van
Koetoardjo samen te brengen — maar daaraan diende vooraf
te gaan de kennismaking van de regentsfamilie met Kartini
en haar zusjes. Op de bruiloft zou daar geen gelegenheid toe
zijn en daarom had de bezorgde vader besloten de hulp van
den Assistent-Resident en zijn vrouw in deze in te roepen.
Zij waren dadelijk bereid hun medewerking te , verleenen,
temeer waar zij van hun vorige standplaats de regentsfamilie
van Koetoardjo kenden, die, nu zij te Japara was een bezoek
aan den Assistent-Resident zoude brengen. De Heer Ovink
inviteerde daarom Raden Adipati Poerbo Atmodjo en zijn
Raden-Ajoe op den Zondagmorgen waarop de drie Kaboepatenmeisjes gewoon waren bij hem te komen, doch den
Javaanschen aard kennende, had hij zijn vrouw weinig
succes van deze .samenkomst voorspeld. Zij zouden zwijgend
bij elkaar zitten en waarschijnlijk zwijgend uit elkaar gaan.
„Doedoek Stasie Mamaatje!" 1
1 ,,In alle statie bij elkaar zitten."
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„Kom, kom!” had Mevrouw tegengeworpen. „Het Klaverblaadje is bij ons toch zoo vrij als wat! Zij zullen hier eerder
loskomen dan in de kaboepaten."
„Wij zullen zien wie gelijk heeft Moedertje," had haar
man geantwoord. „Maak je geen groote illusies. Al stort
Kartini haar hart bij ons uit, zij zal het nooit doen bij haar
landgenooten die zij voor het eerst ziet."
Inderdaad, Kartini had meermalen haar hart uitgestort bij
Mevrouw, na dat zij zich had neergelegd bij het verbod om
zich elders verder te ontwikkelen. Nu zij haar zestiende jaar
bereikt had, wist zij maar al te goed de ware reden van
haar Vaders weigering haar verder te laten leeren. Kartini
mocht zich alleen ontwikkelen in de richting die haar geschikt zou maken om in het huwelijk te treden. Niet alleen
huisvrouwelijke deugden konden daartoe aangekweekt
worden, maar ook de beoefening van schoone kunsten, vooral
de kennis van het Javaansche kunstleven was daar bevorderlijk voor. Had haar vader niet zeer aangemoedigd, dat zij
voldoen zou aan het verzoek bijdragen aan tijdschriften te
leveren over de batik en houtsnijkunst? Vader wilde zijn
Kartini zoo gaarne vergoeding schenken voor dat wat hij
haar onthouden had, onthouden moest, voor haar eigen bestwil. Ja, dit alles wist Kartini — zoo had zij het ook aan
„Moedertje" uitgelegd, maar tegelijkertijd had zij bekend
dat zij nimmer hiermee tevreden kon zijn! Net was heerlijk
zich te verdiepen in het Javaansche kunstleven, heerlijk de
kunstnijverheid te doen bloeien, de houtsnijders, goudsmeden
en leerbewerkers aan te moedigen, de batikkunst te ondersteunen en er voor te zorgen die verre te houden van vreemden
invloed — heerlijk door de gamelan de Javaansche muziek
te doorgronden, maar er bloeide nog iets anders in Kartini's
ziel dat om ontplooiing vroeg. Zij was als een jonge boom
die knoppen droeg welke- te bersten stonden en zich nog niet
openen konden.
„Voor schilderen en muziek hebben Roekmini en Kleintje
veel meer aanleg dan ik! Als ik me daara an wijden zou,
bleef het altijd liefhebberij, meer niet, maar er is iets anders,
er is veel meer dat ik zou willen. lets worden, iets zijn in
het leven ..."
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„Een lieve huisvrouw?” had „Moedertje" gevraagd. „Is
er wel lets mooiers?"
„Misschien net — misschien is er niets mooiers!" was
Kartini's antwoord geweest. „Maar dan met een man naast
mij die over het huwelijk denkt zooals ik en die is er immers
niet, Moedertje! Er bestaan geen Javaansche huwelijken
waarin man en vrouw naast elkaar leven, zooals U en Mijnheer bijvoorbeeld."
„Ni! Ni!" was Do, die bij dit gesprek tegenwoordig was,
tusschen beiden gekomen. „Denk toch niet dat bij ons de
huwelijken zoo ideaal zijn." Dat van ons Moedertje en Mijnheer zijn wel degelijk uitzonderingen!"
Maar Kartini had geglimlacht met lets in haar oogen dat
de andere deed zwijgen.
Ni, hoe Jong nog, had in dit afgeloopen jaar meer doorgemaakt, meer gezien en gehoord in de afzondering der
kaboepaten, dan de Hollandsche vriendinnen vermoedden:
zij was van kind vrouw geworden. Er waren veel Sarina's
op haar weg gekomen. Zij had dingen gehoord en gezien
die haar diep geschokt hadden, dingen van menschen die
ondanks de etiquette van het land hun brute leven uitvierden en die een afkeer bij haar hadden gewekt voor al
wat te maken had met de verhouding tusschen man en vrouw.
Zij verborg dit alles in zich zelve, uitte zich niet hierover
tegen de jongere zusjes, zelfs niet tegen Moedertje en Dora.
Met haar eigen moeder en oudste zuster wilde zij niet over
die dingen spreken. 0! zij kenden zeker wel de mistoestanden, daar was Kartini van overtuigd, maar zij sloten
er haar oogen voor, zij wilden ze niet zien! Er was een droefheid in haar hart gekomen als zij dacht aan haar zusters, de
Javaansche vrouwen die haar leven onteerden door zich door
Europeanen te laten misbruiken. Dat zij zich cl: wet lieten
stellen door eigen landgenooten was nog te begrijpen — langzaam moesten haar oogen geopend worden, maar dit, de vernedering, als voetveeg te dienen bij den blanken overheerscher, dit griefde haar diep! Hoe konden die vrelwen dat
doen? Voelden zij dan niet dat zij de geheele Javaansche
vrouwenwereld daardoor beleedigden? En de mannen? De
blanken, de zoogenaamde Beschaaf den, waar , Kartini
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vroeger zulk een ontzag voor gehad had? Embo-Doela had
het haar verteld dat een Javaansche niet kon en clurfde
weigeren als een blanke Toewan haar wilde hebben en ook
dat de Orang Blanda meestal heel goed voor de vrouwen
waren en haar dikwijls verzorgd achter lieten als zij naar
de Negri terug keerden, soms zelfs een man voor haar uitzochten .. .
„O! Kebangetan!" had Kartini gezegd en ze had haar
gelaat van schaamte in de handen geborgen. Welk een laagheid! Kon ze de vrouwen toch maar opwekken tot zelfrespect,
maar hoe haar te bereiken? Neen, met de kinderen moest
men beginnen! Als de meisjes maar onderwijs kregen, zouden
ze opgroeien tot vrouwen die zichzelf eerbiedigden en tot
moeders die dit weer aan hun dochters zouden leeren.
Kartini verwerkte dit alles in zich zelf. Zij was bang haar
Hollandsche vrienden te kwetsen door dit onder werp aan te
roeren, ook vreesde zij voor sentimenteel te worden gehouden en met haar rasgenooten kon zij er onmogelijk over
spreken, want immers een vrouw behoefde geen zelfrespect,
noch een eigen wil te hebben. Het werd een stille wensch
van haar eenmaal de vrouwenwereld te kunnen wakker
schudden en hoe zou zij dit Joel anders kunnen bereiken
dan door zich zelf te ontwikkelen en door woord en geschrift
haar invloed op haar medezusters uit te oefenen? Alleen met
Kartono, haar broer, had zij wel over dit alles gesproken
maar hij kwam zoo zelden thuis en zou weldr_t het Vaderland verlaten en in het verre land overzee zijn studies voortzetten. Gelukkig, hij dacht als zij en zij wist dat hij haar
zaak voor zou staan daar in Holland. Kon zij het niet zelf
doen dan zou althans haar broeder voor het ideaal werken
dat Kartini in het hart droeg. Deze gedachte was het die
haar den laatsten tijd weer moed en opgewektheid gaf.
Broer Kartono had reeds hier in haar geest gewerkt door
zijn verzoek aan Vader de zusjes Roekmini en Kardinah
langer op school te doen blijven dan Kart ; ni gedaan had.
Vader had geredelijk toegestemd, Roekmin: die nu bijna
veertien jaar en Kardini die een jaar *tiger was, zouden
nog een geheel jaar op de school blijven. Kartono had wel
begrepen waarom Vader zoo gemakkelijk toestemde! Hij be96

vroedde de reden maar al te wel, doch had deze niet aan
zijn zuster medegedeeld. Men wenschte de jongere zusjes
zoolang mogelijk aan Kartini's invloed te onttrekken. Wie
weet was Kartini niet reeds de bruid als de zusjes voorgoed
thuis kwamen?
Kartono naar Holland, de zusjes langer op school! Dit
waren blijde gedachten voor Kartini, hoe zij ook de verwijdering van broer en zusjes betreurde. Die blijde gedachten
stonden in haar zachte donkere oogen te lezen, toen zij Bien
Zondagmorgen de voorgalerij binnentrad waar Moedertje de
Kaboepatenmeisjes ontving en deze voorgcsteld werden aan
Raden Adipati Poerbo Atmodjo en diens Raden-Ajoe. De
Raden-Ajoe was een groote statige vrouw. De drie Kaboepatenmeisjes brachten haar hun zeer nederigen Javaanschen
groet, vervolgens aan den regent — daarna begroetten zij
Dora Beijens, zichtbaar met iets meer levendigheid maar toch
iets minder los en vroolijk dan haar gewoonte was en Moedertje kon niet nalaten haar echtgenoot even veelbeteekenend
aan te zien, toen de drie zusjes zich ingetogen en stil nederzetten op de aangewezen zetels — Kartini tusschen Mevrouw
en den regent in — Roekmini naast de Raden-Ajoe die aan
de andere zijde van Mevrouw zat. Het gesprek begon over
de reis van Koetoardjo naar Japara en kwijnde — over de
kinderen van den regent en kwijnde . . . de Assistent-Resident
probeerde, onmiddellijk nadat de bedienden met koe; en drank
waren rondgegaan, dit laatste „de kinderen" vast te houden.
„Waarom de dochters niet mede gekomen waren?" vroeg
hij, hoewel hij zeer goed wist dat het tegen de adat was
jongemeisjes op een bruiloft te brengen en het antwoord van
den regent was dan ook zooals verwacht werd: „De dochters
waren nog te jong. Zij gingen nog niet uit!"
„Maar zij zijn toch reeds van school, Raden-Ajoe?" vroeg
Mevrouw.
„Saja!" boog de regentsvrouw met een beleefden glimlach.
Kartini's donkere oogen vroegen iets, maar zij sloeg ze
weer neer en wijdde haar aandacht aan haar g udleeren
muiltjes . . . ook Roekmini en Kardinah zaten daar als wassen
beeldjes. 0, Mevrouw herkende haar drie wildebrassen bijna
niet! Zij ontweek den ondeugenden blik van haar man die
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thans den regent naar den toestand in Koetoardjo vroeg en
langzamerhand werd het gesprek nu algemeen. Dora, die in
de buurt van Koetoardjo gouvernante was geweest, informeerde bij de Raden-Ajoe naar eenige bekende families
aldaar, waarop de Raden-Ajoe beleefde en gepaste antwoorden gaf, dock de drie Kaboepatenmeisjes zwegen! 0,
Mevrouw was teneinde raad! Die kinderen toch, ze deden
alsof ze geen tien konden tellen! Wacht, zij zou Kartini's
tongetje wel los krijgen, als zij maar de houtsnijkunst op het
tapijt kon brengen en ze wilde juist vragen of de Raden-Ajoe
even merle naar binnen wilde gaan om het vuurscherm te
bewonderen, dat de kunstenaars van de naburige kampong
Blakan Goenoeng vervaardigd hadden, toen zoowel de
Assistent-Resident als de regent hun gesprek staakten. Wat
was dat? Tokke tok-tok-tok! De Bedoeg! Midden op den,
dag! Eerst ver weg — dan nader en nader komend en opeens overal rondom!
„Brand!" zeide de gastheer en toen hij oprees kwam vlug
in onderdanige houding een oppasser de trappen der voorgalerij op en hurkte daar neer. „Kandjeng Toewan."
„Ga zien Wirio, waar de brand is."
De oppasser altijd in eerbiedshouding, niet alleen voor den
Toewan Assistent-Resident maar ook voor de hooge Javaansche bezoekers, daalde de trappen weer af. Het alarmeerende
geluid daar buiten werd heftig. Het was al-of de slagen op
het hout elkaar naliepen en het gezelschap, eerst zoo rustig,
al te rustig naar Mevrouw's zin, scheen die rust verloren te
hebben. Men zag elkaar aan, men giste, vroeg ... het moest
wel een groote brand zijn! En waar? De Assistent-Resident
had reeds een der bedienden last gegeven het rijtuig te doen
voorkomen, toen de oppasser weder terug kwam, eerbiedig
neerhurkte en zijn verslag uitbracht.
„Kandjeng Toewan, de brand is in kampong Blakan
Goenoeng! De geheele kampong brandt!"
Kampong Blakan Goenoeng!
leder was opgerezen „Goesti Allah!" h p -I Kartini zacht
gezegd en toen pakte ze Moedertjes arm. Kampong Blakan
Goenoeng! Beiden ging het plotseling door het hoof d. De
wajangfiguur! De Danjang! De straf van den dorpsgeest en
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dat was hun schuld! Zij hadden gedwongen! Mevrouw legde
haar hand op Kartini's hand. „Stilmaar kind, het is misschien
niet zoo erg als men zegt," maar Kartini wist wel beter. De
Bedoeg riep het immers, door den geheelen omtrek bonsde de
houten stem. Dit moest een groote brand zijn!
Op het kiezel klonk paardengetrappel. De regent en zijn
gastheer maakten zich gereed om in te stappen.
„Mag ik, mag ik ook mee?" vroeg Kartini zacht maar
dringend — eerst aan Mevrouw dan aan Mijnheer. „Neen,
neen dat zou niet goed zijn!" zeide de Assistent-Resident
beslist en kort. „Blijf in huis Kartini en houdt u kalm."
Kartini stond daar bevend, ze draalde bij de ingang. Achter
haar spraken Mevrouw, de Raden-Ajoe en de zusjes. Nu
voelde zij Dora's hand op haar arm.
„Ga mee Ni, laten we buiten even wachten," Kartini knikte
afwezig en ze ging mee met Dora de trappen of naar den tuin.
0, dat machtelooze gevoel nu niets te kunnen doen, niets voor
die arme menschen te zijn, wie weet of alles niet verbrandde!
„Ze zullen mij, mij de schuld geven, Do!" zeide ze zacht.
„0 ik wil er heen! Ik moet er heen!"
Op dit oogenblik trad er iemand op Dora en Kartini toe.
Het was de nieuwe controleur Vermaes. Kartini had hem
eens gezien. Dora kende hem nauwelijks, maar zij vroeg na
zijn beleefden groet beantwoord te hebben. „Moet U bij den
Assistent-Resident zijn?"
„Integendeel Juffrouw Beijens, ik kom van hem vandaan.
Op weg hierheen ontmoette ik zijn rijtuig en ik kreeg het
verzoek naar de dames te gaan, eigenlijk naar U, RadenAdjeng," en hij bong nogeens beleefd naar Kartini's kant.
„Mijnheer Ovink zeide, dat U erg geschrokken scheen. Hij
voelde zich wat bezwaard dat hij U wat onheusch verboden
had mee te gaan ... en nu kom ik als . . ."
Kartini zag in een paar zeer vriendelijke bruine oogen en
zij zeide: „Als trooster, mijnheer Vermaes?"
„Meer als bemiddelaar!" weerlegde hij. „En U helpt mij
wel Juffrouw Beijens in die zware taak?"
Dora knikte. „Ja zeker, zij zou helpen. De eerste schrik is
nu voorbij, he Ni? Willen we nu naar binnen gaan?"
„Mag ik mede?" vroeg Vermaes.
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Daarbinnen hadden de achtergeblevenen weer plaats genomen; zij waren nu in druk gesprek. Roekmini en Kleintje
hadden de Raden-Ajoe verteld van Kartini's ijverige bemoeiingen voor de kunstnijverheid in kampong Blakan Goenoeng
en de Raden-Ajoe scheen met groote aandacht te luisteren.
Toen nu Kartini weder, na de begroeting van den controleur
aan de dames, op haar stoel had plaats genomen, bong de
Raden-Ajoe zich naar haar toe en zeide, dat het jammer, heel
jammer zou zijn als al die mooie kunstproducten nu verloren zouden zijn.
„Het ijs scheen gebroken," dacht Mevrouw en rees van
haar stoel op, Kartini verzoekende op haar plaats te gaan
zitten naast de Raden-Ajoe en nu zij samen spraken, voelde
Kartini opeens de sympathie van en voor deze vrouw. Zij
vertelde met gloed van de menschen daar in den kampong
en hoe zij werkten en leefden voor hun kunst en de RadenAjoe luisterde weer met aandacht — toen Kartini gesproken
had legde ze haar hand op den arm van het meisje en zeide:
„U moet kennis maken met den regent van Rembang en
zijn vrouw. U moet mij beloven met hem kennis te maken.
Zij denken als U, zij voelen als U."
„De regent van Rembang?" vroeg Kartini. „Hij is nog
jong nietwaar en zijn vrouw ook?"
„Ja," zeide de Raden Ajoe, „maar hij heeft veel gezien
en veel gereisd. Zij zijn al vijf jaar getrouwd en hebben
Brie kinderen, maar zij leven voor het yolk, beiden en . . ."
de Raden-Ajoe weifelde even maar toen zij Kartini in de
oogen zag, ging zij voort: „Ook in andere opzichten zult U
overeenkomen ..."
„Hoe zoo?" vroeg Kartini. „Ook in andere opzichten . . .?"
Doch hierop kreeg zij geen antwoord meer, daar de regent
van Koetoardjo, die met het rijtuig was teruggekomen, nu de
voorgalerij weer betrad. Hij bracht de boodschap van den
Assistent-Resident, dat deze op de plaats van het ongeluk
bleef tot de Heer Controleur hem vervangen zou hebben.
Deze nam nu afscheid van de dames. „K-n ik soms aan
iemand een plaats in mijn buggy afstaan?" vroeg hij. De
buggy waarmede hij gekomen was, wachtte onder een hoogen
ketapanboom op het voorerf.
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„Wel Do?” vroeg Mevrouw. „Mijnheer Vermaes rijdt
immers langs je huis?" Dora knikte toestemmend, maar ze
kon best wandelen zeide ze, het was niet ver .. .
„Maar veel te warm!" zeide de controleur en Mevrouw
gaf hem daarin groot gelijk zoo midden op den dag!
Dora nam het aanbod dus aan, het was ook immers tijd
om naar huis te gaan en nu Kartini dit hoorde, begreep zij
dat ook zij en de zusjes afscheid moesten nemen; het rijtuig
van den Assistent-Resident was nog ingespannen en het geheele gezelschap brak dus op. De Raden-Ajoe was plotseling
weder de teruggetrokken statige vrouw, hoewel zij vriendelijk
van de Kaboepatenmeisjes afscheid nam. Onder het naar
huis rijden was Kartini stil. De zusjes schreven dit toe aan
den schrik over den brand, maar er was nog iets antlers dat
Kartini's gedachten bezig hield, het was de vraag in welk
opzicht er overeenkomst was tusschen haar en den regent
van Rembang en zijn vrouw. Zou zij dit nog eenmaal vernemen?
Aan den avond van dien dag, betraden eenige inlanders
met flambouwen het erf van de kaboepaten. Zij hurkten neer
bij de pendoppo en vroegen den wachtenden dienaar of zij
den Toewan Regent mochten spreken. „Menschen van kampong Blakan Goenoeng" meldde de dienaar.
„Laat hen hier komen," zeide de regent die den geheelen
middag bij het blusschingswerk had toegezien — en zij
kwamen. Het was een kleine stoet. Zij kwamen eerbiedig gebogen de trappen op, zij hurkten neer en brachten hun groet
aan den Kandjeng Toewan Regent, aan de Raden-Ajoe, aan
de Raden-Adjengs die daar alien waren. Vooraan zat Pak
Singo, vlak achter hem Pak Kerto en daarachter al de leerlingen die in Pak Singo's huis werkten . . . ook kleine Singo
was erbij en als een groot mensch bracht hij ook zijn diepen
groet. Wat kwamen zij doen? Zich beklagen? Den Toewan
Regent om hulp smeeken? Pak Singo begon te spre lcen: „Wij
komen tot U, Kandjeng Regent, dien wij den vc A kussen
om U naast Toean Allah te danken. Ge hebt ons voor een
groot ongeluk gespaard. Zonder U en de Raden-Adjeng zou
ons huis, en ons werk een proof der vlammen zijn geworden,
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maar door Uw zegen Heer is het gevaar afgewend. Mijn
huis is ongedeerd gebleven. Alle omliggende, achttien in
getal, zijn afgebrand. Het mijne is zelfs niet geschroeid. Men
heeft mij gevraagd welke ilmoe mij beschermde, maar ik heb
gezegd dat het Uw zegenende hand is geweest die het gevaar
afwendde. Vroeger zijn wij angstig geweest -m Uw bevelen
op te volgen en daarom hebben wij de Raden-Adjeng gebeden ons het werk op te dragen, want zij is een Boeddhakind. Nu hebben wij duidelijker dan ooit gezien, dat ons werk
gezegend is . . . Wij komen nu Uw zegen over den geheelen
kampong vragen, wanneer de huizen weder opgebouwd zullen
worden. Het zou niet goed zijn, dat wij alleen gezegend
werden. Wij willen het voor al onze broeders in kampong
Blakan Goenoeng. Wij zullen op een dag, door den Pengoeloe
uitgezocht, een groote slamatan geven en wij noodigen den
Kandjeng Toewan Regent en Bendoro Raden-Adjeng uit
daarbij tegenwoordig te zijn en de rijst met ons te nuttigen."
„Dank God Aileen, Pak Singo," zeide de regent. „Gij ziet
het hoe genadig Toean Allah is. Dank mij niet! Ik zal op
Uw slamatan komen met de Raden-Adjeng. Ga nu naar
huis en zeg aan de getroffenen, dat ik alles zal doen tot
herstel van hun huizen."
Maar zij bleven alien danken — Pak Singo, Pak Kerto en
de leerlingen, zelfs kleine Singo. Kartini bukte zich naar den
jongen en klopte hem even op den schouder. Hoe dankbaar
was zij zelve, hoe verlicht! Goestiko! Als het eens antlers
ware geweest, hoe zou zij het zichzelve verweten hebben
wat zij gedaan had! Het blijde heerlijke gevoel van dezen
morgen was weer in haar terug gekeerd en toen de stoet
inlanders den terugtocht aanvaardde en de lichten hunner
flambouwen eindelijk achter het donkere loover verdwenen
waren, lachte ze Vader toe.
„Vader?"
„Ni? Mijn kleine Ni!" En hij streek haar over de wang.
Het offermaal voor de afgestorvenen, het begin van de
huwelijksplechtigheden was gehouden. Waar de zegen ontbreekt van hen, die ons voor zijn gegaan in het Nirwana,
kan geen geluk zijn en thans naderde de dag waarop de
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priester bruid en bruidegom in den echt zoude verbinden. De
bruid was reeds vele dagen onzichtbaar geweest. Kartini, die
de kamer tot dusver met haar deelde, had zich in dezen tijd
weder bij de zusjes mogen voegen, wat aanleiding gaf tot uitbundige blijdschap van Roekmini en Kleintje.
Nu regeerde de Toekang paes. Toen de bruid zich in het
geurige bloemenbad gebaad had, was zij naar haar kamer
wedergekeerd, waar Sarina en Embo-Doela de bruidsmat op
den grond hadden gespreid, de mat waar de bruid op plaats
neemt om door de Toekang paes gekapt en beschilderd te
worden. Zoo graag hadden de zusjes, vooral Kleintje toegekeken hoe Oudste door die vaardige hand in een onwezenlijk schepseltje veranderd zou worden, maar Oudste had
streng verboden dat de jongere zusters bij de voorbereidingen
zouden zijn.
„Ik gluur toch eens door den kier van de deur," zeide
Kleintje en daar was gelegenheid voor wanneer Sarina en.
Embo-Doela heen en weer gingen om de bruidsmat te verzorgen. Die mat werd omringd door geschenken voor de goede
Toekang paes, want deze was nu, na de afgestorvenen, wel
de eerste die in een gunstige stemming gebracht moest
worden! Sarina en Embo-Doela liepen dus of en aan met de
hoognoodige zaken: Kwe-kwe, sirih, pinangnoten, pisang,
ongekookte rijst, een geroosterde kip, een gendie met water,
een brandend lampje, zijden en katoenen stofjes on, kabaija's
van te maken en tenslotte een levende kip, die druk kakelend
bij de mat werd neergelegd.
„0, het arme dier," zei Kleintje, toen zij weer bij haar
zusters terug was. „Het wordt vlak bij al die lekkernijen
gebracht en kan er niet bijkomen."
„Nu branden ze den wierook," merkte Roekmini op. „Ruik
je het wel?"
„Nu gaat de Toekang paes beginnen," zeide Kleintje en
wilde weer door de half geopende deur gaan gluren, maar
Kartini hield haar tegen.
„Doe het niet, als Oudste het nu niet prettig v'ndt!"
„Wij zien haar toch wel als zij naar de Kwade gaat," zeide
Roekmini.
Nu, Kleintje ging dan maar niet! Om den tijd door te
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brengen zetten de meisjes zich aan het handwerk, dat zij
onder leiding van Dora maakten en een hunner las voor uit
een prachtig boek dat heette: „De wapens neer." Kartono
had het de laatste maal voor zijn zusters meegebracht.
En in de achtergalerij werd door vaardige handen de
Kwade opgericht, het hooge scherm bestaande uit drie poorten
waarvoor de bruid zou zetten, twee dagen lang tot de bruidegom haar komt halen. De Kwade zelf werd behangen met
slingers van bloemen en warm gekleurde zijdeachtige gordijnen en ter weerszijden wuifde in de hooge koperen vazen
met de Kembang-Majang, die op geen bruilof tontbreken mag,
het jonge klappergroen, waartusschen witte lelies gestoken
werden. Een groot vloerkleed werd op den grond gespreid.
Dat was voor de vrouwelijke gasten die met de bruid daar
straks wachten zouden op den bruidegom. Tegen den middag
vulde zich de groote galerij met deze gasten. Het waren alien
vrouwen van Inlandsche hoof den, die zich met de noodige
plechtigheid in dubbele rijen op het vloerkleed nederzetten,
alien naar den rang hunner echtgenooten. Soms drong een
zacht gemurmel tot de lezende zusters door, dan hield de
lezeres even op en luisterden ze aandachtig. Zou de bruid
al klaar zijn? — Want ze wilden haar zien als zij voorbij
hun kamer naar de Kwade ging. Maar neen, er kwam nog
niets! Kleintje vatte haar borduurwerk, Roekmini haar haakwerk weer op. Kartini las door . . . totdat bij Let laatste daglicht, juist toen men de lampen ging opsteken, er geritsel
was in de kamer naast haar. Zij komt! En nu lieten de zusters
boek en handwerk achter. Daar stonden ze in de deur toen de
bruid geleid door twee der gasten, de vrouw van Mas Sosro
en de Raden-Ajoe van Koetoardjo, uit haar deur verscheen.
De bruid was prachtig. Over een met goud bewerkte kain,
droeg zij een kabaija van zilvergaas. Zij was behangen met
sieraden en boven haar met zwarte zalf beschilderd voorhoof d, was haar kapsel als een groote donkere kapel, waarvan bloemenslingers afhingen tot op de schouders en waarop
als een fonkelende kroon, zeven juweelen op s-,- iralen trilden.
Of Oudste haar drie zusters zag? Men wist het niet. Zag
zij wel iets? Hoorde zij wel iets? Zij geleek een pop die
opgewonden is en nu met kleine passen voortschrijdt tot zij
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straks bij de Kwade is aangekomen. Kartini had ook, behalve
naar haar zuster, even naar het gelaat van de Raden-Ajoe
van Koetoardjo gezien en weder ging haar de vraag door
het hoof d, wat zou zij toch bedoeld hebben met die overeenkomst tusschen de Raden-Ajoe van Rembang en mij? Wellicht dacht deze ook zoo over het huwelijk als zip Kon dat
reeds bekend zijn aan de anderen en sprak men over haar?
Maar niet onvriendelijk, dat had zij wel aan het gelaat van
de Raden-Ajoe gezien, ja, er waren wellicht meer Javaansche
vrouwen die hun bruigom wilden kennen voor zij in het
huwelijk traden! 0, nooit, nooit zou zij met een onbekende
willen trouwen, zooals haar zuster nu deed!
„Kom," zeide Roekmini en trok haar aan de mouw. „Laat
ons nu naar buiten gaan dan kunnen wij bij de achtergalerij
naar de receptie zien." Zij liet zich leiden en een oogenblik
daarna stond zij met de zusjes buiten temidden der vele
huishoorigen en bedienden in den koelen avondstond. „De
Raden-Adjengs!" werd er gemurmeld. „Ga wat opzij. De
Raden-Adjengs moeten kunnen zien!" Er moest ook een weg
open blijven voor de vele vrouwen die dezen avond bedienden. Zij gingen heen en weer van de keukens naar de
galerij, van de galerij weer naar de keukens. Zij boden gebak
en thee aan. Bij iedere gast stond een schaaltje met gebak
en een kop thee op den grond . . . bij de voornaamsten onder
haar een geheel theeservies en een grootere schaal met gebak.
Gouden en zilveren sirihdoozen, koperen spuwbakken stonden
daar tusschen en voor de Kwade zat nu onbewceglijk de
bruid met gekruiste beenen — slechts de zeven juweelen op
haar kapelvormig kapsel trilden onophoudelijk als felle kleine
waterdruppelen. Haar moeder, de Raden-Ajoe, was in haar
nabijheid gezeten en boog zich of en toe naar een der gasten
naast zich, maar alleen slechts om een enkel woord to fluisteren; men sprak niet, men at en dronk met bescheiden stille
manieren, ingetogen zooals het vrouwen past in de nabijheid
van een bruid.
Kartini en haar zusjes waren reeds weder in haar kamer,
toen de bruid eenige uren later de Kwade mocht verlaten en
zich voor den nacht van den zwaren tooi ontdoen. Morgen zou
zij weder op ander manier gekleed worden door de Toekang
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paes en terwijl de arme bruid uitrustte van de lange ceremonie, werd dicht bij de Regentswoning den profeet Mohammed hulde gebracht; dezen werd nu in de nabijgelegen
moskee een groote offermaaltijd aangeboden, waaraan de
regent, zijn mannelijke familieleden en vele Inlandsche
hoof den deelnamen. Als een robijn fonkelde het roode licht
in de duisternis van den tempel, waar de Pengoeloe het lange
gebed uitsprak boven de witte en gele rijst, boven de kleurige
vruchten die ter eere van den profeet genuttigd zouden
worden. Het „Inna-lillahi" der mannenstemmen dreunde
zacht als een orgeltoon door de hooge ruimte . . .
Hoewel het huwelijk eerst in den namiddag gesloten zou
worden, was de feestvreugde des morgens reeds in vollen
gang. Op de aloon-aloon wemelde het van menschen, in de
lanen golf den de vlaggen aan de hooge bamboestaken bevestigd, kabbelden daar inderdaad als golfjes wanneer de
wind ze bewoog. Gaarkeukentjes hadden zich neergezet onder
groote opgestoken pajongs, of werden heen en weer gedragen
aan bamboelatten op de magere schouders van Chineezen
De geuren der eetwaren vermengden zich met die der walmende wierookvaatjes, die overal als gelukaanbrengend en
het booze verjagend element verspreid stonden. Kleine wajang
tooneelen werden opgesteld, acrobaten vertoonden hun kunsten, en het vroolijke spel der koeda kepong vond den ganschen dag plaats. Daar was dan ook de groote aloon-aloon
zulk een goede gelegenheid voor! De prachtig en monsterachtig uitgedoste ruiters, schijnbaar gezeten op hun aangekleede hobbelpaardjes, waren de vreugde van groot en
klein. De Batjak-angon vergaten hun karbouwen daardoor
en zaten 's morgens en 's middags bewonderend naar het
spel te kijken of bootsten met elkaar, de een als ruiter, de
ander als paard, de bewonderde spelers na.
Doch nu het daglicht begon te tanen, er hier en daar reeds
een enkele lantaarn ontstoken werd, baande " ich de geheele
bende karbouwenhoeders een weg naar den rand van het
grasveld, want claw uit de Tjemaralaan, naderde de stoet
van den bruigom — een lange goudgele streep. Dit was de
lange rij gouden pajongs van de schitterend uitgedoste in106

landsche Hoofden, die des bruigonis wagen voorop ging.
Heel het yolk stroomde naar den rand van de aloon-aloon.
De weg toch moest vrij blijven voor den stoet van den bruigom. Uit de beide pasebans klonk de gamelan luider en luider
en toen de hooge open wagen, getrokken door zwarte Sandelwoods en de machtige gouden pajong boven de i-zittenden,
zich vertoonden, klonken voller nog en alles overtreffende de
tonen van den grooten gamelan uit de pendoppo van de Kaboepaten. De stoet der Hoofden had zich bij de ingang geschaard
en nam de eerbiedhouding aan toen de wagen daar stilhield.
Nu zwegen de gamelans in de pasebans, want alleen de
klanken van den hoofdgamelan mochten nu gehoord worden.
Het was immers het gewichtige oogenblik waarop de bruigom
uitstijgt en begeleid door twee Regenten het huis zijner bruid
betreedt, om echter dadelijk neer te zijgen in eerbiedshouding,
voor den vader van de bruid, die den aanstaanden schoonzoon ontvangt, omringd door de oudere regenten. De Inlandsche Hoofden waren nu ook binnen getreden en vormden
om den neerknielenden bruigom een carre op het groote
tapijt, terwijl de begeleiders zich terug getrokken hadden en
bij de toeschouwers plaats namen. De priesters traden nu
naar voren. Een van hen, de Pengoeloe, zou het huwelijk
voltrekken, maar niet voordat de vader der bruid alle aanwezigen het doel van deze bijeenkomst had medebedeeld en
den priester verzocht had zijn dochter in den echt te willen
verbinden met den bruidegom. Nu ook de Regent en de
andere hooge bezoekers neergehurkt zaten, sprak de
Pengoeloe het gebed uit, waar alien mede instemden door
een gedragen woord, dat door de ruimte galmde als een
donker, zwaar geluid — dan verhieven alleen de priesters
hun stem, wier slepende tang de plechtige stilte nog indrukwekkender maakte.
Over den houten rand der tochtdeuren keken vier paar
oogen de pendoppo in. Het waren die van Kartini, Roekmini,
Kardinah en Dora. Zij werden door niemand gezien en mochten ook niet gezien worden! Geen vrouw was het veroorloofd
deze plechtigheid bij te wonen, zelfs de bruid niet, die weder
voor de Kwade zat met haar vrouwelijke gasten. De ondeu107

gende luisteraarsters stonden ieder op een stoel in haar donker gemaaAte kamer. Jammer echter dat ze bijna niets verstaan konden, zelfs aan Dora niet konden uitleggen, wat het
alles beteekende. Alleen wisten zij: Nu was hun Oudste getrouwd, want ook de stem van den bruigom had even geklonken, toen hij het door den priester gezegd frouwformulier
herhaalde, en zie, nu kwam er beweging in het gezelschap.
De Regent en de andere Regenten rezen op. De twee begeleiders van zooeven hieven den bruigom op en over het bloemenpad, daar reeds in den morgen neergestrooid door vele
vrouwenhanden, begon deze zijn langzamen tocht naar de
bruid. Ook haar had men opgericht en ook zij was haar plechtigen gang over het bloemenpad begonnen, gevolgd door de
Raden-Ajoe, haar moeder, en alle vrouwelijke gasten.
Kleintje kneep zus Ni in den arm. „Nu, nu komt zij, Ni!
Nu ontmoeten ze elkaar!"
„Sst, spreek niet hard — zij mogen ons niet hooren!" vermaande Roekmini.
De bruid naderde. Zij was nu in wajang costuum, hals,
schouders en armen ontbloot en met lichtgele rijstpoeder bestreken. Een met goud bewerkte kain, waarover een luchtige
draperie van zijde king, omsloot haar zeer ranke gestalte; een
donkergroene met zilveren sterren bewerkte doek, omvatte haar
rank bovenlijf — op het hoof d, weder in kapelvorm gekapt,
trilden de zeven flonkerende juweelen, waarvan de lange
slingers der geurende melati's tot over de ooren op de schouders hingen.
Bruid en bruidegom naderden elkaar op het bloemtapijt.
Het was voor het eerst dat zij elkaar zagen!
„Nu! Nu!" Kleintje kon zich maar niet inhouden en Kartini moest haar nu ook aanmanen toch stil te zijn, maar het
was ook bijna niet om uit te houden! Dit was het oogenblik
waarop bruid en bruidegom, door de handen hunner begeleiders losgelaten, elkaar begroeten en een opgerold sirihblad met bloemen toewerpen. 0! Kleintje zou wel willen, dat
zij elkaar dit mooie symbool van verborgen s,hoonheid met
vreugde in het hart toewierpen, dat zij als twee jonge menschen elkaar lachend en dansend dat geluk brachten. Zoo
zou Kleintje willen trouwen! Maar neen, het ging alles even
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statig, even somber, het geleek wel of zij een treurigen gang
deden .. .
„Ni, is dat nu bruiloftvreugde?"
Ni schudde het hoofd en maande weer: „Stil, stil toch!"
Doch ook zij zag het tooneel zooals Kleintje. Zouden die
kleine, rose bloemen, die bruidstranen, ook bier van pas zijn?
Er was ook een Javaansch woord voor: „Wiedasari." Zou
deze bruid toch ook tranen hebben, verborgen tranen? Wie
weet! Hoe zou Oudste zich wel voelen, nu zij haar bruigom
voor zich zag, uitgedost als zij in wajangcostuum, geverfd,
met bloemen gesierd, maar geheel een vreemde? Zie, nu
waren beiden neergezonken en met hen mede zonken neer
alle mannen en vrouwen. Dan volgde de plechtigste handeling — de bruid schoof op haar knieen naar den bruigom,
bracht de handen aaneen voor de sembah en, het hoofd diep
buigende, kuste zij de rechter knie van den bruigom.
Bijna had Jartini een kreet gegeven, want het ondeugende
Kleintje kneep haar weer in den arm . . . Zoo geruischloos
mogelijk klommen de vier meisjes van haar hooge standplaatsen af. Do Beijens zeide dat ze doodmoe was, maar het
toch heerlijk vond dat alles gezien te hebben!
„Morgenavond zal je het alles gemakkelijker zien. Ilc ben
blij dat Mama het uit zich zelf vroeg, of je op de laatste
receptie wilde komen!" zeide Kartini.
„Heerlijk vind ik het, dat ik erbij mag zijn," zeide Do. „Er
komen immers meer Europeanen op de receptie?"
„0 ja, wel op de receptie, om het bruidspaar geluk te wenschen, maar aan het slot, wanneer de bruigom voor den vader
van de bruid danst, mogen eigenlijk alleen landgenooten en
de familie zijn; het is een uitzondering, als een Europeaan
dit bijwoont. De resident van Semarang en onze AssistentResident, met hunne dames, zullen tegenwoordig zijn, en jij
bent ook een der uitverkorenen, zooals je ziet!"
„En de controleur komt toch ook?" voegde Kleintje er
aan toe.
„Nu ja," zeide Kartini. „Natuurlijk, als de Assi,tent-Resident komt, wordt hij ook gevraagd."
Dora nam afscheid tot morgenavond.
Morgenavond! Dora herhaalde dit in zichzelf, terwijl zij
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naar huis wandelde en zij dacht eraan hoe prettig en gemakkelijk zij zich nu in de kaboepaten bewoog in vergelijking
met vroeger, toen zij daar pas haar intrede deed. Vooral de
Raden-Ajoe scheen haar zeer genegen en hoe kwam dat
toch?
Het was donkere maan. Een prachtige sterrenhemel flonkerde hoog boven haar. Zij zocht en ontdekte het Zuider
Kruis. Vreemd idee toch, dat dit teeken niet te zien was in
het andere werelddeel! Maar de Groote Beer zagen ze daar
ook en ook de Orion, dat gaf jets vertrouwelijks! Het was
haar alsof zij die sterren groeten mee kon geven naar haar
land ... Haar land! Daaraan te denken, maakte haar vroeger zoo hevig bedroefd en nu? 0, verlangen deed ze nog
altijd, maar het was toch op andere manier. Vroeger had zij
zelve weer thuis willen zijn, nu was het of zij haar lieven
hier zou willen hebben, hun zou willen laten zien, wat haar
boeide en schoon was. Zoo'n heerlijken, maanloozen, Indischen
nacht bijvoorbeeld, met zulk een prachtig geflonker van sterren, dat het was, of die werelden op haar toekwamen, alsof
het Heelal een stem kreeg, die zij verstaan kon! 0, konden
zij dat zien!
Zij was haar huis genaderd. Het lag diep in, achter een
groot erf en zij bewoonde een klein paviljoen ernaast. De
lantaarn van den weg bescheen het tuinpad en ze zag de tengere figuur van haar baboe, die op haar meesteres had zitten
wachten om de lamp aan te steken. Toen zij binnentrad in
de kleine voorgalerij, plofte de vlam helder op en ze zag het
dadelijk: de post was er geweest! Er lagen brieven en kranten op tafel! Baboe, die wel wist hoe gewichtig die post was
voor de Orang Blanda, zeide: „Pos datang Nonna!"
„Ja Boe! Soedah lihat." Baboe stak meer lampen aan, die
van de binnenkamer en op de zijgalerij. Het werd een gezellig
lichthokje, zoo van den weg of gezien. Dora nestelde zich in
een der lage stoeltjes en nam de brieven ter hand. Eerst natuurlijk opende ze dien van thuis en voor haar geest rees het
alles weder op, het oude huis met het uitzicht over de rivier
en daar was varier die haar schreef: „Je brief deed ons zoo'n
plezier. Wij zien eruit, dat Japara je toch wel bevalt ..." en
Moeder, met haar groote, ronde hand: „Kind, dit is eigenlijk
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de eerste brief na vijf jaar, waaruit we lezen dat je je wei
gelukkig voelt daar . . ."
Dora liet den brief zakken en ze peinsde even, met haar
hand aan het hoof d. Zou dat zoo zijn? En hoe komt dat? Door
de kaboepaten, door Kartini, alleen door haar? Zij wist het
niet. Er was nog iets anders, er moest nog iets zijn? Wat was
het, dat haar veranderd had, den laatsten tijd? Wat was het,
dat haar opeens deed zien de groote mysterieuze pracht van
dit Indie, Indie en het leven hier, dat ze vroeger haatte!
Ach, ze haatte het misschien, omdat ze iets had achtergelaten in Holland, dat haar lief was geweest, waar ze
of stand van had moeten doen — o, niet van haar huis, niet
van Vader en Moeder alleen . . . maar dat andere ook! En
nu, vijf jaar later? Leek het haar nu niet slechts een kalverliefde? Een schoolmeisjes-adoratie voor haar leeraar, die .. .
neen, ze wilde er niet meer aan denken! Die man was als
zooveel anderen geweest. I Jdel, zichzelf verafgodend, en
prat op de liefde van een jong ding! 0! hoe jong en onschuldig was ze toen nog, en hoe schoon leek de wereld haar! Alles
geleek in het goud to staan en ze was toen zelf ook mooi
geweest, dat wist ze. Mooi met haar lang golvend blond haar,
met een kleur op haar wangen en haar sprekende grijze
oogen. Het leven was toen een groote heerlijke teug geweest.
En plotseling Vader, die aan alles een eind had gemaakt, die
haar tegen kwam, toen ze gearmd met hem in het stadspark
liep en Vader, die nooit ruw was, Vader, had haar van hem
afgetrokken en gezegd, dat hij een schoelje was, een getrouwd
man, die een jong kind verleidde. Met Vader was ze mede
gegaan naar huis. In een hoek op de sofa had ze het uitgesnikt — hem had ze nooit meer terug gezien. Kon een menschenkind, zoo jong nog, zoo broos zou men zeggen, blijven
bestaan na een breuk met het geluk als deze? Was het niet
ten koste van haar teer innerlijk Ik geweest?
Zij had het gedacht, jarenlang gedacht. Er is iets in mij
stuk, dat nooit meer heel kan worden. Zij had de tanden op
elkaar gezet, gewerkt, examens of gezegd — zij was laar Indie
gegaan en daar, o, ze had een goede positie gekregen — maar
in welke gezelschappen was zij verdwaald geraakt? Ja, vriendelijk was men, gastvrij, hartelijk zelfs, maar welk een middel111

matigheid! Hoe had zij gemist dat wat thuis haar wereld
was: zin voor kunst, zin voor studie, belangstelling in waarlijk mooie dingen! Hier in Indie? Ja ook daar was belangstelling, maar hoofdzakelijk voor mooie kleeren, goed eten
dineetjes, avondjes met dansen en flirt ... soms even een
mooi boek uit de leestrommel, soms een heel enkelen keer de
ontmoeting met iemand die haar verwant scheen, maar hoe
vluchtig waren zulke oogenblikken . . . dan, de harde schelle
natuur, de hitte overdag met het verblindende onmeedoogende licht en de avonden donker en vol geheimzinnige geluiden en vliegend ongedierte. „O Holland! Holland, mijn
frisch, lief land," had het in haar geklonken.
En nu opeens de eerste brief na vijf jaar zooals Moeder
schreef, de eerste brief waaruit zij zagen dat ze gelukkig was!
Was ze gelukkig? Ze stond op, belde om een glas ijswater,
ging de kamer binnen en bleef voor den spiegel staan en ze
zag zichzelf in de oogen. „Ben ik niet een ondankbaar
schepsel geweest, verwaten, onuitstaapbaar voor anderen,
was ik daarom ongelukkig en nu, ben ik nu gelukkig?"
Toen bedacht zij dat die brief twee voile maanden geleden
in Holland was aangekomen. Twee maanden geleden dus,
straalde dit nieuwe geluk door haar schrijven heen? Do glimlachte. Hoe was dat mogelijk of is het leven vol geheimenissen
waar wij zelf niets van begrijpen? En nu opeens, was er de
vraag in haar, een vraag die langen tijd niet bij haar opgekomen was. „Wat zou zij aantrekken morgenavond op de
laatste receptie van het bruidspaar?" Roekmini had haar
verteld dat, wanneer er Orang Blanda kwamen, er altijd gedanst werd. Gedanst? Onze Hollandsche dansen? En dat in
een wereld waar het dansen als een heilige zaak was? „Ja,"
had Roekmini haar lachend geantwoord, toen zij die opmerking maakte, „De Inlandsche wereld offert zich weleens
meer op om te toonen, dat de tegenwoordigheid van Europeanen als een eer beschouwd wordt." Dora dacht nog aan de
meest gracieuze dansen, de quadrille, de pas de quatre . . .
maar de wals, juist de heerlijke meesleepende 'lans die moest
in de oogen der Javanen loch wel zeer onbehoorlijk zijn. Het
geleek haar een profanatie in de Kaboepaten te walsen,
waarschijnlijk op de muziek van een strijkje. Maar zij kon
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zich er toch niet aan onttrekken? Er waren niet veel jonge
meisjes op de plaats. Men zou haar vragen, zij zou dansen . . .
en wat zou zij aantrekken? Ze opende haar kast en liet de
garderobe door haar handen gaan en eindelijk besloot ze,
de lichtgroene. De moire zijden geleek op de zee als ze door
de zon beschenen wordt en haar paarlen kettinkje en den witveeren waaier . . . .
Nu behoorde de bruiloft ook alweer tot het verleden. De
kaboepaten was weder in de oude rust en orde verzonken.
Het bruidspaar was vertrokken. Geen vlaggen wapperden en
kabbelden meer door den wind bewogen — geen gamelantonen weerklonken, geen wierook en bloemengeur vervulden
de lucht. Ook de gasten waren heengegaan. Aileen Raden
Mas Sosro toefde nog met zijn echtgenoote in de Kaboepaten, doch ook hij zou spoedig weer naar zijn standplaats
vertrekken. Het was nu de laatste morgen van zijn verblijf
en hij vond zijn zuster Kartini bij haar rozen bezig. Achter
haar aan kwamen de twee kleine zusjes, Bemi en Wi, die in
hun mandjes de bloemen vergaarden, door Kartini afgesneden. Toen zij broer Sosro aan zagen komen, zetten zij vlug
de mandjes neer en brachten haar eerbiedigen groet, maar
daarop snelden ze weer naar zus Kartini, die verderop bezig
was. „Ni! Ni!" hoorde Sosro hen roepen, en weer „Ni! Ni!"
en Ni scheen haar te plagen en wat gekheid te maken. De
kinderen liepen om haar heen en Kartini greep naar hen.
Ze hadden haar tuinschaar te pakken en lachend poogden
de kleine meisjes ermede weg te loopen, maar Ni had Bemi
te pakken en ontwrong haar de schaar. Nu was zij weer bij
de bloemen, maar Wi, de jongste, danste aan haar arm
mede . . . Raden Mas Sosro zag dit tooneel aan. Een afkeurend
„Kebangeten" was van zijn lippen gekomen. Dat moest
Kartini toch niet doen! Zij moest tenminste den vorm in acht
nemen, hij zou er met zijn Vader over spreken. Voor hij wegging, wilde hij nog eenmaal zijn waarschuwende stem laten
hooren. Hij vond zijn Vader in diens werkkamer, v-tar deze
juist een conferentie met den controleur Vermaes had gehad,
wiens buggy buiten wachtte. De brand van kampong Blakan
Goenoeng gaf nog veel te doen. De wederopbouw van het
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dorp en de aanschaffing van nieuw werkmateriaal, vooral
ook de uitgezochte houtsoorten die bij den brand verloren
waren gegaan, vroegen niet alleen krachten, maar ook geld.
De controleur Vermaes had het zich tot taak gesteld dat geld
bij elkaar te krijgen.
„Dat is een nobel mensch!" zeide de Regent tot zijn zoon
toen de bezoeker weg was, dien zij nog juist de buggy zagen
bestijgen en zijn paard met de zweep even tot voortgang
drijven. „Hij doet dingen die zijn verplichtingen ver overtreffen."
Mas Sosro knikte toestemmend. Ja, hij wist het. De controleur Vermaes stond reeds in een vroegere afdeeling bekend
als „Orang Blanda balk betoel." Hij verzocht nu zijn Vader
een oogenblik te mogen spreken, het ging over zuster Kartini.
De Regent fronste de wenkbrauwen. Kartini? Was er weer
iets dat Sosro in haar, zijn „Wasiat djati" afkeurde? En
Sosro, nederig gezeten aan Vaders voeten, begon zijn gesprek.
Hij waardeerde zuster Kartini in alles. Hij en ook zijn vrouw
eerden haar zeer maar daarom juist wenschte hij niets liever
dan Kartini's geluk, dat zij spoedig de bruid zoude zijn van
een nobelen Javaan. Nogmaals kwam hij Vader verzoeken,
toch maatregelen daarvoor te nemen.
De Regent antwoordde: „Ik zal dat doen Sosro als de tijd
daar is, maar ik zal Uw zuster nooit dwingen tot een huwelijk
dat zij niet wenscht."
Sosro boog het hoofd en hief het weer op toen hij begon
te spreken: „Ik, die nederig en laag ben, eerbiedig natuurlijk
den wensch van mijn Vader . . ."
„En ik hoop dat gij dien ook eerbiedigen zult, als ik er
eens niet meer mocht zijn Sosro, en gij ovLr Uw zusters te
zeggen hebt."
„Zooals mijn Vader wenscht," zeide Sosro langzaam.
„Maar het kan toch nooit de wensch van mijn Vader zijn
dat deze drie zusters ongetrouwd blijven? Die schande
kunnen zij het huffs Tjondronegoro niet aandoen." De Regent
zweeg. Hij sprak zijn gedachten niet uit, maar vroeg alleen:
„Is het dit waarover gij me spreken wilde?" Sosro zag
hem aan.
„Neen Vader, de reden is een ander, die er echter wel
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mede samenhangt. Kartini is nu de oudste en als zoodanig
dient zij zich te gedragen. Zij moet de hormat aannemen, die
de jongeren haar verschuldigd zijn, anders weten dezen zich
niet te gedragen zooals het in onze Javaansche wereld past.
De kleintjes gaan met Kartini om alsof zij haar speelkameraad is. Ik heb dat zooeven gezien en met de anderen, Roekmini en Kardinah zal dit eveneens zoo zijn. Kartini scheelt
slechts een paar jaar met deze twee en als het niet streng
bevolen wordt dat de jongeren haar de hormat betuigen,
zooals dit traditie is in ons geslacht, dan gevoel ik mij niet
verantwoord. Eenmaal toch, zooals U zelf zegt, zult U niet
meer bij ons zijn, dan ben ik het hoofd en als zoodanig Vader,
wil ik U waarschuwen. Wat men in de jeugd niet leert, leert
men niet spoedig op later leeftijd. U hebt ons, ouderen, opgevoed zooals het behoorde. Door die opvoeding gevoelen we
ons thuis in ons land en bij ons yolk."
Sosro zweeg. Eindelijk zeide de Regent: „Dit verzoek Sosro
is natuurlijk te voldoen. 1k zelf was van plan er Kartini over
te spreken, maar ik heb gewacht tot Uw moeder de vermoeienissen van de bruiloft wat te boven is. Kartini is rnoeilijk bij
de kleintjes te vervangen. Wij kunnen haar nog niet missen.
Zij is de ziel van alles en door de hormat van de jongeren
wordt zij eenigszins van hen afgezonderd, maar zoodra Uw
Moeder wat op krachten is, zal ik haar meenemen naar
Demak, waar zij zich gemakkelijk zal aanpassen bij onze
vaderlandsche gebruiken en dan ... dan zullen wij zien!"
En zoo kwam het, dat op de eerste handwerkles na de
bruiloft Dora alleen Roekmini en Kleintje aantrof. „Waar is
Ni?" was Dora's eerste vraag.
„Ni is met Vader naar Demak, naar onzen oorn! ' was het
antwoord. „Verbeeld je," zeide Kleintje, zoo maar opeens!
„Wij kwamen uit school en toen was ze weg zonder ons iets
gezegd te hebben."
„Ni wist et'. zelf niets van, hoe kon ze ons iets zeggen!" verdedigde Roekmini haar zuster en zij legde aan Dora uit, dat
Vader plotseling op Demak geroepen was — er sivren weer
kwesties gerezen tusschen de arbeiders aan de kanalen en de
ingenieurs. Vader had er mede te maken.
„Maar Ni toch niet?" vroeg Kleintje ondeugend, die het
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niet goed kon zetten, dat haar zuster meegenomen was.
„ Je vader zal haar voor de gezelligheid hebben meegenomen," troostte Dora. „En je zult zien dat er gauw een
brief komt van je zuster." Zij poogde de meisjes of to leiden,
sprak nog eens over de mooie bruiloft, over den prachtigen
dans van den bruigom voor zijn schoonvader, na of loop van
de receptie. Dit oogenblik had een blijvenden indruk op Dora
gemaakt. Zij zag het weer voor zich de groote pendoppo
nadat vele gasten vertrokken waren en zij daar achter gebleven waren, de enkele Europeanen die bij den dans tegenwoordig zouden zijn — de Resident van Semarang, de
Assistent-Resident en diens vrouw, Vermaes en zij zelve en
hoe zich toen langzaamaan de groote voorhal vulde met
Regenten, Inlandsche Hoof den en andere voorname Javanen,
die zich in silo houding in een groot carre neder zetten, hoe
aan het eind der pendoppo het bruidspaar weder zijn hooge
vergulde zetels had ingenomen, omringd van de Regentsfamilie en die van den bruigom — hoe zij alien daar wachtten
op het groote oogenblik en de eerste klanken van den gamelan
den plechtigen dans inluidden . . . hoe daar plotseling als uit
den grond verrezen, de slanke figuur van een dansmeisje in
het midden stond, dat met deemoedige zachte bewegingen
den dans van den bruigom preludeerde, tot een der aanwezige Javanen opstond, den bruigom naderde met een
zilveren blad waarop een zijden doek lag en hem zoo tot den
dans uitnoodigde — dan de stilte opeens door den gongslag
van den gamelan, aankondigend het einde dezer handeling ...
Als Dora de oogen sloot herleefde alles weci voor haar. Zij
zag hoe de bruigom oprees, de zijden slendang aan zijn kris
bevestigde en naar de plaats schreed, waar dc dans beginnen
zou. Zij hoorde den aanvang van het nieuwe lied, het lijflied
van den bruidegom, de huppelende vreugdeklanken, die
opeens de geheele pendoppo vulden, waarop de bruigom, nu
de hoofdfiguur, maar altijd begeleid door het slanke dansmeisje, de hulde aan zijn schoonvader zoude brengen.
Hoe zou zij ooit in haar brieven naar Holland kunnen beschrijven wat haar oogen dien avond gezien hadden? Was
het een dans die de lenige figuur in het rijke wajangcostuum
daar als in hypnose uitbeeldde? Was het niet eerder de lang116

zame ontwikkeling van een bloem die zich opent voor het
morgenlicht, de ontplooiing van haar bladeren, een voor een,
de vreugde eindelijk, ondersteund door den zang van het
meisje en het zachte klappen der handen van de omzittenden,
gedragen door de al vol en voller luidende gamelantonen,
de vreugde van de overgave, om te eindigen in de meest
deemoedige houding, voor hem dien hij zijn hulde brengt —
in het neerzijgen op den grond, het hoofd gebogen ter aarde.
Wat was er verder geschied dien avond? Inderdaad alles
geleek bijzaak bij dat heel schoone, den dans van den bruigom.
Het was maar goed dat dit het slot was geweest. Terwille van
de Europeesche gasten was er op de receptie inderdaad een
strijkje geweest waarop gedanst werd! Zijzelve had ook gedanst. Zij was meegesleept geworden door een heerlijke wals.
De een na de andere cavalier had haar gevraagd. Men danste
in Indie goed en zij had het gedurende haar vijfjarig verblijf geleerd. Ja, ze vergat alles, Dora, als de eerste tonen
van de wals weerkionken, maar toen Vermaes voor haar
boog en haar zijn arm presenteerde had zij toch voorgesteld:
„Willen wij even wat rondwandelen? Vindt U het goed?"
En hij had dadelijk toegestemd. Toen, in den grooten tuin
waar de lampions als reuze bloemen tusschen de boomen
hingen, had hij haar bekend hoe het dansen van Europeanen
in deze voorname Javaansche omgeving hem hinderde.
„Als U straks den bruigom hebt zien dansen, zult U dat
met mij eens zijn." En hij vertelde haar van de prachtige
dansen der Sarimpi's aan het Solosche hof; hij sprak daar
in den tuin over Javaansche schoonheid en kunst, over de
tempels op het eenzame Dieng-plateau, waar de oudste
sporen der Hindoes te volgen waren. Dora had stil geluisterd,
wat wist hij veel en wat hield hij van Indie! Maar toen
hadden de klanken van een nieuwe wals hun oor bereikt en
glimlachend had hij gezegd:
„Dit klinkt toch wel heel verleidelijk, Juffrouw Beijens.
Zullen wij maar weer eens echte Europeaanen zijn?" Daarbinnen hadden zij gewalst samen. Schaamde zij : !ch daarover? Dora glimlachte in zich zelf, neen, geen spoor van
schaamte . . . Integendeel het was toch ook een deel van dien
wonderlijk heerlijken avond geweest .. .
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Haar glimlach deed Roekmini vragen: „Denkt U aan jets
aardigs Juffrouw Dora?"
„Wat hebben wij afgesproken?" vroeg Dora.
„0 ja," lachte Roekmini. „Dat ik Dora zou zeggen, maar
weet je, ik ben bang dat ik me op school vergissen zal."
„Nog maar een klein poosje," zeide Kleintje, die er in haar
hart naar verlangde met de twee zusters samen to zijn.
„Ja, dan zal je echt het klaverblad worden!" vond Dora,
blij dat de aandacht van- haar zelve werd afgeleid en zij
spraken erover hoe het wel zijn zou, als zij thuis kwamen
en met zus Ni samen zouden lezen en werken. 0, ze waren
vol plannen, Roekmini en Kleintje! Het zou een heerlijk leven
worden met hun drieen. leder wilde zich in jets bekwamen.
Roekmini zou teekenen en schilderen, Kleintje zou een piano
krijgen. Vader had het beloofd en dan mocht ze pianoles
nemen, ze wilde ook wel gaarne verpleegster worden en
misschi en vroedvrouw.
„Wat een plannen! En Ni?" vroeg Dora.
,,Ni?... die kan alles worden wat zij maar wil." Daarover
waren de zusters het eens. „Maar we willen bij elkaar blijven
besloot Roekmini."
Dora zag in de donkere enthousiaste jonge gezichtjes. 0, zij
hoopte zoo dat de kinderen geen harden strijd zouden hebben!
Het was haar alsof ze achter hen een dreigende strenge figuur
zag staan, de onverbiddelijke Javaansche adat!
Een groote week daarna kwam Ni thuis. Zij had een heerlijken tijd bij haar Oom gehad, Raden-Mas Adipati Ario
Hadiningrad, Regent van Demak. Zoo alleen met Vader op
reis was reeds een genot en de familie in Demak was vol
hartelijkheid geweest. Deze had haar alles laten zien waar zij
belang in stelde en de kinderen daar waren zeer vertrouwelijk
met haar geworden — zoover dit kon, want zij brachten hun
nicht de hormat die zij verschuldigd waren als jongeren.
Kartini had er in haar hart om gelachen. Zij was steeds in
het hoog Javaansch door de neefjes en r:chtjes aangesproken, iedere voizin was door een sembah begeleid. 0! het
waren inderdaad voorbeeldig opgevoedde kinderen van haar
oom, maar als zij met hen alleen was, hadden zij op haar
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verzoek gelukkig al die vormelijkheid laten varen en waren
het echte, natuurlijke kinderen geweest! Toch was Kartini blij
weer thuis te zijn in haar eigen Kaboepaten, bij haar eigen
broertje en zusjes, die goddank vrij met haar omgingen!
Het rijtuig van den Regent reed voor. Kartini en haar
Vader stapten uit. Bedienden schoten toe, hun eerbiedigen
groet brengende. De Raden-Ajoe, klein en teer, wachtte man
en dochter in de pendoppo op. Het viel Kartini, na haar
eerbiedigen groet op, dat Moeder er slecht, zeer vermoeid
uitzag en een oogenblik verweet zij bet zich zelf zoo lang
weg te zijn geweest ... maar de Raden-Ajoe stelde haar gerust en zeide dat het niets was, waarlijks niets en nu keek
Kartini naar de kleintjes om, die toch al uit school moesten
zijn, want de lagere klassen kregen om elf uur vrij.
„Zij zijn achter en wachten zuster Ni!" zeide de RadenAjoe glimlachend. Kartini liep vlug, vol verlangen naar haar
kleine schatten, door de galerij. Ja, daar waren zij alle drie —
de zusjes Bemi en Wi, het broertje Widojo! Kartini breidde
haar armen uit, maar toen liet zij ze opeens weer slap vallen.
Bemi naderde haar gebogen, zonk op haar knieen en bracht
de sembah! Wi deed eveneens, Widojo ook. Zij brachten de
sembah! Kartini's oogen gingen wijd open! Was dit scherts
of was het ernst, bittere ernst?
„Mama," riep ze. „Mama! Wat is dat, wat beteekent dat?"
„Het beteekent dat je nu de oudste zijt en als oudste dient
begroet te worden!"
„En Roekmini en Kleintje?!" De dierbare namen kwamen
nauwelijks over Kartini's lippen.
„Juist Roekmini en Kleintje, Kartini. Zij zijn er al veel te
laat mee begonnen. Zij moeten weten hoe het hoort."
Kartini's oogen zwommen opeens in tranen. Zij zag als in
een floers hoe de zusjes zich oprichtten, hoe het broertje haar
naderde en zij trok ze alle drie opeens hartstochtelijk naar
zich toe.
„Mama!" smeekte ze en naar de Raden-Ajoe gaande, die zich
neer had gezet op een kleinen divan, viel ze neer, haar armen
om de zusjes heen, het hoofd geheven naar haar moeder.
„O! doe mij dit niet aan! Laat me de zusjes, laat me
Widojo houden zoo als ze zijn, als mijn zusjes, als mijn
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broertje! Ik wil geen hormat, ik wil geen andere taal hooren,
ik wil hun gelijke zijn!" Er kwam een gloed in haar oogen
en haar stem trilde nu niet meer. „Moeder, geloof me, ik wil
U hormat betuigen, U en Vader en mijn oudere broers en
ieder die boven mij staat! Ik heb het toch bewezen, nietwaar,
dat ik dit wil? Ben ik niet al dien tijd dien E., nu thuis ben,
vier jaar lang onderdanig geweest en ik zal het blijven mijn
leven lang! Maar mij mag niemand hormat geven, niemand
van de broers en zusters, ik wil dat niet! Ik wil dat niet!"
„Kartini," gebood een stem . . . Het was die van haar
vader. „Zie je niet, dat je Moeder . . ."
Kartini rees op. Wat was er? Wat had zij gedaan?
„Haal water!" beval Vader. Er was een lijfmeid* in de
buurt die reeds een glas water gevuld had. De Regent bette
met zijn neusdoek de slapen van zijn vrouw, die de oogen
gesloten hield. Hij legde haar neer, zacht op den divan. Kartini
schoof een kussen onder moeders hoofd. Zij zag Vader niet
aan, zij beefde over haar geheele lichaam. Wat had zij gedaan? De twee kleine zusjes schreiden. Het broertje hield
haar vast bij de punt van haar kabaija ... De Raden-Ajoe
sloeg de oogen op. Vader fluisterde: „Ga heen Ni. Laat mij
met Moeder alleen!"
En Kartini ging met gebogen hoofd.
In de Kaboepaten werd het dienzelfden avond nog onder
alle huishoorigen bekend, dat de oudste Raden-Adjeng, geen
hormat wilde, dat Bendoro Raden-Adjeng Kartini de sembah
van de jongeren weigerde!!
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IV
Wij meenen zooveel te weten en eigenlijk
weten wij niets! Wij meenen een wil te hebben, wij verbeelden ons sterk om bergen te
verzetten ... doch een brandende traan, den
smartelijke blik uit beminde oogen, en gebroken is onze kracht!
Kartini.

Stormen hadden gewoed over het oude Japara. Eeuwenoude boomen waren gevallen, de rivier was ver buiten haar
oevers getreden, en de bulderende zee sloeg haar branding
over strand en bosch, alles vernielend, alles met een slag
neerbeukend, alleen de rotsen niet — de rotsen waren blijven
staan, donker en glimmend in het vroege morgenlicht.
Het was een Zondagmorgen, een bijzondere Zondagmorgen
voor de drie Kaboepatenmeisjes. De eerste waarop zij niet
naar het huis der Hollandsche vrienden zouden gaan, want
de Assistent-Resident was overgeplaatst naar Djombang, hij
en zijn vrouw waren vertrokken. Moedertje had hen verlaten . . . 0, niet verlaten in den geest, dat wisten zij! Brieven,
veel brieven zouden den band tot hen nog hechter maken, en
eens willicht zouden ze elkaar weerzien . . . Djombang was
niet zoo ver. Maar toch, deze twee Lieven waren weg! Nooit
zouden er anderen komen, met wie de drie zusters zoo konden
zijn als met hen, waar zij nu bijna zeven jaren mode samen
waren geweest.
Zij waren zeer bedroefd. De storm daarbuiten was ook
daarbinnen in hun hart geweest en nu zooals in de natuur
was het ook stil in dat hart — een grijze lucht met het lichtgespeel van een verborgen zon, zooals het in cten WestMoesson zijn kan, wanneer de regens dagelijks over de landen
stroomen.
De regent had zijn meisjes mede genomen op zijn ibspectie
aan het strand. Hij wist wel dat de aanblik van „Klein
Scheveningen", waar alles weggeslagen was, haar aan zou
doen, maar de tocht zou haar een afleiding zijn, de: _n eersten
dag, waarop het rijtuig met de Batakkers niet voor kwam
om hen te halen. De Raden-Ajoe zelf had hen er toe aangezet. Het was niet goed dat de dochters thuis bleven en aan
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hun verdriet toegaven, vooral Kartini scheen het haar toe,
moest eens iets anders hebben. Kartini, die haar zoo langen
tijd had opgepast toen zij aan het ziekbed gekluisterd was,
die het broertje verzorgd had dat, als nakomertje geboren,
een zwak en teer leventje was, dat alleen door goede verpleging sterker kon worden. De Zondagen waren voor Kartini
in de laatste twee jaren de eenige vroolijke dagen geweest,
zelfs toen de jongere zusjes voor goed van school en thuis
waren gekomen, want zij had immers lets goed te maken bij
Moeder, wier toestand gedurende langen tijd groote zorg
vereischte, zoodat zij niet voor Roekmini en Kleintje had
kunnen zijn wat zij zich had voorgesteld als eenmaal de tijd
daar was waarop zij drieen bijeen zouden zijn. Alleen de
Zondagen bij „Moedertje" waren als vanouds geweest en nu
waren die heerlijke dagen weg. Kartini miste nog meer. Ook
haar vrienden Dora was er niet. Een half jaar geleden was
deze vertrokken naar Benkoelen. Gouvernementshand had
haar weggevoerd van japara, dat was het lot van alle ambtenaren in Gouvernementsdienst. Alle drie de meisjes hadden
haar weggebracht naar de boot waarop zij scheep was gegaan; hun eerste reis naar Semarang, doch met welk een
treurig doel en nu weder dit groote verlies van de Hollandsche vrienden! En de Raden-Ajoe bij haar kleinen teeren
jongstgeborene gezeten, die haar van zijn ligmatje of met de
groote donkere oogen aankeek, moest het zich z Ave bekennen
dat het goed was toegegeven te hebben aan Kartini's wensch,
geen hormat voor zich zelve te ontvangen, want hoe zou het
anders gegaan zijn in deze moeilijke jaren die achter hen
lagen, als de kleintjes en jongeren zich niet een met hun
oudste zuster gevoeld hadden? Het was tegen den Adat — ja
dat zeker, maar het was de adat in huis. Daarbuiten bemerkte men er niets van, of het zou moeten zijn in de hartelijke genegenheid van groot en klein voor Kartini, zelfs van
haar oudsten zoon Mas Sosro. De Raden-Ajoe wenschte, ach,
natuurlijk wenschte zij niets liever dan dat haar Kartini een
huwelijk zou doen, het werd tijd inderdaad, maar hoe zou
het zijn in de Kaboepaten als dit kind eens weg was? In haar
hart riep zij: „Blijf, blijf bij ons zoolang het kan!"
Hand in hand stonden haar drie meisjes nu voor de zee,
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de zee, die kalm was, grijs onder grijze lucht, doch met verraderlijke witte golfjes, die moede neerploften tegen het stuk
grond dat eens strand was — boomen waren neergekwakt en
van het badhuisje was niets meer te zien — wrakhout misschien daar in de verte ...
„Alles weg," zeide Kleintje. „Aileen de rotsen, die staan
er nog."
„Daarvoor zijn het ook rotsen," zei Roekmini.
„Met het hoofd in de wolken —
Den voet in de kolken ...... "
„Kom, wij gaan er heen," stelde Kartini voor. Het was
alsof zij bij die donkere gevaarten alleen heil kon zoeken.
Zij hielden elkaar vast, want de wind hoewel bedaard, was
toch sterk genoeg den gang moeilijk te maken. Vader en de
controleur Vermaes, die mede was gegaan op inspectie, waren
naar de uitmonding van de rivier gaan kijken en zouden haar
straks komen halen, maar toen zij eindelijk daar waren op
de plek waar eens hun badhuis gestaan had — gingen de
zusjes in het zand zoeken, misschien omdat er nog iets kon
zijn van wat er achtergebleven was? Ni glimlachte er om.
Jets nog vinden? na dien vreeselijken storm? Neen, zij ging
zitten op die kleine rotspunt, o, niet de hooge waarop zij eens
met Dora zat toen de vloed hen overrompelde, maar een
lager stukje rots, nu blootgekomen door de omvergevallen en
medegesleurde boomen. Zij zat hier gemakkelijk, rustig —
liet de voeten in het water spelen. Zij was hier alleen met
haar zee. Hoe wreed, hoe onbarmhartig was de zee geweest,
hoe had zij alles vermorzeld en verbrijzeld, wat lief en goed
en oud was. Alleen de rotsen, ja, die had de zee niet kunnen
omver werpen. Dat waren steenen — alleen steenen bleven .. .
„Mijn klaverblaadje," had Moedertje haar voor het laatst
genoemd. „Zal je sterk zijn, zal je samen geluk geven, geluk
brengen, zooals je het mij ge g aan hebt?" Geluk? Had zij
geluk gegeven, zij Kartini? 0, wellicht aan enlr elen, aan
Moedertje wellicht, maar die zelve gaf immers ge: ik en hoe
zou het mogelijk zijn het haar niet terug te geven? Een man
of vrouw van het yolk — misschien de houtsnijders in kampong Blakan Goenoeng — ja, die hadden „Oentoeng", voor123

spoed door haar gehad — maar geluk? Gaf zij geluk? Ach,
aan Vader en Moeder zeker niet! Zij was niets dan een telkens
wederkeerende smart voor hen, juist omdat zij haar liefhadden. En toch, toch, nu zij aan Moeder dacht, ging er
plotseling een warme stroom door haar heen. Het was of
een stem klonk, kwam zij van de zee, kwam ze uit haar eigen
hart? „Geluk, geluk bracht je aan Moeder, toen zij al die
maanden zoo ziek was, toen het broertje geboren werd, het
kleine teere wezentje dat je aan je hart drukte als was het
je eigen kind, dat je verzorgd hebt tot Moeder weer beter
was. Toen heb je geluk gegeven Kartini!"
„Maar toen zag ik wat een Moeder is!" antwoordde zij de
stem. „Toen wist ik welke offers een moeder brengt aan haar
kind, welke zorgen het vereischt als het nog zoo klein en
hulpeloos is. Zoo zijn wij alien eens geweest voor die moeder.
Zooals dat kleine broertje hebben wij eens in haar armen gelegen, zooals dat kleine broertje hebben wij eens haar nachtrust gestoord! En een nacht, een vreeselijke nacht rees voor
Kartini's pest op, toen zij alien meenden dat broertje sterven
zou, hoe sterk was moeder toen geweest! Zij was niet geweken van het wiegje, geen traan had zij gelaten — o,
een moeder kan kracht geven, genezing brengen — een
moeder is heilig bij het sterfbed van haar kind, maar het kind
was niet gestorven! Het kleine broertje leefde nog, hoewel
zwak en klein met zijn groote donkere oogen en het werd
langzaam aan beter — langzaam aan zou alles weer als vanouds worden, dan zou Kartini niet meer zoo noodig zijn voor
Moeder, dan . . . „O mijn God," zeide zij zacht. „Wat moet
ik doen, moet ik dan weer, weer dat geluk breken? Want
wij kunnen niet opgeven ons ideaal. 1k kan het niet en zij
kunnen het niet. Ons klaverblad moet samen blijven, trouw
zijn; wij willen toch iets worden, iets zijn voor ons yolk en
hoe kunnen wij dat als wij hier blijven, hier thuis zonder het
leven te kennen, zonder geleerd te hebben wat Dora geleerd
beef t? Naar Holland moeten wij, naar Kartono, maar dan
breken we de harten onzer ouders. Wat is pli cht? „O Zee,
wat is plicht? Is het beter te zijn zooals Kloos zegt: „Was ik
als Gij in al Uw onbewustheid. Dan zou ik eerst geheel en
groot gelukkig zijn"?"
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„Wees als de rots,” lispelden de golven. „Wees als de rots
sterk, en blijf pal."
Pal blijven voor het ideaal, en dan later, zij drieen van
Vader en Moeder weg, de Kaboepaten stil, alleen met de
jongeren . . . hoe miste Kartini nu opeens de stem van
Moedertje en ook die van Dora. Beiden konden roo zacht
vermanen: „Hier moet je je hell zoeken, hier en niet in
Europa waar je zooveel teleurstelling wacht. Blijf toch in je
land, doe daar goed zooveel je kunt . . ." Ja, ja maar hoe
kan dat, als wij vast blijven aan de adat? Hadden daar de
Hollandsche vrouwen een begrip van? Hadden zij ooit aan
dien ketting gelegen? Toen steeg opeens een nameloos verlangen bij haar op naar die verloren vrienden. Hoe alleen,
alleen voelde 'zij zich nu! Huiveringwekkend alleen met die
groote zee aan haar voeten — was het niet om bang van
te worden?
„Wees als de rots, sterk, vast, wees als de rots," lispelden
de golven.
Maar alleen, zoo eeniaam zou zij zijn, want mocht zij de
zusjes aan het ideaal opofferen? Het was of zij de eenzaamheid, de groote eenzaamheid proefde, voelde, hoorde bij die
groote zee, de zee die zij toch zoo liefhad. En in haar diep
eenzaamheidsgevoel zag zij om naar de anderen. De zusjes
waren ver afgedwaald, zochten in het zand naar voorwerpen,
mogelijk achtergebleven uit het badhuis . . . en daar in de
verte bespeurde zij ook als twee stippen Vader en den controleur. Zij Bleed van de rotsen en liep nu over het natte
glimmende zand, dan door het mulle naar de zusters. Zij
had een verlangen bij de haren te zijn, menschen bij zich te
hebben en zij liep opeens harder, want Kleintje had haar
gezien en hief een arm omhoog alsof ze iets gevonden had.
Ja, zij scheen waarlijk iets wedergevonden te hebben! Kleintje
riep wat, doch Kartini kon het niet verstaan — de wind
voerde de woorden weg. Nu eindelijk waren ze dicht bij elkaar.
„Raad eens wat ik heb?"
„Toch iets gevonden?"
„Het opschrijfboekje van Moedertje!"
Hoe is het mogelijk. Dat was dus sterker geweest dan de
zee. Dat had zich in het zand begraven!
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„Mag ik het!?” vroeg ze gretig. Natuurlijk. Kleintje
stond het haar graag of en zie, Roekmini had ook jets;
een kabaijaspeldje, van wie dat was? Ja, dat wist geen
hunner, maar zeker had het toch eens in het badhuis gelegen.
Kartini in een behoefte naar genegenheid, stak haar arm
door die van haar zusters en zoo gingen zij, Kartini
in het midden, naar de plek waar Vader en de Controleur
stonden.
„Wij hebben toch nog jets gevonden!" riep Roekmini
Vader toe.
„Dat zal toch wel niet veel kunnen zijn," zeide de Regent
glimlachend. Hij had zooeven de vreeselijke ravage gezien
bij de rivier. Hoe kon nog jets ontkomen zijn aan het
woedende water? En Kartini liet het zien: „Een opschrijfboekje van Moedertje."
„Een wonder," zeide Vermaes.
„Ja, wel een wonder," beaamde de Regent en het boekje
ging van hand tot hand.
„Helen Zondag veertien Juli — Het badhuis geopend —
Dora en Kartini in gevaar," las de Regent, een der eerste
bladzijden opslaande.
„0!" lachte Kleintje. „Dat was dien dag Ni, toen je samen
op de rots zat en door den vloed verrast werd."
„Ja, ja," zeide Kartini. „Of ik dat vergeten zou?"
„Maar wat was ik toch bang Ni, dat je Do in den steek
zou moeten laten, want zij kon immers niet zwemmen?"
Vermaes die de hand naar het boekje had uitgestrekt met
het verzoek op de lippen het nog eens te mogLn zien, zeide:
„Foei, Raden-Adjeng, hoe kunt U denken dat Uw zuster
Kartini iemand in den steek zou laten?"
Kleintje schudde haar hoofd en Kartini zeide: „U denkt
te goed over me Mijnheer Vermaes, als U eens wist hoe klein
en zwak ik me soms voel." Ze waren nu alien het strand
verder opgegaan, waar aan het begin de voertuigen wachtten,
de groote mylord van de Kaboepaten en de buggy van den
controleur. Vermaes bleef naast hen gaan, terwijl de Regent
en Roekmini voorop liepen.
„U hebt toen eigenlijk Dora gered," zeide Vermaes. „Zij
heeft me van dat geval verteld."
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„Och, kom, dat was heusch een overdreven voorstelling
van de zaak,” lachte Kartini. „Ik zal Dora eens zeggen dat
ze daar nooit over praten mag."
„Als U schrijft, Raden-Adjeng, wilt U dan mijn groeten
doen?"
Kartini zag hem aan, „Uw groeten? alleen Uw groeten?"
Zij waren nu het rijtuig genaderd en terwijl hij eerst Kleintje
en Roekmini, toen het laatst Kartini erin hielp, zeide hij
zacht: „De hartelijke groeten, Raden-Adjeng. Vele hartelijke
groeten." Kartini beloofde het met haar oogen. De regent
stapte achter haar in. De paarden trappelden en trokken met
moeite aan door den mullen weg. Dan, als het rijtuig voort
ging, sprong Vermaes op zijn buggy, nam de teugels over
van den inlander, die de wacht had gehouden en liet toen
zijn paard gaan, dat, ware het niet ingehouden, het rijtuig van
den Regent voorbij zou gestoven zijn.
„Bedaard wat Nappie, bedaard wat."
Ja, zoo als zijn Bartel paard had hij ook wel op zijn doel
of willen gaan, maar dat kon niet altijd in het leven.
„De groeten, vele hartelijke groeten," wat klonk dat koel
en zijn hart was zoo vol. ...
De regens stroomden gestadig neer. De Westmoesson deed
zich gelden en hulde het anders zonnige land in een grijze
ondoordringbaarheid. Het was vochtig en kil zelfs in de besloten kamer van de Kaboepaten waar het KlaN ablad zijn
vrije uren doorbracht met lezen en handwerken. De drie
zusters waren zeer aaneengesloten sedert de twee jongsten
van de school waren, sedert ook de ouders zich erbij hadden
neergelegd dat ieder zich naar eigen aanleg ontwikkelde en
de onderlinge verhouding niet verstoord werd door de
strenge adat der hormat. Zoo lang deze moderne opvatting
in den huiselijken kring zegevierde, was daar ook niets op
aan to merken. Kartini wijdde zich in haar eigen vrijen tijd
aan de studie van geschiedenis, Roekmini gaf zich nu geheel
aan het teekenen en schilderen, Kardina, die van haar Vader
een piano gekregen had, oefende zich dagelijk- Tezamen
lazen zij en bespraken het gelezene. De Raden-Ajoe moest
het zich bekennen dat haar drie dochters wel een geheel
ander leven hadden dan zijzelve en haar oudste kind gehad
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hadden. en dat was alles de invloed van de opstandige
Kartini, Kartini die ondanks de liefhebberijen, vol zorg bleef
voor de kleinere broers en zusters, die altijd te vinden was
voor een of andere huiselijke bezigheid, waarvoor haar
moeder te zwak was, die ook vol eerbied bleef voor de
Javaansche gebruiken en godsdienstplechtigheden, want dit
had de moeder wel eens gevreesd — dat haa: meisjes door
den omgang met de Hollandsche vrienden daarvan los zouden
geraken. Daarom had zij er bij den Regent op aangedrongen
dat zij mede zouden gaan, nu zij er den leeftijd toe hadden,
naar het Heilige graf, waar in de maand Rhamadan iedere
geloovige Moslem, ook de vrouwen offeren en hun gebeden
zeggen. Dit was geschied; het was de eerste maal geweest
dat de Regent en zijn echtgenoote zich in het openbaar met
hun drie dochters vertoond hadden. 0, Toean Allah zou
waarlijk nog alles ten goede schikken! De scheiding van de
Hollandsche vrienden was inderdaad een groot leed geweest
voor de kinderen, maar wie weet of dit verdriet niet de aanleiding zou zijn dat zij nu dat in huis zochten, wat zij vroeger
daarbuiten hadden gevonden? Eenigszins zag de Raden-Ajoe
op tegen het eind der Westmoesson, waarin de Regent uitdrukkelijk had moeten beloven, zijn drie dochters een tijd te
logeeren te sturen bij den Resident van Semarang. Reeds op
de bruiloft van de Oudste, nu vier jaar geleden, had de
Resident Kartini uitgenoodigd — doch zonder al te onbeleefd
te zijn, hadden de ouders daar de toestemming niet toe gegeven, een dergelijken uitgang verschuivende tot ook Roekmini en Kardina volwassen zouden zijn om b aar zuster te
vergezellen en de Resident had deze belofte blijkbaar niet
vergeten. Toen de meisjes bij gelegenheid van Dora's vertrek
te Semarang waren, werd de uitnoodiging herhaald, en men
kon zich er niet meer aan onttrekken. Maar de Westmoesson
was nog lang niet ten einde, het bezoek aan Semarang zou
nog lang niet plaats hebben. Er moesten nog maanden overheen gaan. Maanden die lang en eentonig waren door de
gestaag neervallende regens.
Zij lazen „Moderne Maagden" van Marcel Prevost.
Kartini had dit boek reeds vroeger gelezen met Dora samen,
nu las zij het nog eens met de zusjes. Zoo onderhielden zij
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ook hun Hollandsche taal, want van Hollandsch spreken
onder elkaar kwam niet veel nu de vrienden vertrokken
waren. Alleen met den controleur Vermaes was daar gelegenheid voor en wanneer zagen zij hem? Een enkele keer,
zooals nu bij de inspectie aan het strand! Kartini zette zich
diezelfde week nog aan haar laag schrijftafeltje en begon een
brief aan Dora, want zij moest immers „vele, vele hartelijke
groeten" van hem doen? Kartini had een drukke correspondentie met Dora, maar de of stand van Japara naar Benkoelen was groot en eer de brieven haar bereikten gingen er
zeker acht a tien dagen mede been. Van Moedertje kon zij
eerder antwoord hebben, Djombang lag niet zoo ver weg —
toch noemde zij deze brieven haar „kleine correspondentie"
want er was sedert een half jaar een andere nieuwe bijgekomen. De briefwisseling met Stella, de vriendin in Holland!
Hoe groot was de vreugde geweest van het Klaverblad toen
Stella's eerste brief kwam, het antwoord op een door Dora
opgemaakte advertentie in een Hollandsch tijdschrift: Een
Regents dochter op Java zoekt door briefwisseling toenadering met een Hollandsch jong meisje! En nu was die toenadering er! Stella en Kartini hadden haar harten voor elkaar
geopend — zij waren vriendinnen geworden. Niet plotseling
was dit gegaan. De eerste brieven waren niet meer dan een
kennismaking; die eerste brieven mochten de zusjes ook
lezen, maar allengs uitte Kartini zich vertrouwelijker, deed
Stella eveneens en Kartini gevoelde het als een schending
van dat vertrouwen Stella's brieven onder andere oogen te
brengen dan de hare. Had Stella haar ook niet verzekerd dat
Kartini's brieven haar dierbaar waren en voor Bar, Stella
alleen? De zusjes, vooral Roekmini, begrepen. Kleintje
zeide alleen maar een heel klein beetje jaloersch te zijn, maar
ze was overtuigd zeide ze dat Ni geen kwaad zou vertellen
van de Javaantjes en van de zusjes vooral niet, die immers
voorbeelden van Javaansche ingetogenheid waren? De antwoorden van Juffrouw Stella moesten wel vol loftuigingen
zijn op Roekmini en Kardina, dochters van den RLgent van
Japara! Kartini bevestigde dit en had Kleintje lachend verzekerd dat het juist was om de zusjes niet al te hoovaardig
te maken dat zij al die loftuigingen niet voorlas! Het was
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alles maar scherts dat wist zij, maar toch verweet Kartini
zich weleens de zusjes wat te veel aan haar lot over te laten
door haar drukke correspondentie: Neen dat mocht niet,
vooral nu Moedertje weg was, misten de zusies zooveel.
„Je bent een egoist!" klonk het in haar. „Je moet bij haar
de plaats innemen van Moedertje en van Dora! 0 zij wist
wel dat zij die twee nooit zou kunnen vervangen, maar zij
kon er tenminste moeite voor doen! Kleintje was al veel
minder vroolijk dan vroeger. Roekmini was altijd kalmer en
gelijkmatiger van humeur geweest — aan haar was sedert
haar thuiskomst niet zoo veel verandering te bespeuren, maar
waar waren de opgewonden, soms dolle buien van haar
Kleintje? 0! die zoogenaamde voorbeeldige ingetogenheid,
dat stille neerzitten en voor zich uit zien van Kleintje had
haar weleens verontrust. Zij schreef daar nu over aan Dora.
Dora die haar alien zoo goed kende en die nog zoo meeleefde
met alles wat er in de Kaboepaten gebeurde! „Zie je Lieve,
wij leiden een allerbest leven met ons drietjes. Wij doen alles
waar wij lust in hebben. Roekmini schildert en stelt nu ook
veel belang in onze Japaraasche houtsnijkunst, waarvoor zij
dikwijls ontwerpen maakt. Kleintje gaat goed vooruit op haar
piano en probeert onze Javaansche kinderliedjes op dat instrument te spelen, wat een heele kunst is. Ik schrijf en schrijf
en schrijf. Ik stort mijn heele hart daarin uit ... maar toch,
lieve Do, wij voelen ons nutteloos, ja dat is het ware woord,
nutteloos! De Javaansche wereld vindt ons nutteloos omdat
wij nog niet getrouwd zijn, meisjes van zeventien tot twintig
jaar! En wij kunnen niets voor ons yolk doen, met iets nuttigs
gaan leeren omdat wij dan verloren zouden zijn voor het
huwelijk! Wij zitten als in een knel. En toch Lloor ik iets in
mij: Wacht, wacht tot je tijd daar is! Heb geduld, eens zal
jullie vrijheid aanbreken."
En nu zij aan het eind van haar brief was, deed zij de
„vele, vele hartelijke groeten, precies zoo zeide hij het Do,
van Mijnheer Vermaes ..." Kartini hield op, zou zij er nog
iets aan toe voegen? maar wat? Wat wist zij el ,enlijk van de
gevoelens die de controleur had voor haar lieve Do? Het was
zoo'n teere kwestie en het was een terrein dat Kartini zoo
vreemd was! Over liefde tusschen man en vrouw las zij wel
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in de boeken maar wat wist zij er zelf van? Wat zou zij daar
ooit over weten en toch het moest een sterk groot deel van
het leven zijn! Dat begreep zij en zij wist ook, dat er door
die lief de veel verdriet in de wereld kwam. Was het daarom
niet beter zooals het in de Javaansche was, geen omgang
tusschen de beide seksen, geen verliefdheden, geen voorkeur.
„Maar ook geen geluk!" antwoordde zij zichzelf en zij dacht
aan de hoofdpersonen in de „Moderne Maagden," aan
Fiederique aan Lea, die dit geluk van zich afwierpen om
nuttig to zijn en aan de bijpersonen. Duiveke bijvoorbeeld die
het groote ideaal prijsgaf, maar het stille huwelijk koos? Die
had het geluk, het echte geluk. Ach, neen, zij kon niets meer
over Vermaes schrijven aan Dora, zij kon alleen maar zijn
naam noemen en de hare aan hem. Zoo was het of zij door
haar gedachten die twee menschen verbond, die twee wonderlijke menschen die van elkaar hielden en zich toch van elkaar
verwijderden, want Dora was op verzoek overgeplaatst, dat
wist zij, Kartini alleen. Dora had weg gewild, zij had naar
Batavia geschreven en men had haar verzoek ingewilligd.
Benkoelen had zij gekregen — daar kon Vermaes niet komen!
Ambtenaren bij het Binnenlandsch Bestuur op Java werden
bijna nooit op de Buitenbezittingen geplaatst!
„Mag ik vele hartelijke groeten terug doen?" schreef zij
eindelijk als slot en een ondeugend glimlachje kwam om
Ni's mond.
Toen was er een klop op de tochtdeur en een jongensstem
riep „Zus Ni, Vader vraagt of je voor komt! Roekmini en
Kardina zijn er al. Er is bezoek!" maar Kartini liet haar
broertje, de tienjarige Widjojo, binnenkomen. „Zeg me, Djo
wat voor bezoek?"
„Deftig bezoek, Ni — Orang Blanda — Matrozen, maar
heel hooge matrozen van een schip, je zult zien Ni! Ga
gauw mee!"
„Maar Djo, wacht even!" Ni bekeek haar handen, was
er geen inkt aan? Ja, jawel, ze moest eerst haar handen
wasschen. „Ga maar mee Djo en vertel me." Ze liep met
het broertje naar de badkamer en onderwijl vertelde hij opgewonden. Hij was nog even met Vader uit geweest in het
rijtuig en ze waren uitgestapt aan het strand. Ze handen nog
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een eind terug geloopen en toen waren er opeens vele hooge
matrozen op hen afgekomen en ze hadden gewezen dat er
een schip op de ree lag. Ze vroegen den weg naar den
Assistent-Resident of den Regent. „Verbeeld je Ni en dat
vroegen ze aan Vader zelf! Vader wilde echt een grapje
hebben en is niet in het rijtuig gestapt. Wij hebben heelemaal
teruggeloopen en bij de Kaboepaten heeft Vader ze binnengenoodigd en nu wil Vader hebben dat jij en de zusjes voor
komen, want Mama kan immers niet?"
Neen, Mama was achter bij den kleinen zieken De, het
jongste broertje, dat ondanks zijn twee jaren nog niet liep.
Nu was Ni klaar; geen inktvlekje meer te bespeuren! Met
broertje Djo aan den arm betrad ze de Pendoppo. Vader zat
daar met vijf Hollandsche zeeofficieren, dat waren Djo's
hooge matrozen! Roekmini en Kardina waren al in druk
gesprek met de heeren, die nu alien opstonden om aan de
oudste Raden-Adjeng voorgesteld te worden en het duurde
niet lang of ook Kartini was in gesprek gewikkeld met een
hunner, een Jong luitenant. Af en toe zag zij naar Vader.
Hoe opgewekt was hij opeens. Hij had nog plezier over de
argeloosheid waarmede de heeren zich tot hem gewend
hadden om hem naar de regentswoning te vragen en nu er
een vroeg waarmede hij den Heer Regent een genoegen
kon doen, antwoordde Vader, de meisjes geloofden hun
ooren niet.
„Het grootste genoegen zou zijn, Mijnheer, dat U mijn
dochters eens Uw schip kon laten zien."
„0," ontsnapte aan Kleintjes mond en de heeren hadden
plezier in de verrukking van de drie aardige Javaansche
prinsesjes (zooals zij haar noemden) in wier mooie donkere
oogen de vreugde te lezen was. Het schip zien! Op een groot
schip, een oorlogsschip komen, dat hadden ze nog nooit
gedacht!
De zeeofficieren zeiden dadelijk dat het een feest zou zijn
den Regent en de prinsesjes op hun zeekaste'l te ontvangen
en dat dit zou gebeuren als zij over een week veder de reede
zouden aandoen. De commandant moest natuurlijk van zulk
een hoog en lief bezoek verwittigd worden.
„Mag Djo ook mede?" vroeg Kartini zacht aan haar Vader.
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Vader knikte en hij streek even de hand van zijn oudste. Zij
dacht altijd aan de anderen.
Het gesprek werd levendiger en bleef zoo tot het eind tot
het afscheid van de heeren officieren en, toen zij weg waren,
zagen de drie zusjes elkaar aan en zagen zij ook Vader aan.
„0, Vader hoe lief van U dal, te vragen," zeide P -)ekmini.
„Hoe wist U dat we dat zoo graag wilden?" vroeg
Kleintje.
„Onze Vader weet alles!" zeide Kartini en drukte haar
hoofd tegen Vaders arm. Hij lachte. 0, hoe heerlijk was dat
bezoek geweest! Het was of de frissche zeewind opeens door
de Kaboepaten gestreken was, of de zon geschenen had, door
de regenflarden heen en zie, het was in werkelijkheid ook zoo.
De regen was opgehouden. De zon wierp haar gouden schittering neer in de plassen op den weg, vijvers van zonlicht
opeens in den donkeren grond.
Een brief van Kartono, of liever brieven van Kartono,
want er kwamen er wel drie tegelijk, aan de ouders, aan
Vader alleen, aan de zusjes. Het was een feestdag, zulk een
dag als de Hollandsche mail aankwam. Kartini, Roekmini en
Kleintje legden haar werk en liefhebberijen terzijde om te
genieten van Kartono's brief. Om de beurt lazen zij lien
voor, en dan nog eens zachtjes ieder voor zich zelf alleen.
Dit maal had zijn brief een bijzonderheid te vertellen die
vooral Kartini's hart goed deed. Hij was in den Haag zijnde,
bij de familie van Deventer geweest. „De Heer van Deventer"
schreef hij, „leeft nu meer dan ooit voor Indie, zelfs meer dan
toen hij er zelf was en ge weet hoe men hem reeds in alles
wat het Javaansche leven betreft, daar haalde. Jullie hebt
de mooie kunstverslagen van hem in de Locomotief gelezen —
maar uit eigen mond weet ik, dat hij daar toch geen bevrediging bij vond. Hij was toen nog in Amsterdam, maar sedert
zijn vestiging in den Haag, geeft hij zich weer geheel aan
Indie en hier is zijn prachtig stuk: Een Eeresehuld, geschreven. Ik stuur er Vader een uittreksel van en hoop het
spoedig in zijn geheel te kunnen zenden. Een kundig en
hoogstaand man noemde dit geschrift, een dagteekening in
de Nederlandsche koloniale Geschiedenis en hij zeide: „van
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Deventer heeft met dit verstandig en toch gevoelvol werk
het hart van het Nederlandsche yolk getroffen en hi j zal de
man zijn die een nieuwe periode inluidt." Het was Roekmini,
die deze zinnen voorlas en zij moest even ophouden want
Kartini had haar arm aangeraakt. „Toe Roekmini, lees dat
nog eens voor!" En nu Roekmini dat alles herhaald had,
bleef Kartini met glinsterende oogen en even bevende lippen
zitten luisteren, maar haar gedachten dreven heen. 0, zij
kon het niet laten! Zij • zag zich weer staan als klein meisje,
haar hand in de zijne, ze hoorde weer zijn stem die zeide:
„Jammer, heel jammer!" Had zij het toen al geweten dat hi j
de man zou zijn die in het veld zou treden voor Indie? Hij
was dus de man die een nieuwe periode zou inluiden?! Altijd
was er een stille pijn in haar geweest dat zij hem nooit meer
terug had gezien, maar nu opeens was het haar alsof de
afstand niets was, als de geesten maar samen zijn! Van
Deventer liet haar Indie niet los en wie weet . . . of zij nog
niet eens met haar hand in de zijne zou staan als zij ook daar
zou zijn, daar in Holland met de zusjes. 0! ja, dat moest
ervan komen. Naar Holland om te leeren, om te werken en
dan terugkeeren om in haar eigen land zegen te brengen!
Kartono's brief was uit. Roekmini gaf hem aan haar zuster.
„Lees jij hem maar eerst over Ni."
„Dank je," zei Ni en zij bleef zitten, droome rig voor zich
uitziend. Kleintje zag haar aan. „Ik weet wat je denkt Ni —
zal ik het zeggen?"
„Nu?"
„Waren wij ook maar daar in Holland, was ik er maar!
is het niet?" Ni knikte. Zij slikte lets weg - - de tranen
stonden haar in de oogen. Zij zwegen even. Zij zaten daar
zoo dicht bij elkaar op den grond, geleken Brie bezonken, bedaarde, ingetogen Javaansche meisjes, maar Kleintje rees
op, lenig en als uit de gebondenheid herrezen.
„En wij zullen gaan! Wij drieen zullen gaan. Wij moeten
uit deze gevangenis — vrij, vrij moeten we worden —
Roekmini, Ni, zeg wij drieen zullen gaan!" Zij hielden elkaar
omstrengeld en Kartini herhaalde: „Wij, wij drieen!"
Met de volgende post kwam de .overdruk van Van
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Deventer's Eereschuld. Het was als een lichtstraal in de
Javaansche wereld. Hier was een man aan het woord die niet
schold of bulderde, die den Javaan niet op poetisch-medelijdende manier aan de kaak stelde, maar die met zijn hart
en verstand beide te rade ging en zonder omwegen op zijn
Joel afging.
De regent gaf zijn oudste dochter het stuk in handen.
„Lees vooral dit," zeide hij 1.
„De Waarheid is niet langer te bemantelen, de waarheid
dat wij in de vervulling onzer plichten tegenover Indie,
tegenover Java in de eerste plaats, in vele en voorname opzichten te kort schieten. Het voorbeeld der geheel onvoldoende opleiding van de Inlandsche geneesheeren is er een
uit velen. Met de opleiding van degelijke Inlandsche bestuursambtenaren is het weinig beter gesteld . . . nog treuriger,"
las Kartini verder, „dan met het onderwijs vocr zonen van
aanzienlijke Inlanders, ziet het er uit met het onderwijs voor
kinderen van gewone Inlanders. Voor tractementen van het
onderwijzend personeel bij de gewone Inlandsche scholen is
nog geen vol millioen uitgetrokken, waarvan ruim een half
millioen voor Java en de rest voor de Buitenbezittingen.
Wat deze cijfers beteekenen, zal men begrijpen indien men
verneemt, dat het totaal der aan het onderwijzend personeel bij de openbare lagere scholen voor Europeesch onderwijs in Nederlandsch Indie uit te betalen tractementen
bijna twee millioen bedraagt. Al is nu ook naar met grond
kan worden beweerd, het genot van goed lager onderwijs
voor de Europeesche jeugd van meer belang Jan voor
de Inlandsche — dat onder deze de behoefte daaraan zoo
gering zou zijn, als de opgegeven cijfers zouden doen vermoeden, zal ook de , meest verstokte oudgast niet durven
volhouden."
Van de geestelijke belangen, bracht de schrijver het op de
stoffelijke. De irrigatie, de watervoorziening, het havenbedrijf,
verlichting en ziekenzorg werden onder de loupe genomen en
1 Dit merkwaardige geschrift „Een Eereschuld - van Th. van Deventer
gaf in 1 899 o.m. de stoot aan een gewijzigd regeeringsbeleid in Indie, dat de
z.g. ethische politiek inluidde.
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helaas overal werd een tekort aangetoond van geld om deze
belangen naar behooren te behartigen.
„De financieele en economische toestand van Nederlandsch-Indie zou aanmerkelijk gunstiger zijn, indien Nederland ten opzichte van zijn koloniaal gebied niet jaren lang
een stelsel van regeering gevolgd had, waarrr -!de Engeland
reeds in de vorige eeuw voor goed brak . . ., het stelsel van
exploitatie der kolonie ten bate van het Moederland .. ."
Een terugblik naar de moeilijke tijden die Nederland doormaakte na de Napoleontische periode, verzwaard door de
overname der schulden die de Oost-Indische Compagnie door
haar wanbeheer maakte, rechtvaardigde wel is waar eenigszins deze tekortkomingen, maar onverdedigbaar blijft het
stelsel der regeering, onttrekking van middelen aan de
Indische — ten bate van de moederlandsche schatkist.
„De onttrokken millioenen aan Indie moeten worden teruggegeven, dat is de eereschuld van Nederland aan Indie,
eereschuld omdat haar kwijting niet door geschreven rechtstitels, maar door die hoogere wet, die men de wet der eer
en der eerlijkheid noemt, geboden wordt. Nog is het niet te
laat: de groote meerderheid der Inlanders is tevreden, althans
niet ontevreden, onder Nederlandsche heerschappij, weet niet
beter of het behoort zoo. Maar les idees marchent, zelfs in
Indie ... Reeds stond onlangs in een op Java in de Maleische
taal verschijnend dagblad, de Pembreta Betawi van 31
Janurai j.l. de geschiedenis der financieele verhouding tusschen Nederland en Indie te lezen, besloten -Tiet de klacht,
dat Moeder Nederland vroeger alles tot zich nam wat het
kind Indie oververdiende, maar nu het kind zelf gebrek lijdt,
niet op haar beurt bijspringt.
Laat Nederland op die teekenen letten, en ook in zijn
eigen belang, zich spoedig kwijten van zijn eereschuld aan
Insulinde."
„Eereschuld aan Insulinde," peinsde Kartini na de lezing.
„O, wat is het mooi, was is het groot. Wat zal Dora zeggen
als zij dit leest, zij die altijd zoo gevoelig was voor de verhouding tusschen Nederland en Indie, zooals zij het noemde,
overheerscher en overheerschte? Ik voel mij hier niet thuis,
zeide ze wel eens, omdat ik niet het recht heb hier te zijn.
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Hoeveel moeite kostte het niet haar dit uit het hoofd te
praten!" Het was Kartini een groote leegte dat zij niet meer
met Dora kon spreken. Er was niemand die haar plaats, nu
zij weg was, innam, want als puur Hollandsche was Dora
Javaansch gezind en als puur Javaansche was Kartini Hollandsch gezind. Met niemand had zij zulk een uitwisseling
van gedachten gehad als met Dora en nu wilde Kartini haar
weder deelgenoot maken van de nieuwe leus die uit Nederland zelf tot hen gekomen was. Zij vroeg aan haar Vader
of zij deze overdruk naar Benkoelen mocht zenden. Gelukkig,
dit werd toegestaan. Er waren nog meer overdrukken gekomen. En nu Kartini, van Deventer's Eereschuld in de
enveloppe wilde doen, bedacht zij zich en schreef op de witte
marge van het geschrift: „Jammer, nog niets over het recht
van de Javaansche vrouw hier in! Maar laat ons hopen dat
ook dit hieruit volgt."
Ja dit kon, dit moest volgen hieruit, maar zij begreep,
dat was nog van ondergeschikt belang. Dat was een onderdeel van het groote dat komen ging, de ontwikkeling van
Indie, de zelfontplooiing waarin Nederland, de overheerscher
merle zou helpen, nu, nu het egoisme ging plaats maken voor
altruisme, omdat de tijd van Coen voorbij was, omdat Nederland zelf ontwaakte en te luisteren ging naar het eigen
geweten.
Kartini rees van haar laag schrijftafeltje op. Zij wilde de
brief van Dora bij vaders poststukken leggen, die straks door
den Magang gehaald zouden worden en langs den zijkant
van het huis terug keerend van haar Vaders vertrek, zag
zij hem zelf buiten op het voorerf met eenige Javaansche
jongelieden spreken, die eerbiedig groetend naast hem
gaande, op de Kaboepaten afkwamen. Vlugger dan gewoonlijk begaf zij zich naar dat gedeelte van de regentswoning
waar onder het neerhangend dak de rozenkweekerij was van
haar zusters. Zij waren stellig daar bezig en moesten gewaarschuwd worden. Bezoek van vreemde Javar en. Daarvoor dienden zij zich te verbergen!
„Roekmini! Kardina!" De meisjes waren zoo druk bezig,
dat zij haar luster niet hoorden en nogmaals riep Kartini
haar namen.
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„Wel?” vroeg Roekmini.
„Kom, kom gauw," maande Kartini en zij wenkte haar
zusters.
Stellig er was iets! „Kom gauw!" herhaalde Roekmini, zich
tot haar jonger zusje wendend. „Ni roept. Er is wat!"
Kleintje nam de afgeknipte rozen in haar drmen, spoedde
zich achter Roekmini naar de zijgalerij, waar Kartini haar
wachtte.
„Naar binnen!" zeide Kartini. „Er is bezoek!" En nu zij
binnen waren in haar eigen kamer, legde ze uit: „Vader is
met allemaal Javanen in de Pendoppo!"
„Gelukkig dat je ons waarschuwde!" zeide Roekmini, „want
we wilden juist de bloemen naar de Pendoppo brengen.
Verbeeld je, dat we daar opeens tusschen al die bezoekers
waren geraakt!"
„Ja, verbeeld je," en ze zagen elkaar aan. Toen begon
Kleintje opeens hartelijk te lachen. „Wat is het gek! Wat is
het zot! Wij zijn met bang om met een half dozijn Hollandsche officieren te praten en te lachen zooals onlangs, en wij
vliegen weg als zich een paar ongetrouwde Javanen in huis
vertoonen!"
„Ja, maar dat is ook een groot verschil!" zeide Roekmini.
„Ja dat is een verschil!" vond ook Kartini, maar zij moest
Kleintje gelijk geven. „Het is ook zot, het is ook allergekst.
Waarom is het een verschil?"
„Omdat . .." begon Kleintje, maar zij zwe..g.
„Omdat wij, wij zelf, jij Ni en jij Klein en ik, nog in ons
hart die oude malle Javaansche vrees hebbcn. Wij durven
ons niet aan een man te vertoonen, tenminste niet aan een
met wien wij zouden kunnen trouwen!"
„Ja Roek — wij zijn nog ouderwetsch," zuchtte Kartini —
„wij zijn nog lang geen Moderne Maagden. Maar
Kleintje!!"
Die laatste uitroep was om Kardina, die op een krukje
staande, over de tochtdeur keek. Ni en Roekmini trokken
zusje er af.
„Hoe kom je erbij," beknorde Roekmini. „Ze zouden je
kunnen zien!"
138

„Zij hebben mij niet gezien,” lachte Kleintje, „maar ik
hen wel. Er zijn heusch aardigen bij!"
Aan het middagmaal hoorden de meisjes dat de Regent
van Rembang op bezoek was geweest met zes aanstaande
inlandsche ambtenaren, die hij aan Vader kwam presenteeren. Zij stelden belang in de vischvijverdorpen, die ook in
Rembang veel aandacht vereischten.
„Ik maakte zoo voor het eerst kennis met den regent van
Rembang," vertelde Vader. „Hij is nog jong, maar is vol
ambitie en leeft voor zijn yolk . . ."
De Regent van Rembang . . . Het was de tweede maal dat
Kartini over hem hoorde. Zij dacht weer aan wat de RadenAjoe van Koetoeardjo gezegd had. „Er is lets waardoor U
overeenstemt met hem en zijn vrouw —" maar zij vroeg niets
en luisterde weer naar Vader, die zeide dat er ook nog een
familielid onder de bezoekers was geweest. Een neef, een
zusters kind van hem zelf.
„Ja," zeide de Raden-Ajoe. „Ik hoop dat hij nog eens
terugkomt. Ik heb hem zoo lang niet gezien, ik zou hem
niet herkennen."
„Hij heeft beloofd een bezoek te brengen," zeide haar echtgenoot. „Misschien over een paar maanden als de Westmoesson voorbij is."
Westmoesson was voorbij — voorbij als een donkere droom,
een droom die niet verschrikkend was, maar wee van een
stille somberheid, afgewisseld door enkele oogenblikken van
licht. Maar nu straalde de zon in al haar triomf o ,-er velden
en wegen. Het was als een ontwaking niet alleen in de
natuur, ook in de menschen, ook in de kinderen. De jongstgeborene, het nakomertje had zich uit zijn apathische houding
opgericht — het dribbelde rond, het begon te lachen en te
kraaien, al was het nog wel een jaar bij kinderen van zijn
leeftijd ten achter. De Raden-Ajoe leefde er ook van op.
Haar gang was weer als vroeger, veerkrachtiger, haar nobel,
fijn gezicht had een levendiger uitdrukking. Ja, de dochters,
vooral Kartini, konden nu gerust op reis gaan, zij behoefden
niet meer bezorgd te zijn over Moeder. De Regent zelf zou
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haar naar Semarang geleiden. 0, het was een dag vol emotie,
vol drukte en ook vol ingehouden tranex toen de drie meisjes
afscheid namen, van alles en alien „om de wereld in te gaan"
zooals Kleintje het noemde, en was dit inderdaad niet zoo?
Het was de wereld die hen nu wachtte, en wel de Europeesche
wereld, die zij nog maar een heel klein beetje kenden. Toch
was van de drie, Kartini het meest onder den indruk, zij had
nog tranen in de oogen toen de reiswagen de groote Kanarielaan uit was en de sawahs zich als groen fluweelen tapijten
tangs de bergen uitstrekten. Naast den reiswagen, waar de
gouden pajong boven uitstak, reed Soewitro, de magang en
achter hen eenige Inlandsche hoof den, want de Regent ging
nooit op reis zonder zijn dienstzaken of te doen. Soewitro
met de reishoed boven zijn keurigen hoofddoek was zeker
niet de minst verlangende, Semarang te zien en ditmaal wel
meestal achter zijn Kandjeng Toewan Regent, dien hij
diensten moest bewiizen en dit ook beter kon dan vroeger,
daar hij nu goed Hollandsch sprak en schreef! Zijn kittig
paardje was moeilijk in bedwang te houden, maar deed hij
er wel moeite voor het in bedwang te houden? Was het niet
een vreugd het zoo te laten trappelen en stijgeren soms en de
wereld te laten zien hoe kranig de ruiter er op bleef zitten?
Het landschap werd wijder en wijder. De drie meisjes genoten. Haar vader ook genoot. Daar reed hij met zijn drie
knappe lieve, — en hij moest het toegeven, reeds bekende
meisjes, naar de groote stad, waar zij ontvangen zouden
worden zooals Regentsdochters het waardig waren! Hij was
innerlijk trotsch op deze drie, echte, nobele afstammelingen
van het geslacht Tjondronogoro! Hij wilde alle onrustbarende
gedachten afwerpen, er niet aan denken dat zij misschien
weer vrijere denkbeelden zouden opdoen daar in de omgeving van Europeanen. De Resident zou haar beschermen en
leiden en de kinderen zelf hadden na de lange regenmaanden
waarlijk wel een verzetje noodig. Hij zag naar het vriendelijk
berustende gezichtje van Roekmini en naar het ronde ietwat
ondeugende van Kardina die over hem waren en hij voelde
Kartini's hand op zijn arm. Zij als oudste zat naast hem. Het
landschap werd nog altijd beheerscht door de hooge berg.
Moeriah die als een donkere kolos tegen de lichte lucht op140

ging, omgeven door het oostelijk zonnevuur. En het was
alsof zij zich maar niet van dien machtigen reus verwijderden
al reden ze nu ook uren en uren. Tegen den middag werd
er halt gehouden en wisselde men van paarden onder een
post, een breede poort waar koelte en schaduw was en iets
genuttigd werd. Broeiend heet was het nu zooals het zijn kan,
als de kentering voorbij is en Oost-moesson haar intrede doet.
De meisjes wuifden zich koelte toe, maar men moest besluiten weer in te stappen, wilde men voor den avond Semarang bereiken. Soewitro, die mede aangezeten had, toen
Kartini de mand met eet- en drinkwaren uitgepakt had, beklom zijn paardje weder en de tocht werd in iets langzamer
tempo voortgezet daar de weg steeg en de namiddaghitte het
eischte. De zon was reeds laag gezonken toen Semarang
bereikt was. De breede Bodjongsche weg met zijn hooge
boomen aan weerszijden en de, achter groote erven verscholen
prachtige huizen, ontrolde zich voor hun blikken. De zon
wierp haar laatste goud over deze voorname weelderige omgeving. Een heerlijke avondkoelte was reeds over alles gestreken en deed de reizigers hun moeheid vergeten. Daar
draaide de reiswagen een groot erf binnen. Zij waren er.
Het Residentshuis, breed — wit en glanzend met zijn marmeren trappen en pilaren opende zich voor hen en de
Resident zelf ontving zijn gasten aan den voet zijner woning.
„Welkom in Semarang!"
Niets herinnerde Dora Beijens in het verre Benkoelen, zoo
aan Japara als het strand. Het strand met zijn naar zee
gekeerde palmboomen, en lage kustbegi oefing. Alleen het
geweldige fort aan de kust, nog uit den tijd van Raffles,
deed haar zien dat zij in een ander land was en ook de kleine
schepen en vlerkprauwen die overal als vlugge vogels op
de zee dreven, hadden een anderen vorm dan de visscherspinken van Java. Zij wandelde er veel, des middags als de
zon reeds laag stond of 's morgens vroeg voor de school
begon, want het strand was slechts op kleinen of stand van de
plaats en van haar woning uit spoedig te bereiken. Vooral
die vroege morgens aan zee waren voor Dora een genot. Dan
was alles nog zoo ongerept. Een zilverig licht hing dan over
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alles, hulde zee en strand in een teeren onwezenlijken schijn.
Een enkel wit zeil glinsterde op het water, een enkel figuurtje
van bronzen garnalen visscher, die zijn net uitwierp, verlevendigde het strand. Ver liep Dora door, tot daar waar
bij een inham de hooge palmboomen een halt schenen toe te
roepen; daar moest zij terug, want de school riep. Maar soms
op de Zon- en feestdagen als zij niet aan tijd 6 ebonden was,
zocht zij daar een zitplaats en toefde er uren, met haar boek
of brieven, terwijl de zee voor haar z'n eeuwig lied zong.
Dora was niet ongelukkig op haar nieuwe standplaats. Zij
had een prettigen chef en aardige intellectueele kennissen
getroffen. Zij vond haar omgeving mooi, want behalve het
strand trok de plaats zelve haar zeer aan, met haar prachtige
Tjemaralanen en mooien aanleg, die van Benkoelen een
groot park maakten. Dan waren er de kleine schilderachtige
straatjes in de volksbuurt waar de Chineezen zich genesteld
hadden, straatjes die aan het Zuiden van Europa deden
denken met haar regelrechte verrassende doorkijkjes op de
blauwe zee ...
Maar Japara kon zij niet vergeten en zij wilde het ook niet.
De omgang met de Regentsfamilie aldaar was haar een openbaring geweest. Door haar was zij Indie anders gaan beschouwen, door haar had zij zich verzoend met het denkbeeld
te behooren bij het yolk dat zich als overheerscher liet gelden.
Was die overheersching in geestelijken zin net schijnbaar?
Zij, Dora had geleerd van deze hooge fijne Javanen, en wat
meer zegt, zij had ze lief gekregen. Nooit zouden de Brie
Kaboepatenmeisjes uit haar leven gaan en ho, trouw waren
zij zelve niet! Haar brieven waren een vreugde. Als kleine
heilige schatten nam zij ze mee naar haar straAd en daar las
zij ze, als de wind het toeliet, in haar hoekje bij een inham,
die zij voor zich zelve „Klein Scheveningen" gedoopt had.
Daar onder de palmboomen had zij den vorigen keer Kartini's
brief gelezen met het P.S. van vele hartelijke groeten ... Zij
had die groeten nog niet beantwoord. De zeewind moest eerst
door haar haren strijken, de zee moest eerst haar lied zingen.
Was zij niet hierheen gegaan, ver weg om sterk te zijn, zich
zelf te leeren kennen? Zouden die jaren van strijd op Java
voor niets zijn geweest? En zou zij zich nu op een of stand,
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door een teeken vangenegenheid laten overrompelen? Als
zij de groeten, o, niet meer dan simpele groeten, terug deed,
zou hij denken dat zij aarzelde, zou hij haar misschien gaan
schrijven en dan, dan zou alles weer van voren af aan beginnen. Had het halve jaar van hun stille verloving haar dan
niet genoeg geleerd? Zij wilde niet aan dien tijd denken, want
die tijd was zoo mooi, zoo boven alle verwachting heerlijk
geweest. Frans was zulk een nobel mensch, hoe klein had zij
zich soms bij hem gevoeld en toch had zij zelfvertrouwen
door hem gekregen en juist dit, dit zelfvertrouwen had het
misschien gedaan, want daardoor had zij met flinke hand het
stuur omgewend, had zij als in de toekomst gezien. Zij ruim
vijf jaar ouder dan hij. Zij eens, een oude vrouw als hij nog
een man in de kracht van het leven zou zijn. 0, eerst had hij
er om gelachen. Vijf jaar was niets! Hij kende een man die
wel tien jaar met zijn vrouw scheelde, hij jonger dan zij, en
men merkte niets aan hen; maar als zij volhield, als zij er
bezwaren van in bleef zien, was hij ontstemd geworden,
hadden ze elkaar dagen lang gemeden, tot geen van beiden
het meer dragen kon en zij elkaar weer zochten. Als Dora
daaraan dacht, juist aan die verzoeningen, dan klopte het in
haar keel, dan was het of ze iets af moest weren, een klein
onzichtbaar monster dat vermomd als engel, haar verpletteren zou. Een zware ziekte, typheuze koortsen had een eind
gemaakt aan dien tweestrijd. Daaruit herrezen, had haar
spiegelbeeld, bleek en mager, het haar afgeknipt, het lange
blonde haar, dat eens haar trotsch was, haar het besluit doen
nemen. „Ik mag zijn vrouw niet worden. Nu ben it niet vijf
jaar, maar wel tien jaar ouder." Haar herstel in een koel
klimaat, het verrukkelijke Poedjong bij Malang, Lad hierin
geen verandering gebracht. Hij was daar herhaaldelijk geweest en zij hadden gewandeld en gedWaald in die tooverachtige bergwereld, en bijna, bijna had hij weer overwonnen .... maar toen hij heen was gegaan, had zij naar
Batavia geschreven om overplaatsing, liefst spoedig, daar
Japara slecht was voor haar gezondheid. Het was alles zoo
onverwacht gegaan, juist toen hij op tournee was met den
Assistent-Resident. Hij had bij thuiskomst haar langen brief
gevonden, haar smeeken om vergeving voor het leed dat zij
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hem aandeed, maar het was beter zoo, en hij moest haar niet
schrijven.
Hij had haar niet geschreven. Hij deed zooals zij wilde.
Maar hoeveel malen had zij niet aan het strand hier in Benkoelen gezeten, uitkijkend naar de boot van Java, die onder
de vele brieven er een van hem zou brengen? Ontelbare
malen waren dit geweest. Maar zij wilde niet toegeven aan
deze sentimenteele .stemmingen. Zij wilde niet ondergaan en
haar levensvreugd verliezen en plotseling, evenals in Holland toen zij nog een schoolmeisje was en zich losgemaakt
had van haar lief de, was zij aan zich zelf ontkomen, had zij
zich op haar werk geworpen, had zij gegrepen naar de
vreugde die andere Bingen gaven, boeken, muziek, omgang
met ontwikkelde menschen. Soms in stille uren was het of zij
zich zelve zag en drong de gedachte zich op. Ben ik gevoelloos? Raakt het leed mij innerlijk niet? Hoe komt het dat
ik voortleef, zoo, alsof niets mij geraakt heeft? ... Maar nu,
Kartini's laatste brief met zijn groeten, zijn vele, vele hartelijke groeten ... en het was alsof een oude wonde weer open
ging, het was of zij physiek voelde wat haar toch alleen
geestelijk kon beroeren.
Nu had de post weer een brief gebracht, een brief uit
Semarang. Daar waren de meisjes nu, zij wist het. Zij wilde
hem aan het strand lezen. Het was Zondagmorgen, een
stille dag, weinig wind. Een visscher op zee sloeg de tongtong, bede om wind. Het geluid kwam tot haar als een
eentonige zang, gedragen door het zachte ruischen der zee.
En nu in de schaduw van struikgewas, dat grillig over haar
kort blond, nu sterk krullend haar gleed, las Dora.
4 Juni 1900, Semarang Residenthuis.
Mijn lieve Dora,
Ditmaal is het niet Kartini die je schrijft, maar zusje
Roekmini, die thuis moet blijven wegens een verstuikte voet
en zij heeft de eervolle opdracht gekregen aan onze Dora
verslag to doen van ons verblijf hier. Ni e .- Kleintje zijn
alweer op stap. Dat wil zeggen het rijtuig van onzen
gastheer bracht de twee zusjes naar de winkelbuurt waar
zij allerlei inkoopen doen in gezelschap van onzen neef,
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R. M. Reksohariano — een zusterszoon van Papa. Wel
grappig is het te denken, dat wij meisjes, regentsdochters die
anders altijd angstig verborgen blijven voor de oogen van
Javaansche jongelui, zich hier openlijk met een hunner op
straat vertoonen. Maar daarvoor zijn wij ook op Semarang.
Japara zou dit stellig niet gedoogen. 0, Dora, wij worden nog
heelemaal Europeanen bier, behalve onze bruine gezichten
dan ... en toch, neen dit is maar scherts. Ik ben er zeker van
dat Ni evenzoo denkt en voelt als ik — wij zouden geen
Europeanen willen zijn, juist nu gevoelen wij dit, nu we deze
weken hier te midden van hen zijn. Aan jou durf ik het wel
te schrijven. Jij zult ons niet ondankbaar vinden als wij dit
bekennen, maar toch wil ik niet dat je een oogenblik zoudt
denken dat wij hier niet genieten. Er is een wereld voor ons
opengegaan die wij nog niet kenden al lazen wij nog zooveel
Hollandsche boeken in onzen Kaboepatentijd. Laat ik je dan
zeggen dat onze Gastheer en Gastvrouw onuitputtelijk zijn
in het bedenken wat wel onze belangstelling kan hebben.
Altijd staat het rijtuig tot onze beschikking en zien wij daardoor van alles wat maar bezienswaardig is. Ik heb Ni beloofd
dat ik deze details aan haar over zal laten, want zij houdt er
een dagboek op Da, en daaruit zal zij voor jou en Moedertje
een verhaal sameii stellen. Wees maar gerust, je zult van
alles weten wat je Kaboepatenmeisjes doen hier in de groote
drukke stad. 0, Dora wat zal later ons oude Japara, Niv a ar v an
wij als we op Tjandi zijn, de hooge berg Moeriah zien, een
stil klein plekje zijn! Daar zullen we ons dit verblijf van
bier herinneren als een droom, een tmooie droom, ja, maar
toch ook wel eens als een booze droom. Jets dat mij persoonlijk getroffen beef t, moet ik je vertellen Dora. Het gaat
Kartini aan en je weet als ze aan mijn zuster Ni komen, wordt
Roekmini een kleine tijger. Ni weet hier nog niets van, dus
schrijf er niet over. Ik weet niet of ik het haar eens vertellen
zal, moet daar de gelegenheid voor afwachten. Nu, er was
groote receptie op het Residentshuis. Wij waren er natuurlijk ook en werden alweer erg de cour gemaakt zoo-ls men
dat noemt. Als we alles gelooven wilden wat men ons zegt
over ons uiterlijk en innerlijk, nu dan zouden we als onuitstaanbare wezen1 terugkeeren bij onze ouders. Gelukkig is
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dat niet zoo en nu wij bier een kleine veertien dagen zijn,
weten wij wel beter, maar in den beginne, och lieve hemel
Dora, het scheelde maar weinig of wij dachten zelf, dat wij
bijzonderheden waren en Ni vooral, die zooals je weet haar
woorden zoo goed weet te kiezen, veel beter dan Kleintje en
ik, Ni had groot succes. Als zij daar zoo te midden van een
kring heeren en dames stond, konden haar oc Jen tintelen en
klonk haar stem zoo harnionieus dat ik zelf doodelijk van
mijn zusje werd. Op diezelfde receptie waarvan ik sprak,
was ik wat moe op een bank gaan zitten, alleen achter een
Japansch scherm en daar hoorde ik zonder het te willen een
beer en een dame Ni's naam noemen. „Dat is de oudste
Kartini", zeide de dame. „Ja die is wel de slimste van de
drie, maar een coquetje, nou laat ze maar loopen."
„Ze heeft heel mooie oogen," merkte de heer op.
„En daar werkt ze mee, geducht," zei de dame weer. „Ach,
maar dat neem ik haar niet kwalijk. Ze heeft groot gelijk.
Die dwaze opkammerij van den Resident geeft daar aanleiding toe. De kinderen zullen heelemaal bedorven thuis komen
en wij moeten er nolens-volens wel aan mee doen!"
„We moeten wel eens meer wat doen, Mevrouw, ter wille
van de conventie!' lachte de meneer. „Maar of het goed is
de javanen zoo wijs te maken, ik betwijfel het . .." Toen
gingen ze verder. Ik sprong op en zag het edele paar nog
juist naar het buffet gaan, waar ze champagne gingen drinken
en later, vlak daarop Dora, zag ik dezelfde dame Kartini
aanspreken, ze deed aller-aller vriendelijkst en ik zag, hoe
mijn lieve Ni met haar trouwe oogen, de dP,me aankeek en
hoe zij geanimeerd met haar sprak. 0 Do, ik had wel tusschen
beiden willen komen, ik had wel willen roepen, Ni, Ni, vertrouw haar niet! Maar dat kon natuurlijk niet! Later, toen
de receptie afgeloopen was, kwam Ni opgetogen naar me toe
en vertelde me dat de bewuste dame zoo belangstellend naar
de houtsnijkunst in Japara had gevraagd, en haar zoo geprezen had omdat ze die zoo tot bloei had helpen brengen.
„Maar om er meer van te weten, heb ik die Mevrouw naar
jou verwezen," zei Ni toen tot mij. „Omdat jij je er den
laatsten tijd meer mee bezig houdt dan ik." Ik schrok daarvan, Do, dat begrijp je, en hoop maar dat -cnij niets van die
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zijde gevraagd wordt; ik zou in staat zijn te zeggen dat het
onverstandig is, de Javanen zoo wijs te maken en vooruit
te helpen! Misschien heb ik wel als straf voor die onhebbelijke gedachte mijn voet verstuikt! Zoo zie je, de zonde wordt
dikwijls dadelijk gestraft. Ik heb nog een prachtig feest hier
mee gemaakt. Het was het zooveel jarig bestaai van de
Societeit en de Resident zeide mij dat het waarlijk niet onderdeed voor het feest ter eere der Kroningsfeesten in Holland
nu twee jaar geleden. De societeit ligt bijna aan het water
en je begrijpt Welk een effect het gebouw maakte, daar het
langs de pilaren en daklijn geillumineerd was. Op de rivier
lagen bootjes a giorno verlicht, waar de gamelan speelde.
De geheele Bodjongsche weg was als het ware bedekt door
wandelende lichtjes, dat waren de lantarens van de duizenden
Javanen die kwamen nontonnen, maar binnen in het gebouw
waren, behalve wij drieen en onze neef (en natuurlijk de
Regent van Semarang!) enkel Europeanen. 1k geloof dat er
heel veel gedronken werd dien avond, maar het was ook een
societeitsfeest! Zoodra mijn voet beter is, gaan wij afscheid
nemen van Semarang waar wij zooveel hartelijkheid hebben
ondervonden. Ni en ik vinden het heel goed weer naar huis
te gaan. Wij hebben nu lang genoeg niets gedaan. Kleintje
zou hier, gelooven wij, nog wel willen blijven. Zij amuseert
zich best. Maar eens komt aan alles een einde, ook p an dezen
brief, lieve Dora. Wij hopen spoedig wat van je te hooren
als wij weer te Japara zijn. Een omhelzing van
je Roekmini.
P.S. Ni verzoekt mij je te vragen of je haar P.S. in haar
laatsten brief wel goed gelezen hebt? Wat stond daar voor
gewichtigs in? vraagt
je nieuwsgierige Roekmini.
„Neen, dat vertel ik niet aan de lieve nieuwsgierige Roekmini!" zeide Dora in zich zelve. Zij glimlachte en streek de
blonde krullen, door den wind bewogen, uit de oogen. Kartini
maakte dus een toespeling! Ja, zij was in Dora's vertrouwen
geweest, maar 't bleek nu dat ze gezwegen had tegen de
zusjes. Zou Dora nu weer Kartini als tusschenpersoon gebruiken? Zou zij antwoorden op de groeten?
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Zij Borg Roekmini's brief in haar tasch en begon dell weg
naar huis af te leggen. Er stond meer wind, zeker had de
tong-tong van den visscher geholpen, want zijn vierkant
zeiltje schitterde reeds ver op de golven. Een vroolijk licht
speelde over strand en zee. Scheen het ook in Dora's hart?
Vreemd, zij had wel willen zingen. 0, als ze thuis kwam zou
ze haar meisjes een langen brief schrijven. Hoe heerlijk was
het dat ze haar zoo vertrouwden. Misschien was het niet
slecht dat zij daar in Semarang ook eens Europeanen hadden
leeren kennen die antlers waren dan Moedertje of zij zelve,
Dora, die belangstelling veinsden alleen om eigen voordeeltjes of wat meer voorkwam, om toch te laten zien dat zij
beschaafd waren, om er merle te pronken dat zij de regentsdochters van Japara kenden. Haar lief trouw Klaverblad!
Wie durfde Kartini van coquetterie te beschuldigen! Die
reine Ni, die misschien niet eens wist wat het was. Dora's
gedachten gingen plotseling naar een avond, waarop zij
Vermaes over de Kaboepatenmeisjes en haar idealen gesproken had en toen had hij gezegd: „Als wij getrouwd zijn
Do, zullen wij alles doen om haar te helpen, en wie weet hoe
wij nog meer van haar soort kunnen helpen, juist omdat ik
bij het Binnenlandsch bestuur ben ..." Ja, dat had hij gezegd
en dat had hij gemeend. Het waren geen woorden alleen. En
nu zonder haar? Zou hij het ook doen? Maar kon het wel
zonder haar?
Zij was haar woning genaderd. Het was weder een paviljoen van een groot huis, geheel apart. Er was een kleine
tuin voor. Er stonden Bruidstranen in, de bloemen die Kartini
haar vroeger altijd op school liet brengen.
„Kon he y wel zonder haar," klonk het in haar, terwifi zij
de Begonia's begoot die binnen in de voorgalerij stonden.
„Onzin," dacht ze weer, ze wilde zichzelf op een dwaalspoor
brengen. Ze wilde zich voorstellen dat ze onmisbaar was. Hij
was geen man die zich door een teleurstelling van zijn weg
liet af brengen, hij was de Javanenvriend.
En nu de kleine elegante gieter neer was ge-et, maakte ze
zelf, want zij had haar baboe vrij af gegeven, haar galerij
koel door de rieten krees te laten zakken. Binnen verwisselde
ze haar witte japon met een luchtige Japansche kimono en
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toen verdiepte zij zich in haar brief voor Japara. De morgen
gleed rustig voort; om een uur werd haar de rijsttafel uit
het hotel gebracht. Het rustuur kwam, daarop de thee, tot
als iederen dag om zes uur de zon zonk en baboe, die terug
was, de lichten kwam opsteken. Toen opeens, terwijl ze stond
in haar voorgalerij en naar buiten zag, waar achter de hooge
Tjamaras de avondlucht rozerood streepte, bekroop haar een
zwaar ondragelijk gevoel van eenzaamheid De avond, de
lange avond o neen, niet naar de vrienden hiernaast, niet
naar de bridgeclub, geen muziek, niets, niets, ze moest alleen
zijn. Hoe anders had het leven kunnen zijn — met hem
samen. En waarom? Waarom wilde zij dat niet? Alleen omdat zij ouder was. Vijf jaar ouder! Neen, neen, zij moest het
zich goed voorstellen, omdat ze later ouder zou zijn. Omdat
zij oud zou zijn als hij nog jong was ... Maar was dat niet
kleinzielig? Was dat niet louter egoisme? Wilde ze dan haar
heele leven jong blijven voor haar man, jong en mooi? En
als hij werkelijk zoo van haar hield, dan zou die liefde er
immers nog zijn als zij oud was, oud en minder mooi? Ja,
als hij een gewone man was, dan zou hij minder van haar
houden, dan zou hij zijn jeugd uit willen vieren maar
hij was immers geen gewone man. 0, hoe kleinzielig, hoe
weinig vertrouwend was zij geweest. Wat, in Godsnaam,
wat beteekenden vijf jaar?
En Dora schreef. Schreef aan Frans. Het was negen uur
in den avond toen haar brief of was. Zij bracht hem zelf
naar de bus. Het was lichte maan, de breede wegen P n gazons
baadden in zilverglans. De hooge Tjemaras ruischten zacht
en een bedwelmende bloemengeur dreef rond. Zij kwam
niemand tegen. Welk een rust, welk een vreugde in haar
eenzaam hart. Zij liet het witte papier langzaam in de
opening glijden van de bus.
De regent van Demak, Raden-Mas Adipati Ario Ha,diningrat, was afgestapt to Japara. Hij wilde met zijn -oroer den
regent aldaar overleg plegen aangaande de decentralisatieplannen der regeering. Een ingrijpende verandering zouden
deze teweeg brengen. Grootere vrijheid voor de regenten,
maar ook grootere verantwoording. In zekeren zin keerde dus
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de oude verhouding van de Boepati, de Heeren der aarde, tot
hun yolk weer terug; voor den orang tani (den landbouwer)
den visscher, den handwerker, was het rustiger alleen met
zijn Boepati te maken hebben en niet meer met den Grooten
Heer te Batavia, den Onzichtbare met vorstelijke macht bekleede, van wien alle eindbesluiten afhingen. De Boepati
zelven echter waren veranderd. Zij waren ass oude boomen
die men gesnoeid heeft, zoodat hun loover frisscher, maar
hun schaduw minder is geworden! Vooral de zonen uit het
huis Tjondronegro, die door hun vader geheel in Westerschen geest waren opgevoed, en alien regent waren geworden,
begrepen dat groote zorgen voor hen in de toekomst zouden
rijzen door dezen regeeringsmaatregel. Waren zij niet met
vele banden aan den troon van Buitenzorg verbonden? Waren
zij niet rekenschap verschuldigd van de minste hunner
daden? Zouden zij niet de lasten hebben van bestaande en
vastgegroeide verordeningen, die vroeger op de schouders
der hooge regeering drukten? De regent van Demak wilde
zijn broer een samenkomst voorstellen van alle regenten der
afdeelingen van Midden- Java tenminste van de afdeelingen
die dezelfde belangen hadden. De regeeringsplannen waren
nog wel toekomstmuziek, maar het was goed de zaken al
vroeg onder de oogen te zien en de regenten onderling eensgezind te stemmen ten opzichte hunner verhouding tot de
regeering. En de regent van Demak wilde 7 ;jn broeder ook
nog over lets anders spreken, een meer persoonlijke kwestie
aanraken . . . maar deze zaak stelde hij uit, verschoof hij tot
er een geschikt oogenblik voor was . . . het wasS zoo moeilijk.
En aan het eind van den middag, den middag van een snikheeten dag, achtte hij opeens het oogenblik g,:komen, en niet
alleen het oogenblik vond hij gunstig, ook de persoon met
wie hij, beter nog dan met zijn broeder de kwestie kon behandelen, was er. Kartini. Zij stond naast hem in de pendoppo
en zij zagen de zon ondergaan in een vuurrooden gloed. De
anderen waren alien nog in hun vertrekken. „Ni," zeide -hij
en hij legde zijn hand op haar arm. „Het toeval is met mij,
dat ik je even alleen heb. Ik heb je wat te zeggen wat je
vader betreft."
„Vader? Wat is het oom?" Kartini's stem klonk eenigszins
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onrerust. en opeens ging het door haar been dat Vader er
slecht uitzag den laatsten tijd en ook dat hij op den terugweg
van Semarang, toen hij zijn dochters gehaald had, niet zoo
vroolijk was geweest als op de heenreis. „Er is toch niets
slechts met Vader?"
De regent schudde ontkennend het hoofd: „Er is niets
slechts, maar er zou lets slechts kunnen komen." En zacht
begon hij Kartini te vertellen. Wat hij zeide deed haar hart
heftiger klopnen. maar zij bracht het door haar wil tot bedaren, ze wilde luisteren. goed hooren, ieder woord in zich
opnemen dat hij sprak. Het ging om haar vader, het ging
om zijn eer. De eer van haar eerlijken grooten, goeden vader.
Iemand beschuldigde hem valschelijk — iemand die hem
natuurlijk benijdde, maar tegen wien men niets doen kon,
iemand uit de allerhoogste kringen van Java en alleen als zij,
Ni inwilligde om de vrouw te worden van diens zoon RadenMas ... de regent noemde een naam ... Kartini herhaalde
dien, ontzet, dat was de naam van iemand, die, zij wist, acht
vrouwen had ... alleen an kon het kwaad bezworen worden,
zou Vaders eer niet aangetast worden, Vader die zich niet
kon verdedigen omdat hij door een belofte gebonden was.
„Weet Vader dit?" vroeg zij, haar stem was even zacht als
de zijne.
„Hij vermoedt het," zeide de regent, „Maar je weet Ni, mijn
meisje,nooit zal je vader je dwingen; daarom vertel ik het jou,
opdat je weet wat het beteekent als het aanzoek komt en nietwaar Ni, mijn meisje, je zult handelen naar je geweten . ..?"
„Naar mijn geweten," fluisterde Ni.
De zon ging onder, Ni zag naar den gouden bol, die zonk,
merkbaar vlug- zonk en toen als achter een gordijn van wolken
verdween ... Goestikoe! Goestikoe! Zou zoo haar leven, haar
geluk, haar vrijheid zinken, zinken als die gouden bal? Oom
nam zijn hand van haar arm weg, de lichten op den weg
werden ontstoken, achter zich hoorden zij stemmen. Zij waren
niet meer alleen.
Dienzelfden avond zaten alien bij elkaar onder pie tamarindeboomen waar de voile maan een blank licht wierp. De
kleine zusjes en broer waren nog op en vermaakten zich met
andere kinderen op het grasveld — Roekmini en Kleintje
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hadden haar cithers gehaald en speelden zoete wijsjes; en
Kartini vertelde toen het snarenspel ophield op ooms verzoek
van het verblijf te Semarang. Kartini's stem klonk vroolijk,
opgewonden zelfs. Zij stak de zusjes aan, die mede vertelden
van alles wat zij ondervonden hadden in de groote stad en
als zij lachten, klonk Kartini's lach daar bover uit. Ni was
heel vroolijk dien avond.
Maar des nachts omstreeks drie uur als de haan kraait,
klopte Rami, de lijfmeid, die op een matje voor Kartini's deur
sliep, op die der zusjes . . . Roekmini werd wakker. „Wat is
er? Rami?"
„De Raden-Adjeng is niet goed Bendoro, zij spreekt
vreemde woorden, zij heeft koorts — zij is heel ziek geloof ik."
Roekmini en Kleintje gingen dadelijk naar de andere
kamer en zij vonden hun Ni, zittend in haar bed, sprekend,
gebarend en dan weer neervallend met de donkere haren
op het kussen, in een heete koorts. Hoe schrokken de
zusjes!
Kartini was zeer ziek. Twee weken zweefde zij tusschen
leven en dood. Het was stil, o angstig stil in de kaboepaten.
De Regent en de Raden-Ajoe weken niet van Kartini's bed.
Roekmini en Kleintje offerden bij het heilige graf, baden
voor haar Ni. Embo-Doela en Sarinah brandden wierook.
Soewitro hield de wacht bij de paseban en beval ieder door
te loopen . . . de Raden-Adjeng was heel ziek, niemand
mocht het erf op. Toen was er op een morgen een stem die
Kartini wekte. 0, reeds meerdere ochtenden was Kartini gewekt, had zij opgezien naar degeen die bij haar stond, had
zij iedereen herkend, kon zij in haar geheugen iets terug
roepen van dien avond voor zij ziek werd, dien avond toen de
zusjes op den cither speelden in den maneschijn.
Reeds een week was zij herstellende. Maar nu zeide de stem
iets dat haar wekte, iets heel bijzonders, waar zij naar luisteren
moest, dat zij nog eens liet herhalen.
„Er komt bezoek Ni, uit Batavia. De directeur van onderwijs. Hij wil de Javaansche meisjes laten onde, wijzen . . ."
Ni richtte zich op. „Wanneer? Wanneer komt het bezoek?"
„De andere week Maandag Ni, Vader heeft een brief gekregen."
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„Maandag zal ik beter zijn en weer op!” zeide Ni en
glimlachend viel zij in het kussen terug.
Brief van Kartini aan Stella 1
23 Augustus 1900.
Stella, geloof me, als er van mij, van ons, ooit wat terecht
komt in dien zin, die jij en ik 't terechtkomen bedoelen, dan
hebt gij dat op je geweten. Ik schrijf dit niet zoo maar neer,
maar meen het met heel mijn hart. Jij hebt mij heel veel
geleerd, en je aanmoediging is mij een lieflijke steun en
kracht. Ik wil, ik zal mijn vrijheid bevechten. Ik wil, Stella
ik wil, hoor je dat? Hoe zal ik ooit kunnen overwinnen, als ik
niet strijd? Hoe zal ik kunnen vinden als ik niet zoek? Zonder
strijd geen overwinning; ik zal strijden, Stella, ik wil mijn
vrijheid veroveren. Ik zie niet op tegen bezwaren en moeilijkheden, ik voel me sterk genoeg ze te overwinnen, maar er
is iets, waar ik vreeselijk tegen opzie, Stella, ik heb je al
meer verteld, dat ik Vader ziels, ziels lief heb. Ik weet niet
of ik den moed zal hebben mijn wil door te zetten, als ik
daarmee zijn hart breek, dat zoo vol lief de voor ons klopt. Ik
heb hem lief, oneindig lief, mijn ouden, grijzen Vader, oud
en grijs door zorgen voor ons, voor mij. En als een van ons
beiden dan toch absoluut ongelukkig moet worden, laat mij
't dan zijn. Ook hierin schuilt 6goisme, want ik zou toch niet
gelukkig kunnen zijn, ondanks vrijheid, ondanks onafhankelijkheid en zelfstandigheid, als ik Vader daardoor rampzalig
maakte.
Een week geleden kregen we bezoek van den Directeur
van Onderwijs, Eeredienst en Nijverheid en echtegenoote, van
Batavia ... en Stella, jubel met me, de Directeur kwam hier
speciaal om persoonlijk Vader's opinie te vernemen over het
voorstel, dat hij binnenkort bij de Regeering wilde indienen,
n.l. het oprichten van Inlandsche meisjesscholen! Ik was ziek
en gevoelde mij ellendig, niet alleen door lichamelfjke pijn,
maar ook door zieleleed. Stella, ik geloof de, dat mijn vrijheidsdroom weldra ten einde zou zijn — toen Vader mij den
1 Mejuffrouw Zeehandelaar, later Mevrouw Hartsholt.
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brief van den Directeur gaf, waarin hij vroeg, Papa te
spreken en mededeelde, waarover. Hoe heerlijk weldadig was
mij dat schrijven, het fleurde me heelemaal op! 't Deed me
zoo oneindig goed te weten, dat daar op Batavia een der
hooge regeeringsmannen hart had voor den Javaan allereerst en voor de vrouw! Toen even daarna Mama naar me
kwam kijken, vond ze haar dochter in tranen, o, ik was zoo
gelukkig, zoo dankbaar! 1k moest en zou beter worden als hij
kwam, want ik wilde hem spreken, al was het ook maar
alleen, om hem woorden van dank toe te roepen. En hij
kwam . . . niet alleen . . . zijne vrouw vergezelde hem!
0! Stella, nooit van ons leven hebben we zoo verrukkelijk
kennis gemaakt. Voor hem had ik al groote sympathie opgevat,
toen ik wist waarvoor hij kwam. En die sympathie nam toe,
toen ik hem ons erf zag binnenrijden; hij op de voorbank, op
de achterbank zijn vrouw en naast haar Vader, die hen van
't station afhaalde. Ik wist, dat Vader niet dan op zijn dringend verzoek (Bar zat. Voor jou is dit eene gewone beleefdheid, meer niet, maar, lach mij gerust uit Stella, zij trof mij
zeer. Zij sprak mij van den eenvoud van den Directeur en —
dat hoogheidswaan, die alle ambtenaren hier bijna zonder
uitzondering aankleeft, bij hem geheel vreemd was. Ik was
zoo gewoon Vader aan den linkerkant van resident, assistentresident, hoeveel jonger hij ook . moge zijn dan varier, te
zien. Niet alleen ik, doch zelfs Europeanen ergeren zich dood
aan de dwaze rangaanstellerij hier, die op ambtelijke bijeenkomsten de Europeesche ambtenaren en regent ,n op stoelen
doet plaatsnemen, terwijl voor de in den dienst vergrijsde
wedono's de koude grond, slechts bedekt met een bamboezen
matje, en somtijds onbedekt, goed genoeg is. De minste
Europeaan heeft recht op een stoel te zitten, terwijl Inlandsche ambtenaren beneden den rang van regent, van welken
leeftijd, afkomst of kunde ook, de grond als zitplaats aangewezen wordt, waar Europeesche bestuursambtenaren bij zijn.
Het is zeker niet hartverheff end om te zien, hoe de grijze
wedono op den grond kruipt vaor den kanajeng toewan
aspirant, een jong broekje, dat nauwelijks de schoolbanken
verlaten heeft. Doch genoeg — daarom trof mij de beleefdheid van den Directeur, die een heel hooge oom is, zeer.
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We hoorden den Directeur tot Vader zeggen: „'k Ben
overal op Java geweest en heb verscheiden hoof den gesproken
Regent. U heeft 't voorbeeld gegeven, meisjes naar school te
zenden. Ik heb aan de meisjes, die nog schoolgaan, zelf gevraagd, of zij verder zouden willen leeren, en ze antwoordden
alien enthousiast; „Ja." Hij vroeg hoe of Vader de meisjesschool wilde ingericht hebben, en waar of die, bij wijze van
proef, moest,' in West-, Midden- of Oost- Java?
0, Stella, hoe tintelden mijn ooren en oogen, en klopte mijn
hart van zalige verrukking, bij 't hooren van dat al! Er zal
dan tOch licht komen, in onze arme donkere vrouwenwereld!
Terwijl Mijnheer met Vader sprak, onderhield Mevrouw
zich met ons. Met welk een verrukking luisterden wij naar
haar.
Ze vertelde me wat het doel was van haar man, en vroeg,
hoe of ik 't vond. „Een goddelijk idee, Mevrouw, dat de
Inlandsche vrouwenwereld ten zegen zal zijn, als 't tot uitvoering komt; en nog grooter zou die zegen zijn, indien de
meisjes dan ook in de gelegenheid werden gesteld, zich in
't een of ander vak te bekwamen, dat haar in staat zou
stellen, zich een eigen weg door het leven te banen, wanneer
het haar door hare ontwikkeling mocht tegenstaan, terug te
keeren in haar oude maatschappij. En 't meisje, wier geest
men heeft ontwikkeld, wier blik is verruimd, zal niet meer
kunnen leven in haar voorvaderlijke wereld. Men leert haar
wat vrijheid is, en brengt haar in een kerker; men leert haar
vliegen, en sluit haar op in een kooi. Neen, de werkelijk
ontwikkelde vrouw kan onmogelijk zich gelukkig voelen in
de Inlandsche maatschappij, zoolang zij is, zooals zij nu is.
Er staat, er is tot dusver voor 't Inlandsche meisje slechts een
weg open om door het leven te komen en dit is trouwen. En
hoe de huwelijken zijn in de Inlandsche maatschappij, zal U
wel niet onbekend zijn, u, die zoolang op Java is. 0, wij
vinden het goddelijk, dat uw echtgenoot den meisjes opvoeding en ontwikkeling wil geven, maar laat daarnaast ook
vakopleiding bestaan, en dan zal de zegen, die uw man aan
de Inlandsche wereld brengen zal, ten voile een zegen zijn."
„Man, hoor je dat?" vroeg ze haar man enthousiast. „Deze
jongedame vraagt vakopleiding voor Inlandsche meisjes."
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Verbaasd keek hij mij aan en vroeg: „Werkelijk, vraagt u
voor de meisjes vakopleiding? Hoe wilt u die hebben? Toe
vertelt u maar, wat zou u willen worden? Dokter?"
Ik voelde aller blikken op mij gevestigd, vooral die mijner
ouders brandden mij in 't gelaat, ik sloeg mijne oogen neer.
't Gonsde en suisde in mijne ooren, maar boven dat alles
uit klonken je woorden: „Kartini, wees flink, wees niet
wankelmoedig."
„Toe, zegt u 't maar, wat zou u willen worden? 0, ik
weet 't wel, u wilt schrijfster worden, maar daarvoor hoeft
u niet opgeleid te worden? U kan het uit u zelf worden."
Voor studie ben ik helaas te laat, maar ik mag immers
niet omzien, nietwaar, ik moet mijn blik omhoog richten en
eenvoudig voorwaarts gaan. Stella, Stella, laat me niet los,
houd mijn hand in de uwe, leid me; van jou gaat een kracht
uit, die me bezielt, laat me niet alleen! Als er wat van mij
terecht komt ooit, dan is dat jouw werk, lieveling.
Mevrouw sprak lang met me over alles en wat jij en ik
zoo vaak met elkaar bespraken, de vrouw. Toen wij dien
avond van elkaar gingen om naar bed te gaan, nam zij mijne
hand in beide de hare, drukte die met warmte en sprak:
vriendin, wij zullen nog wel weer op dit punt terugkomen, ik
zal u vaak en veel schrijven, wilt u hetzelfde aan mij doen?
Vertel me veel, vertel me alles. Den volgenden ochtend brachten wij haar weg, en in de drie uren, dat we met haar in het
rijtuig en in de tram zaten, hebben wij, zij en ik, zooveel met
elkaar afgepraat. Hoewel 't reeds twaalf uur was, toen wij
den vorigen avond van elkaar gingen, had ze haar man toch
alles verteld, wat ze van ons wist.
„0, Regent," riep ze telkens, „geef me toch uwe dochter
mee, laat haar op Batavia komen bij mij. Toe, laat deze jonge
dame bij me komen, ik zal haar zelf komen halen."
En Vader zei haar, dat hij er over dacht om dit jaar nog
naar Batavia te gaan. „Dock zij blijft bij Mama thuis,
Mevrouw." Met dat „zij" werd mijn persoon becloeld; was het
ernst of scherts?
Zij wilde ons op Batavia hebben, om zelf bij de hooge
heeren onze belangen en de belangen van onze Inlandsche
vrouwen te bepleiten. 0, Stella, hoop dat, als 't zoover komt,
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ik goed moge pleiten. Mevrouw zal naar Buitenzorg gaan
om belet te vragen bij Mevrouw Rooseboom om haar van de
Javaantjes te vertellen. Bij 't afscheid zeide Mevrouw me:
„Wees flink, houd moed, en vertrouw. Het mag zoo niet
langer blijven, er moet, er zal wat aan gedaan worden. Wees
flink." Stella, droom ik of waak ik? Is er heusch uitkomst
voor ons? Mogen we hopen, dat onze droom toch voor verwezenlijking vatbaar is? Ik heb nog veel meer gehoord. Ze
heeft me nog meer gezegd, maar ik durf je 't niet te vertellen.
Het is nu nog zoo ver van me, maar 't straalt en glanst me
tegen. Later, later, Stella, lieveling, als ik het al in mijn
armen heb, stevig, stevig omstrengeld houd, dat 't me niet
ontglippen kan, zal je weten wat 't is. Ik heb mijn zusjes
gevraagd, leef ik nog, want ik voel mij zoo onbeschrijfelijk
zalig en gelukkig. Bid voor mij, liefste, dat dit geen illusie
moge zijn, geen bleeke hersenschim! Want, o, dat zou vreeselijk zijn! Ik zal me er nog maar niet al te zeer op verblijden,
want 't is nog zoo onzeker, 't kon misloopen, en de terugslag
zou verschrikkelijk zijn." *
Ja, het kon misloopen! Kartini hief het hoofd op van haar
schrijftafeltje. Zij was opeens moe. Het was de eerste brief,
dien zij schreef na haar ziekte en hoe had zij zich laten gaan!
Het was ook zulk een groot geluk geweest, dit bezoek! Als
een paar engelen waren de Heer en Mevrouw Abendanon
plotseling in haar leven verschenen, twee reddende engelen,
juist op het oogenblik toen alles donker om haar heen was,
toen alles verloren scheen. Maar waarom had zii nu dien
laatsten zin neergeschreven? Het kon mislopen! Dat was wel
een bewijs dat zij moe was, dat zij niet verder moest schrijven
vandaag! Er was iets waaraan zij bijna niet duricle terugdenken, iets dat zij gedurende die blijde dagen na haar
herstel wegduwde in haar hersens, maar dat telkens dringender en luider sprak, dat zij daar ergens wist, onzichtbaar,
maar dreigend: Het gesprek met haar oom den regent van
Demak. 0! zij wist het, zij begreep het immers, dat bleef, dat
1 Deze brief is overgenomen uit Door duisternis tot Licht, Gedachten over
en voor het Javaansche yolk van wijlen Raden-Adjeng Kartini, verzameld
door Mr J. H. Abendanon ('s Gravenhage 1911). d. S.
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was er, dat werd niet teniet gedaan door een hoop bezoek
uit Batavia, dat bleef en wachtte op haar! En zij kon het niet
van zich afhouden, zij kon niet weigeren er naar te luisteren,
want vader's geluk was er mede gemoeid, Vader's eer zooals
Oom gezegd had ... maar Vader had nog niet gesproken . ..
Iedereen, ook haar moeder zweeg. Zouden zij het laten, omdat
zij Kartini nog niet sterk genoeg achtten? of zou het aanzoek
niet gekomen zijn, zouden de plannen verschoven zijn? Het
duizelde haar soms als zij hieraan dacht! Misschien hoefde
ze geen angst te hebben! Misschien zouden Vader en Moeder
haar vrij laten . . . maar Vader dan? Hoe zou bet met Vader
gaan? 0, als zij hem kwaad deden, Kartini wist wel niet
waarin en waarmede, maar zij zou in staat zijn, zich zelf aan
te bieden. Voor hem, voor hem! Het duizelde haar. Zij greep
naar haar hoofd.
„Ni, Ni, houd toch eens op met dat schrijven. Het vermoeit je teveel, stoute meld!" zeide Roekmini en legde de
hand op het schrijftafeltje.
Ni glimlachte: „Ja, ik was al opgehouden. Zag je niet?"
„Ga mee naar de rozen!" zeide Roekmini.
Hoe geurden ze! Kartini had ze eigenlijk nog niet goed
gezien na haar herstel. Haar hand gleed over de zware
Gloire de Dyon, nog nat van de besproeiing. „Kromo heeft
er goed voor gezorgd," zeide ze.
„0," lachte haar zuster. „Je had 't mo-ten zien! Wij
mochten niet aan je rozen komen, toen je ziek was. Kromo
duldde het niet. Het waren de bloemen van zijn RadenAdjeng, zeide hij!"
„Ik zal hem er voor bedanken."
„Je zoudt er zoo veel moeten bedanken, Ni. Daarom geeft
Vader een slamatan voor je beterschap en dan ... !"
Ja dan... Kartini bleef een oogenblik staan. Dan ... dat was
de toestand na haar beterschap. Wie weet wair ze beter voor
was geworden? Ze greep Roekmini's hand . . . „Roekmini."
Roekmini, die wat grooter was dan Ni, boog zich tot haar
over.
„Ni?"
„Is het wel goed, dat ik beter ben geworden?" Het kwam
heel zacht van Kartini's lippen.
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„Foei!” zeide Roekmini, „En wij alien zijn zoo blij, zoo
heel blij dat wij je weer hebben!" Er stonden tranen in
Roekmini's oogen, maar Kartini zag het niet.
„Weet je nog die geschiedenis van die vrouw, Roekmini,
die Mama ons verfelde, van de vrouw, die drie maanden
voor haar huwelijk aan de cholera stierf?"
„Ja, de vrouw die niet trouwen wilde en toch g1/4Awongen
werd, maar waarom, waarom haal je die er nu bij, Ni?"
„Omdat ik aan haar moet denken. Zij was gelukkig door
zoo te sterven, voor ze haar gedwongen hadden . . ." Ni
bracht haar zuster's hand naar haar gloeiend voorhoofd en
Roekmini sloeg den anderen arm om Ni's schouder.
„Ni, Ni, wat een dwaze gedachten zijn er in je! Dat zal
immers nooit, nooit met jou gebeuren, Ni! — neen nooit —
Kijk me aan, nooit hoor, jij zult leven en je zult zoo leven
als je wilt voor anderen. Samen zullen we meisjes opvoeden
tot vrouwen, jij en ik, en Kleintje misschien — Ja, kijk, nou
lach je weer Ni!"
Ja, Ni lachte — ze lachte met haar fluweelen oogen zooals
vroeger, en Roekmini was weer gelukkig!
Doch er bleef angst in die oogen, als ze vragend zag naar
Vader, naar Moeder, angst om haar bevende lippen als
Vader naar haar toekwam, zijn handen op haar schouders
legde en haar vol lief de aanzag, angst in haar trillende
handen als Moeder ze aanraakte. Waarom zeiden '7,e hun Ni
niets? Waarom zwegen ze!
Maar daar kwam weer een heerlijke blijde dag. De post
bracht brieven uit Batavia. Van den Directeur van Onderwijs, van Mevrouw, van Dora! Verbaasd vroegen de meisjes
zich af: „Dora in Batavia? Maak gauw open Ni, wat is er
met Dora?" Ni wist niet hoe ze haar aandacht moest verdeelen. Ze was vol nieuwsgierigheid naar Dora, maar ook vol
belangstelling naar wat de Directeur van Onderwijs Vader
te zeggen had!
„Geef mij den brief van Dora maar!" zeide Kleintje en begon in een hoekje van de achtergalerij te lezen, waar Roekmini
zich bij haar voegde. De regent had Ni reeds bij zich geroepen.
Hij wist, dat hij haar een blij nieuws kon vertellen.
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„Wij zijn alien te Batavia te logeeren gevraagd bij den
Directeur.”
„Wij alien?" Ni's oogen tintelden en toen denkende over het
antwoord, dat Vader aan Mevrouw gegeven had: doch zij blijft
thuis! vroeg ze ondeugend, „Maar ik immers niet, Vader!"
„Jij ook," zeide Vader en gaf haar een tikje op de Wang,
„Als je maar niet te hard van stal loopt, mei,je!"
Vader ging met den brief naar de kamer van de RadenAjoe. Zou Moeder mede willen? Kleine broer alleen laten?
Maar Ni had niet veel tijd er over te denken. Kleintje
zwaaide met Dora's brief. „Ni, Ni, een heerlijk nieuws . . ."
Alweer goed nieuws? Het was een wonderlijke dag vandaag!
„Daar, lees!" zei Kleintje met schitterende oogen. „Dora en
Vermaes zijn verloofd en zij gaan de volgende maand al
trouwen!"
Kartini herinnerde zich, dat de contrOleur met verlof naar
Batavia was, wegens familiezaken, had Vader verteld. Zij
boog zich over Dora's brief en las met gretige blikken. Dora's
gelukkige woorden en het slot: „bat komt alles zoo Ni, door
de hartelijke groeten, die je mij deed. Jij bent onze gelukaanbrengster! 0! kon ik nu maar bij jullie zijn!"
„Maar wij zullen bij elkaar zijn" zeide Kartini en zij deelde
nu op haar beurt de zusjes het heerlijke nieuws mee; Mijnheer
en Mevrouw hadden hen allen, Papa, Mama en hun drieen te
logeeren gevraagd! En wij mogen daar zelf onze belangen
bepleiten bij de hooge heeren! „O, kinderen," zei Ni. „Kan
het beter?"
„Zie je war zeide Roekmini, „Het geluk komt well”
Kleintje was plotseling stil en toen Ni vroeg of ze het niet
heerlijk vond, dat van Batavia? zeide Kleintj e , „Ik weet niet.
Ik was liever naar Semarang gegaan. . ."
„He?", daar waren Ni en Roekmini verbaasd over!
„Och, ja . . . ik weet niet," zeide Kleintje... „Batavia is
zoo groot!"
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V
Het verstrekken van goed onderwijs aan de
bevolking staat gelijk als gaf de Regeering
haar fakkels in de hand, om er vender zelf den
goeden weg merle te vinden, die naar de plaats
leidt, waar rijst is te verkrijgen.
Ario Sosroningrat, Regent Japara.

Reeds in het begin van 1901 had een der hooge Inlandsche
ambtenaren, de Regent van Garoet, een rondschrijven tot de
andere Regenten van Java gericht, dat ten Joel had een
huldeblijk aan H.M. de Koningin der Nederlanden aan te
bieden, naar aanleiding van Hoogstderzelver huwelijk.
Eenige maanden daarna had de groote conferentie te
zijnen huize plaats en werd er besloten, Hare Majesteit een
artistiek voorwerp aan te bieden, waarin de portretten van
alle regenten zouden bewaard zijn. De Regent van Garoet
stelde als voorzitter der vergadering voor, het omhulsel voor
deze afbeeldingen te Japara te doen vervaardigen, waar de
houtsnijkunst den laatsten tijd zooveel opgang maakte en aan
Raden-Adjeng Kartini het verzoek te doen, zich met de uitvoering daarvan te belasten en geheel naar eigen smaak en
keus te handelen.
Vond dit eerste geredelijk bij alle aanwezigen bijval, het
laatste, waar het Raden-Adjeng Kartini aanging, ,nerd door
enkele regenten afgekeurd.
„Waarom konden zij, die het werk opdroegen, niet regelrecht tot de houtsnijkunst gaan? Was daar een tusschenpersoon voor noodig?"
De regent van Garoet, die met Kartini en haar zusters
had kennis gemaakt tijdens haar kort verblijf te Batavia,
beantwoordde deze vraag met een wedervraag.
„Wilden zij, de Javaansche onderdanen, Hare Ma jesteit
niet het beste aanbieden wat uit het yolk zelf kwam? En
was dit beste niet altijd dat, wat uit het hart kwam?"...
Welnu, wanneer Raden-Adjeng Kartini haar zeg-n op het
werk gaf, werkten de menschen van Kampong Blakan
Goenoeng met geheel hun hart. De Regent gaf zelfs in overweging Raden-Adjeng Kartini volmacht te geven ook ten
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opzichte van de onkosten. Men moest het geheel aan haar
overlaten.
0! wat het geld betrof, daarover waren allen het eens,
het mocht kosten wat het wilde. Het was immers voor
Koningin Wilhelmina, waar ieder hart voor klopte! De tegenstand der enkelen kwam door den naam Kartini! Want die
naam, door velen Belief d, werd ook wel door velen gevreesd.
Was het deze regentsdochter niet, die een ommekeer in de
Javaansche vrouwenwereld wenschte? Openlijk, 't was waar,
had zij zich daar nog niet over uitgesproken. Haar geschrif ten
over Inlandsche kunstnijverheid waren gevaarloos, maar
toch, de adel voelde haar invloed, die ging als een stille stroom
door het land heen. In Batavia had de Directeur van Onderwijs voorgesteld scholen voor Inlandsche meisjes op te richten
en tevens een andere, waar dochters van regenten een opleiding tot onderwijzeres konden krijgen. Dit laatste echter
kon alleen tot stand komen met de toestemming der regenten
zelf . . . en dus zou dit niet tot stand komen . . . Daarop tenminste waren de regenten gerust. Maar niet alleen in Batavia,
ook in Bandong, ook in Midden- en Oost- Java broeide het!
In Bandong was het Njai Raden-Dewi Sartika, die een school
voor meisjes voorbereidde. Te Djokja, in die echt strenge
Javaansche omgeving, wilde men een kostschool voor dochters van Inlandsche hoof den in het leven roepen! Te Probolinggo gistte het ook al. Daar deed de Directeur der Hoof denschool een onderzoek naar de meening over „Inlandsch
Onderwijs voor Meisjes." Het was gevaarlijk spel, dat gespeeld werd. Als het moest wilde de Javaansche maatschappij
wel onderricht voor haar meisjes, maar niet langer dan tot
den leeftijd, waarop zij als volwassenen golden. Door haar
later onderwijs te doen geven, kwam het huwelijk in gevaar.
Laat dochters van den Javaanschen adel zich bekwamen in
schoone icunsten en kunstnijverheid, zie, dit kan immers ook
het yolk ten goede komen, maar wek Been verlangens bij
haar op, om evenals de zoons te studeeren, haar land te verlaten en wat nog erger is misschien, met Europeanen te
trouwen! 0! het onderwijs aan Inlandsche meisjes lijkt zoo
onschuldig! Maar het heeft verstrekkende gevolgen!
Zoo dachten de enkelen; de Regent van Garoet wist het;
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daarom zou hij op deze bijeenkomst niet het plan van den
Directeur van Onderwijs bespreken, zooals hij zich eerst
voorgenomen had te doen. Het zou Kartini's werk schaden.
Hij had een groote bewondering voor het streven van dit
bijzondere meisje, met wie hij van gedachten gewisseld had
toen zij te Batavia logeerde, en hij begreep dat Naar zaak, een
zaak van geduld was en dat zij weinig zou bereiken zoolang
zij ongetrouwd was. Deze gelegenheid echter, de aanbieding
van het huldeblijk aan Hare Majesteit, zou tevens de gelegenheid zijn den naam van Kartini naar Nederland te
brengen, alsof men een bijzondere bloem aanbood, die op
Javaanschen grond bloeide. Hij wist, dat er in dit opzicht
op de voile medewerking te rekenen was van de regenten
van Koetoardjo en Karanganjar, die hun dochters ook een
zooveel mogelijk Europeesche opvoeding gaven, en het waren
dezen dan ook die het plan, Kartini de eervolle opdracht te
geven, steunden en bij de anderen ingang deden vinden —
zoodat eindelijk het voorstel met algemeene stemmen werd
aangenomen. Daar de regent van Japara door ongesteldheid
afwezig was, verzocht de voorzitter den Regent van Demak,
Kartini's oom, het verzoek aan zijn nicht over te brengen, iets
wat deze gaarne inwilligde.
De jonge regent van Rembang reisde met Kartini's oom,
die denzelfden dag nog naar Midden-Java vertrok. Zij overnachtten te Banjoemas en dan gingen hun wegen Liteen. De
regent van Demak vertrok'naar Semarang om door te gaan
naar het Noordelijker geleden Japara, die van Rembang
reisde naar Wonosobo, het sprookjesachtige bergplaatsje, dat
de voorhal is van het oude Diengplateau .. .
Raden Adipati, Arlo Djojo Adi-Ningrat, had zip vrouw,
de Raden-Ajoe Adi-Ningrat, drie dagen geleden naar
Temanggoen, een dorpje tegen de helling van het Dienggebergte gebracht. Hij had daar een klein landhuis en vertoefde er dikwijls als het in Rembang te warm werd. Thans
waren de aanhoudende koortsen, waaraan de Ra clen-Ajoe
leed, oorzaak van hun vervroegd vertrek naar dit heerlijke
oord. Te Wonosobo stapte de regent in het eenige hotel dat
er was af, met de bedoeling den volgenden morgen vroeg de
reis naar het gebergte te paard te aanvaarden. Toen hij, na
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zich verfrischt en verkleed te hebben, in de voorgalerij ging
zitten om er een kop thee te gebruiken, trad er een heer op
hem toe die hem hartelijk begroette.
„Toewan controleur Vermaes!" zeide de regent verrast.
„Ik zag u reeds bij uw aankomst, Regent. U is zeker op
reis naar uw landhuis?"
De regent deelde Vermaes merle, dat dii inderdaad zoo
was en dezen keer om herstel van gezondheid voor zijn vrouw
te zoeken.
Vermaes betuigde zijn leedwezen met de ziekte van de
Raden-Ajoe, en een lichten tred achter zich vernemend, vroeg
hij verl of den Regent met zijn vrouw kennis te doen maken.
Het begon reeds donker te worden. Dora kreeg een vagen
indruk van een welgekleed hoog Javaan met een diepe, welluidende stem; de Regent van een tengere jonge vrouw, wier
licht krullend haar als een aureool om het hoofdje stond. Zij
zaten bij elkaar voor de balustrade der galerij, terwijl de
maan langzamerhand het landschap voor hen begon te verlichten.
Dora en Vermaes waren sinds twee maanden getrouwd.
Hun beider reis naar Batavia, in den herfst van het vorige
jaar, had Dora's ontslag uit Gouvernementsdienst en Vermaes' overplaatsing naar Salatiga ten gevolge gehad, doch
Dora had Benkoelen niet verlaten voor de plaatsvervangster
aldaar was aangekomen, hetgeen een groot- drie maanden
geduurd had. Nu woonde zij reeds twee maanden in haar
eigen huis te Salatiga, aan de eene zijde beschaduwd door
hooge Djoewarboomen, aan de andere zijde uitziende op een
overdadige weelde van bloemen in allerlei soorten, die lafenis
vonden in het driftig over steenen kletterend stroompje, zooals er zoo vele zijn daar aan den voet van het gebergte. Dora
voelde zich gelukkig in haar huis op de vroolijke lichte plaats
Salatiga. Zij ging op in haar omgeving en Vermaes was er
iederen dag weer verwonderd over, hoe zij in zijn huis als
't ware tooverde. Ook hij was gelukkig, dat zijn Dora Indie
nu begon lief te krijgen, maar hij wilde haar nog meer
laten zien; hij wilde haar het groote oude Indie doen
kennen en daarom had hij haar medegenomen naar het
Diengplateau.
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„Nietwaar, Regent, dat is wel zeer de moeite waard?”
vroeg hij.
„Het is het oudste van ons Java," zeide de Regent. „Er
gaan niet zooveel bezoekers heen als naar de Boroboedoer of
naar de Duizend Tempels, maar eens, eeuwen geleden, was
het Diengplateau de plek waar iedere Javaan heenreisde om
zegen op zijn werk te krijgen. Trappen in het gebergte leidden
erheen en bij de heilige Tjandi's van de zonnekoningen, van
Ardjoena en zijn vier broeders, offerden de pelgrims."
„En nu?" vroeg Dora. „Gaat er nu niemand meer heen?"
„Misschien een enkele, Mevrouw, misschien een koelie, die
wat rijst of een sirihpruim offert. De tempels zijn ruinen, de
rozen groeien er over heen. U zult ze zien."
„Er zijn meer Javaansche ruines, waar rozen over heen
groeien," zeide Vermaes.
„De rozen der beschaving?" vroeg Dora.
„0, ja," zeide de regent. „Dat is een goede vergelijking.
U zult het zien, hoe de steenen van die tempels nog hardnekkig aaneen blijven. Zij staan daar eeuwen en eeuwen en
zij vergaan niet, maar men ziet ze bijna niet door de overwoekering van planten en bloemen. Het oude Java ligt daar
begraven. Dit is de reden, dat ik daar dichtbij mijn landhuis
heb. Mijn vrouw voelt daarvoor en koos de plek."
Het viel Dora op hoe de stem van den Regent lets teeders
kreeg, als hij over zijn vrouw sprak en zij bracht d„arom het
gesprek weer op de Raden-Ajoe.
„U zoudt haar moeten leeren kennenr zeide de Regent.
„Het is jammer dat haar gezondheid zoo slecht is den laatsten
tijd, maar hoe graag zou zij u anders in onze Kaboepaten op
Rembang willen ontvangen."
„En nu, zou het nu niet kunnen?" vroeg Dora schuchter,
bang te veel te vragen.
De regent dacht even na en zeide toen hartelijk: „Ik denk,
dat het haar heel goed zou doen, Mevrouw, met een vrouw
als u te praten. Het zal haar een vreugde zijn — maar ik
moet haar voorbereiden. Als u dan de tempels op de Dieng
gezien beef t, wilt u dan op den terugweg bij ons in het landhuis afstappen?"
Toen Dora en haar man hun avondwandeling maakten
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door de droomerige bamboelaantjes van Wonosobo, waar
klaterende beekjes de manestralen als diamanten deden huppelen, langs reusachtige waaierpalmen, die hun vorstelijke
schermen tegen de zachte lucht opstaken, bespraken zij het
plan van den Regent van Rembang.
„Was het niet al te onbescheiden van mij?" vroeg Dora.
„Een beetje onbescheiden was het wel," zeide hij. „De Javanen zijn zoo uiterst beleefd, ze zouden zooiets nooit weigeren, maar je behoeft je niet ongerust te maken, Dootje, ik
geloof, dat de Regent van Rembang iemand is, die meent
wat hij zegt. Bovendien, hij weet dat je Kartini goed kent en
over haar wil zijn vrouw altijd hooren, dat heeft hij me eens
verteld . . ."
En nu waren zij terug van hun uitstap naar het Diengplateau en genoten van het uitzicht, dat het landhuis van den
regent op het lager gelegen Temanggoen bood. Zij waren des
avonds aangekomen en nu bij het morgenkrieken riep Vermaes zijn vrouw naar buiten onder de veranda. „Kom eens
zien, Do!"
Dora kwam, nog gehuld in haar kimono, hoewel het frisch
was. Zij pakte Frans' arm. „O, hoe ... hoe mooi!" Het was
eigenlijk niet overweldigend, het was een wonder, dat zich
langzaam voor hun oogen ontrolde — een onafzienbaar dal,
half nog in nevelen, half in fijne kleuren, reeds losgemaakt
uit den ochtenddamp en daar omheen, ver, ver en dicht bij,
de bergen, blauwe reuzen, die de wolkengevaarten van zich
of deden glijden. „Daar rechtuit," wees Frans, „tusschen die
twee toppen daar, is de Dieng." Daar waren zij geweest, drie
dagen ... als een droom waren die dagen voorbijgegaan.
Verbeeldde ze het zich of kon Dora werkelijk dat onmetelijke
plateau zien, de ver uit elkaar liggende tempels, die van
Ardjoena, van Bima, van Mangkoeta met hun smalle ingangen en hun donkere ruimten, waarin vroeger zeker bij een
heilige Caneca of een Agni op zijn rijdier gerlferd werd? En
kon zij van hier dat vreemde melkwitte me, r zien tusschen
zijn kale oevers? Kon zij den rook bespeuren van de giftige
zwavelbronnen? De grauwe heuvelachtige vlakten, waar
wilde paarden met golvende manen verloren heendraafden?
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Een mengelmoes van schoon- en leelijkheid was het geweest,
daar in die vreemde oude wereld. Geurende rozen om oude
steenen, stille beelden in vochtige schaduw, weelderige planten en bedwelmende, verstikkende dampen. 's Avonds de
ijzige koude, die mensch en dier een schuilplaats deden zoeken, de dieren in holen, de menschen bij een brandende
kachel in huis en 's nachts onder de dekens. Toch waren het
heerlijke avonden geweest, daar in het kleine hotel, zij met
Frans alleen, die haar de legenden en sagen van het Diengplateau verteld had. 's Morgens de plechtige stilte en de
doorbrekende zon, die die oude wereld kuste.
„0, Frans," zeide ze zacht, „wat heb je me veel laten zien!
Nu begrijp ik jets van het oude Java."
Hij legde zijn arm om haar schouders. Hij zou zoo wel altijd
willen blijven staan en kijken en genieten, met haar naast zich,
die hij al die jaren gewenscht had naast zich te hebben.
„Toch," zeide Dora weer, „verlang ik zoo naar ons huis, ons
kleine huis in Salatiga."
„Wij gaan er gauw heen," zeide hij, „overmorgen vind
je niet?"
Zij knikte. Een huisbediende in gebukte houding kwam de
rnorgenkoffie aanbieden. Zij genoten er van in hun groote
krossie malas en gingen zich daarna kleeden. De Raden-Ajoe
wachtte haar gasten in de ruime binnengalerij. Zij was een
nog jonge vrouw met een zwak uiterlijk. Twee kle i ne meisjes
van vier en zes jaar speelden in een hoekje. Het allerkleinste,
een jongetje van drie maanden, werd door de baboe onder
een beschuttend zonnescherm naar buiten gedragen. De
Raden-Ajoe verontschuldigde zich slecht Hollandsch te
spreken. Zij verzocht vriendelijk, dat Dora haar eigen taal
zou gebruiken, die zij wel verstond, maar voegde er bij dat zij
zelve Maleisch zou spreken. Wanneer de heeren er bij waren
kon het javaansch dienst doen als middel om elkaar beter
te begrijpen. Doch wonderlijk, het begrijpen ging best! Het
begrijpen was er onmiddellijk tusschen deze twee vrouwen,
de blanke en de bruine, die als middelpunt van het gesprek
hadden: Kartini. De Raden-Ajoe vroeg verlof zich weer, gedurende het gesprek, op haar dampar, haar lage rustbank te
mogen zetten en noodigde Dora uit naast haar plaats te
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nemen, doch Dora wilde, dat haar gastvrouw het zich zoo
gemakkelijk mogelijk zoude maken, en zette zich op een
pouffe bij haar. Soms kwamen de kleintjes bij Dora en legden
een stuk speelgoed in haar schoot, dat zij dan bewonderde
tot haar een ander gebracht werd.
„Ik laat de kleintjes niet alleen thuis," ze ; le de RadenAjoe. „De drie oudsten zijn op Rembang gebleven, omdat
zij naar school moeten. 1k hoop, dat de bedienden goed voor
hen zorgen, maar liever had ik hen hier ook bij me." Ja, zij
verlangde naar huis, verlangde weer beter te zijn, maar zoolang de koortsen niet geheel geweken waren, wilde haar man
niet dat zij thuis kwam.
„En wilt U mij nu eens van Raden-Adjeng Kartini vertellen?"
Dat deed Dora gaarne — en hoe warm en vol lief de vertelde ze, niet alleen van Kartini maar ook van haar zusjes,
die zoo lang haar leerlingen waren geweest. — Zij had haar
immers van klein af gekend? De Raden-Ajoe viel haar niet
in de rede, maar toen Dora zweeg, vroeg zij: „Zoudt U
denken, dat zij het vol kunnen houden?"
Dora zag naar het donkere smalle gezichtje van de jonge
vrouw. — Wat bedoelde zij? en de Raden-Ajoe lichtte toe:
„Nooit te zullen trouwen?"
„0," zeide Dora, „dat weet ik niet, maar Kartini is niet
tegen het huwelijk." En nu lachten Dora's oogen. „Ik zou U
haar brief kunnen laten lezen, toen ik getrouwd ben. Zij
heeft een groot, heerlijk ideaal van het huwe' jk."
„Maar een ideaal, dat niet met onzen adat strookt en
daarom vraag ik mij af: Zal zij vol kunnen }louden?" Dora
zag de groote, schitterende oogen van de Raden-Ajoe op zich
gevestigd en zij luisterde geboeid naar de stem, die zeide:
„Mevrouw, U weet niet hoeveel oogen op haar gevestigd
zijn, hoeveel harten er voor haar kloppen, hoeveel vrouwen
er op haar wachten. Als zij maar vol kan houden en ons tot
voorbeeld kan zijn."
„U zoudt dus wenschen," vroeg Dora veibaasd, „dat
Kartini en haar zusters niet trouwden?"
,,Neen, neen, ik zou wenschen dat zij wel trouwden, maar
met mannen, die denken zooals zij, met mannen die zij
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kennen en liefhebben. Er moeten er zoo zijn. Ik weet dat er
jonge Javanen zijn, die hun bruid ook eerst willen kennen. —
Het zijn de ouden, die zich daar tegen verzetten. 0, als
Kartini zich maar met jongeren in verbinding kon stellen,
dan zou de geheele Javaansche wereld veranderen, dan zouden er niet zooveel ongelukkige vrouwen zijn als er nu zijn
in mijn land . .."
„En toch," ging zij voort na een oogenblik zwijgen, „toch
ken ik een der ouderen, die zoo denkt als Kartini, dat is de
Regent van Soemedang Ario Soeria Atmodjo. Hij heeft maar
een vrouw, zijn Raden-Ajoe en helaas maar een kind, een
doch ter."
„Dus geen stamhouder, geen opvolger?" vroeg Dora.
„Aileen een kleinzoon, daarop heeft hij alle hoop ..."
„En toch?" vroeg Dora, „toch houdt hij vol? Wil hij slechts
een vrouw hebben, maar dat is prachtig!"
„Ja," zeide de Raden-Ajoe, „U hebt gelijk. Wij vinden het
prachtig, maar de anderen, o, de anderen bespotten hem."
„Maar U zelf toch, Raden-Ajoe, U is nog orider die oude
wetten getrouwd en U . . . ?" zeide Dora schuchter.
„Ik ben gelukkig," zeide de Raden-Ajoe zacht, „heel gelukkig. Ik zou Kartini dit geluk toewenschen — maar dat
heeft Goesti Allah gedaan. Hij heeft mij zulk een goeden
man gegeven ... maar ik was toch zeer opstandig en mijn
Soedora, de Raden-Ajoe van Koetoardjo ook, zij was ook
opstandig, evenals ik — maar wij moesten ons buigen voor
den adat, en Goesti Allah heeft haar ook een man gegeven,
die het goede wil. Maar wij willen zoo graag anders voor
onze kinderen, en voor de duizenden vrouwen in de Vorstenlanden, die lijden, en als Kartini en andere jonge vrouwen
nu weder, zooals wij, buigen voor den adat daar, verandert
die adat nooit! Er moet een voorbeeld komen. 0, ik bid voor
haar, dat zij vol kan houden, dat zij kracht mag krijgen .. .
Kent U het verhaal van de vrouw Fatima?"
Neen Dora kende dit verhaal niet.
De Raden-Ajoe deed het verhaal met koortsige ogen.
Toen Fatima, de dochter van den Profeet, gezegend zij
zijn naam, vernam, dat haar echtgenoot een tweede vrouw
gekozen had, vroeg de Profeet haar, wat zij hierover to
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zeggen had. Fatima antwoordde: „Niets Vader, niets heb ik
te zeggen!" doch de bladeren van den pisangbooni, waartegen
zij leunde, verwelkten opeens terwiil zij sprak.
En weder vroeg de Profeet. „Hebt gij mij niets hierover te
zeggen Fatima?" En weder antwoordde Fatima „Niets
Vader, niets."
Toen gaf de Vader haar een rauw ei en verzocht haar dit
tegen haar hart te drukken. Toen hij haar het ei terug vroeg,
brak hij het open en zie het was gaar!"
Het is een oud verhaal en zoo is het nog ...
De Raden-Ajoe leunde in haar kussens en sloot de oogen.
Dora was bang, dat het vele spreken haar gastvrouw vermoeid had. Zij stond op en trad, gevolgd door de twee kleine
meisjes naar de voorgalerij; daar zette zij zich op een lage
bank en de twee kleintjes kropen bij haar en vroegen de
mooie Mevrouw om een verhaaltje en de mooie Mevrouw
vertelde zoo goed en kwaad het ging in het Maleisch het verhaal van den kidang in het woud, heel zacht, want de moeder
lag nog altijd met gesloten oogen, daarbinnen. Of zij sliep?
Niemand wist het!
Toen Dora en haar man weder thuis waren in hun eigen
klein gezellig huis, beleefden zij in gedachten nog vele malen
hun heerlijke reis naar het Diengplateau. Dora had zich de
foto's aangeschaft van al die oude tempeltjes en ook van de
goden daarbinnen; die van de wijze Ganeca, het beeld met den
olifantskop, dat zijn slurf in den nap der ecuwige wijsheid
steekt, had een eereplaats op haar schrijftafeltje. Het was of
zij de stilte van die verlaten bergwereld weder waarnam, als
zij naar die afbeelding keek, of zij de vlakte weder zag, waar
de wilde paarden met hun vliegende manen galoppeerden, of
zij den zachten geur der rozen rook, die langs de steenen
groeiden en dan zat zij weer in gedachten aan het rustbed van
die jonge donkere vrouw, die haar het verhaal van Fatima
had verteld.
Hoe leefde zij, Dora nu in Indie! 0, zij kende het nog lang
niet, dat begreep zij; slechts op een kier stond de deur voor
haar open, die toegang tot de Inlandsche wereld zou geven;
maar zij zou wachten, wachten en misschien helpen als zij
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kon; er zou een taak voor haar zijn en Frans zou haar helpen
die taak to vervullen. Als zij Frans niet had, als zij zijn
hand niet had, die haar steunde en den weg wees en niet zijn
hart, zijn warm kioppend hart had! Dat hart was vlak bij
haar. Zij legde haar hoofd tegen Frans' schouder en hij streek
met zijn hand door haar blonden krulkop.
„Wil je weer terug naar Holland?" vroeg hij met een
glimlach.
„Later," zeide ze, „veel later" en ook zij lachte door haar
tranen heen.
Er was een boodschap gekomen in Kampong Blakan Goenoeng. Pak Singo of jonge Singo moest dadelijk op de Kaboepaten bij den Toewan Regent komen. Pak Singo vond het
beter dat zijn zoon, de nu zestienjarige Singo, ging en dezc
rees dus van zijn werktafel op, liep de werkplaats uit, waschte
zich bij den put, deed binnen een andere sarong en ander
baadje aan, bracht zijn hoofddoek in orde en stapte weldra
den weg op naar de rivier, waar het kleine prauwtje hem
overzette. Singo was er zeker van, dat het weer over een bestelling ging. Hij had er al lang op gewacht en hij was er
blij mede, want nu zou hij dan toch gelijk krijgen dat de
Raden-Adjeng hen, de houtsnijders, niet vergat. Pak Kerto,
nu een heel oud mannetje, die geen streep meer zetten kon
met zijn bevende hand, had voorspeld dat, nu hun kunst bij
de Orang-Blanda gekomen was, de zaak niet „trang" meer
was. 0 ja, er zou volop werk komen, maar dan zou men weer
vergeten worden; als de Raden-Adjeng eens ging trouwen,
wat toch stellig wel gebeuren zou, dan zou niemand meer
naar de houtsnijders omkijken — maar had Pak Kerto gezegd: „Dan maken we alleen maar dingen, die uit het hart
komen en niet die ons opgedragen worden." De jonge Singo
had toen geantwoord, dat Pak Kerto een oude zeurpiet was
en alles uit het hart moest komen, wat door de Raden-Adjeng
opgedragen werd en dat dit altijd zoo zou blijven, want dat
de Raden-Adjeng, Kampong Blakan Goenoeng nit, vergeten
zou, ook al ging zij trouwen. Maar toen waren er toevallig
in vele maanden geen bestellingen meer gekomen. Singo had
vernomen dat de goudsmeden en schildpadbewerkers van de
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omliggende dessa's veel werk hadden gekregen van de RadenAdjeng. Hij had het verzwegen. Hij wilde het niet weten,
niet voor zijn varier, niet voor Pak Kerto — vooral niet voor
Hadji Wizaro, den man die naar Mekka was geweest en die
telkens waarschuwde, dat het gevaarlijk was Waijang-poppen
uit te beelden. Stond er niet in den Koran ... ? Ja, Singo
moest het gelooven. Hij had op de dessaschool veel uit den
Koran leeren lezen, h!j kende vele woorden uit zijn hoofd —
maar wat zij beteekenden, wist hij niet. Het was een vreemde
taal, die alleen de priester verstond en Hadji Wizaro was nu
een heilig man en verstond nu ook wat de priester verstond.
Dat spreekt vanzelf. Als men in Mekka geweest is en den
steen van den Profeet gekust beef t, dan begrijpt men opeens
alles, al is men slechts een gewoon mensch uit de kampong,
zooals Wizaro inderdaad was, Singo twijfelde er niet aan,
maar hij kon, neen hij kon niet gelooven dat het slecht was
Wajang-figuren te teekenen. Hoe kwamen al die afbeeldsels
dan over heel Java? Zij waren op het Dienggebergte te
vinden en overal waar Hindoe-tempels waren. Singo was
eens mede genomen door een Wedono naar den grootsten der
tempels, de Boroboedoer, en daar had hij ook beelden gezien,
beelden op de muren en beelden los alleen; tot boven aan toe,
waren de beelden, neen geen wajang-figuren zooals hij ze
teekende, maar Boeddhabeelden. De wedono had Singo van
dezen grooten Wijze, een prins, verteld en hij had gezegd:
„Dit is alles door Javanen gemaakt. Dat was ons oud geloof
voor de Islam kwam." 0, Singo wilde dat hij in dien tijd
geleefd had, toen de Javanen zulke hooge heerlijke tempels
bouwden en het was alsof hij zooeen uit den ouden goeden
tijd geweest was, toen hij met den wedono, nog een anderen
tempel betreden had, de heilige Mendoet, dicht bij dien
grooten tempel, de Boroboedoer. Daar, in de Mendoet, waar
slechts een lichtstraal van boven viel, was het zoo stil en
plechtig geweest. Er stonden drie hernelhooge Boeddhabeelden. De eerste groote Boeddha was in het midden gezeten.
Singo had gezien, dat de Wedono als hij rechtop stond
precies tot de knie van den Boeddha kwam; de anderen zaten
aan weerszijden en waren Boddhisatwahs, ook heilig maar niet
zoo heilig als de middeiste- en Singo was toen, evenals de
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Wedono, in silohhouding gezonken en had zijn sembah gemaakt. Toen was Singo een Bier Javanen geweest uit den
ouden, ouden tijd! Waarom zou het slecht zijn, afbeeldsels
van menschen en goden te maken? Waarom zou het ongeluk
brengen? Waarom verbood de Islam het? Pak Kerto en Hadji
Wizoro leken hem klein en onbeduidend toe, als hij dacht aan
den dag op den Boroboedoerheuvel en in de heilige Mendoet.
Singo snoof den zeewind op, die over de Japararivier
kwam aangestreken. Zijn neusvleugels gingen wijd open.
Astaga, hij was een Javaan, een Javaan, misschien eer,
Hindoe uit Voor-Indie! Hij voelde in zich die oerkracht,
dien doordringenden golfstroom die hart en hoofd bezielden,
die hem de gebaren, de beweging van den danser verleenden,
die zijn smalle bruine hand bestuurde bij het scheppen van
zijn Ardjoena. Want Ardjoena was altijd zijn held gebleven
van kind of aan. Toen hij nog op zijn karbouw het veld
inging, had hij Ardjoena geteekend op den muur of in het
zand. Toen wist hij nog niet wie of wat Ardjoena was. Nil
wist hij het. Nu kende hij hem, de Groote, de middelste der
Zonnezonen, die alles overwint door zijn geestkracht. Neen,
dit stond niet in den Koran — dit had hij geleerd uit andere
boeken, de meesten geleend van de Raden-Adjeng. En wat de
Raden-Adjeng deed was goed en gezegend.
Hij was nu aan de andere zijde van de Japararivier. Hij
ging door het eerste visschersdorpje heen, volgde d1/4:n grooten
weg en bereikte de groene aloon-aloon. Buigend voor den
Wachter bij de Paseban, ging hij de ingang binnen. 0, hoe
goed herinnerde hij zich den dag, waarop hij met zijn vrienden eens verjaagd was van daar. Nu mocht hij er binnen
gaan, als was hij een magang of een pratjoerit. hij nam de
punt van zijn sarong even op, om netjes weer ineen te
hurken daar op zijde van de galerij en eerbiedig aan een der
bedienden zijn aankomst mee te deelen. „Dat Singo uit
kampong Blakan-Goenoeng er was."
Singo uit kampong Blakan-Goenoeng moest binnen komen.
De Brie Kaboepatenmeisjes zaten bij elkaar in l'un werkkamer. Een Hollandsche dame was bij haar. Zij sprak met
de Raden-Adjeng de taal, die hij niet verstond, maar zij
scheen veel belang te stellen in de houtsnijkunst, want zij
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vroeg er veel over aan de Raden-Adjengs, die haar vragen
weer in het Javaansch aan Singo deden. Maar het was niet
om met de .Hollandsche dame te spreken, dat Singo ontboden was, neen Raden-Adjeng Kartini zeide dat er een bestelling was en wel een zeer bijzondere — een doos om
portretten in te bewaren van alle Toewan Regenten van de
Negri- Java. De maat was precies opgegeve A en daarnaar
moesten eerst de teekeningen gemaakt worden. Bij de doos
zou een koker worden aangeboden, waarin de oorkonde zoude
gedaan worden met de namen der gevers. De doos en de
koker waren een present voor de Radja in de Negri-Blanda,
de jonge koningin, die pas in het huwelijk was getreden.
„Het is een groote eer Singo, dat de Toewan Regenten,
de houtsnijders van Kampong Blakan Goenoeng daarvoor
hebben uitgekozen en mij om het je te zeggen en met je te
overleggen."
Singo bracht nogmaals de sembah en zeide zacht: „Inggih
Bendoro," het was een groote eer en hij dankte de RadenAd jeng zeer.
Nu werd er overlegd welk soort hout voor doos en koker
gebruikt zou worden, of de deksels met Wajang figuren
zouden overdekt worden en de zijkanten met bladermotieven
en toen alles afgesproken was, ook welke dag Singo zou
komen met zijn teekeningen en het uitgekozen hout, vroeg hij
verlof om te gaan, bracht zijn groet aan de drie RadenAdjengs en de Hollandsche dame en ging met lichten tred
naar buiten, waar de oude Kromo, die bezig was den grond te
wieden, hem glimlachend „Oentoeng Sekali, Kang," toeriep.
Singo bedankte hem. Kang, „Vriend" noemde Kromo hem
nu, dat was wat antlers dan zijn vroeger „Ondeugd" en
„Dief" en de oude man wist niet eens welk Oentoeng, welk
geluk Singo beschoren was, een present te maken voor de
groote Radja in de Negri-Blanda! Singo liep een beetje
trotsch op zijn onderscheiding door, hij geleek wel een
Raden-Mas, zooals hij daar ging over het grasperk, langs het
breede pad dat naar de Kaboepaten uitgang voerde. Hij
werd nagezien door een paar koopvrouwtjes, die onder de
schaduw van den Ketapanboom aan den weg zaten met hun
stalletjes. Wah! was dat niet Singo uit Kampong Blakan
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Goenoeng? Hij geleek wel een jonge vechthaan, een echte
overwinnaar met glanzende veeren!
Niet alleen de koopvrouwtjes aan den weg, of Kromo
hadden Singo nagestaard, ook de Hollandsche dame, die bij
de Kaboepatenmeisjes te gast was. Kartini had haar wel iets
verteld van Pak Singo en diens zoon, maar nu zij dien slanken
jongen daar zag gaan kon zij niet nalaten te zeggen: „Een
echte Javaan. Dat is dunkt me het type — en heel anders dan
in de Soendalanden."
ja," zeide Kartini. „Wij zijn hier anders dan in het
Westen. In Midden- Java vind je nog het type van ons oude
Hindoeras. In alles vind je het terug, in onze taal, in onze
muziek, in onzen dans. 0 Annie, ik hoop zoo, dat we je nog
veel kunnen laten zien hier. Wij leeren zooveel van jou, we
moeten je daarvoor ook iets teruggeven."
Annie zag haar glimlachend aan. „Wat ben je bescheiden
Ni, wat je leeren noemt is niets dan een beetje leiding geven;
jullie zijn al zoo knap. Ik sta er versteld van, wat jullie al
niet weten!" Nu lachte het Klaverblad hartelijk. Veel weten?
Was het maar waar! Annie zou eerder versteld staan van
hun domheid en zeker ook versteld staan van hun eigenwijze plannen.
ja, van die plannen had Annie te Batavia al gehoord door
den Directeur van Onderwijs. Roekmini wilde teekenen en
schilderen leeren, Kardinah pianospelen, Kartini wilde haar
hulpacte halen en onderwijzeres worden. „O, Ni wil meer
Annie!" zeide Roekmini. „Eigenlijk wil ze dokter worden en
dat is toch een prachtig plan Annie? Geen vrouw in de
Kampong wil zich door een man-dokter laten behandelen;
een vrouw-dokter en dan een Javaansche, die de taal
en de gewoonte kent, zou een zegen zijn voor ons yolk."
„Maar het gaat niet, zegt iedereen," viel Kartini haar zusje
in de rede. „Er kunnen geen meisjes op de Inlandsche artsenschool studeeren. Zij worden er niet toegelaten. Om dokter te
worden zou ik naar Holland moeten, is het niet Annie?"
Annie moest dit toeslemmen, ja maar... en zij aarzelde
even, zou zij het zeggen? „Nu?" vroegen drie paar donkere
oogen, want Ni, Roekmini en Kleintje zagen haar alle drie
vragend aan.
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„voor al die vakken, voor kunst, zoowel als voor studie,
moet je eigenlijk naar Holland. Je bereikt hier nooit wat je
daar zoudt bereiken. Ja, dat "is zoo!” Annie zag de drie
donkere hoof den buigen, maar Ni richtte het hare weer op
en zag de nieuwe Hollandsche vriendin met haar gloedvolle
oogen aan.
„Annie, dat is een groote strijd voor ons. Jat zullen onze
ouders nooit toestaan. Daarom heb ik nu nog alle hoop op
dat, wat Mijnheer Abendanon voor ons doet — meis jesscholen voor het Inlandsche onderwijs openen, en (le school
voor Regentsdochters — dat is een groote stap — die beide
tegelijk. Als de regentsdochters het voorbeeld geven, zullen
de anderen volgen. Als ik dokter werd, zie je, dan kan ik
ook voor mijn yolk werken, daarom wilde ik dat zoo graag.
Maar als onderwijzeres kan ik dat ook — later meisjes opvoeden tot vrouwen, die weten wat zij willen."
„Je zoudt dan zeker voor je yolk kunnen werken," viel
Annie haar bij, „en je zoudt de studie daarvoor hier kunnen
doen, Ni."
„Maar wij," zeide Roekmini, „wij blijven dan ook hier. We
gaan nooit zonder Ni naar Holland — niet waar Kleintje?"
Kleintje schudde ontkennend haar hoofd je — „nooit, dat
doen wij nooit en . . ." Zij hield op en begon met ijver haar
borduurwerk op te rollen, om een nieuw stuk te beginnen.
„Wel?" vroeg Annie, „en ... en wat nog meer, Kleintje?"
„Een heeleboel," zei Kleintje — en Annie zag hoe haar
glinsterende oogen nu opeens op die van Kartini geleken. „Ik
wil dan naar Modjowarno gaan, om daar op b eleid te worden
voor vroedvrouw, en dan wil ik ook goed leeren koken en
alles weten wat een huisvrouw weten moet. Ik kan immers
toch altijd pianospelen als ik wil, maar dat is alleen voor
mezelf, het andere is voor ons yolk."
„0, Klein, Klein," zeide Ni en zij sloeg haar arm om zusjes'
schouder. „Je bent lief en zoo wijs! Naar Modjowarno, naar
de Bervoets, ja daar kunnen we heen als het andere allemaal
niet lukt."
' ,Maar waarom zou het niet lukken?" vroeg Annie. Zij had
het volste vertrouwen in den Directeur van Onderwijs en
ze hoopte zoo, hoopte zoo voor het drietal, dat ze beloond
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zouden worden voor hun ijver en weetgierigheid. Te
Semarang logeerend, had zij haar overplaatsing als onderwijzeres naar Japara vernomen, doch eerst na de groote
vacantie in Augustus zou zij haar nieuwe betrekking aanvaarden. De Resident van Semarang had haar aangeraden,
daar zij nu niet ver of was, kennis met haar nieuwe standplaats en vooral met de regentsfamilie te maken, voor wie
zij wellicht veel zou kunnen zijn. Hij had haar hoffelijk een
plaats in zijn reiswagen aangeboden, daar hij toch de afdeelingen ging bezoeken en zoo was Juffrouw Glaser nu reeds
eenige dagen de gast van de Kaboepaten. Hier leerde zij het
drietal in haar eigen omgeving kennen en was in die enkele
dagen reeds de vriendin van haar geworden. Inderdaad had
zij de regentsdochters een half jaar geleden te Buitenzorg gezien, maar vluchtig was toen de ontmoeting geweest, het was
op een diner ten paleize van den Gouverneur-Generaal. Zij
stonden naast elkaar, de drie donkere zusjes, klein, slank,
eender gekleed in haar lichtblauw zijden kabayas met zilver
omzoomd, in hun kostbare sarongs, de voeten in gouden
muiltjes gestoken en zij werden omringd en aangesproken
door ontelbare heeren en dames. Annie Glaser had nauwelijks met haar kennis kunnen maken en nu, zie, nu zou zij
haar in huis leeren kennen, in haar nabijheid wonen en haar
helpen bij haar studie, want dit stond bij haar vast, zij zou
de dochters van den regent zooveel mogelijk helpen. Alle
leerboeken, die noodig waren, zou zij uit Batavia meebrengen,
Dat het plan, naar Holland gaan, zou doorgaan betwijfelde
zij sterk, want daar was geld voor noodig, veel geld, wanneer zij er op stonden te samen te blijven! Roerend vond
Annie de onderlinge trouw van die zusters. De twee dagen,
die zij hier had doorgebracht, bevestigden de verhalen van
de vrienden die de meisjes nu al te Batavia hadden, van
den Directeur van Onderwijs en zijn vrouw, van den Heer
en Mevrouw de Booy uit Buitenzorg, van Dr. Adriani den
beroemden taalgeleerde van het bijbelgenootschap. Met alien,
dat wist Annie Glaser, was Kartini in correspor–lentie en
briefwisseling na haar bezoek aan Batavia, vol verwachting over de dingen die komen zouden, de scholen voor
inlandsche meisjes, de scholen voor regentsdochters! Maar
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als het eens alles een teleurstelling werd voor die lieve
Kartini met haar warm hart. o hoe moeilijk zou het dan zijn
hen moed in te spreken. Ja, juist voor zulk een moeilijken tijd
moest er gezorgd worden dat het roer kon worden omgegooid,
dat de meisjes er iets antlers voor in de plaats zouden hebben.
Toen Annie zich dien laatsten avond in de Kaboepaten te
slapen legde, want morgen zou de Resident haar weder mede
terugnemen, lag zij lang wakker. Hoe veel plannen gingen
haar door het hoof d! Teekenen met Roekmini, musiceeren met
Kardina, studeeren voor de hulpacte en Fransch bijvoorbeeld
met Kartini! En zij dacht dan vele mooie boeken, die zij met
haar zou lezen; zij hadden om Fransche boeken gevraagd.
Daudet, Coulevain, Pierre Loti . . . en van muziek? Zij zou
meebrengen de quatre-mains van Haydn, Mozart .. .
Hoor, daar sloeg eei. toke — Annie telde. Zeven keer! 0,
dat was goed, zeven was het geluk aanbrengende getal —
maar nu kwam toch de slaap over haar — de nacht ontfermde
zich over haar jong vurig denkleven en voerde haar heen
naar den droom, waar het paleis van Buitenzorg met zijn
marmeren zalen aan den lotosvijver verrees en menschen
spraken over scholen voor regentsdochters en wijze dingen
verkondigden over Javanen, die houtsnijkunst maakten met
waijang-figuren en bladermotieven, maar dat alles versmolt
in een menuet van Mozart .. .
Toen Annie Glaser, de nieuwe vriendin -ertrokken was,
zette Kartini zich dien morgen aan haar lage schrijftafel, want
de correspondentie had die dagen stil gestaan en hoeveel
brieven wachtten niet op antwoord? „Lieve Hilda," schreef
Kartini's pen en met dezen naam rees voor haar geest de
heerlijke tijd te Buitenzorg weer voor haai op. Hilda was
Mevrouw de Booy, de ad judantsvrouw, die zij op het diner
van den Gouverneur-Generaal had leeren kennen. Met haar
had zij en de zusjes den grooten Plantentuin gezien, die aan
het paleis grensde. Zij hadden er den ganschen morgen gedwaald door de hooge lanen, langs de vijvers, langs de
vreemde afdeeling der agaven, langs de rozentuinen en dan
te denken dat alle soorten van boomen en planten hier verzameld waren en de milde koelte, die hier onder deze hooge
reuzen hing — en was het niet als een droom daar bij den
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grooten lotosvijver te verwijlen, waar de roze en witte
Nyenphea op haar bladeren rustten? De kleine zoon van
Hilda kon men gemakkelijk op zoo'n blad zetten, maar zij
droegen den kleinen man om beurten in haar armen, totdat
hij tenslotte niet meer in het sportkarretje wilde! Kartini's
oogen glinsterden als haar gedachten naar dat heerlijke
Buitenzorg gingen, maar om haar mond kwam eeL droevig
trekje, want juist dat verblijf te Buitenzorg had haar teleurstelling gebracht. Zij had niet met Mevrouw Rooseboom alleen
kunnen spreken! Noch op het bal, noch op de receptie, die
zij ook had bijgewoond, noch aan het diner. 0, hoeveel had
Kartini niet willen geven als zij met de hoogste vrouw van
het land over de belangen van haar wereld had kunnen
spreken! Was zij maar een oogenblik met mevrouw Rooseboom alleen geweest, dan had zij zeker wel durven vertellen
van haar idealen, zooals zij dat met Mevrouw Abendanon en
ook met Mevrouw Hilda de Booy en met dokter Adriani had
gedaan! Hilda had beloofd met Mevrouw Rooseboom te
spreken en als zij dit beloofde, dan deed zij het — en daarover schreef Kartini nu aan Hilda. — Wat had Mevrouw
Rooseboom gezegd? Zou mevrouw denken, dat het plan van
den Directeur van Onderwijs wel doorging?
Krak, zeide het opeens onder Kartini's hand. Zij hield een
halven pennehouder tusschen de vingers. Haar pennehouder
gebroken! Hoe was het mogelijk! Haar oude trouwe pennehouder! Hoe nu! Mocht zij niet doorschrijven? Was dit een
teeken? Zij zat nog met het halve stuk in de hand, toen
Roekmini binnenkwam.
„Wat is er Joe-Joe?"
„M'n pennehouder gebroken! Wat moet ik nu d ,en?"
„Een anderen nemen, Joe," zeide Roekmini en ze lachte.
„Ja," zeide Ni, „natuurlijk, maar hoe is 't mogelijk, he?
Zoo opeens kapot. Ik dacht dat hij zoo trouw was."
„Trouw? Ja, maar dat ouwetje kon zeker niet meer! Blijf
maar eens trouw, als je het niet meer kunt en je schrijft ook
zooveel, hij kon je niet bijhouden."
„Ja," zeide Ni, „je hebt gelijk — ik zal een anderen
halen," maar toen zij opstond kwam de oude Embo-Doela
binnen, maakte een sembah en zeide: „De Raden-Ajoe laat
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vragen of een van de Raden-Adjengs nu bij den Kandjeng
Toewan Regent wil komen zitten. De Kandjeng Toewan
slaapt."
„Ik zal gaan!" zeide Kartini. „Ja ik zal gaan!" Gelukkig
dat Vader eindelijk sliep!
_
Reeds vier weken was de Regent ziek. Eigenlijk hadden
alien opgemerkt, was hij niet goed geweest val. het oogenblik
af, dat hij en de zijnen uit Batavia waren thuisgekomen.
Slapeloosheid vooral plaagde hem, zoodat dokters' advies was
ingewonnen, die absolute rust beval. De Regent had zich
daar eerst tegen verzet — hij kon niet rusten, hij wilde niet
rusten! Maar Soewitro, die hem als schrijver reeds veel uit de
handen nam, had zijn Kandjeng Toewan weten te overtuigen, dat het noodig was en hij met den patih samen de
zaken zoo zou behartigen dat de Regent gerust kon zijn. En
nu sedert een groote week lag de Regent stil in zijn kamer.
Hij wilde altijd iemand bij zich hebben, hoewel de dokter
aanbevolen had niet met hem te spreken. Eigenlijk was die
gedwongen rust een ware marteling voor den patient geweest. De slaap was nog niet gekomen en de rust was nog
geen rust geworden! Maar nu! „De Kandjeng Toewan sliep,"
had Embo-Doela gezegd. 0 Goddank! Goddank — Kartini
trail zachtjes binnen. Het was half licht in de groote kamer,
waar de jalouzieen gesloten waren. Haar varier lag op een
rustbank, dicht bij het raam. Kartini zette zich op een laag
stoeltje neer. Het was te donker om iets te doen, dus dacht
zij — dacht, stil gezeten de handen in den schoot. Vader
sliep! Welk een zegen, eindelijk! Kartini zelf kwam tot rust,
hier in die zondoorzeefde kamer, want hoewel haar eerst de
kamer donker had geschenen, leek het nu of de zon in alle
hoeken een zacht donker gouden licht deed zweven, dat door
de reten der jalouzieen kwam. Kartini had het gevoel alsof ze
zelf hier ook zou gaan droomen . . . Opeens klonk het zacht:
„Nil, Trinil!"
„Trinil," het oude naampje! Het naampje, dat men haar
vroeger gegeven had, heel vroeger toen zij nauwelijks loopen
kon en toch als het vlugge vogeltje Trinii door het huis
fladderde. Trinil, niemand zeide het meer . . . alleen Vader,
hij noemde haar een enkelen keer zoo! Zij was opgerezen en
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stond nu bij hem. Vader had de oogen gesloten en weer zeide
hij: „Trinil, mijn kleine Trinil!"
„Vader," fluisterde Kartini.
En Vader, altijd met gesloten oogen, tastte naar haar hand
en zij legde de hare in zijn hand en boog zich over hem; maar
spreken durfde zij niet, als hij eens sliep? Een poos bleven
de handen in elkaar. Kartini durfde bijna geen adem te halen.
Als zij hem P ens wakker maakte! Maar Vader begon te
spreken met een zachte maar vaste stem en toch met gesloten
oogen: „Ge moet mijn Trinil nooit dwingen, Sosro, neen dat
mag niet! Trinil zal het uit zich zelf doen, zij wil het om mij
doen, Sosro, maar neen dat mag niet! Trinil zal het beloven
en als zij het belooft doet zij het. Jij mag mijn Trinil nooit
dwingen .. ."
Nu zweeg de stem. Kartini hoorde haar hart kloppen. Ze
liet haar hand nog in de zijne, maar de greep verzwakte en
voorzichtig maakte zij zich los, boog zich nog eens over
Vader's gezicht met de gesloten oogen. De ademhaling ging
rustig. Hij sliep. Hij sliep. Zij zonk neer op het bankje, ze
legde de hand op haar hart. Hoe klopte het! Moest zij
daarom hier komen? Om dit te hooren? Had Vader geijld?
Neery neen, dit was geen ijlen. Dit was een kalme stem, die
sprak als uit een andere wereld.
„Zij zal het beloven en als zij het belooft doet zij het."
Wat zou zij beloven? Zij begroef haar hoofd in haar armen
en steunde op haar knieen; waarom, waarom moest zij dit
hooren? Achter haar ging de tochtdeur open, iemand trad
binnen, het was de Raden-Ajoe.
„Ik kan nu wel blijven, Ni," zeide haar moeder, toen
Kartini opzag. „Slaapt Vader nog?"
„Ja," zeide Ni. „Vader slaapt nog altijd. Zal ik maar gaan?"
De Raden-Ajoe knikte en Ni ging zoo zacht mogelijk de
deur uit.
De barmhartige slaap bracht genezing en een week daarna
gaf de dokter eindelijk toestemming aan den patie lt, in het
huiselijk leven terug te keeren, hij mocht zich echter nog niet
met bestuurszaken het hoofd breken. Het was in die dagen,
dat Soewitro op een morgen met een brief de Kaboepaten
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betrad en verzocht de Raden-Adjeng te spreken. Kartini rees
van haar batikrek op, waar zij als vanouds bij de batikvrouwen zat, hoewel Embo-Doela's plaats daar door een
ander was ingenomen. Zij ontving Soewitro in de zijgalerij.
Hij naderde haar eerbiedig en reikte haar den brief over.
„Bendoro, Soewitro dacht, dat deze brief U wellicht aan zal
gaan, hoewel hij aan den Kandjeng Toewan Regent gericht
is. Ik heb volmacht de stukken te openen, doch deze . . ."
Kartini zag het stempel van de enveloppe. Een brief van
den Directeur van Onderwijs! „O, Soewitro, van Batavia —
neen, ik maak hem niet open, doe jij het Soewitro en laat
ons dan zien of het Vader niet zou verontrusten . .."
Soewitro bong en opende den brief. Zijn oogen gingen over
het geschrift, toen zag hij Kartini aan en zeide:
„Ampon, Bendoro, ik geloof wel, dat het iets is dat de
Raden-Adjeng aangaat."
Kartini strekte de hand uit en nu las ook zij wat daar
stond in zeer beleefde en verzachtende termen: Dat de
Regenten en verdere Inlandsche Hoof den, wier advies door
den Directeur van Onderwijs was ingewonnen, zich alien
tegen het oprichten eener school om regentsdochters tot
onderwijzeressen op te leiden verklaarden, daar het tegen
den adat strijdt, dat meisjes buitenshuis opleiding ontvangen.
Soewitro was te bescheiden om Bendoro Kartini aan te
zien. Hij bleef zitten met gebogen hoofd en bewoog zich pas,
toen Kartini zacht zeide: „Ik dank je wel, Soewitro. Hier is
den brief terug, Vader moet hem maar lezen als de dokter het
goed vindt."
Nogmaals vroeg Soewitro, „Ampon, mag Soewitro de
Bendoro iets vragen?" En toen Kartini toestemmend knikte,
nog met iets afwezigs in haar blik, zeide Soewitro:
„Als de Bendoro ooit mijn diensten voor iets noodig heeft,
dan zal het een vreugde voor mij zijn die te verleenen. Het
bericht van dezen brief zal het hart van de Bendoro getroffen
hebben, maar ik weet dat er velen zijn, die g :vreesd hebben,
dat de Raden-Adjeng dit land zou verlaten om geleerd te
worden en voor die zal het een vreugde zijn te vernemen, dat
de Raden-Adjeng blijft."
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„Velen?” vroeg Kartini. „Kennen ze mij dan in de
kampong?"
„leder mensch kent den naam van de Raden-Adjeng en
weet dat die naam zegen brengt. Ik vraag vergeving Bendoro,
dat ik zoo vrij was U dit te zeggen, misschien brengt het de
Raden-Ad jeng tot andere gedachten. Mag ik nu verlof vragen
heen te gaan?"
„Ik dank je, Soewitro, voor die woorden," zeide Kartini
met vochtige oogen. ,.Het is een slag voor me die weigering
van de regenten, maar jij hebt me iets moois gebracht, bijna
zooiets als een kembang poendjerang ati." 1
Soewitro boog diep en verliet de Kaboepaten, en Kartini
begaf zich weer naar haar batikrek. Zij deed alles werktuiglijk, dat gevoelde ze. Ze bracht het pijpje in de vloeiende
was, ze teekende het ranke bloempatroon van de kembangasam, ze zag hoe de zon een helgoud vierkant op de mat
legde . . . maar in haar binnenste laaide het, haar hart stond
in brand, een stall in opstand, een yolk in nood, maar zij
teekende met beheerschte hand haar rank bloempatroon. Zij
zag niet hoe Sarina haar gadesloeg. Wat was er met de
Raden-Adjeng? 0, wat was er? Wat er was?
Er was op dat oogenblik Batavia voor Kartini. Zij zag het
groote Batavia, waar Kleintje zoo bang voor was geweest,
zij zag het Koningsplein, een uur gaans als men het omwandelde, de kleine paleizen der rijke Hollanders met nun zuilen
en marmeren galerijen, de grasvelden daarvoor, hooge boomen rondom, zij zag de schitterende winkels op Molenvliet
en Rijswijk, de vele equipages, de vele menschen in de groote
verlichte restaurants, zij zag heel het mondaine Leven daar,
en zij zag de groote, statige gebouwen, waar een leger van
schrijvende en geleerde mannen werkten, de departementen
aaneen gerijd achter het standbeeld van Jan Pieterszoon
Coen, waar de bestuurders troonden, tenslotte het groote
paleis van den Gouverneur-Generaal, waar zij ter receptie
was geweest, waar zij de statie en ceremonien "lad medegemaakt en vele hooge heeren in uniform haa omringd
hadden . . . Zij zag het groene heerlijke Buitenzorg met zijn
Plantentuin, zijn lotosvijvers en weder zijn paleizen .. .
1 Een bloem die in het hart opengaat.
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Paleizen waren er, groote en kleine, bestuurders waren er,
grooten en kleinen, geleerden, knappe menschen, de heerschers, de beschermers en ook de ware, ware vrienden ... en
toch, dat groote Batavia, de duizenden, die heerschten en
ook het wel en wee van geheel Indie deelden, zij konden niets
tegen dat, wat wortelvast in Java geplant was, niets tegen den
adat. — De regenten hadden eenvoudig gewe i gerd! De adat
wilde het niet! Daar stond de geheele regeering, zelfs de
hoogste, de Gouverneur-Generaal machteloos tegenover. En
ook, dacht Kartini, ook de Koningin in Holland? 0, als zij
daar heen kon. Mevrouw Rooseboom had zij niet kunnen
spreken, wie zegt ook dat het lets geholpen zou hebben? Maar
de Koningin? De Koningin zelve. Was Zij niet zelf een jonge
vrouw, mooi en jong, geliefd door haar yolk? 0, als zij,
Kartini, naar Holland kon, zij zou audientie aanvragen, zij
zou knielen voor de hoogste vrouw van het land, zij zou
smeeken voor haar eigen yolk, voor de vrouwen van Java.
Een weldoende traan gleed opeens over haar wang, neer op
haar hand.
„Bendoro. Sakit Ati?"
„Niets, niets, Sarina, let er niet op, het is niets."
De regent was nu zoover beter, dat hij de bestuurszaken
weer in handen had. Zijn nobel gelaat stond weer als vanouds, vriendelijk, en de menschen uit de kPmpong waren
blijde weer hun Vader te zien en bij hem zelf hun belangen
te mogen voordragen. Ook in den huiselijken kring was Vader
weer de oude. Hij speelde weer met zijn joligste kinderen,
liet het heele kleintje, de nakomer, op zijn knie rijden, zeide
des avonds weer zijn dochtertjes goeden nacbt bij de tochtdeur van hun kamer en als hij bij die van zijn oudste Kartini,
kwam, was zijn stem zacht en teeder, want hij wist dat zijn
Nil leed, veel te dragen had, nu de regenten geweigerd
hadden. Hij wilde zoo graag jets bij dit kind goedmaken. Het
huwelijksplan voor haar, had hij in zijn gedachten opzij gezet,
hoe ook zijn broer, hoe zijn oudste zoon, zelfs zijn vrouw er
op aandrongen, hoe hij daardoor zelf veel onverdiend leed
naar zich toehaalde. Neen, hij wilde haar niet dwingen. Hij
voelde zijn groote lief de voor dit kind, dat met duizend
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banden aan hem gebonden scheen. Zijn nachtgroet iederen
avond was als een stille troost, als een belofte: Vader zal je
niet verlaten.
En Kartini was dankbaar, iederen avond voor dien nachtgroet. Zij wachtte er op en liep zacht, zoo zacht zij kon om
de jongere zusjes van twaalf en dertien, die haar kamer
deelden, niet wakker te maken en stond bij de deur, kneep
Vader's vingers in de haren. Nacht Vader! Maar in haar hart
was het niet zoo rustig; zij moest hem leed doen, dat wist
zij. Honderdmaal rees het beeld bij haar op van dien morgen
bij zee, toen zij alleen daar gezeten had op de kleine rots.
„Wees als de rots," hadden de golven haar toegezongen, „sta
pal, zonder vrees, wees als de rots." Zie, nu kwam de groote
vloed, de storm voor haar aan, nu zou zij omringd worden
door de bruisende hooge golven, nu moest zij blijven en
stand houden zooals de rotsen stand hielden al zou zij daar
later staan, naakt en alleen, van alles verlaten . . . ook
misschien van de zusjes, want mocht zij de zusjes mee trekken in den storm? 0, Roekmini zou haar niet loslaten, dat
wist zij, dat begreep zij, die was haar trouw tot in den dood.
Maar daarom moest zij haar plan alleen volvoeren, daarom
moest zij alleen handelen. Zoo had zij het ook voorvoeld,
daar dien morgen op het strand, voorvoeld hoe alleen zij zou
staan, van ieder, van alles verlaten. Als de rots, als de rots
wilde zij zijn — alleen steenen bleven, alleen steenen hebben
kracht. Dus als een steen moest zij zijn als zij spreken zou,
haar ouders zou zeggen wat zij wilde. Zij moest zich voorbereiden kalm te zeggen wat zij te zeggen had. Zi j moesten
zien, dat haar lief de voor hen groot, maar haar wil onwrikbaar .was.
Er waren nu brieven gekomen van Mevrouw Abendanon,
vol troost, vol raadgevingen, vol innige vriendschap; er
waren brieven gekomen van Kartono uit Holland, die als een
felle wind het vuur in haar hart aanwakkerden: „Kom naar
Holland. Hier ligt je studie, hier ligt je toekomst. De
vrienden verbeiden je!" Er was een brief gekc .nen van
Moedertje, meldende dat zij en haar man naar het Vaderland
gingen over zeven maanden — dat de plaats op de Willem III
al besproken was; een afscheid voor eeuwig? En er waren
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brieven van Dr. Adriani en brieven van Dora, van Hilda ...
0, zij had vrienden, zij had liefde rondom zich. Alles zou
haar helpen, maar op niemand en niets mocht zij steunen,
Kartini moest het alleen, geheel alleen doen, vertrouwende
op Goesti-Allah, alleen op Hem.
Zij wachtte, een, twee dagen. Haar oogen stonden vriendelijk, als fluweelen schitterbloemen, haar itiond had lien
glimlachenden melancholieken trek als altijd, maar in haar
diepste diepte werd dat gevormd wat haar tot steen zou
maken, tot een rots aan zee. En toen kwam eindelijk de dag
waarop zij durfde. De meisjes waren uit. Zij logeerden bij
broer Sosro en zijn vrouw. Vader en Moeder waren alleen.
Kartini ging naar de achtergalerij, waar zij te zamen zaten
en toen zij voor hen trad en haar eerbiedsgroet gebracht
had, vroeg zij, hen aanziende, „Vader, Moeder mag ik
spreken?"
Spreken? Zeker, Kartini, hun liefste, oudste mocht spreken!
Kartini sprak. Zij zeide, dat er nu alles beproefd was door
de vrienden in Batavia, maar dat alles tevergeefs zou zijn,
dat nu in haar hart gerezen was de grootste wensch, naar de
Negri-Holland te gaan, waar zij voor dokter wilde studeeren,
waar zij Kartono haar broer zou hebben, waar haar o! vele
vele teleurstellingen zouden wachten, zij was er zeker van,
en waar dikwijls het heimwee naar haar geliefd thuis bij haar
op zou komen, want waar was het beter chin bij Vader en
Moeder thuis, maar dat zij dit alles dragen wilde ter wille
van dat eene: iets worden, iets nuttigs en groots verrichten en
wat was nuttiger dan dokter zijn, de menschLn te helpen die
ziek waren, de vrouwen te helpen, die bij honderden in de
kampong in barensnood stierven. Hoe zou zij beter haar yolk
kunnen dienen dan zoo? En zij zou terugkeeren bij Vader en
Moeder en met Vader mee werken voor het yolk, het zou
geld kosten, die reis en het verblijf, maar als anderen wilden
helpen zou zij het terug kunnen betalen, later als zij zelf verdiende, later als zij bij Vader en Moeder terug was ...
Haar stem klonk als een zachte stroom, di gestadig doorgaat, koel langs donkeren oever. Het javaansch klonk mooi,
zangerig en ook van een zuivere vastheid, die haar zielerust
gaf. En nu zweeg zij en wachtte, haar hoofd geheven naar
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Vader en Moeder, haar diepe donkere oogen op hen
gevestigd.
„Je wilt dus weg van ons?" was al wat Vader zeide.
„Om terug te keeren, Vader, als God het wil!" was haar
antwoord.
„En je zusters?" vroeg haar Moeder zacht, ontroering was
in haar stem.
„Ik zal alleen gaan, Moeder. 1k zal de zusters niet van U
aftrekken."
Er werd gezwegen. De stilte hing als een gouden gordijn
in de groote ruimte. Geuren van Tjempaka dreven naar
binnen.
Toen hief de regent de hand op. Ook hij scheen kalm,
kalm en vastberaden.
„Dat wat je wilt, Kartini (0, waar was het lieve woordje
Trinil?) is onmogelijk. Je bent een Javaansche en wat je ook
doet en wilt, een Javaansche blijf je. Nooit zullen wij toestemming geven om ons land hier te verlaten. Nooit. Over
twintig, veertig jaar misschien zullen Javaansche ouders er
antlers over denken. Wij denken nog zoo en daar moet je
genoegen mee nemen. Jij hoort hier en als je werken wilt
voor je yolk, moet je dat hier doen."
„Dokter worden hier, is voor een vrouw onmogelijk. Er
worden geen meisjes toegelaten op de S.T.O.V.I.A. Vader
weet dit toch!"
„Vader weet dit, en zijn dochter, die dokter wil worden,
leeft in dezen tijd en moet zich schikken naar dezen tijd. Zij
moet als een Javaansche van geboorte haar krachten zoeken
en geven op Java en aan Java. Het is genoeg, Kartini, kom
er niet meer op terug."
De regent rees op, Kartini boog haar hoofd toen hij
langs haar ging en zij bleef zitten zoo met gebogen hoofd en
starren blik, tot Moeders hand op haar schouder werd gelegd.
„Denk er niet meer over Ni, laat dit zijn, denk er niet
meer over," zeide Moeders stem ontroerd.
„Ik kan niet Moeder, ik denk eraan, altijd en a l tijd, ik zal
er aan blijv en denken, totdat het gebeurt, totdat het is tekdir."
„O kind, doe die gedachten weg uit je hart, uit je hoofd!
Zie je niet, hoe je zijn hart breekt! Je bent zijn lieveling, zijn
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wasiat-djati! en sprak hij ooit zoo tegen je? Zooveel heeft
hij voor jou over gehad, zooveel voor jou verdragen, meer
dan je weet, Ni! Ban die gedachten uit je hoofd. Geef toe
kind, ga naar Vader, zeg hem, dat je zult zijn onze dochter
die hier blijft, onze dochter, die haar wenschen opgeeft uit
lief de voor haar ouders."
„Ik kan niet Moeder, ik kan niet!"
Ook Moeder ging langs de neergebogen Kartini, wier hoofd
laag gezonken was — maar dat opgeheven werd en waarin
de oogen zagen het gouden licht, dat was rondom .. .
De middag ging stil voorbij in de Kaboepaten — alleen
de kinderstemmen der thuis gebleven broertjes werden gehoord. De avond viel. De gong luidde voor den maaltijd.
Kartini zat naast broertje Widjojo, die haar vleide om lekkere hapjes en 's avonds, als alles ter ruste ging, wachtte
Kartini in haar kamer alleen. Kwam Vader niet? Bracht hij
haar geen nachtgroet? Er kwam niets — geen voetstap in de
binnengalerij, geen klopje op haar deur. Kartini moest ter
ruste gaan zonder Vaders nachtgroet.
En zoo bleef het. Zoo was het den volgenden avond, zoo
was het ook toen de zusjes terug waren, blij en opgewekt na
haar uitstapje. Kartini hoorde, dat haar Vader naar hun deur
ging. „Nacht mijn dochtertjes!" — en niets voor haar, niets
meer voor zijn Trinil! Goesti Allah, hoe moeilijk was het een
rots te zijn, een glanzende donkere steen, war de branding
tegenaan klotst, waar de zon op Brandt, waar de geweldige
lucht boven trilt en waar niets is dan zand en eenzaamheid!
Maar er kwam iets, dat Kartini ophief uit haar smart, iets
dat kwam van een kant, waar zij het nooit van verwacht had.
De zusjes hadden een boodschap mede gebracht van Soelastri,
de oudste zuster. Soelastri verlangde naar Kartini en vroeg
haar bij zich te komen. Soelastri zond vele groeten aan Ni, en
Ni moest komen!
En Ni ging. Een reiswagen bracht haar. Soelastri woonde
in het Kendalsche. Het was een lange reis — en ook een
eenzame reis, maar dat juist deed haar goec 1 Zij kon veel
denken en met zich zelf spreken. Zij liet den wind om haar
gelaat waaien, als de paarden in galop een hoogte namen,
zij dronk de koelte in als zij onder de schaduwrijke poort
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moest wachten en toen was eindelijk het land daar, waar
Soelastri woonde en toen was eindelijk het huis daar en de
slanke zuster stond daar in de pendoppo en Kartini voelde
hoe trillende handen haar betastten, haar schouders, haar
armen, en zij zagen elkaar in de oogen. „O Zus! Zus!"
stamelde Soelastri. „Hoe verlangde ik! hoe verlangde ik" en
Kartini vleide haar hoofd tegen den schouder van de oudste
aan en zij schreide van geluk, alleen van geluk .
Er wachtten Kartini nog meer verrassingen in Soelastri's
huis. Niet alleen haar zwager bleek een ruimdenkend mensch
te zijn, met wien Kartini over veel kon spreken, die haar
streven begreep en waardeerde, ook broer Sosro toonde zijn
sympathie en kwam met zijn jonge vrouw haar opzoeken,
Kartini leefde inderdaad in een betooverde wereld, die des
te mooier was nu zij thuis te Japara de koelheid van haar
Vader zoo smartelijk ondergaan had. Zij kon het nu niet
laten er met haar bloedverwanten, die nu als nieuwe vrienden
waren, over te spreken. Soelastri, zoowel als Sosro bezwoeren
haar, geduld te hebben met Vader. Het was de uiting van
zijn leed, zijn -leed, dat Kartini, zijn meest geliefd kind, van
hem weg wilde. Het was juist zijn groote Lief de voor haar,
zeide Sosro, die hem zoo deed zijn, maar Ni moest den moed
niet verliezen, als Vader zag, dat het voor Ni's bestwil was
dan zou hij toegeven, eens.
„Maar nu gaat de tijd voorbij," antwoordde Ni, „denk eens
aan broer, ik ben nu al eenentwintig en dan nog aan de
dokters-studie te moeten beginnen!"
„Misschien zal je dit ideaal moeten opgeven, Trinil!" zeide
hij, en nu Kartini dit naampje ook uit zijn mond hoorde, vertelde zij hem van dien middag, toen Vader nog ziek was en
zij bij hem gezeten had. Aan niemand had zij er ooit over
gesproken, maar het was of zij het Sosro moest zeggen. Wat
was dat toch geweest? Had Vader geijld? Neen, dat geloofde
zij niet. Daarvoor was zijn stem toen te vast, te zeker geweest. „En is het waar Sosro, heeft Vader je d ; e belofte
laten doen?"
„Ja," bekende Sosro, „dat is zoo Zus je, Vader heeft mij
eens laten beloven dat, wanneer hij er niet meer mocht zijn
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en ik in zijn plaats zou treden, ik je nooit dwingen zou tot
een huwelijk. Maar Ni," en Sosro nam zijn zusters hand, „ook
zonder die belofte zou ik dat nooit doen; wie een zuster heeft
als ik, doet dit niet!" Kartini zag hem dankbaar aan en zij
uitte dit gevoel door haar arm om Sosro's vrouwtje te slaan,
die bij dit gesprek was en haar zacht te zeggen. „Wat heb
jii een lieven goeden man, Joe-joe!" Toen bloh.&- de ondeugd
haar weer uit de oogen.
Den laatsten dag van Kartini's verblijf bij haar oudste
zuster kwam er bezoek van Raden-Mas Reksohariono,
Vaders neef. Hij had van broer Sosro, die weer terug gekeerd
was naar zijn standplaats, gehoord van Kartini*s verblijf te
Kendal. Hij kwam haar groeten en, zeide hij, „wilde haar
ook graag eens een oogenblik alleen spreken." Soelastri liet
hen alleen; zij zeide iets te doen te hebben in het huishouden.
Kartini wachtte nieuwsgierig, wat Neef haar te zeggen zou
hebben. Zij keek naar hem, terwijl hij daar tegenover haar
zat en vond hem een prettig en goed gezicht hebben, een
milden mond en goedhartige donkere oogen, die des te meer
uitkwamen door den keurig gevouwen hoofddoek. Zij had in
Semarang, al had hij haar en de zusjes meermalen vergezeld,
nooit veel op hem gelet. Nu viel het haar op, dat zijn gezicht
haar zoo vertrouwd en goed leek. Ja ook hij sprak van Semarang, van dien tijd toen zij boodschappen deden, „En toen
Kartini, toen was het al zoo!"
„Was het al zoo?" Kartini herhaalde dien zin.
„Ja," zeide hij en knikte en zijn oogen lachten. „Toen
was het al zoo Kartini, heb je niets gemerkt aan
Kardina?"
Het ging als een schok door Kartini heen. Zij greep met
beide handen de armleuningen van haar schommelstoel.
„Kardina! Kleintje!" Haar stem was opeens heesch van
den schrik.
„Ja, Kleintje," herhaalde hij, en iets vlugger dan zooeven
kwamen de woorden nu. „Wij houden van elkaar, Kartini;
toen daar in Semarang wist ik dit nog niet. ik hoopte alleen
maar, maar nu weet ik het zeker, nu zij en Roekmini bij je
broer zijn geweest en jou wil ik er het eerst over spreken,
want Kleintje zal het niet durven zeggen. Zij zal een grooten
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strijd hebben, haar zusters to verlaten, en ik kom jou vragen,
Kartini, maak het haar gemakkelijk, help haar, alleen jij
kunt dat!"
Kartini kon niet spreken. Zij bong het hoof d. Zij voelde
een pijn in haar hart — in haar borst. Zij moest tot zich zelve
komen.
„Ni," zeide hij 7 qcht en toen ze opzag, keek zij weer in die
goede vertrouwde oogen. Medelij vervulde haar, afschuw
van zichzelf, maar, o, die brandende pijn opeens, Kleintje
van haar weg, van haar en Roekmini weg! Zij kon alleen
maar toestemmend knikken, maar eindelijk bracht zij eruit:
„Ik zal het haar niet moeilijk maken — ik zal haar helpen,
haar en jou!"
„0, ik dank je!" zeide hij hartelijk en drukte haar hand.
En den volgenden morgen, heel vroeg, stond Kartini's
reiswagen klaar. Haar zwager zou haar een eindweegs vergezellen. Soelastri schreide toen zij haar zusje voor het laatst
in de armen hield en Kartini zag met vochtige oogen naar
alles wat zij achter liet en wuifde met haar zakdoek tot het
huis uit het gezicht was. Zwager vertelde haar van zijn
ambtsbezigheden en van het doel zijner reis en nu hij bij een
post uitstapte, waar zijn paarden klaar stonden, bleef
zij alleen en kon nadenken, nadenken over alles wat zij in
deze eene week beleefd had. 0, er was zooveel, zooveel dat
haar dankbaar stemde — de liefde van broer en zaster, die
als een wonder tot haar gekomen was, maar dat andere, dat
laatste, dat van Kleintje was nog altijd een brandende wond.
Kleintje ging weg, Kleintje had iemand lief, Kleintje wilde
haar verlaten, ja, verlaten en plotseling ging het door haar
been: zooals zij Vader verlaten wilde! Dus zij had Vader deze
pijn toegebracht, deze pijn die zij zelf nu voelde! Zij had
Vader gewond, diep gewond! 0, arme, lieve vader! 0, ellendige slechte Kartini! Hoe zal ik het goed maken! Wat zal
ik doen? — Loop, paarden, loop, loop, ik wil thuis zijn, ik
wil hem vergeving vragen, ik wil bij hem zijn. 0, loop
paarden, vlieg! Ik wil thuis zijn!
Toen Annie Glaser na de vacantie op Japara kwarn, nam
ze voorloopig haar intrek in het kleine hotel. Zij was van
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plan later een eigen huishouden op te zetten, als de school
een poos aan den gang was en zij zick in haar nieuwen werkkring had ingeleefd. De Kaboepatenmeisjes hadden haar
reeds verwelkomd. Het deed Annie goed haar te zien; zij
waren zoo innig te zamen, er straalde uit haar oogen zulk een
blijdschap en Annie vernam ook dadelijk het groote nieuws,
dat een harer, Kardina, de bruid was van Radcn-Mas Negoro
Patih van Pamelang. Zij begreep, dal dit voor de twee
anderen, bij al die- vreugde, een verdriet was, maar zij lieten
er niets van merken, noch Roekmini, noch Kartini. Annie
waardeerde dit in haar en beloofde spoedig te komen en naar
Kleintjes uitzet te komen zien, dat heelemaal door de zusjes
gemaakt werd. Zeker, tegen den Adat! Maar daar stoorden
zij zich ditmaal niet aan. „Zij zullen mij ook aankleeden!"
zeide Kardina met schitterende oogen en een blosje op haar
wangen. „Niemand mag aan mij komen dan de Zisjes!"
Annie was nu op weg naar de Kaboepaten. Haar baboe
had al een koffertje gebracht, met al de schatten die zij uit
Batavia had meegebracht. Taal-, reken- en geschiedenisboeken, alles leerboeken voor de lagere acte; zouden ze er
nog een oog inslaan? dacht Annie, nu, nu zij alleen denken
aan Kleintjes bruiloft? Dan Fransche boeken, Daudet, Pierre
Loti en het tijdschrift van Felix Ortt, Waarheid en Vrede, de
quatre-mains van Haydn! Och lieve deugd, ook van muziek
samen spelen zou niet veel meer komen! De liefde had
Kardina te pakken. Een bijzonderheid, dacht Annie, een
javaansche, die uit liefde trouwt, dat moet toch wel een
overwinning voor Kartini zijn, al is het een leed, dat zusje
weg gaat!
En dat kleine pak in wit vloei. Daar zal Kartini blij mee
zijn. Zij weet nog niet, dat ik zoo goed geslaagd ben!
Dat pakje was het eerste, dat zij bij aankomst voorzichtig
uit het koffertje nam en Kartini overreikte.
„Wat?" vroeg Ni en voorzichtig opende zij het witte vloei;
toen hield zij in de hand jets soepels en zachts. Het was een
lap prachtige oranje zijde: „Voor de doos!" juichte Kartini.
„O, zie eens Roekmini, zie eens Klein, is het niet prachtig?"
Zij liet de zijde neerstroomen en alsof de zon altijd daar komt
waar oranje is, de zon viel schuin door de jalouzieen der
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kamer en kuste de soepele pracht, totdat het als een vlam
fonkelde.
Op dit oogenblik kwam Embo-Doela binnen en zeide:
„Bendoro, Singo vraagt verlof binnen te komen."
Singo! Singo met de doos voor de Koningin!
Annie vond het wel heel toevallig, dat zij dit oogenblik
moest bijwonen. Had zij het begin niet mede beleefc: een half
jaar geleden, toen Singo zoo plechtig de opdracht gekregen
had en als een jonge kemphaan het erf afstapte?
En daar zat hij weer, deemoedig in siloh houding en hij
bracht zijn doos en koker. Een kunstwerk van donker hout,
de koker licht a jour, beide met wajangfiguren versierd en
bloemen en vogels aan de zijkanten. De doos ging van hand
tot hand. Kartini wilde haar eerst aan de Raden-Ajoe laten
zien en ook aan Vader als hij thuis was. Singo wachtte eerbiedig en toen zij er opgetogen mee terugkwam, liet zij Singo
zien de oranje zijde, waarmede zij het kunstwerk bekleeden
zou. „Mooi he Singo?"
„Zeer mooi," zeide Singo. „Die kleur brengt dus de hand
van Bendoro aan?"
„Ja," lachte Kartini. „Maar jullie in kampong Blakan
Goenoeng hebben de hoofdzaak gemaakt. De Radja in de
Negri-Blanda zal er blij mede zijn en tevreden, dat er
zulke knappe menschen hier in Java wonen! En nu zal ik
je je loon uitbetalen, Singo!"
Singo nam het geld in dezelfde eerbiedige houding aan en
toen dit geschied was, bleef hij nog even zitten, bracht de
sembah en vroeg beleefd of hij wat vragen mocL t aan de
Râclen-Adjeng.
„Zeker Singo, zeg het maar!"
„Gaat de Bendoro de doos zelf brengen naar de NegriBlanda?"
„0 Singo!" Even gleed de lach weg van Kartini's gelaat,
maar ze kwam weer te voorschijn als een zonnestraal. „Neen,
Singo, dat doen andere menschen, die op het groote schip de
zee oversteken. Zij , die dit gemaakt hebben, blijvtn hier en
groeten alleen onze Koningin van uit de verte."
„Zoo is het, Bendoro," zeide Singo en maakte weder
eerbiedig de sembah en verhief zich en liep, de punt van zijn
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sarong in de hand, naar buiten, het erf op en schreed naar
den uitgang, een jonge kemphaan gelijk.
Het was middag, de zon straalde over de aloon-aloon,
over de breede, schaduw werpende Waringboomen, over den
weg en ze hulde den hoogen berg Moeriah in een pulver
van licht.
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VI
Wij (het geslacht Tjondronogoro) hebben het
recht niet dom te zijn.
Kartini.

Een groot Javanenvriend was in India gekomen. MA. kamerlid Van Kol. De resident van Semarang had aan alle bestuursambtenaren van de afdeeling order gegeven den hoogen
reiziger op te wachten en hulde te bewijzen. Zoo was de
regent van Japara hem met zijn reiswagen tot de grens van
zijn land tegemoet gereisd, en in de Kaboepaten wachtten
zijn dochters in spanning de komst van den gast, die de uitnoodiging had aangenomen in het regentshuis te logeeren,
iets dat een uitzondering mocht heeten, daar de Heer Van Kol
zich voorgenomen had op zijn reis door Indie uitsluitend in
hotels zijn intrek te nemen.
Kartini en Roekmini waren vol verwachting. Van Kol was
de man van de S.D.A.P., de man die zoo warm voor Van
Deventer's Eereschuld pleitte en niet alleen afrekening wilde
op rechtvaardigen grondslag, maar die zelfs de leus voorstond: Afzien van alle veroveringspolitiek.
Broer Kartono hield zijn zusters goed op de hoogte van
alles wat er in Holland omging, want nu Kartini en haar
zuster niet zelf in Nederland zouden komen, konden zij toch
op deze manier meeleven. Zij hadden de Kamerverslagen
gelezen, zij wistent wie hun gast was, zij waren vol spanning,
vol verlangen! Vader en de loge werden tegen twaalf uur
verwacht, loch het was nu reeds ver in den middag en nog
werd het bekende paardengetrappel niet vernomea, bleven
de gegalonneerde oppassers voor de kaboepaten in hun
rustig afwachtende houding zitten, hoorde men alleen het
slepende geluid, dat de tuinjongens met hun bezems maakten,
terwijl zij de padien veegden. Waar bleven zij toch? Ook de
Raden-Ajoe vroeg het zich of en om den tijd te korten, ging
zij nog eens voor de zooveelste maal de kamers insnecteeren,
waar de hooge gast logeeren zou. Ze lagen in een apart gedeelte, waar een reeks logeerkamers waren. Hier ook hadden
de Heer en Mevrouw Ovink gelogeerd voor zij naar Djom195

bang vertrokken, hier ook hadden Dora en haar rnan verblijf
gehouden, toen zij overgekomen waren ter gelegenheid van
Kardina's bruiloft. De Raden-Ajoe glimlachte als zij aan die
bruiloft dacht, een feest, dat uiterlijk aan ale Javaansche
traditie voldaan had, maar innerlijk zoo los daarwan geweest
was! Alle ceremonien, die ook bij haar oucste, Soelastri,
waren gehouden, hadden ook hier plaats gevoad4en. Kleintje
had twee voile dagen voor de Kwade gezeten, o:mringd van
de vrouwen der Inlandsche hoof den, de toekan Pages zelfs was
met groote statie ontvangen en had het hoofdtooisel van de
bruid gemaakt, maar verder was zij door Kartiri en Roekmini
gekleed en verkleed. Niemand antlers mocht Klleintje aanraken dan de zusters! En de ouders hadden tcegegeven; het
was ook het laatste, wat de twee ouderen voor de jongste
van het Klaverblad konden doen! Moest men nitet dankbaar
zijn, dat alles nog zoo geloopen was? Hoe had de lRaden-Ajoe
en, zij wist het, haar man ook, er niet tegen op gezien, Kartini
met de voorgenomen huwelijksplannen van IKardina in
kennis to stellen! en hoe verlicht waren zij toen zijj bemerkten,
dat hun a.s. schoonzoon zijn zaak reeds zelf beplteit had; hoe
dankbaar waren zij, dat Kartini haar zusje zoo liefderijk
tegemoet was gekomen en met Roekmini samer dlien laatsten
tijd voor haar zoo gelukkig en heerlijk had loten zijn! Ja,
haar twee oudsten waren onvermoeibaar geweest, onvermoeibaar in het uitdenken van alles wat Kardina rr aar- plezier kon
doen en nuttig kon zijn. Ook het geheele uitzet w: as door hun
handen gegaan! Wel tegen de Javaansche gew)omte, die nog
gehandhaafd was op Soelastri's bruiloft dat geeri omgetrouwde
zuster iets mocht maken voor de bruid en zeffs niet tegenwoordig mocht zijn op haar feest. Evenwel, pit bedacht de
Raden-Ajoe, Soelastri was ook niet voor dt rrneisjes wat
Kardina geweest was! een van het Klaverblad! en tOch, hoe
hadden zij ook claarvan opgekeken, de Regent T.I zijn vrouw,
Soelastri zelve was geheel veranderd ten opzi:htte van haar
zusters, evenals Sostro!
„Nu behoeven wij ook niet meer zoo streng ff ziijn!" had de
Raden-Ajoe tot haar man gezegd en hij, ont-ord, had dit
bevestigd. Ja, zij had gelijk. Zijn meisjes wzrem weer zijn
kinderen en hij, hij kon weer zijn, zooals hij weicilijk was, hij
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behoefde zich niet meer te bedwingen, en mocht uiting geven
aan zijn gevoel. Niemand wist het beter dan de Raden-Ajoe
hoe haar man geleden had, dit laatste jaar door zijn verwijdering van Kartini! Dikwijls had hij gesteund en gezucht:
„Ik kan het niet meer, ik kan haar niet zoo zien lijden, ik ga
naar haar kamer en zal mijn kind weer in mijn armen sluiten."
Maar dan had zij zelve hem tegen gehouden. „Doe iiiets zelf,
de tijd zal leeren, de Goddelijke kracht zal haar weer bij ons
terugbrengen!" En was het niet zoo geschied? Was Kartini
niet tot hen terug gekeerd? Zij hadden samen van geluk geschreid, dien avond toen Vader weer zijn nachtgroet aan zijn
oudste kon brengen, den nachtgroet als vanouds .. .
De Raden-Ajoe meende lets te hooren — ja daar waren
stemmen en hoor, daar, daar waren de eerste blijde gamelantoonen!
Het welkomstlied . . . Zij merkte nog even op, dat Sarina
aan haar opdracht voldaan had, bloemen in de vazen van het
logeergebouw te doen en nu begaf zij zich naar de Pendoppo.
Hoe vreemd! Geen rijtuig was er te zien, alleen twee kleine
hooge wagentjes, echte landkarretjes, de paarden in een armzalig tuig van touw, reden het erf op, gevolgd en voorafgegaan door eenige Hoof den te paard . . . De Regent en de
Gast! De Raden-Ajoe en haar dochters wachtten vol verbazing. Er moest jets gebeurd zijn! maar zij bedwongen zich,
toen de twee reizigers, uit het eerste karretje ge-tegen, de
pendoppo naderden. Zij begroetten plechtig den gast, den
grooten, blonden, roodverbranden heer in zijn wit bestoven
pak en nu ook de twee anderen, een Hollandsch journalist,
die den Heer van Kol vergezelde en den wedono, die mede
was als tolk. Vader stelde hen allen aan vrouw ea dochters
voor en verzocht den heeren plaats te nemen en zich erst
aan den koelen drank te laven, die de bedienden hurkend
aanboden. En nu waagde de Raden-Ajoe met zachte stem te
vragen, of er iets gebeurd was, waarom de Toewan niet met
het rijtuig was gekomen?
Dicht bij Koedoes was de vooras van het rijtuig gebroken —
men was uitgestapt, maar de breuk was zoo groot dat er niet
aan repareeren te denken viel; men had karretjes gehuurd . . .
vertelde de Regent, die er nu zijn spijt over uitdrukte.
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„En,” zeide de gast, „ik verzeker U, Raden-Ajoe, dat dit
schommelende voertuig mij weer jong heeft gemaakt. Ik heb
al die dagen in zulke gemakkelijke koetsen gezeten, dat ik er
lui van werd. Deze rit heeft mij weer opgefrischt."
Allen lachten, maar zwegen nu tech weer om naar de
gamelan te luisteren, die door een donkeren gongslag een
nieuw lied inzette.
„Prachtig is dat!" zeide van Kol. „Dit is een bijzonder
mooie gamelan!" Een oogenblik daarna zochten de gasten
hun kamers op, want de zeer ongernakkelijke tocht deed
alien naar een frisch bad en schoone kleeren verlangen ...
„En nu, Raden-Adjeng," zeide de gast tot Kartini, die naast
hem zat lien avond, terwijl zich allen na den maaltijd, ook
Annie Glaser die uitgenoodigd was, i n de pendoppo verzameld hadden: „Vertelt U mij eens iets van Uw plannen.
Heb ik goed gehoord en willen U en Uw zuster naar
Europa?"
„O!" Kartini schrok een weinig van Jezen onverhoedschen
aanval! „Naar Europa! Ja, dat is onze wensch altijd geweest,
maar of die ooit vervuld zal worden, Mijnheer, dat betwij
felen wij!"
„En of het goed is, dat die wensch v ervuld wordt ... och
Raden-Adjeng ook dat weet ik niet. Het zal zoo moeilijk voor
U zijn, weder terug te keeren ..."
„Hoe bedoelt U dat?" vroeg zij zacht, Zij zaten een weinig
apart en konden hun gesprek voortzetton, zonder dat van de
anderen te storen. Annie Glaser en Ito ekmini hadden het
druk met den Hollandschen journalist over Batavia en de
Preanger.
„Tic bedoel," zeide de Heer van Kol, „dat het voor U zoo
moeilijk zou zijn, als U later trouwt. Wanneer U in Holland
is geweest, zult U niet meer gelukkig kiunnen zijn, als U de
vrouw wordt van een Inlandsch hoof d.''
Kartini glimlachte en er was iets droevigs : n haar oogen,
toen zij antwoordde: „Maar ik zou naar Hon, nd willen om
er te studeeren, Mijnheer, eerst had ik g-raag dokter willen
worden, maar daarvoor is het te laat, nu zou ik voor het
onderwijs opgeleid willen worden en din bij mijn terugkeer
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in Indie zelf onderwijzen en opvoeden, voornamelijk dochters
van Inlandsche Hoof den. Ik wil zoo graag iets zijn voor
mijn yolk!"
„Ah!" Van Kol richtte zich wat op uit zijn hoogen stoel en
hij zag haar met zijn groote blauwe oogen verrast aan. „Wel,
Raden-Adjeng, dat is mooi, heel mooi, dat is een edele daad!"
Er ging door Kartini een heerlijk warme stroom sn opeens
dacht zij: „Dit is een groot oogenblik! Deze man begrijpt mij,
deze man zal ons helpen!" en zij begon te spreken, vertelde
ook van Roekmini, haar zuster, van haar ideaal zich in het
teekenen te ontwikkelen en tegelijk, mochten zij het geluk
hebben naar Holland te gaan, ook nog andere dingen te
leeren, die het yolk hier ten goede kon komen, huishoudkunde, verbandleer .. .
Hij luisterde, hij boog zich telkens naar zijn kleine buurvrouw, met de schitterende oogen, over, en geestdriftig zeide
hij — dat hij haar zaak zou voorstaan als hij te Batavia
kwam, dat gewis de Gouverneur-Generaal helpen zou, want
dat deze reeds met hem over Kartini gesproken had, hoewel
Zijne Excellentie nog niets van deze plannen afwist. „U moet
alles opschrijven, wat U mij verteld hebt, U moet Uwe gedachten blootleggen, juist zooals U het mij nu vertelt, en die
gedachten zendt U mij naar Batavia, waar ik over een maand
zijn zal. 1k zal voor U werken, ik zal Uw zaak voorstaan."
Kartini kon niet spreken van aandoening. Annie Glaser
stond achter haar stoel. „Ik ga naar huis, Ni!" en nog ontroerd door haar gesprek, vatte Ni haar hand en drukte die .. .
„0, Annie!" zeide ze kleintjes. „Er is zoo iets heerlijks!"
Jets heerlijks! ja dat was er en ook iets dat pijn deed! Dien
avond, toen zij in haar kamer was, de kamer die -ij nu weer
met Roekmini deelde, nadat Kleintje hen verlaten had, herhaalde zij de woorden, die zij Annie had toegefluisterd. Het
was heerlijk over het oude plan gesproken te hebben, het
oude plan, naar Europa gaan en daar iets worden, het lang
geleden gemaakte, het weer stil verstopte plan, waar Vader
en Moeder niet van mochten weten ... het was ais een oude
wond die weer opengereten werd en ook, het was een verre
blijde toon uit een ongekende wereld! Zou het tOch gebeuren?
Wie was beter in staat iets voor haar en Roekmini te doen
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dan deze geestdriftige man, lid van de Kamer, Indie-kenner
en nu uitgezonden om den toestand van het Indische yolk to
onderzoeken? En op welk een bijzonder oogenblik was hij
gekomen! Juist nu er weder toenadering was tusschen Vader
en haar, nu Vader milder gestemd scheen. Kartini herdacht
al haar Hollandsche vrienden, Moedertje en haar echtgenoot,
zij beiden de eersten, die de Kaboepatenmeisjc, tot zich hadden getrokken op het oogenblik, dat Kartini zich eenzaam
en verongelijkt gevoeld had, Dora, die hun liefde gewonnen
had toen zij zelven zich ontplooiden, de Heer en Mevrouw
Abendanon die gekomen waren, toen de anderen haar verlaten hadden en zij uitkeken als schipbreukelingen of er land
in 't zicht was ... o, zij alien hadden haar geholpen, tot zij
alleen, dwalende in de woeste ruimte, nu opeens dezen man
gevonden hadden! Hij had Kartini iets gezegd bij het afscheid, hij had haar iets doen beloven, en die belofte zou zij
vervullen, dadelijk, morgenochtend, ja, ja ... zij zou ... zoo
sliep Kartini in.
En 's morgens heel vroeg, toen het nauwelijks licht was,
stond Kartini op. Zacht liep zij naar het venster, waar haar
laag schrijftafeltje stond — daar zeeg zij neer en begon haar
brief, haar eersten brief aan Mevrouw Nellie van Kol. Zij
voldeed aan haar belofte. „Schrijf aan mijn vrouw!" had hij
gezegd. „Ik weet, dat zij alleen troost en raad kan geven."
En nu schreef Kartini en het was of zij de gestalte voor zich
zag van die kleine maar groote vrouw, daar ver over zee, of
zij de pittige geestige oogen op zich gevestigd zag, of zij de
stem hoorde van haar, die zegen zou brengen.
„Ni, Ni!" bromde Roekmini, „ben je nu al bezig?" Maar
och ze liet Ni schrijven! Was er wel iets heerlijker voor Ni
dan schrijven? En moest zij niet dankbaar zijn, dat Ni dit
had, dat zij haar rijkdom van gedachten uit kon storten door
haar pen?
Roekmini had evenals Ni onzegbaar veel verdriet gehad
door het afscheid van Kardina, maar met haar Joe had zij
zich goed gehouden voor de bruid en voor de ouders. Alsof
zij hand in hand stond met Kartini, was dit groote leed door
haar heen gegaan, maar met een lack om de lippen en
vreugde in het oog, had zij, evenals Ni, dit alles gedragen,
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had zij gewerkt aan het uitzet, had zij mede bruiloft gevierd
en toen alles afgeloopen was, nu vijf maanden geleden, had
zij ook weer hand aan hand gestaan met Ni, stil, in de branding van hun leed. Het was of zij een hooge zee om zich
hadden gehad en zij nu het strand bereikten, het groote, leege
strand waar zij samen zouden zijn. De dagen waren heengegaan, hadden elkaar opgevolgd zonder hun Kleintje.
Waren zij zelf ook leeg, gevoelloos? Neen, zij wisten het, zij
hadden elkander, maar zij zwegen. Toen was Ni weer aan
het schrijven gegaan. Zij had haar kleine tafel weer tot zich
getrokken, was neer gezegen en had haar hoofd over het
papier gebogen en Roekmini had haar ezel gehaald, haar
teekenplank, haar krijt en zij was begonnen aan een portret
van Kardina als bruid. Het was een herinnering — Kardina in
waijang-costuum, Kardina gehuld in den zilveren sluier, met
de fonkelende juweelen op het zwarte haar en de bloementressen neerhangend over hals en schouders. Dat was beider
troost geweest — dagen, weken lang, het schrijven, het
teekenen; maar toen was op een middag Annie Glaser gekomen. Zij was voor de piano gaan zitten. Zij had de stukken
gespeeld, die Kleintje eens speelde, een nocturne van Chopin,
een andante van Beethoven en eindelijk werd de smart weldadig; zij konden schreien in elkaars armen om hun dierbaar
Kleintje . ..
Daar wisten Vader en Moeder niets van. Dit wist Annie
alleen en nu wist Annie weer van het nieuwe, groote, dat
van Kol gebracht had. En zij bespraken met haar wat hij
gezegd had en welke hoop hij weer had doen opleven. Annie
kon hun ook vertellen van Nellie van Kol, wier naam reeds
zoo bekend was door haar werk voor kinderen. Annie
noemde de bibliotheek, welke door Nellie was aangelegd,
een der mooiste ondernemingen op literair gebied en Nellie
zelf een der grootste vrouwen van Nederland.
„En daar komen wij peuters nu mee in aanraking!" zeide
Kartini, „Goesti-Allah is toch wel goed voor ons!"
De tijd naderde nu, dat de Heer van Kol weder to Batavia
zou zijn, en Kartini begon dan op schrift to stellen wat zij
hem beloofd had. Haar gedachten, zooals zij ze hem dien
onvergetelijken avond had voorgelegd. Zij verscheurde het
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begin eenige malen. Zij, die zoo vlot haar brieven schreef!
maar nu eindelijk, kon zij het stuk voorlezen aan Annie en
Roekmini, het stuk, dat naar de regeering in Holland zou
gaan. Zij zat voor haar laag tafeltje — de anderen zaten naast
haar op den grond. Annie had die gewoonte ook aangenomen.
Het was of zij zoo dichter bij haar meisjes was.
„Raden-Adjeng Kartini," las Kartini, „dochter van RadenMas Adipati Ario Sosroningrat, Regent van Japara, 23 jaar
oud, geboren op Majong, afdeeling Japara, op een en twintig
April achttien negen en zeventig, zou gaarne voor het onderwijs (Hu1p- en hoofdacte) willen opgeleid worden en die opleiding in Nederland ontvangen. Dit laatste, eerstens om den
blik te verruimen, den geesteshorizont te verwijden, vooroordeelen, die haar nog aankleven en belemmerend werken,
of te werpen, verschillende inrichtingen van onderwijs en
opvoeding aldaar te bezoeken, om zich op de hoogte te stellen
van de wijze van opvoeding en onderwijs in Nederland; dit
alles ten einde des te beter de taak te kunnen vervullen, die
zij zoo gaarne op zich wilde nemen.
Tweedens om er cursussen in gezondheidsleer, ziekten en
verbandleer, zoomede eerste hulp bij ongelukken, te volgen,
ten einde deze hoogst nuttige en noodige kennis aan de
Javaansche vrouwen te kunnen leeren.
Het hoofddoel is: het mooie der Nederlandsche beschaving
te geven aan ons yolk, ten einde zijne zede 1 te veredelen;
dat yolk te brengen tot hooger zedelijk standpunt, als middel
om tot betere, gelukkiger maatschappelijke toestanden te
komen. Het middel, dat wij daartoe wenschten aan te wenden
is: oprichting van scholen voor Javaansche meisjes. Voorloopig als proef een voorbeeld, een school, een internaat, voor
dochters van Inlandsche Hoofden; het doel hiermede beoogd
is: Java beschaafde, ontwikkelde moeders te geven, die hare
beschaving en ontwikkeling op haar kinderen zullen voortplanten; hare dochters, die weder moeder zullen zijn; haar
zoons, die eenmaal geroepen zullen zijn, mede te waken over
het wel en wee van het yolk! Mijn verzoek is 'f de regeering
genegen is, mij haar steun te verleenen, • om bovenstaande
ideeen tot werkelijkheid te brengen; nu, om de kosten der
geheele opleiding (overtocht heen en terug, studie, verblijf
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etc.) op zich te nemen; en later bij het einde mijner studien,
mij in staat te stellen een internaat te openen voor dochters
van Inlandsche Hoof den . . ."
Kartini's stem zweeg, maar Roekmini, die wel zag, dat het
geschrift langet was, vroeg: „En verde r?"
„Verder?" Kartini's hand legde zich op het blad papier,
de andere bracht zij naar het voorhoofd.
„0, Roekmini, Annie!"
„Wat is er, Ni?" vroeg Annie nu op haar beurt. Kreeg
Ni plotseling hoofdpijn? Werd zij nie t goed? Annie was
opgestaan, Roekmini schoof nailer tot haar zuster en nu
zag Kartini haar beide aan, met dien blik in haar oogen,
die alien zoo goed kenden, half weemoedig, half ondeugend.
„Wat ben ik een domme, domme gars!"
„0, gelukkig, er was niets ergs met hun Ni!" dachten
beiden, een domme gans, alleen maar — had zij iets vergeten
in haar brief?
Kartini schudde ontkennend het hoofd. Vergeten? Neen!
of eigenlijk wel vergeten, het eerste, de hoofdzaak: „Zonder
dat kan de heele brief niet weg!"
„Wat dan, Ni?"
„De toestemming van Vader en Mceder . . .," zeide Ni
zacht.
Zij zwegen alle Brie nu. Roekmini loog haar !Ioofd en
sloot even de oogen; Annie, die voor het venster stond, keerde
zich om en zeide eindelijk:
„Je hebt gelijk, Ni, zonder dat kan de brief niet weg."
„En de brief moet weg, morgen op z'n laatst! want de
Heer van Kol wacht er op," zeide Ni.
Maar nu hief Roekmini het hoofd weer op.
„Geef mij hem, Ni — even maar!"
Kartini reikte haar het papier. Ro e kmini met Kartini's
brief in haar hand vroeg: „Mag ik hem een halven dag
houden, Ni?"
„Wat wou je, zus?" vroeg Ni.
„Ik wilde Vader's toestemming vrapen. Mag ik het probeeren? Laat mij begaan, Joe!"
Annie zag over Ni's schouder het zusje aan. Een zachte
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vastberaden trek lag op dat gezichtje. Ja, als Roekmini het
deed, als zij pleitte voor de zuster, die zij zoo bewonderde,
misschien . . . o wel zeker . . . !
„0 Ni, doe dat," raadde Annie, „last Roekmini je vertolkster zijn" en Kartini, naar haar zuster overbuigend, zeide:
..Ga, ga dan Roekmini, o ga, ik leg onze zaak in jouw
handen."
De gong luidde voor het middagmaal. Roekmini sloot het
kostbare papier in een lade van haar kast weg .. .
En nu de avond gevallen was, de lampen in de pendoppo
ontstoken waren, zocht Kartini herademing in de koelte na
een warmen dag. Hier was het goed in de groote pendoppo.
Het liefst ware zij op de trappen gaan zitten, die toegang tot
de voorhal gaven, maar daar waren onbeweeglijk als
beelden — de twee huisdienaren, naar buiten starend in den
stillen avond. Kartini schoof een stoel tot vlak bij een der
pilaren, die het overhangend dak steunden. Zacht streek de
avondwind over haar voorhoofd en terwijl zij daar zat, ging
een der deuren achter haar open. Een voetstap naderde,
zacht, bijna onhoorbaar, maar Kartini wist, het was Vader!
Zij bleef zitten, de oogen dicht en nu legde zich een hand op
haar schouder. „Nil!"
Zij rees vlug op. Zij knielde in siloh-houding bij Vader
neer, maar Vader trok haar tot zich op en dicht bij haar, zich
naar haar overbuigend, zeide hij: „Weet j wat ik je te
zeggen heb? Nil, mijn kind?"
„Vader?"
Nu nam hij haar gezichtje tusschen zijn nanden, zoodat
hij in de groote donkere oogen kon zien.
„Je hebt onze toestemming Nil, van oils beiden, van
Moeder ook. Je hebt je vrijheid Nil, zend den brief weg. Wij
hebben er voile vrede mee!"
Alleen een snik van Kartini was het antwoord. 0! dat
zusje Roekmini! Dat trouwe hart!
Voor het lage tafeltje gezeten, kon zij dien nacht nog bij
den brief voegen: „Van onze ouders hebben wij de toestemming gekregen om ons leven te wijden aan de verwezenlijking
onzer ideeen voor ons yolk," en 's morgens vroeg ging het
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groote stuk weg, het stuk waarin Kartini zich voor het eerst
regelrecht tot de regeering wendde. Het schrijftafeltje had
geen rust die eerste dagen. Moest Dora het niet weten, moest
Stella niet onmiddellijk mededeeling gedaan worden. Wat zal
Moedertje zeggen? Wat die lieve Mevrouw Abendanon? Wat
dokter Adriani? Wat haar trouwe Hilda in Buitenzorg? 0,
alien, alien moesten deze woorden lezen, die zoowel Roekmini
als Kartini in hun jubel schreven.
„Wij mogen! Wij mogen! Vader en Moeder hebben hun
toestemming gegeven! Nu staat ons niets meer in den weg!
Wij zijn zoo dankbaar, wij zijn zoo gelukkig! Niets kan ons
meer deren!"
Maar kan een mensch ook niets meer deren, het leven
doet toch nog pogingen daartoe. Er zijn telkens gebeurtenissen, die het hart verwonden, die tranen van droefenis
doen vloeien, al is men gelukkig. Nu was de tijd aangebroken,
waar moedertjes brief van gewaagde, het groote oogenblik!
Wie beschrijft de smart der drie Kaboepatenmeisjes, toen zij
afscheid zouden nemen van hun eerste Hollandsche vrienden,
van den Heer en Mevrouw Ovink, die nu voorgoed naar het
Vaderland terugkeerden? Kartini en Roekmini waren naar
Semarang gegaan, om de boot to zien v ertrekken. Kardina,
thans Raden-Ajoe Rekso Negoro was van Pamelang overgekomen, want moedertje moest voor 't laatst haar drie
Kaboepatenmeisjes, haar Klaverblad, bij elkaar zien. Voor
't laatst? Kardina kon voor zich zelv e niet antlers denken.
Zij zou nooit naar Holland gaan, maar haar zusiers? Wie
weet wat de Heer van Kol zou bereiken, wie weet wat de
regeering doen zou? Eenige weken geleden had K-rtono een
tijdschrift gezonden. Het heette „Soci aal Weekblad" en bij
een artikel „Schaduw en Licht in Oost-Semarang" had hij
een streep gezet.
„Over de regenten van Demak en Japara, onlangs door
den afgevaardigden van Kol bezocht.
De Heer G. Stoll, mede-redacteur van de Locomotief, die
den Heer van Kol vergezelde, verhaalde van dit bezoek in
zijn blad. De oudste dochter van den regent van Japara
(Kartini) had zeer de aandacht getrokken der bezoekers; een
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ijverige voorvechtster der belangen van haar yolk . . ."
Was dit niet een voorteeken? Kartini's naam werd dus in
Holland ook al bekend. Kartini werd genoemd in verband
met haar yolk en dat alleen door een gesprek met een warmdenkend mensch! Kardina had Ni dubbel lief gehad toen zij
dit stuk gelezen had, dubbel lief, omdat Ni er niet door verhoovaardigd was, maar integendeel met een glans in haar
oogen gezegd had: „Weet je Kleintje, dat ze mij daar zoo
noemen alsof ik iets bijzonders ben, vind ik niet prettig,
maar dat ik genoemd word met ons yolk samen, zie je, dat,
dat is heerlijk! Ik moet er dat maar voor over hebben!"
Nu waren de drie zusters bij elkaar. Stil stonden ze daar
aan boord van de Charlotte, de stoombarkas, die de vertrekkenden aan boord van het stoomschip Willem III bracht, stil
stonden ze bij elkaar, want er waren vele vrienden die den
Assistent-Resident en zijn vrouw wegbrachten en de Charlotte
was klein. De familie Ovink stond midden in den vriendenkring; maar straks aan boord, Mevrouw had het Kartini met
een handdrukje beloofd, straks zouden zij van elkaar afscheid
nemen en nog even heel alleen zijn met Moedertje. Op dat
kostbare maar droevige oogenblik was nu hun oog gevestigd,
terwijl zij daar stil stonden, bij elkaar. Soms werden zij door
iemand aangesproken en dan gaven zij beleefd antwoord,
maar hun gedachten waren er niet bij, hun gedachten waren
bij straks! „Straks, als we alleen met haar zu l len zijn! Voor
't laatst? Een afscheid voor eeuwig?" Of zouden zij, de twee
oudsten, eens volgen? Zouden zij zelf eens dezen weg over
de golven volgen met de stoombarkas naar htt groote schip?
De Willem III was bereikt. De Charlotte legde aan
bij den valreep. Den dames werd de behulpLame hand geboden om de smalle trap te beklimmen. Er was onder al die
Europeanen, die de vertrekkenden wegbrachten, een jeugdig
Sumatraan. Kartini had hem al bij de afvaart van Semarang
opgemerkt en hij was het, die Kartini en haar zusters hoffelijk den valreep ophielp. Eenmaal aan boord van het schip,
verloor hij zich tusschen de menigte. Ook p ier waren er
weder nieuwe vrienden van den Heer en Mevrouw Ovink,
die zich van te voren naar het schip hadden laten roeien.
ledereen wilde afscheid nemen. Hoe lang waren zij ook niet
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in Indie geweest, hoeveel vrienden en dierbaren lieten zij
achter!
Een beer met een donker, sprekend gelaat, boog zich voor
Kardina. „Raden-Adjeng Kartini?"
„Neen Mijnheer," verontschuldigde Kleintje zich glimlachend. „Daar is mijn zuster Kartini! Daar, naast Mevrouw
Ovink!"
„Pardon," zeide hij en hij dacht waarschijnlijk: „Ik wil dit
tete a tete niet storen," maar onderhield zich met de jongste
zuster, na zich voorgesteld te hebben: „Willem Roijaards."
„0!" kwam Kleintje, „U is de beroemde acteur!?"
Roijaards glimlachte: „Als U mij zoo noemen wilt!"
„Wat zal mijn zuster het heerlijk vinden U te ontmoeten,"
wilde Kardina zeggen, doch Roekmini wenkte haar. De drie
zusters mochten mede naar beneden, naar de hut van
Moedertje!
Daar in de hut ... ach wat moesten zij zeggen, de drie?
Welke woorden vindt men, als het de laatste oogenblikken
zijn, dat men elkaar in de oogen ziet? Dat men het laatst den
handdruk voelt van haar, die straks weg zal zijn? Zij schreiden alien. Kartini hartstochtelijk, haar hoofd op moedertjes
arm, Roekmini kleintjes neergebogen, met de hand van
Mevrouw in de hare, Kardina het gelaat afgewend naar de
kleine patrijspoort waardoor de zee te zien was. En Moedertje
zelf? Zij gevoelde zich alsof ze haar eigen kindercn achter
moest laten. Zij kon niet spreken, zij kon alleen fluisteren.
„God zegene jullie, lieve, lieve kinderen. Zul je schrijven?
Veel, ja veel? Ik zal je nooit vergeten . .."
Daar werd geklopt — „Het is tijd vrouw!"
„Ja, ja," en Moedertje maakte zich los van haar meisjes
en kuste ze toen een voor een . . . „Ga, ga nu!"
Zij gingen, Kartini, nog eenmaal, keerde zich om: „Boven?
Gaat U naar boven?"
„Ja, ja natuurlijk." Mevrouw zou ook naar boven gaan.
Zij beklommen de trap en liepen met haar betraande gezichtjes door al de vrienden heen. Daar was Mijnhe er Ovink.
„Meisjes, Klaverblaadje!" 0! nu heette het, zich goed
houden! Zij wilden niet schreien. Mijnheer kuste hen ook, alsof
hij hun Europeesche Vader was; daar klonk de bel. De bel, die
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maande aan boord te gaan van de Charlotte. Weder was er
de hoffelijke Sumatraan, die de Raden-Adjengs hielp, vooraf
de trap afgaande, en langzaamaan vulde zich het dek van de
Charlotte. Het was voller dan toen zij gingen, alle vrienden
moesten nu mede. De Charlotte gaf stoom, de golf jes
klotsten — het groote schip leek verder te gaan en nu
drongen alien naar de verschansing. Kartini, Roekmini en
Kardina wuifden, wuifden met hun zakdoeken, zagen door
hun dikke tranen heen het groote schip, en de velen, die ook
wuifden, en daar was Moedertje, kijk die kleine dame naast
haar man! Kartini bleef wuiv en, naast haar de zusjes — die
snikten, zij zag niets meer — zij wuifde, wuifde naar het
figuurtje daar aan boord, dat terug wuifde, ze schreide niet,
weg met de tranen, zij wilde zien, zien Moedertje, een kleine
stip nu! 0, die golven, die haar meenamen, en die driftige
barkas, rook uitpuffend en nu gillend dat zij aankwam, dat
zij naderde de haven van Semarang. Daar in de verte het
schip, de Willem III, die meenam het liefste wat zij had .. .
„Raden-Ad jeng!"
Eerbiedig boog Roijaards voor Kartini ...
Toen de Willem III reeds op zee dobberde en Mevrouw
Ovink weder in haar hut kwam, zag zij op haar couchette een
brief liggen. Van Kartini! ze zag dadelijk haar hand! 0, de
lieve, dat groote gouden hart. — Bevend maakte Mevrouw
Ovink den brief open. Door haar tranen heen las zij den
aanhef en dan eindelijk zag zij duidelijker: „U hoeft niet te
vragen in onze harten steeds een plaats voor U te bewaren,
U weet, dat niemand en niets U daar vandaan kan dringen!
De Willem III nam ons iets zeer kostbaars, een stuk onzer
zielen. Ik volg U met een wereld van lief de en smart in het
hart. Ons laatste gesprek Moedertje, zal ik nooit vergeten.
Uw liefderijken raad, dien ik niet volgen kan, omdat mijn
geheele natuur er tegen strijdt. Den man, die U mij toewenscht, bestaat hij in onze wereld?" „Ach, peen mijn kleine
Ni," peinsde Mevrouw. „Welke man zou jon waardig zijn?
Ik weet het ook niet, maar God beware je v te veel leed,
voor te veel teleurstelling, je zoudt het niet kunnen dragen!"
En toch, toch, had Moedertje, Kartini dien zelfden avond
ten huize van den Resident gezien, waar deze met Roekmini
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te gast was, terwijl Kardina weder naar Pamelang terug
gekeerd was, dan had zij zeker gedacht: Kartini zal alles
dragen. Zij zal haar leed en teleurstelling maken tot een
kroon voor zich zelf en een zegen voor anderen.
Kartini luisterde naar dat, wat Willem Roijaards haar
vertelde van den jongen Sumatraan, die haar aandacht op
de Charlotte had getrokken. Roijaards had hem reeds te
Batavia ontmoet; daar had hij den jongen, maar pas van de
H.B.S., in de school tot opleiding van Inlandsche artsen
hooren spreken.
„HoOren spreken, een H.B.S.-er?" vroeg Kartini verwonderd.
„Ja, Raden-Adjeng, hooren spreken! Hij heeft namelijk
een ideaal, en dat is voor dokter studeeren, maar in Holland!
Hij beweert, dat de studie hier slechts ten halve is en hij
Brandt van verlangen om zijn yolk hier te helpen."
„O!" zeide Kartini, maar haar oogen zeiden meer! In haar
oogen was een vochtige glans. Zij wilde alles weten van dezen
jongen idealist.
„En dat spreken was zoo goed, zoo geheel uit het hart
komend, dat ik er door mee gesleept werd!"
„En dat beteekent veel!" zeide Kartini met glinsterende
oogen. „U, die zulk een woordkunstenaar is!"
„Alles, wat uit het hart komt, is zuiver en goed," hervatte
Roijaards. „Ik was daar zoo door getroffen, dat ik hem uitnoodigde mede te gaan naar Djombang en daar heeft hij
kennis gemaakt met de familie Ovink, een kennismaking, die
waarschijnlijk ten goede zal komen aan zijn plan lien."
,En die zijn, naar Holland te gaan, en voor dokter te
studeeren?" vroeg Kartini zacht.
„Maar er is geen geld. Zijn vader heeft een klein tractement. Ik zal zien wat ik kan doen als ik weer in Holland
ben. Hij zeide mij, dat hij zelfs wel als matroos op een schip
zou willen, als hij Holland maar bereikte. Het is jammer,
dat U hem niet nader hebt leeren kennen, want ook Uw
illusie is het, niet waar, voor Uw yolk te leven?"
„Ja, Mijnheer Roijaards, zoo is het en ... wel op dezelfde
manier als Uw jongen vriend ... hoe is zijn naam?"
„Salim, Raden-Adjeng."
209

„Salim! 0, Mijnheer Roijaards, en nu was Kartini op ham
liefst, haar mond glimlachte, haar oogen waren van een
diepen gloed. „Zeg hem, zeg Salim, dat Kartini hem toeroept
moed te houden, vol te houden, dat hij eenmaal zal krijgen
wat hij wenscht! Hij moet in zich zelf zeggen: Het is Tekdir.
Kent U dat woord?”
„Neen," zeide Roijaards, „wilt U 't mij zeggen?"
„Tekdir is ons Javaansch woord voor onafwendbaar ...
Jets dat gebeuren moet, is tekdir!"
„Het is tekdir!" herhaalde Willem Roijaards later op zijn
kamer. Tekdir! Hoe zeide dat mooie Javaansche meisje dat
woord! Tekdir! Hoe prachtig was heel haar houding, wat
een majesteit, wat een schoonheid, maar vooral, welk een
hart, dat uit haar groote fluweelen oogen sprak!
Toen de zusters op Japara aankwamen, was er een verrassing voor hen, een gast ... Dora!
Hoe welkom was zij, nu vooral, nu er juist van twee lieve
vrienden of Scheid genomen was; maar Dora's verblijf kon
niet lang duren. Overmorgen zou het rijtuig van den Regent
van Rembang haar komen halen, daau de Raden-Ajoe van
Rembang haar dringend verzocht had aldaar te komen. Dora
vertelde den Kaboepatenmeisjes van haar kennismaking met
deze Raden-Ajoe op Temanggoeng.
Zij waren als vanouds alleen met hun drieLn in de werkkamer en nu Dora den naam van de Raden-Ajoe van Rembang noemde, zeide Kartini: „O, Do, vertel mij toch veel van
haar. Ik zou haar zoo graag kennen, maar tot nu toe is er nog
niets van een kennismaking gekomen, waar ik zoo naar verlang!"
„En waar zij ook zoo naar verlangt, Ni, s zeide Dora.
„Toen ik op Temanggoeng was, heb ik haar van U alien en
van jou in 't bijzonder, Ni, moeten vertellen."
„Jij kunt mij dus zeggen," vroeg Kartini, „waarin zij en ik
en ook de Regent overeenkomen? Toe zeg het mij!"
„Waarin? 0, ik denk in veel, in veel, Ni!"
„Maar dat is zoo vaag, Do. Er moet iets sp( :iaals zijn, de
Raden-Ajoe van Koetoeardjo heeft mij gezegd . . ." Ni hield
op, zoekende naar wat het kon zijn!
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„Ik begrijp het wel,” zeide Dora. „Het moet de zienswijze
ten opzichte van het Javaansche huwelijk zijn. De RadenAjoe zeide mij, dat zij en haar Soedoera van Koetoardjo
eerst ook opstandigen waren, die hun bruigom wilden kennen
voor haar huwelijk, maar dat zij toch gezwicht waren voor
den Adat, die dat niet gedoogt. Zij zijn beiden heel gelukkig
geworden, Ni, vertelde zij mij, maar ze hoopte innig, dat jij
zoudt volhouden in dit opzicht en zoo de Javaansche wereld
tot voorbeeld zoudt zijn."
Ni had met schitterende oogen naar Do geluisterd, nu lachte
ze even, zoodat haar mooie witte tanden, die niet door sirih
verkleurd waren, te zien kwamen. „Heerlijk vind ik dat om
te hooren, Do. Nu zou ik haar nog liever willen leeren kennen.
Zou zij niet eens over willen komen, hier ten bezoek?"
„Ik zal het haar vragen," zeide Dora, „maar ik vrees, dat
zoo'n reis te vermoeiend voor haar is. Zij is zeer zwak en dan,
zij is niet van haar kinderen af te trekken!"
„Zij moet de kinderen meebrengen!" zeide Roekmini. „Ik
zal wel voor de kleintjes zorgen, dan kunnen de Raden-Ajoe
en Ni den heelen dag met elkaar praten."
„Ik zal mijn best doen," beloofde Dora .. .
Het was een heerlijke dag voor haar, zoowel voor de
Regentsfamilie als voor alle bewoners van de Kaboepaten,
zelfs voor de bedienden, die Nonna Dora, nu „Njonja ContrOleur," zoo goed kenden! Oude Kromo had een prachtige
bouquet Bruidstranen op haar kamer gezet; Sarina had er
plezier in de kamer van de Njonja keurig te houden en
akarwangi, waar Dora zoo veel van hield, tusschen haar
linnengoed te leggen! Tole, die geen tole (kleine jongen)
meer was, maar nu Wirio genaamd werd en op school ging,
mocht Mevrouw zijn schoolschriften toonen en zat daarom
reeds 's morgens vroeg, in groote bewondering voor de Hollandsche Mevrouw, in de voorgalerij bij haar kamer te
wachten; maar de grootste vriendinnen en bewonderaarsters
waren de jongere zusjes van Kartini, de vroegere Bemi en
Wi nu Kartinah en Soematri, meisjes van veertien c 1 dertien
jaar. Zij waren niet van Dora af te slaan. „Ik zou er jaloersch
van worden," zeide Kartini lachend: „Ze leggen heelemaal
beslag op je!"
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„Het zijn maar twee dagen,” zeide Dora, .,en dat jongste
zusje Soematri van je, Ni, je zult eens zien, dat wordt een
knappertje!"
„Ja, ze wil en zal haar Klein-Ambtenaarsexamen doen,
heeft ze gezegd."
„Nu, ben je niet tevreden met zoo'n opvolgster?"
„Tevreden? zeer, Do, maar ... Soms, sons denk ik wel
eens, is het niet beter maar stil te blijven, zooals we zijn,
Javaansche meisjes, die trouwen moeten? — 0, ik kan niet
meer terug, Roekmini ook niet, maar de kleintjes? Och, Do,
werkelijk ik moedig ze niet aan."
„Ben jij dat, Ni, die zoo spreekt?" vroeg Dora. „Heb je
mij niet eens gezegd, toen we spraken over jou en je geslacht
Tjondronegoro, waar alle zonen zoo ontwikkeld van waren:
Wij hebben het recht niet dom te zijn?"
Kartini pakte Dora's hand. „Ja," zeide ze, „dat heb ik en
dat wil ik nog zeggen, ook voor de vrouwen in ons geslacht!
11c dank je, dat je me daaraan herinnert. Je bent alweer mijn
goede genius!" Dora voelde haar hand opgeheven en een kus
daarop gedrukt.
„Wij moeten onze goede genius nog onzen nieuwen schat
geven," zeide Roekmini.
„0, ja! Do, als je niet gekomen waart, hadden wij je dien
toegezonden," zeide Kartini.
Dora was nieuwsgierig wat wel de nieuwe schat zou zijn
en volgde Kartini met de oogen, die uit een cassette eenige
brieven nam.
„Daar, lees dit eens in je rustuurtje, straL op je kamer."
„Brieven van wie?"
„Van Nellie van Kol! 0, Do, als je die Lest, zal je met
ons zeggen, dat ze schatten zijn!"
En na den maaltijd, waar Dora, als ware ze weer onderwijzeres te Japara, genoten had te midden van het haar zoo
vertrouwde regentsgezin, in haar groote door jalouzieen getemperde kamer, las Dora Nellie's brieven. Zij moest eerst
wennen aan dat kleine fijne handschrift, waarvan de lettertjes
sierlijk als hand aan hand gaande figuurtjes op haar toekwamen! Maar als zij aan het lezen ging, veranderde dat
fijne schrift in een luidklinkenden heerlijken jubelzang. —
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Daar stroomde lief de, godsvrucht, blijde levenslust uit ieder
woord. Hoe had deze vrouw de Kaboepatenmeisjes begrepen,
hoe goed kende zij hun leven, hun teleurstelling, maar hoe
prachtig bracht zij lafenis en rust in die harten en hoe wijs
was zij in haar raadgevingen. „Er zijn dingen," las Dora,
„waarvoor wij menschen en hun steun noodig hebben, maar
er zijn nog veel meer dingen, waarin wij God allec a kunnen
gebruiken. Hij is het, die, iemand tot een taak geroepen
hebbend, hem daartoe de innerlijke kracht en volharding
Beef t. Geloof mij, 't is de taal der innerlijke ervaring. U
staat nog voor het leven en voor een taak. Als U er eenmaal
midden in is, zult U ervaren: dan pas zijn wij vrij en sterk
en de rechte menschenvrienden en helpers, als wij onzen steun
niet uitsluitend of in de eerste plaats zoeken bij de menschen,
maar bij ons zelf en bij Vader-God. Het stoffelijke moet er
ook zijn, U moet geholpen worden, hoe dan ook! Niet iederen
dag bieden zich op de levensmarkt zulke frissche en reine
krachten aan voor zulk goed werk. Die moeten aangenomen,
en in goeden zin geexploiteerd worden. Als de regeering niet
helpt, dan moet de Vereeniging Oost en West het doen."
Nellie van Kol zeide Kartini en haar zuster, niet op
menschen te bouwen, maar op God. Niet in menschen haar
verwachting te stellen, maar alleen op God, want haar taak
zou moeilijk zijn en daarom moest haar hart sterk zijn. „Wees
als zij," schreef zij, „die niet meer zich zelven leven, maar
den geest in hen."
Dora dacht over die woorden na en toen was het of er
een licht geschuifel in de galerij was, waar haar kamer op
uit kwam. „Njonja," zeide een zachte stem. Dora herkende
haar. Het was die van Sarina.
„Ja?"
„De Raden-Ajoe wenschte U te spreken. Mag ik zeggen,
dat Bendoro komen kan?"
„O, ja! zeker, Sarina. Maar weet de Raden-Ajoe, dat ik
nog niet gekleed ben?"
Sarina, die nu te voorschijn kwam, hurkte neer. „Njonja
Besaar moest blijven zooals zij is, heeft de Raden-Ajoe gezegd. Zij wilde de Njonja heelemaal alleen spreken."
Dora was uit haar lage stoel gerezen en zette zich, zooals
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zij was, dus in haar Japansche kimono in de voorgalerij, waar
gemakkelijke, rieten stoelen rond de kleine marmeren tafel
stonden.
De Raden-Ajoe, klein en slank in haar donke y zijden
baadje, op gouden muiltjes, naderde, haar lijfmeid met het
sirihstel en een waaier achter zich. Dora ontving haar gastvrouw met alien eerbied en sympathie.
„Ik wilde U zoo graag eens alleen spreken over de meisjes,"
zeide de Raden-Ajoe in het maleisch, de taal, waarin zij zich
nu het gemakkelijkst uitdrukte en Dora kon haar nu ook in
die taal antwoorden, hoewel zij nog wel Hollandsche woorden er tusschen gebruikte.
„Zij hebben U natuurlijk al verteld, dat wij onze toestemming hebben gegeven tot hun vertrek naar Europa?" begon
de Raden-Ajoe.
Ja, o ja, dit hadden zij inderdaad dadelijk gedaan in een
brief!
„Het is een groote strijd voor ons geweest," ging de
Raden-Ajoe voort, „maar wij zagen in, dat dit, vooral in
Kartini's hart vrede zou brengen en hoeveel Teed het ons zal
doen, als zij ons eens verlaten zullen, wij willen het dragen
terwille van hun geluk. Maar nu zijn wij, de Regent en ik,
in grooten angst, Mevrouw Dora, als er eens antwoord komt
op het request, dat Kartini aan den Heer van Kol zond, dat
wij de kinderen weer groot Teed moeten aandoen, want waar
moet het geld vandaan komen voor die groote reis?"
„Heeft Kartini niet dat juist in haar request gevraagd —
geld voor de reis heen en terug en de studickosten?" vroeg
Dora.
„Ja, inderdaad, dat heeft zij," antwoordde de Raden-Ajoe,
„maar zal zij dat krijgen? De studie misschien wel, maar de
reis? Wij kunnen dat niet betalen. Ik hoor van mijn man dat
er altijd door de Negri-Blanda op zuinigheid wordt aangedrongen, hoe zou men daar dan geld over hebben voor de
studie en de reis van twee onbekende Javaansche meisjes?
Er is geen geld voor de irrigatie, geen geld voor de Solowerken, geen geld voor een haven in Soerabaya — hoe zou
er dan wel geld zijn voor zoo iets, Mevrouw Dora?"
Dora moest lachen; ze had de deftige Raden-Ajoe nog
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nooit zooiets pittigs hooren zeggen, maar ze antwoordde: „Tic
denk, dat over dit geval andere menschen oordeelen, RadenAjoe, en het geld wel van een anderen kant zal komen dan
van de zijde die gaat over de irrigatie en het havenbedrijf —
maar als het geld er eens niet was, dan zouden de meisjes
niet gaan en zou U dat zeer spijten?"
De Raden-Ajoe zag Dora lang aan. „Ja," zeide zij, „ja het
zou een groot verdriet zijn, want het zou mijn kinderen
verdriet doen."
„Misschien," zeide Dora, „zouden zij kracht naar kruis
krijgen, Raden-Ajoe; Toean Allah zal wel doen wat goed
voor ze is!"
Weer zag de Raden-Ajoe Dora aan. „U spreekt als die
Mevrouw van Kol in Holland. 0, Mevrouw Dora, ik geloof,
dat die een engel uit den hemel is; haar brieven, die zij voor
mij vertaald hebben, zijn werkelijk als een kracht uit den
hemel!"
„Ja," stemde Dora vol vuur toe, „ik heb ze vanmiddag
gelezen. Het is een wonder hoe Uw kinderen gesteund worden
door de edelste menschen, die er zijn! Natuurlijk, het edele
trekt het edele aan, het kan niet anders en ik geloof, RadenAjoe, dat, mochten er weder teleurstellingen komen, Uw
Kartini en Roekmini die dragen zullen, zooals zij dit moeten
doen, in vertrouwen op God."
„In vertrouwen op God," herhaalde de Raden-Ajoe, „en
ook ik moet dit hebben. U hebt gelijk, ik mag rnij niet
angstig maken, ik moet alles overlaten aan God! Il< kwam
om raad bij U en U hebt mij den besten raad geg-even die
er is ... Ik dank U."
Dora werd er verlegen door, neen, zij wilde geen dank. De
brieven hadden het gedaan, deze hadden haar doen antwoorden en zij zag de kleine fijne Raden-Ajoe over het
zonnige erf teruggaan naar de Kaboepaten, met de lijimeid
achter zich aan. Twee stille donkere figuren in den zon doordrenkten tuin, waar de roode kembang sepatoe te flonkeren
hing in de struiken.
Den morgen van den derden dag stond bet rijtuig met den
gouden pajoeng van den regent van Rembang voor de kaboepaten. Den vorigen avond was de regent reeds te Japara
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aangekomen en nu zou hij met Mevrouw Vermaes den tocht
naar Rembang aanvangen. Allen brachten haar naar de
uitgang der pendoppo. De Raden-Ajoe en haar vier dochters,
de Regent zelf. — Buiten wachtten de huisbedienden, en
kleine Wirio had nog een groote bouquet rozen voor de
Njonja. Zoo reed Dora dan eindelijk weg, gezeten naast den
Regent van Rembang en zij wuifde lang, lang! Het geleek
haar een afscheid voor heel lang. Waarom? ja, waarom is
onze blik in de toekomst soms plotseling helder?
De morgen was nog dampig en frisch; de paarden waren
dadelijk in draf en de looper met zijn lange zweep behoefde
zijn aanzetkreet „kri-kri" alleen te gebruiken wanneer de
weg steeg. De Regent wees Dora de verschillende eigenaardigheden van het land en vertel de ook een en ander van
zijn yolk, maar nu het warmer werd, de paarden in gestadigen gang een monotoon gestap deden hooren, zwegen de
reizigers bij tusschenpoozen en scheen er met de stijgende
warmte een rust over hen te komen; doch Dora wilde toch
weten, hoe zij de Raden-Ajoe van Rembang aan zou treffen
en zij vroeg: „Is de toestand van de Raden-Ajoe weer zorgwekkend, Regent?"
„U zult zien Mevrouw, het gaat steeds achteruit. Dat is
dan ook de reden, dat ik U durfde vragen deze groote reis
te doen! U doet er ons zooveel genoegen mede."
Dora vertelde hoe vurig Kartini en Roekmiiii hoopten, dat
de Raden-Ajoe nog eens te Japara zou komen en hij glimlachte treurig: „Daar zal wel nooit iets van komen! Maar
misschien, dat Raden-Adjeng Kartini eens bij mijn vrouw zal
kunnen komen. Gelooft U aan droomen, Mevrouw?" vroeg
hij, plotseling zich naar haar overbuigend.
„Aan enkele wel, Regent!"
„Ik zal U vertellen, wat ik gisteren nacht droomde. Het
was heel duidelijk en ik weet het nog alles precies.
Ik zag ons landhuis op Temanggoeng. Mijn vrouw lag geknield voor haar dampar, het hoofd gebogen op de kussens
en ik hoorde haar gebed tot den Allerhoogst-. Goesti-Allah
maak mij voor eeuwig, eeuwig de vriendin, de zuster van
Kartini."
Dora zag voor zich uit. Ze was ontroerd en kon Been
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woorden vinden, maar eindelijk zeide zij toch: „Dan zal het
wel gebeuren, Regent, Uw vrouw en Kartini zullen elkaar
vinden ..."
„In dit leven?" vulde hij vragend aan.
In dit of een volgend, dacht Dora, maar die woorden sprak
zij niet uit. „Wij weten het niet," zeide ze.
De Regent schudde zijn hoof d. „Neen, wij weter het niet,
wij menschen weten niets."
Zij zagen nu plotseling de zee in de verte glinsteren. Het
leek een antwoord op hun weifeling, alleen in de groote
ruimten mogen onze gedachten gaan!
Wat zelden geschiedde, geschiedde nu in den West-Moesson,
geen druppel regen viel meer! Het landbouwvolk was
radeloos, de bibet-paddi stond op de sawahs te bruinen,
de geheele oogst dreigde te mislukken, daarbij was het snikheet. Men zag yolk of en aan gaan bij het kantoor van den
Regent. Soewitro, die geen magang meer, doch nu DjoeroeToelis was, had het druk met alle namen op te schrijven van
de menschen die om hulp kwamen, alsof Vader Regent
iets aan het weer kon veranderen! „Maar waarom zou dit
niet kunnen?" vroegen de eenvoudige dessalieden zich af.
Soewitro moest eindelijk aan hun beden gehoor geven. „Verzoek den Kandjeng Toewan Regent bij onze Sembajang
istria te zijn. Ons zegengebed kan alleen helpen als onze
Boepaten er bij is!" en de Regent liet zeggen, dat hij komen
zou, overal waar men dat gebed ten hemel zond. Dit
evenwel was teveel gezegd. De Regent kon r, let overal
tegelijk zijn en hij kon niet altijd. Er was veel werk. „De
Raden-Adjengs?" stelde Soewitro voor. Ja, dat z'u kunnen,
meende ook de Regent en aan den maaltijd stelde hij zijn
dochters voor de Sembajang op het land te gaan bijwonen.
„Maar wij gaan niet zonder U, Vader," was haar beider
antwoord. Dan diende het werk wel even terzijde gesteld te
worden. „Men is reeds overal begonnen en dus moeten wij
vanmiddag gaan," besliste de Regent.
Het was zeer, zeer heet en toch streek er een wind aan,
een verschijnsel, dat meestal de voorbode is van den
komenden Oost-Moesson! Het zou verschrikkelijk zijn, als de
217

West-Moesson voorbij ging zonder den gewenschten regen!
De Regent was met zijn dochters uitgereden, ook een der
jongsten, Kartinah, was mede. Zij zat naast Roekmini tegenover haar Vader en zus Kartini. Zij had wel graag haar
kleine zuster Soematri mede gehad, want de twee jongsten
waren even zoo eensgezind als Kartini en haar zuster
Roekmini, doch er was geen plaats genoeg in den kleinen
mylord, lien de Regent had laten inspannen en Ni had
gezegd: „Als de belle niet helpt, Soematri, dan ga jij een
volgende maal in mijn plaats mede!" Daar had Soematri
om gelachen. „Ik kan nooit in Joe- Joe's plaats komen!" had
zij geantwoord en daarmede waren de anderen het eens,
behalve Kartini zelve, die juist in deze kleine Soematri haar
opvolgster wilde zien, later, later als ... 0, als eens bereikt
was wat zij wilde, haar leven voor het yolk, voor de vrouwen
en meisjes! Maar zij zuchtte, als zij dacht aan haar grootsche
plannen. — Hoe lang wachtten zij en Roekmini nu niet op
een teeken uit Holland? Neen, zij vergaten haar niet, dat
wist zij uit de bladen, uit Kartono's brieven, die haar de
Kamerverslagen toezond, zij vergaten haar niet . . . maar
wanneer zou zij zeker weten of zij eens zou gaan? of zij dit
alles zou verlaten? Zij had een moedelooze bui. Kwam het
door de hitte? Kwam het misschien ook door een treurige
tijding, die hen eenige weken geleden bereikt had? Het sterfgeval te Rembang, waar de trouwe moeder vz a zes kinderen
en de trouwe gade van den Regent was heerigegaan? De
Regent zelf had het bericht natuurlijk naar de Kaboepaten
te Japara laten brengen, maar Dora's brieven hadden dit
droevige geval geheel beschreven en er was iets, waar Kartini
voortdurend aan moest denken. Dora schreef, dat Kartini's
portret altijd bij de zieke gestaan had! 0, waarom, waarom
hadden zij elkaar nooit in het leven ontmoet? Waarom was
Kartini zelf niet eens naar Rembang gegaan? Zij deed er
zich verwijten over, maar haar moeder, de Raden-Ajoe, had
haar gezegd: dat dit zeker zoo had moeten zijn. Toean Allah
had het niet gewild! Maar waarom? waarom niet? Kartini
was moe van het denken. Zij zag, achterover geleund tegen
de kussens van het rijtuig, den langen weg -voor zich, die
buiten de kom van het dorp naar de sawah's voerde.
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„Daar,” wees Kardina, „daar is de Sembajang istria!"
Inderdaad, daar was yolk op het land. De Regent liet het
rijtuig stil houden op een zijweg. Hij steeg uit en de dochters
volgden hem en zij naderden het rijstveld. Rondom aan
paaltjes gebonden stond het vee, paarden, schapen, geiten,
eenige karbouwen; voor de dieren zaten de menschen; de
orang dessa, aandachtig kijkend naar dat wat in huAl midden
was, de priesters en de priesteressen, doodstille figuren in
witte kleeding, alien het hoofd gedekt, en nu hoorden zij de
stem van den eersten priester, die den Allerhoogste om regen
bad. „Amin," murmelde het dessavolk, „Amin."
Weer en luider bad de priester, en weder „Amin, amin,"
murmelde het yolk. — Driemaal herhaalde zich het gebed.
Toen stonden de menschen op en liepen in eerbiedshouding
langs den Regent en de Raden-Adjengs. De dieren werden
van de palen los gemaakt, de geiten blaatten, de karbouwen
poogden te grazen en de priesterstoet toog langzaam verder
den weg op.
Dien nacht zou deze ceremonie herhaald worden, maar
daar behoefde de Regent niet bij te zijn. Een oud dorpshoofd bracht de sembah en dankte den Kandjeng- Toewan
Regent voor zijn tegenwoordigheid. Dit zou zeker helpen!
En de drie Raden-Adjengs bracht hij ook zijn eerbiedigen
groet.
Zij reden terug en kregen al rijdende weder hormatbewijzen van de dessa-lieden, die aan den weg neerhurkten,
zoodra deze het rijtuig met den gouden pajong bemerkten. De
wind was wat gaan liggen. „Stel je voor, dat het eens ging
regenen!" zeide Kartini.
„Het was te wenschen," zuchtte de Regent. „Dat arme
yolk. Het is verschrikkelijk!"
Maar dien nacht bleef het droog en den volgenden dag
weder dezelfde snikhitte, den daarop volgenden 's morgens
om zes uur een grauwe lucht bij zonsopgang, toen een zacht
tikkend geluid . . .
„Regen! Regen!" riepen Kartinah en Soematri bij de deur
van de kamer der oudere zusters.
„Regen!" riep Roekmini, „Ni, het regent!"
0, Allah, dank, dank, het regende! Het tikte niet meer,
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het ruischte vol als een orkesttoon, het zwol aan, het kletste
neer, water, alles water, o, gezegend vocht!
En alles werd vroolijk in de Kaboepaten; de menschen
lachten, de kinderen dansten in de plassen; de heele kleintjes
stonden naakt in de overloopende goten, zelfs de paarden in
de stallen hinnikten en tegen den middag kwam het yolk
hulde brengen en dank, want de Boepaten en zijn dochters
hadden de groote Sembajang Istria bijgewoond. Zij hadden
den regen gebracht!
Eenige dagen daarna was die vroolijkheid echter weer verdwenen in de Kaboepaten. De Heer des huizes, de Regent,
gevoelde zich 's morgens minder wel en moest des middags
zijn kamer houden. leder vreesde een instorting en alle maatregelen werden dadelijk genomen de rust zoo volkomen
mogelijk te doen zijn in de omgeving van den zieke. De twee
jongste kinderen — Widjojo, die elf en de kleine broer, die
nu drie jaren telde, gingen onder geleide van de zusjes
Kardinah en Soematri te Kendal bij de oudste zuster, Soelastri, logeeren. Een groote reiswagen, zorgvuldig met zeilen
gesloten voor den regen, bracht het viertal weg en zoo
bleven de Raden-Ajoe en haar twee oudste dochters alleen
over om Vader op te passen.
Het waren stille, angstige dagen in de Kaboepaten, somber
ook door de voortdurende regens, die nedervielen. leder begreep, dat de emoties van den laatsten tijd, voornamelijk
de zorg over het mislukken van den padi-oogst, den regent
weder op het ziekbed geworpen hadden, n-rtar Kartini en
Roekmini, terneer gedrukt door Vader's ziekte, vroegen zich
af, of het wel alleen de angst om den oogst was geweest, of
niet zij zelven aandeel hadden aan deze instorting? Hun moeder had zich eens laten ontvallen, dat Vader zich zorgen
maakte over de kosten, die de refs naar Holland zoude
meebrengen en toen zoowel Kartini als haar zuster beweerd
hadden niet te gaan als de regeering daar niet in voorzag,
had de Raden-Ajoe geantwoord: dat Vader dan juist alles
in het werk zou stellen, dat zijn kinderen hun plan zouden
kunnen volvoeren, omdat hij eenmaal de toestemming gegeven had! Die goede vader! Roekmini, die anders Kartini
220

door haar bedaarde opgeruimdheid dikwijls kon opbeuren, was
nu dezelfde meening toegedaan, deed zich dezelfde verwijten
als haar zuster. Wie weet of Vader's leven niet op het spel
stond! Om de beurt zaten zij bij hem in de ziekenkamer,
als de Raden-Ajoe daar zelve niet was. In tegenstelling van
den vorigen keer was de zieke nu zeer onrustig en werd de
stemming van degenen, die hem omringden, zeer terneer
geslagen. Als Kartini's beurt van oppassen was afgeloopen,
stortte ze haar hart uit in haar brieven aan Dora, Stella en
Moedertje, die nu reeds zoovele maanden, ver over zee in
Holland was. Waren zij toch maar niet zoo zelfzuchtig geweest om hun plannen door te drijven, nu was Vader misschien het slachtoffer! En waarvoor was nu die bittere strijd
geweest, als het toch alles op niets uitliep? Uit Holland nog
geen antwoord en stel eens, dat het antwoord kwam en gunstig
luidde, hoe zouden zij en Roekmini dan nu hun ouders
kunnen verlaten?
In deze dagen werd een brief van Mevrouw Abendanon
op de Kaboepaten gebracht. Een zonnestraal in de duisternis,
want haar brieven waren inderdaad zonnestralen in de Kaboepaten, door hun geloof en overtuiging, dat de zusjes eens
zouden slagen. „Mijn lieve kinderen, hoe verlang ik naar U,"
schreef Mevrouw, „konden wij toch maar eens bij elkaar zijn,
maar gij zult eerdaags iets van mij zien, n.l. mijn man. Hij
gaat overmorgen op dienstreis en wil Japara aanuoen."
De directeur van onderwijs op komst! en nu juist Vader
ziek! Hoe vreeselijk, maar neen, hij mocht niet afgezegd
worden. Dit was de Raden-Ajoe met haar dochters eens en
alles werd in orde gemaakt voor zijn ontvangst. Ook op het
kantoor nam Soewitro de noodige maatregelen om den
hoogen gast te ontvangen; hij en de patih zouden den Directeur tegemoet reizen. De Assistent-Resident, degeen die den
Heer Ovink te Japara vervangen had, bood aan, den,
Directeur bij zich te gast te hebben. Zijn vrouw, een sympathieke, blonde Hollandsche dame, de moeder var. een klein
mannetje met krullend haar, dat veel van de K„boepatentantes hield, kwam deze boodschap zelf brengen, want ook
den Assistent-Resident was de dienstreis van den Directeur
gemeld. Mevrouw Gonggrijp informeerde tegelijk naar den
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toestand van den zieke, en terwijl zij bij de Raden-Ajoe zat,
ging het kleine mannetje aan de hand van Kartini mede naar
den rozentuin om een mooie bouquet voor Mama to plukken.
Toen hij terugkwam vloog hij op zijn moeder of en fluisterde
haar iets in het oor.
„Ja," zeide Mevrouw, „maar wie van de twee tantes dan,
Schat?"
En weer fluisterde de kleine man zijn moeder iets in.
„O! ja, dat wordt een moeilijke zaak!" lachte mevrouw
zacht.
„Kartini, Roekmini, hij wil met ju11ie trouwen, niet met
een, maar met je allebei, want hij vindt je allebei zoo lief!"
Ni en Roekmini knielden bij hem neer en 't mannetje sloeg
zijn armen om beider hals, drukte zijn neusje tegen haar gezichtjes en zeide:
„Ik hou van jou, en ik hou van jou! en ik hou van alle
menschen!"
„Dan willen wij met je trouwen," zeide Ni, „zoo'n kleinen
menschenvriend!"
Toen Mevrouw en het jongetje naar huffs gingen, trad juist
de dokter Djawa, die de praktijk waarnam voor den Hollandschen dokter, die op reis was, de galerij binnen. Hij was bij
den zieke geweest en constateerde eenige beterschap, een
zekere opleving.
„Is er wellicht een goede tijding geweest? ' vroeg hij de
Raden-Ajoe, maar deze ontkende dit.
Er was dien avond inderdaad een weldadige rust over den
zieke. Toen Kartini en Roekmini zich ter ruste begaven,
helaas zonder Vader's dierbaren nachtgroet, zeide Kartini:
„Nu het vader wat beter gaat, zouden wij dan morgen? . .."
„Met den reiswagen . . ." vulde Roekmini aan.
„Medegaan?" zeide Kartini. Zij zagen elkaar verheugd aan.
Hetzelfde plan! Zij samen den Heer Abendanon tegemoet!
0, als Moeder het goed vond, als Moeder alleen kan blijven,
morgen? Met het heerlijke plan sliepen zij in, rrust en blij . . .
De Raden-Ajoe vond het goed, best zelfs, clzAa konden haar
meisjes den Directeur van Vader's ongesteldheid vertellen
en waarom hij zelf niet in de Kaboepaten logeerde!
Het regende den volgenden morgen, maar wat deed het
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er toe, de zeilen van den wagen werden gesloten, de meisjes
zaten er droog, en straks, als de directeur bij haar insteeg,
zouden zij juist rustig met hem kunnen praten, afgesloten van
de wereld daarbuiten. De patih reed in zijn eigen, eveneens
toegedekte karretje achter haar aan.
„Een goede tijding?" dacht de Raden-Ajoe. Zou het een
goede tijding voor haar zieke zijn, als hij de komst van den
Directeur van Onderwijs vernam? Wie weet? en nu zij de
kamer betrad, waar haar gemaal lag, overlegde zij of zij er
jets van zou vertellen. De zieke evenwel, die de oogen opgeslagen had, vroeg haar waar de meisjes waren, Kartini en
Roekmini, en toen zeide de Raden-Ajoe het. „Zij zijn iemand
tegemoet gereisd in Uw plaats."
„In mijn plaats? Hoe kan dat?"
„Ze zijn met de patih samen een oud vriend tegemoet
gegaan!"
„Zeg het mij! Wie is het?" vroeg de Regent.
„Mijnheer Abendanon van Batavia!"
„Ah!" Hij sloot even de oogen. Wat zou de reiziger brengen? Dat het om zijn kinderen ging, begreep hij. 0, Toean
Allah laat het jets goeds zijn, laat het dat zijn, wat zij
wenschen en wat hun Vader hun niet geven kan, het geld om
naar Holland te gaan! Ja, hij zou hen verliezen, maar het zou
hen zoo gelukkig maken. Vreemd, dat hij gisteren zooiets gedroomd of voorvoeld had! Hij wist het zelf niet go& wat het
was geweest, alsof een goede geest in de kamer gezweefd
had, die jets weldadigs bracht, een oplossing. 0! de directeur
zou wellicht de oplossing brengen!
De Raden-Ajoe, die het gelaat met de gesloten oogen
gadesloeg, legde haar hand op de zijne en toen hij haar
aanzag glimlachte hij en zeide:
„Hij brengt stellig jets goeds, voor ons en voor de
kinderen!"
„Saja!" zeide zij en 't was vreemd, maar ook zij was overtuigd daarvan.
's Middags laat, toen het opgehouden had te regenen,
keerde de reiswagen met Kartini en haar zuster terug. De
Directeur was aan het huis van den Assistent-Resident afgestapt en zou morgen als Vader wel genoeg was in de Kaboe223

paten komen. De Raden-Ajoe poogde op de gezichtjes van
haar dochters te lezen welke tijding de Directeur gebracht
had. Zij vroeg niets en Kartini, noch Roekmini zeiden jets,
alleen maar: dat zij heerlijk gepraat hadden met Mijnheer
en hij was zoo hartelijk als een vader voor haar geweest! „En
morgen zullen wij verder met hem spreken, Moeder. Hij zal
zien voor ons tijd over te hebben en wat dun' t U, zou hij bij
Vader mogen?"
Toen vertelde de Raden-Ajoe, wat de Dokter gezegd had
en hoe hij ook de wonderlijke vraag gedaan had, of er wellicht een goede tijding was gekomen?
Een goede tijding! Kartini en Roekmini zagen elkaar aan
en Kartini zeide zacht: „Misschien zou dat, wat wij besproken
hebben, voor Vader een goede tijding zijn!"
„Misschien? Wat is het dan kind?" en weer zag zij hoe
de dochters elkaar aanzagen en zij vroeg, met jets van angst
in haar stem: „Is het dat jullie naar Holland gaan, is dat de
tijding die hij bracht?"
„Neen! Neen!" beiden antwoordden het tegelijk, maar
Roekmini die wel aan Ni's gezicht zag, dat zij meer wilde
zeggen, kwam haar zuster voor en zeide: ,,O, Moeder vraag
niets. Wij hebben beloofd er over te denken wat de Directeur
ons voorstelde. Het is jets heel goeds, jets daar U blij mee
zult zijn, maar wij moeten er eerst goed over denken, is 't niet
zoo, Ni?"
„Ja," zeide Ni, „maar aan Vader kunt U toch wel jets vertellen, misschien slaapt hij dan vannacht goed ..."
„Neen," viel haar moeder haar in de rede „Neen Ni, dat
is niet noodig, Vader is al wat opgebeurd. Als alles nog niet
zeker is, zeg dan liever nog niets. Wij zullen wachten op je
goed nieuws!"
Maar het was toch wel geoorloofd Vader even goeden dag
te zeggen? Kartini en Roekmini zaten bij hem en ware de
kamer niet zoo schemerig donker geweest, dan had Vader
gezien hoe blij hun gezichtjes stonden; maar toch bespeurde
hij iets van de vreugde, die zij hadden gehad bij het weerzien
van hun grooten vriend, want hij zeide: „Hoe heerlijk zal die
tocht voor jullie zijn geweest, kinderen!"
De zusters gingen al vroeg dien avond naar haar kamer.
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Zij waren moe van den langen dag in den reiswagen en toch
was die reis hun als een Broom. Roekmini was spoedig in
slaap, maar Kartini lag wakker en dacht en dacht. Het eene
beeld na het andere rees op. Het was of het lot, het groote
lev enslot voor haar stond en zeide: „Kies, wat wilt ge, dit
of dat. Er zijn vele, vele wegen, ze staan voor je onen, maar
een moet je kiezen!" Eindelijk vervaagden die beelden en
sliep ook zij in.
Maar 's morgens al heel vroeg, nog voor zonsopgang, nam
zij haar lampje en ging naar de badkamer. Daar liet ze het
heerlijke koele nat over zich heen stroomen en was het haar
of ze nieuwe kracht kreeg, en terugkeerend in de overdekte
gang, die van de badkamer naar het groote huffs voerde, zag
zij de lucht in vurigen gloed staan — de opgaande zon! Een
oogenblik daarna, toen zij gekleed in haar luchtige kabaya en
donkere kain pandjang, de jalouzieen opende van haar
kamer, zag zij hoe de gansche hemel in gouden glans
straalde.
Roekmini sliep nog! Stil, laat haar slapen! Het zus je heeft
ook zooveel doorgemaakt gisteren! Kartini deed alles zachtjes,
heel zachtjes. Zij haalde haar trouw schrijftafeltje, haar pen
en inkt, haar blocnote, zette zich neer op de gespreide mat
en begon haar brief, terwijl de eerste zonnestraal door de
kamer speelde.
Lieve Dora,
Wij hebben gisteren zulk een bijzonderen dag gehad, waar
ik je dadelijk van moet vertellen. De Heer Abendanon is op
dienstreis en heeft ook Japara aangedaan. Mevrouw had het
ons reeds geschreven, maar daar Vader ziek is, zooals je
weet, kan de Directeur helaas niet op de Kaboepaten
logeeren. De Assistent-Residentsfamilie was zoo vriendelijk
ZEd. bij zich to noodigen. Maar wij, Roekmini en ik, hebben
hem afgehaald. Wij zijn hem tegemoet gereisd, tot waar hij
van paarden moest verwisselen. Hoe keek hij op C..at er, inplaats van een Regent met een gouden pajong achter zich,
twee Javaansche meisjes hem opwachtten! Ja, de patih was
er ook bij, dat gaf iets officieels aan de ontvangst, maar
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Mijnheer Abendanon herkende gelukkig zijn vriendinnetjes
gauw en scheen heusch heel tevreden met zijn geleide! En,
o Dora, wat hebben wij veel besproken in den wagen, wat is
het goed dat wij deze gelegenheid hebben gezocht! Ik denk
wel, dat jij en Moedertje in Holland zullen instemmen met
wat de Directeur ons aanraadde en dat is: ons plan naar Holland te gaan, op te geven! Niet alleen omdat c As daar teleurstellingen wachten. Geloof me, daarvoor zijn noch Roekmini
noch ik bang. Wij weten het, die moeten wij dragen, maar om
een andere en voor ons zeer geldige reden: Het zou onze zaak
kwaad kunnen doen! Wij zouden ons doel voorbij streven.
Door weg te gaan voor jaren, zouden we ons yolk kunnen
verliezen en zooiets heeft mij ook eens Soewitro gezegd, je
kent hem, den Djoeroe toelis van vader. Zie je, lieve Dora,
daaraan hadden wij nooit gedacht! Als wij dus ons heerlijk en
lang, o, hoe lang gekoesterd plan opgeven, is het geen wispelturigheid, is het ook niet omdat wij ongeduldig worden, maar
omdat we zouden doen wat Mijnheer Abendanon ons aanraadt. Hier blijven en hier de zaak dienen. Het publiek, waarvoor wij willen werken, moet ons nog leeren kennen; gaan
wij nu weg, dan zullen wij over eenige jaren terugkomen, en
zal men in ons Europeesche vrouwen zien, of beter Europeesch
geworden Javaansche vrouwen en dat zou ons van ons yolk
vervreemden.
Dora-lief, wij hebben nog niet besloten. Vanavond zal ik
je verder schrijven. Wij zullen nog eenige rustige uren met
den Directeur kunnen samen zijn vandaag. De AssistentResident heeft het zoo geschikt, dat wij den namiddag met
ZEd. kunnen doorbrengen en wat er dan besloten is, hoop ik
jou het eerste, mijn lieve, jou en je man te ' ertellen .. .
„Ni, Ni!" zeide Roekmini, die stil was opgestaan en nu
ook al verfrischt uit de badkamer kwam. „Hoe lang heb jij al
niet zitten schrijven!"
„Van zonsopgang af!" zeide haar zuster en zag glimlachend
tot haar op, „aan Dora . . ."
„Maar heb je wel geslapen?" vroeg Roekmini.
„Neen, eigenlijk niet geloof ik," zeide Ni opstaande. „Maar
dat zal ik doen als we zeker zijn van onze zaak . . ."
„En ons zelf," vulde Roekmini aan.
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„En ons zelf! Je hebt gelijk, en daarom nog niets aan
Vader zeggen. Wij moeten hem niet verontrusten ... Aileen
misschien aan Mama!”
Roekmini legde haar hand op Ni's arm. „Aan Been van
beiden nog, maar Vader? Wil ik je eens wat zeggen, Ni?
Vader ziet en weet alles van ons. Ik geloof, dat wij hem niets
behoeven te zeggen. Hij weet het al."
0, hoe stil was het dien dag in de Kaboepaten! Geen gedrukte stilte, maar een heerlijke rust scheen er te hangen.
De Kandjeng Regent was wat beter. leder wist het. Tegen
den middag mocht de zieke zelfs even bezoek hebben, een
oogenblik maar, van den Kandjeng Toewan Directeur uit
Batavia. De Raden-Adjengs, Kartini en Roekmini, Kardinah
en Soematri, alien gingen daarna met den heer Directeur
mede in het rijtuig van den Assistent-Resident; Soewitro
groette eerbiedig toen het langs hem de uitgang uitreed en
zacht sprak hij een zegenbede in zich zelf. „Mocht de Directeur van Onderwijs toch zorgen, dat de Raden-Adjengs hier
bleven, dat zij haar land niet zouden verlaten, dat Java
haar zou behouden!"
Het had dien middag maar een oogenblik geregend. De
middag was glanzend en schoon, met heendrijvende wolken
en daarop volgde een heerlijke maanlichte avond. Nog was
het niet geheel stil in de lucht, soms zeilden er donkere
wolken voor de maan, maar des te heerlijker lo-am haar
zilveren licht weer te voorschijn als die wolken voorbij waren.
De vier Kaboepatenmeisjes en hun begeleider bleven bewonderend staan, toen zij nog voor het naar huis gaan, door
het heerlijke weer aangelokt, het strand bezochten. Op zee
was een breede, glinsterende, zilveren baan, cl, sierlijke
klapperboomen gingen als waaiers tegen de lucht op. Ja, hier
zou men willen blijven, uren lang! Er was een nieuw badhuisje gebouwd en daarvoor zetten alien zich neer en hier
konden zij spreken. Ja, bij den Assistent-Resident aan huis
was al gesproken, veel, veel was er besproken, maar hier, de
Heer Abendanon wist het wel, hier zou hij Kartini alleen
hooren. Hier moest zij haar hart uitstorten, hier alleen met
hem en haar zusters. En Kartini begreep dit. Ze zat naast
hem op den kleinen zandheuvel voor het huisje. De zusters
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zaten rondom. Zij sprak in haar zoet vloeiend Hollandsch over
de groote (zij zeide nu „arme") illusie heen te gaan en te zijn
daar bij de goede vrienden in Holland, die haar en Roekmini
verwachtten, die zooveel voor hen gedaan hadden om hun
plan te doen slagen, die hen zouden steunen en helpen als
zij daar waren ver van hun land, waar zij eens terug wilden
keeren om voor hun yolk te leven, maar voorai om de vrouwen de oogen te openen voor de mistoestanden. Dat was het
doel, dat zij door onderwijs moesten bereiken. De vrouwen
verlossen van de polygamie, die de Islam predikte. De
vrouwen opheffen door ze als kinderen te leeren!
Zacht ruischte de zee, toen Kartini's stem zweeg. Zij bleef
met glinsterende oogen turen naar de zilveren golven.
Toen zeide hun begeleider zacht en ernstig: „Heb je wel
eens van den man gehoord, Kartini, die een parel meende te
zien in zee en de golven in ging om haar te plukken? Hij liep
en liep en meende haar te grijpen, maar telkens was het mis
en de golven werden hooger en hooger, het water kwam hem
tot de lippen. Toen riep hem een ander op het strand. Het
was een ervaren parelvisscher en deze zeide: „Keer terug,
gauw, voor ge verdrinkt! 1k heb een prauw, stap er in, peil
en visch naar de parel." "
Zacht en plechtig ruischten de golven, toen zijn stem
zweeg. Allen zaten stil en zagen naar de machtige zee;
Kartini, de armen om de knieen geslagen, met b roote vochtige
oogen.
„Er is ook een verhaal," ging de Directeur voort, „van een
gewonde die op den weg lag en om hulp riep. Een voorbijganger stond stil en de gewonde riep: „Help, help mij toch!"
maar de ander zeide: „Neen vriend dat kan ik nu niet doen'
ik zal eerst leeren hoe je te verbinden, hoe wonden worden
genezen, daarvoor moet ik eerst naar de groote stad." En hij
ging verder. Hij kwam in de groote stad en deed er alle
kennis op die hij wilde, maar toen hij terug kwam, was de
gewonde al lang dood."
Het was of de zee iets voller ruischte toer hij zweeg; in
de klapperboomen boven hun hoof den 66k ritselde het, een
lange wolk trok voorbij de maan.
„O!" zeide Kartini zacht — 't was als een zucht. Zij ver228

borg haar donker hoofd in de handen en bleef zoo een pool
zitten.
Er gebeurde op dat oogenblik iets, dat voelden alien.
Roekmini's hart klopte luid; ook haar lot werd nu beslist!
Eindelijk, juist toen de maan weer haar licht deed baden over
strand en zee, hief Kartini het hoofd op en zij vroeg: „Mijnheer Abendanon!"
„Kartini?"
„Wat moeten wij doen als wij hier blijven en een schooltje
voor meisjes willen openen, hoe moeten wij dat aanvangen?"
„Je hoeft daar niet veel voor te doen, Kartini. Als jij en
Roekmini de meisjes roepen, zullen ze komen. De moeders
zullen je de kinderen brengen. Je behoeft geen acte te hebben
om onderwijs te geven, zooals jij dat zoudt willen. Het staat
nergens in de wet."
„Maar ik zou een acte willen hebben," zeide Kartini. „Ik
zou niet als een onbevoegde anderen willen leeren."
„Die zou je in Batavia kunnen halen."
„En Roekmini?" vroeg ze.
„Zij ook kan in Batavia teekenles nemen en zich verder
bekwamen. Zeg eens Roekmini, wat was jouw plan?"
„Ik voeg het mijne naar dat van Ni," zeide Roekmini en
het viel ieder op hoe zacht en melodieus haar stem klonk.
„Waar Ni heengaat, ga ik ook, maar ik kan mijn wezen niet
veranderen en zal nooit bij het onderwijs kunnen 7ijn, tenzij
ik iets te onderwijzen heb, waar ik plezier in heb, — als later
uit een klein schooltje iets anders kan groeien, zou ik mij
daarvoor willen bekwamen. Behalve teekenen ma ik verbandleer en eerste hulp bij ongelukken willen bestudeeren.
Laat U Ni maar eens verder vertellen, Mijnheer, hoe zij zich
dat zou voorstellen . . ." Nu lachte Ni! 0, dat zusje! Daar
verried zij de vage plannen, de droombeelden van een groote
school, een interne school voor jonge meisjes... Ja, maar dat
was immers ver, ver weg! Dat was een toekomstbeeld.
„Maar dat toekomstbeeld zou ik toch wel willen weten,"
zeide hij.
„Ik wil graag voor je ideeen werken, maar dan moet ik
ze ook kennen."
„Ik zou ze kunnen opschrijven," zeide Kartini.
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„Juist, juist en schrijf dan precies wat je beoogt, schrijf
duidelijk, maar vooral, doe het eenvoudig en laat het uit je
hart komen. Met dat stuk ga ik naar den GouverneurGeneraal.”
„Naar den Gouverneur-Generaal?"
„Ja zeker, maar denk er niet aan, dat je aan een Excellentie schrijf t. Ontvouw je plan, zooals je hic mij zou doen
en zend het ook aan mij als je vast besloten zijt!" Zij zwegen
alien weder een poos. Het was ook zoo goddelijk mooi
rondom, dat het bijna heiligschennis was te spreken en hun
harten waren zoo vol!
Het werd tijd aan naar huis gaan te denken.
„Men zou wel altijd hier willen blijven!" zeide de Directeur, „maar er is een tijd van komen ..."
„Er is een tijd van gaan!" vulde Kartini aan.
Morgenochtend heel vroeg moest de Heer Abendanon
weer weg.
„Wij komen U goeden dag zeggen!" beloofden zij, „en
dan ... !"
„Dan zal ik hooren wat er besloten is?" vroeg Mijnheer en
boog zich lachend naar de kleine, fijne Raden-Adjengs.
Die avond, die nacht, zij werden wakend doorgebracht,
zelfs de kleineren, Kartinah en Soematri, kwamen voor ze
ter ruste gingen nog even praten bij de zusters. Zij waren nu
in het verbond opgenomen. Het gesprek aan het strand gevoerd met Mijnheer Abendanon gold ook voor haar als
levensquestie en ze konden niet gaan slapen voor ze Ni en
Roekmini overtuigd hadden van hun medeleven in alles wat
de toekomstplannen betrof. Soematri zou spoedig haar
examen doen en later, o, later als de zusters misschien eens
zoo'n school oprichten, waarover Ni gesproken had, dan zou
zij en Kartinah misschien aan die school verbonden kunnen
worden! Ni sloeg de armen om hen heen en zeide: „Jullie zijn
mijn twee lieve schatten, met ons vieren zullen we het wel
vinden, ga nu slapen! Wij moeten morgen frisch zijn!"
Kartinah en Soematri gingen en wellicht sU P pen zij inderdaad gauw in, maar Kartini en Roekmini waren zoo klaar
wakker, dat beiden voor het open raam in hun kamer bleven
toeven, waar de maan naar binnen stroomde, zacht met
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elkaar pratend — dan weer zwijgend en denkend en dan
weer fluisterend.
„Als we het doen, als we blijven, wat zullen dan de
vrienden in Holland zeggen; zij hebben zooveel voor ons
gedaan, zich zooveel moeite gegeven!?"
„De vrienden en de regeering, want het is al in de Kamer
gebracht!"
„Ik durf het Stella niet to schrijven!"
„Ja, Stella is het ergste, zij verlangt zoo dat wij komen!
Maar toch, Ni, we moeten ons niet in de war laten brengen
door wat anderen zullen denken of zeggen!"
„Neen, Nellie van Kol zegt: „bouw op geen mensch, alleen
op God!""
„En als God ons dit nu geeft, ons dit raadt?"
„Voel jij het ook zoo in je hart, Roekmini, dat God dit
wil, dit • .."
„Dat wij blijven? Neen, antwoord nog niet, denk erover."
„Misschien wil God, dat wij doen zooals Mijnheer Abendanon zeide: „als ge iets doen wilt, doe het nu! Begin ..." "
„Beginnen hier, hier reeds met een schooltje ..."
„Van meisjes uit den omtrek, ja!"
„Dan kunnen wij werken en wachten, wachten op wat er
komt uit Holland of Batavia."
„Dus toch een request inzenden en tegelijk hier een schooltje openen. Maar Roek, dan moet er geld zijn, uan moeten
we leermiddelen hebben."
„Vader zal het geven, stellig! Hij zal zoo blij zijn dat wij
blijven, je zult zien, Ni!"
„0, die lieve, lieve Vader, konden we het hem toch maar
zeggen!"
„Nog niet! en Vader weet het immers, Vader voelt het."
„Ja, ja, je hebt gelijk. 0, Roekmini, -als ik jou niet had.
Ik zou onverstandig zijn, ik zou er op los stormen als een
koeda koree ... maar het is ook teveel opeens zoo, het is
zooveel. Klopt jouw hart ook zoo onstuimig?"
„Ja, wel een beetje — 0, Joe, Joe, laten we .!apen gaan,
probeeren althans, de maan gaat onder, kom ik doe het
venster dicht."
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... Slapen, probeeren althans, dat deden zij en de nacht
ontfermde zich over hen.
Heel vroeg in den morgen reed de reiswagen voor, waarin
de Directeur van Onderwijs zat. De vier zusters stonden klaar
om hem te ontvangen. Hij kon niet uitstappen, want de reis
die voor hem lag was lang. Zijn fijn, sympathiek gela at boog
zich uit het rijtuig, hij drukte de bruine handjes, maar die
van Kartini hield hij het langst vast.
„En wat heeft mijn Raden-Adjeng besloten?"
Haar diepe oogen zagen hem aan, het was of heel haar
warme groote hart er in lag , het was of er een aureool om
haar donker geheven hoofdje was.
„Wij zullen doen wat U gezegd hebt! Wij zullen terugkeeren met de prauw van den parelvisscher en naar den parel
zoeken, wij zullen den gewonde helpen nu, zoo goed als wij
kunnen, al hebben we het niet geleerd! Wij zullen doen wat
nil gedaan moet worden. U hebt gelijk en o, wij danken U
zoo! Groet moeske van ons en broer, uw zoon."
„En ik krijg Uw request, Uw request uit het hart?"
„Ja, ik zal het schrijven, vandaag nog ... !"
De paarden trappelden, de looper met de zweep greep de
leidsels, de wagen zette zich in beweging. Nog een laatsten
handdruk. Kartini trad van de koetstree, die ze noodig had
gehad om met den reiziger te spreken en nu wuifde ze met
de zusjes haar weldoener vaarwel toe. Zij kon niets zien door
de tranen, maar de wagen rolde voort in den dampigen
morgen.
De tonen van Ginondjing klonken door de Kaboepaten.
Het waren feestklanken ter eere van Kartini's vier en twintigsten verjaardag en het volkomen herstel van den Regent.
Het was de beste tijd van het jaar, het begin van den Oostmoesson, als alles gedrenkt is door den regen, de landen met
bun frisch groen pralen en er in de luchten een juichende
gang is van wolkenstoeten tegen het pure blauw van den
hemel.
Er was ook geluk in de harten. Het goede nieuws, dat de
Kaboepatenmeisjes afgezien hadden van hun plan naar Holland te gaan, had Kartini eerst aan haar moeder mede232

gedeeld, want Vader was toen nog te ziek om veel emotie
te hebben, maar de Raden-Ajoe had het heerlijke toch niet
lang voor zich kunnen houden en beetje bij beetje had ze het
als een kostelijk drankje haar echtgenoot medegedeeld en
toen hij eindelijk begreep, werden Kartini en Roekmini bij hem
geroepen. Geknield aan zijn rustbank had Kartini's zachte
stem alles wat het bezoek van Mijnheer Abendan rn betrof
verteld, alles, ook haar gedachten en die van Roekmini en
hij had de handen op hun hoofden gelegd en gezegd: „Ik had
het niet kunnen dragen als je weg waart gegaan, kinderen,
m'n hart zou gebroken zijn, maar nu, nu je blijven wilt hier,
hier op Java, nu zal ik alles doen om je te helpen." Ook het
indienen van een request aan de Indische regeering om te
Batavia opgeleid te worden voor onderwijzeres vond Vader
goed. De kinderen bleven immers hier, dicht bij Vader en
Moeder!
„En zij zullen daar samen zijn, niet waar, altijd samen?"
had de Raden-Ajoe er bij gevoegd. Zij zou het denkbeeld
niet kunnen dragen, dat Kartini niet bij Roekmini, en Roekmini niet bij Kartini zoude zijn. Dat bezorgde Moedertje! Zij
moesten er om lachen beiden, hoe zouden zij zelven het zonder elkaar kunnen doen? Neen, waar Ni was zou Roekmini
zijn, al wees haar studie een anderen kant uit en waar Roekmini was, zou Ni zijn! — Nu al, voor er antwoord op het
request was, zouden ze samen beginnen te werken.
„Waaraan?"
„Aan ons schooltje! Het schooltje voor dochtertjes van Inlandsche Hoof den, mocht dat wel?" Vonden Vader en Moeder dat goed?
Vader en Moeder juichten het plan toe, Vader en Moeder
vonden alles goed en heerlijk en hun oogen konden niet
genoeg naar de dochters aan hun voeten zien, de dochters
met hun zielvolle donkere oogen en hun lachende monden
waarachter de witte tanden blonken.
Er was een drukke tijd aangebroken voor de meisjes. Zij
hadden een groote hulp aan haar vriendin Annie, die alles
opschreef wat er noodig zou zijn voor de school, die met de
meisjes samen naar Semarang ging om inkoopen te doen.
Leien, griffels, sponzen, krijt, papier, potlooden, schriften,
233

lage tafels, matjes en tenslotte het pronkstuk der school een
schoolbord op een ezel! Dat alles werd op een dag thuis
bezorgd in de Kaboepaten en in de zijgalerijen opgesteld.
Vriendin Annie betreurde het slechts deze toebereidselen te
zien, de school zelf zou zij niet bijwonen, want zij was overgeplaatst naar Batavia wegens promotie. Batavia! Wie weet
als haar meisjes een gunstig antwoord kregen op het request
of zij elkaar daar niet weder zouden zien! En het schooltje
dan? Dat zou door Kartinah en Soematri worden voortgezet.
Zoo hadden ze onder elkaar besloten.
Maar het antwoord op het request was er nog lang niet.
Dat lag waarschijnlijk bij vele, vele andere dringende zaken
op de schrijftafel bij den Gouverneur-Generaal, daar moesten
wellicht commissies voor bij elkaar komen, daar moest geld
voor zijn; en de meisjes wachtten . . . maar wachtten niet ongeduldig. Er was immers zulk heerlijk werk om te doen! Alle
vier waren er vol van en ieder moest het zien, het schooltje
daar in de zijgalerij, waar de lage tafels klaar stonden, de
zitmatjes lagen, het prachtige schoolbord daar hoog en waardig op zijn ezel stond. Soematri had er met wit krijt op geschreven: „Kartini-school," en toen Kartini het woord wilde
uitvegen omdat ze beweerde, dat het nog lang zoo niet was,
had Soematri haar arm vastgehouden. „Neen Joe-Joe, dat
moet blijven staan tot de kinderen er zijn, dan mag je het er
of doen, niet waar?" en Roekmini en Kartinah gaven haar
gelijk, ook de Raden-Ajoe, die dat alles lachend aanzag. Ja,
dit was Kartini's school en ieder, die hier voorbij kwam,
mocht het zien wat hier ging gebeuren. De moeder had zelf
ook een verrassing voor de school. „Kijk, hier " en daar vertoonden zich Embo-Doela en Sarina, de armen vol pannen
en pannetjes, koekoesans 1 en lepels, stampertjes en wrijvers
voor de sambal. „Mama, Mama," de meisjes klapten in de
handen — zij zouden immers ook kookles geven aan wie het
wilde. De kinderen moesten van alles leeren om goede huisvrouwen te worden! Vooral Kartinah's oogen glansden van
plezier. Dat zou haar afdeeling zijn. Nu nog maar de kinderen
zelf!
1 Koekoesan — peervormig vlechtwerk ,om rijst in te stoomen.
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„Die komen wel!” had Embo-Doela gezegd en zij had
gelijk.
Hiervoor waren geen commissies of schriftelijke aanvragen
noodig, geen audienties of lange beraadslagingen Het was
alsof de wind de blijde boodschap in de kampong bracht:
Raden-Adjeng Kartini roept de meisjes in de Kaboepaten,
daar zullen zij leeren en knap worden. Embo-Doela, Sarina,
al de batikvrouwen en ook Soewitro, de schrijver, waren de
vraagbaak van de vaders en moeders die er van hoorden.
„Wanneer mogen wij onze kinderen zenden? En wat moeten
wij er voor doen en kunnen wij met de Raden-Adjeng, ons
Boeddhakind, gezegend zij haar naam, spreken?"
0, komt, komt alien, goede menschen, de Raden-Adjeng
wacht U — hoor de gamelan roept, hoor, het is feest op de
Kaboepaten, Boeddhakind is jarig, de Regent is weer hersteld, het is feest in de Kaboepaten; om dit feest mee te vieren
was dochter Soelastri overgekomen uit Kendal en ook broeder
Sosro met zijn vrouw; Kleintje, de Raden-Ajoe van Tegal,
was in het gebergte om van een malaria-aanval te herstellen.
Zij ontbrak en haar afwezigheid werd zeer, vooral door
Kartini en Roekmini betreurd, maar Soelastri deed alle moeite
Kleintje te vervangen. Met hoeveel belangstelling en bewondering bekeek zij het schooltje! De vier zusjes stonden
om Oudste heen en wezen haar alles met trots en blijdschap.
Oudste zag om zich heen en toen pakte zij Kartinis hand en
zeide met trillende stem: „O, Ni, Ni, wat heerlijke plannen,
ik zal God bidden, dat Hij je zegene!" Wisten de zusjes wel
wat dit voor Ni was? Dat zuster Soelastri zegen op dit werk
vroeg?
En nog meer deed zuster Soelastri, bij haar vertrek beloofde ze ook Bar wereld voor Kartini's streven te winnen.
Haar schoonmoeder, de Regentsweduwe van Koedoes, was in
haar hart een vooruitstrevende vrouw; deze moest te vinden
zijn voor de oprichting van een internaat voor Inlandsche
meisjes! 0, 't was toekomstmuziek, maar nu was het oogenblik daar er haar over te spreken, nu Soelastri z( ) vol was
van dat, wat er in haar ouderlijk huffs gebeurde en zoo dankbaar, o zoo dankbaar dat zij de zusters behouden had, dat zij
hun land niet verlaten zouden!
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In deze feeststemming vond de Regent van Rembang de
bewoners van de Kaboepaten, toen hij den Regent van Japara
een bezoek bracht. Welk een contrast met zijn eigen treurig,
verlaten huis, waar de kinderen geen moeder meer hadden
en hij zelf geen zorgende lieve vrouw. — Hij was nog jong,
maar hij leek oud, toen hij daar in de pendoppo stond bij
Ario Sosroningrat en de Raden-Ajoe, beideii zoo stralend
van geluk. „De gamelantonen klinken ter eere van het herstel
van den Regent," dacht hij, en dat was ook zoo; „Maar mijn
oudste dochter is jarig!" zeide de vader trotsch. „Daarvoor
speelt onze gamelan voornamelijk."
„0," zeide de Regent van Rembang, „Uw oudste dochter,
Uw Wasiat-djati, ja, dat is zeker een geluksdag!" en het
was of de klaterende, blijde tonen van de gamelan en de
zachte weemoedige diep in zijn hart drongen — hij dacht aan
zijn vrouw, hij dacht aan zijn droom — hij dacht aan zijn leeg
huis en voor zijn verbeelding zag hij de beide vrouwen vereenigd; zij, de betreurde, die heen gegaan was en de andere,
Kartini, de stralende, lieve, het Boeddhakind, het Boeddhakind, dat kwam en zegen bracht!
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VII
En al zal ik dan zoo gelukkig niet zijn, het
einddoel te bereiken, al zal ik halverwege
reeds bezwijken, ik zal gelukkig sterven, want
de baan is dan toch gebroken .. .
Kartini

Een belletje klonk. Helder geluidje in den ochtendstond,
als de zon reeds gestegen maar de dag nog niet al te warm
is. Acht uur in den morgen.
Toen het belletje begon te luiden, hief de allerjongste, de
kleine Raden Mas Soerjo, zijn wijsvingertje op en hij zeide:
„Ling, ling, Joe- Joe! Embo mee met Soerjo!"
Ja, ja, ling-ling, Joe- Joe! Embo-Doela, de oudste vrouw
uit de Kaboepaten, volgde den kleinen Raden-Mas, de allerjongste uit de Kaboepaten naar den tuin. Dat was haar taak
tegenwoordig op kleinen Raden Mas passen; zoo een beetje
met hem meeloopen, achter hem aan gaan als hij zich buiten
vermeide, naar steentjes zocht in het kiezel, naar vlinders
of kleine hagedisjes keek in het gras. Wilde spelletjes deed
hij niet. Hij was een klein, wijs kereltje, dat stilletjes voor
zich heen leefde, niet dof of treurig, neen alles met een zacht,
blij gezichtje. En omdat hij zoo bedaard was, kon EmboDoela, die niet meer goed ter been was en die niet veel werk
meer aan kon, best op het kereltje passen, eigenlijk beter dan
een ander, want de oudste en de jongste begrepen elkaar zoo
goed; ze hielden beiden vooral van dit, het belletje in den
morgen, het „ling-ling van Joe-Joe," de oudste zuster! Daar
moesten ze bij zijn, Embo en kleine Soerjo! Het belletje riep,
het belletje klingelde en op dat geluid kwamen de kinderen
uit de kampong met hun leien en boekjes het erf op. Embo
en Soerjo konden hen zien komen als ze onder den Ketapanboom gingen staan. Kijk! daar was Sia het dochtertje van
den Djaksa van Karimoen Djawa en daar achter, beiden even
groot, de dochtertjes van den collecteur, Troewi en Mirjam
dan, o, wat een haast maakte ze! Ama met haar klein zusje
Kartima, en Dawini, Kerdia en Samina, Doeria en Jim. Ze
trippelden alien deftig in hun lange, ritselende sarongjes over
het pad, tot zij aan de zijgalerij kwamen waar de bel luidde;
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dan bestegen zij de trapjes, hurkten een voor een netjes neer,
brachten de sembah en dan op eens vlugger alien in hun beweging, namen ze hun plaats in bij de lage tafel. Dat alles
konden Embo-Doela en Raden-Mas Soerjo zien van hun
plaats onder den Ketapanboom en zij wachtten nog even,
want als de bel zweeg en alien gezeten waren, klonk JoeJoe's stem, een cither trilde en dan opeens kv-am er een fijn
en hoog liedje, een liedje uit tien keeltjes! „Lo!" zeide EmboDoela, „luister!" Kleine Raden-Mas luisterde en lachte zacht.
0! hij vond dit bijna even mooi als de bel! En dan zeide hij:
„Alles van Joe- Joe! De scola van Joe-Joe!" Maar na het
liedje werd het stil in de school, dat wisten ze wel de twee
toeschouwers, dan hoorde je soms de stem van zuster Roekmini alleen, die de kleintjes voorthielp met hun werk, of die
van Joe- Joe. Maar de kinderen waren alien over hun leien
en schriften gebogen en daar konden Embo en Raden-Mas
toch niet aldoor naar blijven kijken. Het werd meestal dan
ook warm en het geheele tafreel werd aan hun oog onttrokken door een plotseling neergelaten rieten gordijn, dat de
al te barre zonnestralen afsloot.
Dan gingen Embo en Soerjo heen en zochten ze weer
steentjes en keken naar de glinsterende hagedisjes.
0, dat mooie heldere belletje! Het belletje luidde nu al
twee maanden, 's morgens om acht uur bij het aangaan der
school en om half een weer even bij het uitgaan. Vier keer
in de week kwamen de kleine meisjes naar de Kaboepaten,
in haar keurige, ritselende sarongjes en haar lichte baadjes,
de lei of het boek in de handjes, met ernst om het mondje en
blijdschap in de oogen. Eerst waren ze gebracht door de
ouders, maar nu kwamen ze alleen en zooals Ama, het
dochtertje van Kamsiah, de batikster, bracht er wel eens een,
een klein zusje mee, dat nog te jong voor school was. Maar
de Raden-Adjengs vonden dat wel goed en namen dikwijls
het kleintje op schoot en lieten haar prentjes zien. Ama had
verteld, dat het kleine zusje zoo geschreid had, dat ze niet
mee mocht en moeder wist geen raad met haar als de oudere
naar school was. Ja, er waren nog meer moeders geweest aan
de Kaboepaten om te vragen of hun dochtertjes van drie en
vier jaar ter school mochten komen; een zelfs had haar zuige238

ling medegebracht, niet om dit op school te laten, maar om
het als het ware reeds vooruit onder de hoede van de RadenAdjengs te stellen, en te vragen of er later ook een plaatsje
voor haar zou zijn als ze oud genoeg was! De Raden-Adjengs
hadden vriendelijk maar beslist al die kleintjes afgewezen,
maar de moeders beloofd dikwijls naar de kinderen te komen
zien en de moeders zelven, als zij weten wilden, te vertellen
hoe de kleintjes konden worden opgeleid om later goede
medescholieren te worden! En ook vaders kwamen, eerbiedig
neerhurkend om de Raden-Adjengs over hun dochtertjes te
spreken. Het was niet alleen in de naburige kampongs en in
Blakan Goenoeng bekend, dat de dochters van den Toewan
Regent de meisjes wilden leeren lezen en schrijven, handwerken en koken, maar zelfs op de Karimoeneilanden in de
Javazee wisten de menschen het. Was de Djaksa van daar
niet een der eersten geweest, die zijn dochtertje gebracht had
en het kind te Japara in den kost had gedaan bij de moeder
van Soewitro? En was het dat niet wat zij wilden, Kartini
en Roekmini, vertrouwen van het yolk, toenadering van hoog
tot laag, zoodat er geen verschil meer zou bestaan en de
oogen open zouden gaan voor elkaars welzijn? 0, zij zouden
voor niets meer hun schooltje willen missen! Toen zij het
een week hadden, met nog maar vier leerlingetjes (er waren
er nu tien), wisten ze al, dat hieraan alle kracht moest gegeven worden, want dat dit werk haar groote schz- t was. Er
waren aanbiedingen gekomen van Dokter Bervoet, te
Modjowarno, de Raden-Adjengs kosteloos klaar te maken
voor het examen van vroedvrouw. Mevrouw ter Horst, de
fijne kenster van Javaansche industrie en kunstnijverheid, te
Djokja, bij wie Kartini en Roekmini voor eenige maanden
een bezoek hadden gebracht, had hun vaste medewerking
aan haar blad aangeboden; de Heer Broes verzocht bijdragen voor zijn opvoedkundig tijdschrift .. .
Maar al die goede vrienden en hartelijke bewonderaars
hadden ten antwoord gekregen, dat Kartini en haar zuster
zich nu geheel aan hun school moesten wijden en niet alleen
aan de school, maar ook aan hun opvolgsters Kartinah en
Soematri, want altijd nog was daar in Batavia, ergens op het
departement of op de schrijftafel van den hoogsten in den
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lande, het bescheiden, request van Raden-Adjeng Kartini, het
verzoek om opgeleid te worden voor onderwijzeres te Batavia,
en wat zou er dan van de school worden als daar eens een
gunstig antwoord op kwam? Dan moesten de jongere zusjes
klaar staan om de taak over te nemen!
De school was hun alles. De school was hun leven. Juist
omdat het geen echte school was met strenge reglementen
en verplichte leermiddelen. „Wij onderwezen niet volgens
de kunst, maar zooals wij denken, dat de Javaantjes graag
onderwezen willen worden," schreef Kartini aan Dora, die
zich natuurlijk zeer voor het werk der Kaboepatenmeisjes
interesseerde en Dora begreep, zonder het gezien te hebben,
dat door deze opvatting het schooltje levensvatbaarheid had.
Door ondervinding wist zij, dat het Javaansche kind in hooge
mate leergierig is. Het behoefde alleen maar de gelegenheid
te hebben om te leeren en het kon zich op zijn best ontplooien
in een omgeving als deze, waarin liefde de leiding gaf. Twee
groote warme harten stonden hier open voor het volkskind,
twee groote, warme harten begonnen het zegenend zaad te
zaaien in den akker die gereed lag. Toen Dora die verrukte
brieven van haar Kaboepatenmeisjes ontving, was zij zoo
ontroerd, dat haar de tranen over de wangen rolden zonder
dat zij het wist, zoo ontroerd dat haar man vroeg, welke
blijde tijding haar zoo ongelukkig maakte? Want hij zag wel,
dat het geen tranen van droefheid waren, die zijn Dora
schreide. „Lees, lees zelf," zeide ze, en toen hij gelezen had,
vroeg ze: „is dat niet het mooiste en heerlijkste wat ze
konden doen?" „Ongetwijfeld," zeide hij. „Wij moeten er
eens heen; he, dat moeten we eens zien!"
Ja, dat moesten zij zien, maar vooreerst koa het niet door
het vele werk in de afdeeling en Dora bepaalde zich maar
tot haar brieven.
Maar Kartini zat nu vanzelfsprekend ook niet zooveel meer
aan haar laag schrifftafeltje als vroeger! Ondanks het ontbreken van reglementen en strenge maatregelen, eischte dit
onderwijs, dat niet volgens de kunst gegeven werd, wel een
groote mate van zelfonderzoek en zelfonderricht en dan de
opvoeding zelf! De tien kinderen aan hun zorg toevertrouwd
waren tien plantjes, die ieder een andere verzorging be
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hoefden! Hoe moest de kleine, onverschillige Doeria eenige
netheid en orde worden bijgebracht, hoe de kleine, ijdele
Mirjam, die nu al als een klein vrouwtje met haar oogen
coquetteerde en haar zusje Troewi altijd voorbij praatte,
bescheidener en minder egoist te maken? Het waren problemen die, dat begreep Kartini, vanzelf opgelos' zouden
worden, maar waarop alleen antwoord zou gegeven worden
als de leiding uitging van een rustigen geest. En dan, soms
rees weer de twijfel: „Kan ik dit alles wel zonder een goeden
grondslag te hebben? Is het niet noodig, dat ik eerst me zelf
bekwaam?" Eens sprak zij er met Roekmini over en zij kreeg
ten antwoord: „Ja Joe-Joe, ga jij maar je acten halen, best,
maar of ik dan je gewonden in dien tijd in 't 'even kan
houden? 1k weet het niet!"
„0, jij ondeugd!" zeide Ni, „je weet me altijd schaakmat
te zetten!"
„Het is maar een kwestie van tijdverdeeling," dacht zij,
„als ik maar goed mijn tijd verdeel zal het wel gaan en zullen
de vrienden ook brieven krijgen!" Zoo was Kartini iederen
dag al heel vroeg op en voor de schoolbel luidde was al
menige brief geschreven. Daaronder waren zeer moeilijke geweest. Stella wist nu, dat het plan naar Holland gaan van de
baan was. Zij was er zeer teleurgesteld door geweest. Ze
had gehoopt dat Kartini, eenmaal in Holland bij haar, haar
thuis zou gezocht hebben; Moedertje wist het en ook zij was
er bedroefd om haar meisjes niet terug te zien, maar het
geluk en welzijn van haar vriendinnen ging haar hoi ren alles.
Nellie Van Kol prees hun besluit. God had hen dit ingegeven
en God zou hun werk zegenen! Ja, vooral aan die laatste
woorden moest Kartini altijd denken als zij daar stond voor
haar kinderen, als zij de vele, donkere oogjes op zich gericht
zag, die aan haar lippen hingen, wanneer zij vertelde en als
zij zich dan omwendde om op het groote, zwarte bord, het
verhaaltje, zooeven verteld, in gemakkelijke woorden op
te schrijven, dan voelde zij de gespannen stilte a ‘..Iter zich
en om zich. Dan zagen de kinderen weder in het hill, bekende
gelaat van haar onderwijzeres, dan mochten zij lezen een
voor een de zinnetjes, o, hoe mooi werd dan het verhaaltje!
Zelf konden ze het lezen! Mirjam vergat met haar oogen te
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draaien. Doeria trok haar baadje netjes recht en zat keurig
op haar matje! en daarna kwam de heerlijke handwerkles!
Raden-Adjeng Roekmini had zelf de poppetjes en huisjes
geteekend, die zij overborduurden met kleurige zijde en wol!
Vandaag was het al bijzonder prettig, want er was hun een
verrassing beloofd. „Morgen is Sia jarig, Sia van de Karimoen Djawa eilanden, en dan zullen wij poffertjes bakken
en een pudding maken, en daarna alles opeten!" Welk een
verrassing! Welk een feest! Even snapten de stemmetjes over
dat alles. VO6r de kinderen heengingen dien morgen, was er
meer dan anders leven en beweging en oplaaiende vreugde;
toen luidde het belletje, het was half een en netjes, twee
aan twee, rezen ze op, brachten de sembah en verlieten de
zijgalerij. — „Ling ling van Joe- Joe," luidde zacht uit, tot
het heele troepje, met lei en boekje onder den arm, de Kaboepaten verliet.
Toen Kartini en Roekmini in haar kamer kwamen, was er
ook voor hen een verrassing. Een brief lag op tafel. Zij
zagen het beiden. Een brief, groot en wit, een dienstbrief uit
Batavia.
,,Ni!''
„Maak jij hem open, Roekmi," zeide Ni.
„Waarom ik?"
„Ja jij, doe jij 't!" Ze beef de. Dit was het antwoord op het
request; het kon niet anders!
En Roekmini opende den brief en ontvouwde hem langzaam.
Samen lazen zij: Bij gouvernementsbesluit van heden,
7 Juli 1903 . . . heb ik de eer U te berichten.
Zij lazen, met bevende lippen, met befloerste oogen, dat
haar de gelegenheid geboden werd van Regeeringswege zich
te bekwamen tot onderwijzeres en andere vakken, dat hun
de som van achtenveertighonderd gulden werd toegestaan
tot voltooiing hunner opvoeding, dat er gezorgd zou worden,
wanneer dit regeeringsaanbod door de requestranten werd
aangenomen, voor een tehuis te Weltevredel , waar zij zich
een eigen omgeving zouden kunnen scheppen; zij lazen, dat
het beoogde doel, de vrouwenwereld in Indie op te heffen,
door de regeering gesteund en aangemoedigd zou worden;
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zij lazen . . . o, zij konden niet meer lezen, zij wisten, dat
hun verzoek was ingewilligd! Het antwoord dus eindelijk!
en toch vroeger dan zij dachten en toch zoo onverwacht,
en terwijl zij daar stonden, niets ziende, niets hoorende,
was er een kiop op de deur, waren er stemmen, stemmen
van Vader en Moeder! Vader had immers eerst den brief
op het kantoor gekregen. Vader had hem immers op de kamer
van de meisjes laten brengen. Vader en moeder begrepen
het antwoord!
„Ni! Roekmini!"
Ni kon niets zeggen, Roekmini gaf den brief en fluisterde:
„Toegestaan!"
„Toegestaan! Dank God!" zeide de Raden-Ajoe en evenals haar man sloot ze haar dochters in de armen.
Nu was het Sia's verjaardag en het belletje luidde. Kleine
Raden-Mas Soerjo was weer naar den Ketapanboom geloopen, achter hem aan Embo-Doela. 0! Embo-Doela wist .. .
Zij had het gehoord, evenals Sarina, evenals de lijfmeid Sami.
De Raden-Adjengs Kartini en Roekmini zouden hier niet
blijven. Zij zouden geleerd worden en moesten daarvoor ver
van huis, heel naar Batavia! Embo-Doela hoorde de bel
luiden en zij dacht, hoe moet dat gaan, later? Kleine RadenMas wist van niets. Hij keek met zijn groote oogen toe en zag
de meisjes aankomen, keurig in haar kleeren, miss-hien nog
keuriger dan antlers omdat het vandaag een feestdag was.
Sia zelf werd gebracht door haar pleegmoeder. Zij was werkelijk in feestcostuum, met zilveren knopjes in de ow cn en een
glinsterende ketting om den hats. Op al die gezichtjes was
blijdschap to lezen, omdat het een feestdag was. Soematri,
die de bel geluid had, ontving hen en daar was ook Kartinah,
die vandaag wel de hoofdleerares scheen, want het koken en
bakken was haar vak, maar daar waren ook de RadenAdjengs Bendoro Kartini en Roekmini; de kinderen maakten
de sembah en gingen naar hun plaatsen aan de tafel. De bel
zweeg. Kleine Sia gevoelde zich gewichtig, dat zag men aan
heel haar gezichtje, ze verwachtte blijkbaar iets en ook pleegmoeder was beneden aan de trap blijven zitten.
„Kom binnen, Embo!" zeide Kartini, „heb je de jarige zelf
gebracht?"
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Embo bracht haar eerbiedsbewijs en hurkte neer en vroeg
of zij spreken mocht?
„Wel, Embo?"
Sia's vader, de Djaksa van de eilanden, Karimoen Djawa,
liet de Raden-Adjengs wel groeten. Hij had gehoord, dat er
feest zou zijn ter eere van Sia's verjaardag en vroeg nederig
de Raden-Ad jengs daarvoor zijn dank te mogen brengen en
hij wist dit niet beter te doen dan de Raden-Adjeng Kartini
zijn kind of te staan. De Djaksa van Karimoen Djawa zou
gelukkig zijn, als zijn kind voor altijd onder de hoede van de
Bendoro bleef!
Het vrouwtje zweeg, boog haar hoofd. Zij had het lange
verhaal, haar opgedragen, naar haar beste weten gezegd. Sia
hurkte naast pleegmoeder, als smeekte zij mede en haar
groote oogen vroegen, vroegen ...
Kartini glimlachte: „Zeg maar aan de Djaksa, Embo, dat
ik hem wel bedank voor zijn vriendelijkheid, maar Sia blijft
zijn kind en hoort bij hem. 1k beschouw al de meisjes hier
als mijn kinderen en ook Sia. Zoolang ze hier op school zijn,
ben ik hun moeder.
„Ajo, Sia, ga nu vlug aan tafel voor ons liedje en dan
gaan we allerlei heerlijks klaarmaken."
Sia was al opgerezen en nam haar plaats aan tafel in.
Roekmini's cither weerklonk. Kartini had den vinger opgeheven en uit tien keeltjes ging het morgenliedje op, hooge,
fijne meisjesstemmen, die zongen van den morgen die zoo
blij was en het werk dat zoo goed was!
,,Lo! " zeide de kleine Raden-Mas, „Scola Joe-Joe!"
„Lo!" sprak Embo-Doela hem na, „Luister, luister kleine
Raden en vergeet het niet!"
Een andere Embo naderde, de pleegmoeder van Sia. Zij
zette zich vertrouwelijk bij de oudere Embo en daarom sprak
ze haar aan, met „Joe-Joe, mag ik even hier komen uitrusten?"
Maar dat verhinderde het gesprek niet, een zacht, vertrouwelijk gesprek over haar pleegkind, o vrer de RadenAd jengs en de school, en toen de pleegrn )eder eindelijk
opstond om huiswaarts te gaan, betuigde ze haar dank aan
Joe-Joe, die haar zooveel verteld had, helaas veel, dat haar
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hart ziek maakte en ook anderen het hart ziek zou maken.
De twee oudste Raden-Adjengs gingen heen, heel naar het
verre Batavia om te leeren! Wat moesten de Raden-Adjengs
nog leeren, die al zoo „pienter sekali" waren en wat moesten
alle kinderen van de scola beginnen en wat zou de Djaksa
van Karimoen Djawa wel zeggen?
In de school was het dezen dag niet stil. 0, 't was een gelach en gesnater! Ze waren alien vrouwtjes in den dop,
practisch als deze, de schoolkinderen. Er werden poffertjes
gebakken op kleine houtskoolvuurtjes voor de zijgalerij in
den tuin en binnen maakten ze zachte vla'tjes en pudding,
anderen dekten de lage tafel en toen alles klaar was, zaten
ze feestelijk aan. De Raden-Ajoe kwam kijken en kleine
Raden-Mas en broer Widjojo, die uit school kwam, werden
getracteerd. Maar Kartini zeide, dat zooals bij iedere slamatan nu ook eerst de zegenbede moest uitgesproken worden.
Ja, dat vonden de kinderen ook! En door Kartini's mond
werd onder groote stilte de zegen van den Allerhoogste gevraagd en vooral voor de kleine jarige werd die afgesmeekt.
Sia zelf scheen de teleurstelling van zooeven, dat zij niet het
kind van de Raden-Adjeng zou worden, vergeten te zijn. Met
schitterende oogen zat ze van haar pudding met roode saus
te genieten en had zelfs voor Mirjam wat over, die naast
haar zat en wat van de roode saus mocht lepelen en dat alles
zelf gemaakt was! 't Was wonderlijk heerlijk; di kinderen
voelden zich als groote menschen vandaag en Ama, die haar
zusje Kartina weer meegebracht had, zeide opeens boven de
anderen uit: „De Raden-Adjeng Kartini is onze moeder."
Ze kon haar dankbaarheid niet anders betuigen, dan door
deze woorden en de anderen vielen haar bij, Doeria, Kerdia
en Samina: „Ja, de Raden-Ad jeng Kartini is onze moeder!"
Kartini stond op van de feesttafel, ze moest een glas water
halen, zeide ze, maar Roekmini zag duidelijk, dat Ni tranen
in de oogen had — en toen Ni weer terug kwam, zeide
Roekmini: „Zie je, nu heeft Bendoro zich bijna verslikt door
jullie!" Dat gaf weer nieuwe pret en vroolijkhe'd en Ni
lachte mee . . .
Het belletje luidde. Het was half een. De kinderen,
zonder lei en boekjes vandaag, maakten hun sembah en
245

gingen naar huis. Door de felle zon gingen de kleine, ranke
figuurtjes het erf af. De Kaboepatenmeisjes zagen hen na.
„Hoe lang nog!" zeide Roekmini zacht. Kartini schudde
het hoofd. Het was haar of de woorden in haar keel bleven
steken. Kartinah en Soematri waren aan het opruimen. Eerst
de volgende week zouden de kinderen weer terug komen en
nu moest het schoollokaal dus netjes zijn; Ka_ tini bracht de
hand aan het hoofd. Ze was op! Ze had zich den geheelen
morgen goed gehouden en zonder iets te zeggen, liep ze vlug
naar haar kamer.
„Wat heeft Ni?" vroeg Soematri.
„Ach, laat haar," zeide Kartinah, „sakit ati, denk ik."
Ja, sakit ati, ziek van hart, dat waren beiden, ook Roekmini
zocht de eenzaamheid. Zij was achter bij de rozen .. .
De dagen gingen voorbij als alle dagen. Zij hadden alien
hun werkzaamheden, en er was dikwijls veel te doen op het
einde der week, waarin het geen scola was. Kartini's correspondenties wachtten haar. Zij was nu weer iederen middag
voor haar schrijftafeltje gezeten, maar vandaag, voor zij
begon te schrijven, bekeek zij haar penhouder. Zou deze niet
breken? Wanneer had de oude haar zoo opeens begeven?
Neen, ze wilde niet bijgeloovig zijn, maar toch moest zij met
haar gedachten terug gaan naar dien middag, toen het opeens
„krak" zeide in haar hand! Wanneer was dat en wat schreef
zij? En zij wist het opeens! Het gebeurde, terwijl zij aan haar
vriendin Hilda te Buitenzorg schreef, het was toen zij betreurde niet met Mevrouw Rooseboom te hebben kunnen
spreken, toen zij haar hoop bouwde op Batavia, haar hoop op
de menschen! Zeide Nellie van Kol niet: „Bouw niet op
menschen, bouw alleen op God?" Dat was nu alles reeds
twee jaar geleden! Maar nu was toch de hulp van Batavia
gekomen! Menschen, vrienden hadden voor haar gewerkt!
Zij en Roekmini hadden wat zij wenschten, het geld voor
hun studie was er, haar ouders gaven hun voile toestemming,
zij konden gaan. De weg was vrij! Nu moest zij het antwoord
schrijven aan het departement van onderwils. Haar dankbaar antwoord. Zij had het uitgesteld tot dezen vrijen dag.
Er was gelukkig geen haast bij het antwoord. Eerst na de
groote vacantie zou hun studie te Batavia beginnen. Dat was
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in Augustus. Het was nu Juli. Kartini schreef het hoofd boven
den brief. „Aan het Departement van Onderwijs to Batavia . . ." De penhouder was stevig en solide in haar hand,
neen, zij zou geen „krak" hooren.
. . . Maar iets anders hoorde Kartini. Het was Ama's stemmetje, dat zeide „Raden-Adjeng Kartini is onze moeder."
Het waren de stemmetjes der anderen, die van Sia, Kerdina,
Dawini, van Doeri, Mirjam en Jim, die het zeiden „Onze
moeder!" 0, niet alleen de stemmen van haar schoolkinderen
zeiden het, daar, daar in de kampong riepen alle kinderstemmen het, van dichtbij, van verre. „Raden-Adjeng Kartini
is onze moeder!" Moeder! Zij, de moeder, ging haar kinderen
verlaten ... De penhouder was solide, zeide geen krak, maar
hij viel uit haar hand. Hij rolde onder het tafeltje .. .
Toen kwam Roekmini binnen. Zij naderde haar zuster, die
daar zat, voor zich starende aan het schrijftafeltje. Geen
van beiden spraken, maar Roekmini had het hoofd van den
brief gelezen... . Zij legde de hand op Ni's schouder.
„Kun je niet?" vroeg ze zacht.
Ni schudde langzaam het hoofd. „Ik kan niet! 0, Zus, het
is zoo moeilijk." En Zus zonk naast Joe-joe neer. — Haar
arm sloeg ze om Ni's schouder.
„Ni!"
„Ja?"
„Weet je nog wel van dien Salim?"
„Heb jij ook aan hem gedacht? 1k den heelen dag
gisteren!"
„Ik ook," zeide Roekmini.
„Zou dat wat beteekenen? Wij allebei ... ?"
Roekmini knikte. „Joe-Joe, als je denkt zooals ik . . .'
„Ja, zeg 't maar Zus!"
„Dan moet hij gaan in onze plaats. Hij kan er voor naar
Holland!"
Zij zwegen even, toen herhaalde Kartini.
„Ja, hij kan er voor naar Holland! Wij moeten dadelijk
schrijven!"
„Maar waarheen? Aan den Directeur?"
„Naar Mevrouw Abendanon . . . zij zal het in orde maken."
„En dan ons antwoord aan het Departement."
f

247

„Dat eerst natuurlijk, dat moet nu stellig zijn. 0 zus, mijn
penhouder!”
„Weer stuk?" vroeg Roekmini.
„Keen, neen, hij ligt daar ergens!"
Ze zochten op den grond, beiden opeens geagiteerd, levendig, o, mijn hemel, wat ging er ook gebeuren? Het was
iets geweldigs, iets grootsch, iets dat geluk r-af, onzegbaar
geluk!
„Hier is hij!" Roekmini had den penhouder en Ni stak er
de hand naar uit. „Eerst de brief over Salim!"
„Neen, eerst naar het Departement!"
„Laat mij maar Zus, laat me rustig schrijven. Ik zal zien
aan wien het eerst! De brieven gaan toch tegelijk weg!"
Kartini's gezichtje straalde. 0, hoe was dat opeens veranderd sedert gisteren en eergisteren! dacht Roekmini en Ni
dacht van haar zuster hetzelfde ... Er stond vreugde op
Roekmini's gezicht. „O, zus," zeide ze en drukte haar hoofd
tegen Roekmini's arm, „als ik jou niet had, als we elkaar
niet hadden! 1k zou wel kunnen schreien van geluk."
Roekmini rees op. „Ik laat je alleen, Ni, schrijf nu, straks
kohl ik hooren wat je geschreven hebt."
En Kartini knikte haar toe en in de stilte van haar kamer
schreef ze eerst den brief naar het Departement, waarin
stond: dat de dochters van den Regent van Japara dankten
voor het aanbod van de Regeering, maar er geen gebruik van
zouden maken, daar andere plichten hen bonden . . ., daarna
den brief over Salim aan Mevrouw Abendanon ...
„ ... Nu heb ik een groot, groot verzoek aan U, eigenlijk is
het aan Mijnheer. Wilt U het ZEd. overbrengen?
Wij stellen heel veel belang in een jongmensch, en zouden
zoo innig graag zien, dat hij gelukkig werd, dat jongmensch
heet Salim; is een Sumatraan uit Riouw, die dit jaar eindexamen H.B.S. gedaan heeft, en No. I van de Brie H.B.S.-en
is. De jongen zou dolgraag naar Holland willen gaan, om
voor dokter to studeeren; helaas, zijn financien laten dat niet
toe. Zijn vader heeft maar f 150 tractement.
Hij zou desnoods als matrons willen dienen, als hij maar
naar Holland kon gaan.
Toen wij van hem hoorden en van zijn illusie, kwam in ons
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een machtig verlangen op, om het onze te doen, ten einde het
hem wat gemakkelijk te maken. Wij dachten aan het
Gouvernements-besluit van 7 Juli 1903, dat besltuit met zoo
smartelijk verlangen door ons verbeid en met smart ontvangen.
Moet de vrucht van den arbeid, dat nobele vri enden, van
ons hopen, bidden en verlangen, onbenut verloren zaan?
Kan een ander daar niet van profiteeren? Het Gouvernement stond ons beiden f 4800 toe voor de voltoGaiing onzer
opvoeding; zou dat niet aan een ander, die mis,schien veel
meer, loch stellig niet minder dan wij verdient geholpen te
worden, overgedragen mogen worden? Het zou iL eerlijk zijn,
als de regeering zijn geheele opleiding wilde bekostigen; dat
zal zoowat f 8000 bedragen; als dat niet kan, zouden wij
al heel dankbaar zijn, zoo Salim de ons toegest ne f 4800
mocht hebben. Voor het ontbrekende zullen wiij dan aan
anderen huip vragen.
0, laat hem die vreugde smaken, waar onze ziel jaren naar
gesmacht heel t, en die ons ontzegd is.
Maak ons gelukkig, door een ander, met deelfde verlangens, gevoelens en aspiraties bezield als wij, .gelukkig te
maken. Wij weten wat het is, om leven in zich te voelen, om
een brandende begeerte in de borst te dragen. 0! laat dat
mooie jonge leven, die frissche kracht niet verl oren gaan!
Dat moet in goeden zin geexploiteerd worden te: n. bate van
het yolk, dat zulke krachten o zoo noodig beef t,
Wat zou Salim als dokter niet ontzaglijk veel goeds voor
het yolk kunnen doen!
Dat is ook Salim's illusie: te werken voor ons yolk!
Het is een heel gek verzoek, dat wij doen, dat. weten we;
maar o, als het eens toegestaan kon worden! Idoeske, dan
zouden wij al die maanden, jaren strijd niet verloren, nutteloos achten. Laat ons het zeldzaam voorrecht srnaken, nog
bij ons leven de vrucht van ons lijden en strijden tae zien; deze
zal zijn: de verwezenlijking van Salim's ideaal.
Moge God onze belle verhooren!
Salim zelf weet van dit alles niets; hij kent ons nauwelijks.
Hij weet alleen, dat hij met hart en ziel verlangt :zijn studien
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te voltooien om later voor zijn yolk te werken, en dat hij dat
niet kan, omdat hij geen geld heeft.
Wij leven, hopen en bidden voor Salim."
Weder luidde het belletje! „Scola Joe-Joe!" zeide de kleine
broer en liep over het erf zoo vlug zijn beenen hem dragen
konden. Embo-Doela kon hem haast niet bij ho-iden, daar de
hare oud en stijf waren en nu zat daar oude Kromo ook al
te wachten, want behalve de schoolkinderen kwamen er ook
groote menschen mede het erf op. Wat moest dat allemaal?
Kromo was wel geen tuinman meer, jongeren veegden nu het
erf en zochten naar wormen in de rozen, maar het ging hen),
toch nog altijd aan, wie er zoo maar binnen den Kaboepatenmuur kwamen. Het scheen wel of al de kinderen hun ouders
meegebracht hadden. Ja, dat scheen niet alleen zoo, het was
ook zoo en toen de kinderen de trap beklommen en hun
sembah maakten, zetten zich de groote menschen buiten op
het grint neer. Kromo begreep er niets van; hij zeide, dat dit
te erg was. „Kebangatan!" maar Embo, zijn vrouw, zeide,
dat ze het wel begreep. Het was in de kampong immers
bekend geworden, dat de Raden-Adjengs weg zouden gaan,
heel naar Batavia en nu kwamen de menschen hooren of het
waar was en waar ze met hun kinderen moesten blijven. Ze
waren „gagit" geschrokken van het bericht! Zie maar, daar
sprak een oude man, de grootvader van Mirjam met de
Raden-Adjeng Kartini, en de Raden-Adjeng was vroolijk en
scheen de anderen ook vroolijk te maken. Daar rezen ze op
en ... ja, nu kon Kromo het niet meer uitho-iden. Hij ook
rees op en ging op de menschen toe, die nu alien hun sembah
brachten en opgestaan waren.
Embo-Doela wilde hem terug roepen, maar wat gaf het?
Hij was een eigenwijze oude kraai! Wat had hij er mee te
maken, 't waren zijn zaken niet! 0, maar het waren evenmin
Embo-Doela's zaken, maar toch, ook zij had willen weten
wat er gebeurd was, wat de oude grootvader gezegd had,
waarom na Raden-Adjeng's antwoord de thenschen alien zoo
vroolijk heen gingen! Maar zij kon immers niet weg van
haar kleinen Raden-Mas! en dan haar stijve beenen! Ach ja,
als een mensch oud wordt, heeft hij niet veel meer te ver250

tellen ... wacht, daar kwam Kromo terug en terwijl hij zijn
hoofddoek verschoof en in zijn grijze haren woelde en nog
eens den doek verschoof, lachte zijn oud mummelmondje, hij
dook neer, gehurkt naast zijn vrouw, zoo heel vertrouwelijk
alsof ze niet Embo was, die hem zoo vele malen voor oud
varken had uitgescholden en hij zeide: „Zij zeggen, dat de
Raden-Adjengs blijven, allebei blijven zij en de school gaat
niet weg!"
„Lo! Scola Joe-Joe!" waarschuwde kleine Raden-Mas en
hij hief zijn vingertje, want het blijde liedje, dubbel blij nu,
weerklonk, het liedje uit vele fijne hooge stemmetjes en de
cither van Roekmini trilde daartusschen. Had ook de cither
een bijzondere klank? Zeide hij, dat Raden-Adjeng Kartini
en Raden-Adjeng Roekmini hem ook gekozen hadden boven
hun idealen? Dat zij den roep verstaan hadden der kinderen, die haar Moeder noemden, zeide hij, dat de naam
Kartini, Kartini nu over Java zweefde als een komende
zegen?
En toen dien avond de gamelan haar eersten gongslag
deed hooren, het Ginondjing weerklonk en Ario Sosroningrat
met zijn vrouw en dochters zich te luisteren zetten in de
groote pendoppo, rees, gelijk met de zilveren maan daarbuiten, in zijn hart een dankbede op, een innig dankgebed,
Goestiko, hij had zijn kinderen behouden!
Voor de maand Juli uit was, werd er door een man te
paard een brief gebracht aan den Toewan Regent en diens
Raden-Ajoe. Eerbiedig bracht Soewitro den brief naar de
Kaboepaten en gaf den brenger verlof uit te rusten en zijn
paard te laten drinken.
Het was op het midden van den dag. De Regent en de
Raden-Ajoe toefden nog in hun kamers, de dochters eveneens waren in haar koele vertrekken. Het was Sarina, die den
brief van Soewitro had aangenomen en die nu klopte om hem
aan den Kandjeng Toewan Regent en de Kandjeng RadenAjoe over te reiken.
Bij de nu geopende jalouziedeur lazen zij. De Regent gaf
zijn brief na lezing aan zijn vrouw; zijn vrouw gaf den brief
na lezing terug en zij zagen elkaar aan.
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„Zal zij willen?” vroeg de Raden-A joe halfluid, iemand
mocht haar eens hooren!
„Het zou te groot geluk zijn!" zeide de Regent, „te veel!
Als God ons dat nog gaf!"
„Willen wij haar roepen?"
„Ja, wij moeten haar roepen!"
Sarina, die niet ver weg was, kreeg opdracht Raden-Adjeng
Kartini te roepen. Sarina kweet zich dadelijk van dien plicht.
De Raden-Adjeng kwam oogenblikkelijk en Kartini stond nu
in de kamer harer ouders. Zij hurkte neer, zij bracht de
sembah.
„Wij hebben een brief gekregen", begon haar vader, „een
brief, die U aangaat Nil, hij is van den Regent van Rembang."
Kartini's oogen gingen van Vader naar Moeder, haar
mond opende zich, maar geen woord kwam van haar lippen.
„Lees hem kind," zeide Vader.
Kartini nam den brief aan. Ze rees op en ging er mede
naar het venster. Ze las.
De Regent van Rembang vroeg haar ten huwelijk. Ze las
nog eens. De Regent van Rembang vroeg haar ten huwelijk .. .
„0!" zeide ze eindelijk. „O," en toen ging ze naar de
Raden-Ajoe en boog haar hoofd tegen den schouder van de
kleine vrouw. „O, Moeder!"
En de Raden-Ajoe omvatte haar kind, dankbaar en trotsch,
dat het in dit groote oogenlilik het eerst naar Moeder vroeg!
„Mijn Ni, mijn kind ... het zou zoo'n groot geluk zijn!"
De Regent stond erbij met tranen in zijn oogen. Wat zou
zijn Nil doen?
Twee dagen daarna reed het rijtuig van Raden-Adipati
Djojo Adiningrat het erf op van de Kaboepaten. De Regent
en de Raden-Ajoe wachtten hem op bij de trappen der
pendoppo, achter hen stonden Kartini en Roekmini en nu hij
binnen was, trad Kartini lets naar voren, maar Vader nam
haar hand en voerde haar naar den man, wie-is leven zij gelukkig wilde maken. Kartini's oogen waren als fluweelen
bloemen, twee ernstige, diepe sterren en Djojo Adiningrat
zag er in, als zou hij daar vinden wat hij zocht, vrede en
geluk. Men vroeg hij, altijd met Kartini's hand in de zijne.
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„Geeft U mij Ario Sosroningrat Uw kind, Uw Wasiat-Djati,
het juweel, dat bier in Uw huis is en zegen brengt?”
„Ik geef haar niet," zeide de Vader, „zij geeft zich zelf en
wij weten aan wien zij zich geeft!"
„Aan iemand die toonen wil haar waardig te zijn, die er
voor leven zal haar waardig te blijven!" zeide hij eenvoudig.
Het was een oogenblik van groote ontroering N, oor alien,
maar Kartini was de eerste, die zich herstelde en hem in
groote hartelijkheid uitnoodigde plaats te nemen en van thuis
te vertellen, van de kinderen, van zijn kinderen . ..
Toen, in den loop van dien middag, maakte de jonge
Regent hen deelgenoot van dat, wat hem het gan3che jaar na
het sterven van zijn vrouw had bezig gehouden, Kartini's
naam! Tot op haar stervenssponde had zijn vrouw het
portretje van Kartini bij zich gehad, tot op haar stervenssponde had zij haar naam gepreveld!
„Mijn God," zeide Kartini zacht, „en waarom mij niet
geroepen!"'
Djojo Adiningrat zag haar aan, haar roepen? Hoe zou hij
gedurfd hebben? En had zijn vrouw dat gewild? Neen, nooit
had zij erom gevraagd. Zij had alleen maar Kartini's naam
genoemd; alleen maar naar haar portret gekeken. Maar nu,
ja nu riep zij Kartini, die Moeder was van zooveel kinderen,
om ook de moeder te zijn over haar kinderen! „En nu kom
ik! 0, ik kom en ik zal God bidden, Djojo Adining-at, dat ik
een goede moeder zal zijn voor Uw kinderen, een even goede
als zij was!" zeide Kartini, met tranen in de donkere
vreugde-oogen.
's Avonds bij haar lampje schreef zij nog aan Nellie
van Kol. „Een kort woord om U zoo spoedig mugelijk een
nieuwe wending in mijn levenslot te melden. Ik zal niet als
alleenstaande vrouw onze heerlijke taak gaan vervullen; een
flinke nobele man zal mij terzijde staan in ons streven, om
nuttig werkzaam te zijn voor ons yolk. Het is een heele verandering, maar met ons beiden, elkaar steunend en aanvullend, gaan we regelrecht en Tangs den kortsten weg de
verwezenlijking van onze illusies voor het heil van dins yolk
tegemoet. We ontmoeten elkaar op menig, menig punt. En
nu weet U nog niet eens wie mijn verloofde is. Raden Adipati
253

Djojo Adiningrat, Regent van Rembang. En nu adieu!
Spoedig schrijf ik meer en dan uitvoeriger, hoop ik."
Kwam er in de dagen, in de weken en maanden die
volgden, veel van uitvoerig schrijven? Zeker, alle vrienden
kregen een groet, een vriendelijk woord, een juichkreet, soms
een kort, ontroerend verslag van haar ondervinding hoe het
kampongvolk naar de Raden-Adjeng vroeg (want de mare
van Kartini's verloving was snel door het land gegaan) en
zijn zegenbede uitsprak.
„Wees een zegen, een toevlucht voor velen."
„Wees als de boom in wiens schaduw velen een schuilplaats vinden voor de hitte des daags."
Ook boden zij hun kinderen aan, niet alleen Sia's vader
deed dit, maar velen, die van de Raden-Adjeng gehoord
hadden. Neem onze dochtertjes mede, waar ge ook gaat. Wij
vertrouwen haar U toe! Maar Kartini beloofde niets, niets
voor zij daar zou zijn in haar eigen Kaboepaten.
En ook Singo maakte zijn opwachting. Er werd in dien
tijd gewerkt aan een nieuw huldeblijk voor de Koningin der
Nederlanden, een geheele Indische zaal voor het paleis in
den Haag. De houtsnijders van Kampong Blakan Goenoeng
waren daarvoor naar Batavia geroepen, en wel het eerst de
besten, dus Singo en Singo's vader en diens leerlingen. Maar
Singo Wilde niet naar de groote stall Batavia, hij wilde met
de Raden-Adjeng mede, naar Rembang.
En ditmaal beloofde Kartini: „Wij zullen het probeeren
Singo. We zullen daar een huis voor je laten bouwen en je
bekend maken." 0, ze was vol nieuwe illusies en plannen, het
was alles goud om haar heen. Ze schreef dit in kleine korte
brieven aan haar vrienden, aan Stella, aan Dora, aan Moedertje.
„Zoo ziet ge, de regent van Rembang trouwt niet alleen
Kartini, maar een heele kotta!"
En eens schreef zij aan een barer:
„Ik kan mij de toekomst niet voorstellen zonder mijn
Roekmini; hoe zal ik het zonder haar stell en en hoe zij
zonder mij? Als ik daaraan denk, dan blijven mijn oogen den
ganschen nacht strak open . . ."
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Maar de dag kwam, de 12e November 1903, dat Raden
Adipati Djojo Adiningrat zijn bruid naar huis voerde. Zij
waren zeer stil getrouwd, zonder Javaansch ceremonieel,
maar grooter feest was er zeker niet geweest voor eenig
Javaansch bruidspaar dan dit. Een enkele Hollandsche
vriendin mocht het mede maken. Dat was Annie Glazer.
Dora zat aan het ziekbed van haar man, de anderen waren
te ver weg. Japara en Rembang vlagden en jubelden. Het
yolk stroomde toe, heette het goede reis en verwelkomde het;
het yolk ging mede, bracht zijn Raden-Adjeng weg, sommigen
wilden bij haar blijven, kinderen schreiden, oude vrouwtjes
knielden neer en baden voor het Boeddhakind en het yolk
van Rembang ontving haar. Zoo kwam Kartini van het
jubelende en schreiende Japara in het jubelende Rembang,
waar zelfs de kleine huurkarretjes de driekleur voerden. Zoo
kwam zij iii haar eigen Kaboepaten, waar haar man zijn
kinderen in haar armen bracht. „Moeder!" zeiden ze.
„Moeder!" tot het kleintje toe, dat twee jaar was.
Moeder was en bleef Kartini voor haar mans kinderen en
voor de velen, velen die zich aan haar zorgen toevertrouwden, daar in een nieuwe school in de nieuwe Kaboepaten.
Zoo zagen haar terug de Directeur van Onderwijs en zijn
vrouw, die ten bezoek kwamen, als een lieve moeder, als een
vroolijke huisvrouw . . . Zoo ook zag haar de familie Bervoets,
die uit Modjowarno naar Rembang reisde om haar te leeren
kennen.
Maar ook alleen dezen zagen haar zoo in haar gelukkig,
overgelukkig huwelijksleven, de anderen, zelfs Dora en haar
man, zagen haar niet meer . . . niet meer, want na een jaar,
toen Kartini's eigen zoontje Raden-Mas Siengih vier dagen
oud was, ging zij heen, heen van allen, die haar lief hadden,
heen van haar yolk dat haar vereerde.
Wenkte haar de hand van een andere moeder, wachtte
haar de vrouw, die haar vriendin had willen werd de
droom bewaarheid van Djojo Adiningrat, haar ontroostbare
echtgenoot, dat zij samen zouden zijn, die twee, in betere
gewesten?
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Maar een, die haar zeer lief had, volgde haar na korten
tijd . . . dat was haar vader, Ario Sosroningrat; met hem was
de band onverbreekbaar.
Kartini, Geiegende, die zooveel zegen bracht, in wier naam,
van Deventer, de vriend die Uw kinderhand vasthield, de
scholen deed verrijzen, die thans over Java verspreid zijn,
Kartini, was Uw heengaan niet een terugkeer tot hen, die
Indie liefhebben, een blijde inkomste in hun hart, om het
nooit meer to verlaten?
11 April 1943.
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EEN KORT NAWOORD

Dit boek nerd geschreven toen Indie niet te bereiken was.
Daardoor moest ik van de goede gewoonte afwijken, alle
levende personen die er in ten tooneele gevoerd worden, toestemming te vragen hun namen te gebruiken. Aiet alleen
betreft dit de in Indie vertoevenden, maar ook hen die in
andere landen waren, zooals Mejuffrouw Glazer. lk hoop dat
deze en de familie van Raden Adjeng Kartini mij deze schijnbare nalatigheid willen vergeven. Het lezend publiek kent
hen alien reeds door het boek „Door duisternis tot licht" de
been gebrachte brieven van Kartini, waaruit mjjn roman
grootendeels is opgebouwd en ik ben dus niet al te onbescheiden geweest.Wanneer Kartini's zoon Raden Mas Sienggih,
ongedeerd uit den vreeselijken oorlogstijd te voorschijn is
gekomen en hij de bladzijden leest, gewijd aan zijn onvergetelijke moeder, verzoek ik hem te denken, dat dit boek in
stilte aan hem is opgedragen, aan hem en aan de velen voor
wie zjj „de baan gebroken" heeft, voor wie zij de edele
voorgangster was op den weg die naar de groote verbroedering voert tusschen twee vrije landen: Nederland en Indonesie.
M. C. van ZEGGELEN
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LI JST VREEMDE WOORDEN
Adipati
Ajo!
Aloen-aloen
Ampoen!
Anak-Mas
Astaga!
Babie
Bale-bale
Bangsat
Banjak soesah betoel!
Beras-Ketan
Bedoeg
Bendoro (spreek uit:
'M dorO, Javaansch)
Ben-joh (Javaansch)
Betoel! (Maleisch)
Blakan
Botjah-Angon
Brandal
Danjang
Dessa of Desa
Doedoek Statie
Embok ('Mbok)
Gencrowoh
Goenoeng
Goesti-Allah!
Habis-perkara!
Hormat
Ilmoe
Ingih (Javaansch)
Inna-lillahi
Kaboepaten
Kain-Pandjang
Kampong
Kandjeng
Kang!
Kapala
Kassian
Kebangetan_ (Javaansch)
Kembang
Koeda
Koeda-Kepang
Koerang-adjar
Koetang
Koree
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Eeretitel voor regent op Java.
Komaan!
Plein, meest grasveld vOOr de regentswoning.
Vergeving!
Bijzonder pleegkind - letterlijk „gouden kind".
Uitroep van verwondering )f blijdschap of
schrik.
Varken.
Bamboezen slaapbank.
Deugniet.
Te veel moeite.
Kleefrijst.
Houten blok, waarop men de uren of alarm
slaat.
Edele Heer of Edele Vrouw.
Welja! - Uitroep van zekere onverschilligheid.
Het is echt waar!
Achter.
Naam voor Karbouwenhoedertje.
Ondeugende jongen.
Beschermgoest.
Klein dorp.
Deftig, onbewegelijk bij elkaar zitten.
Oud moedertje.
Spook.
Berg.
Genadige God!
„Hierm,:de is het uit!" of „Geen woord meer!"
Eerbetuiging.
Geheime wetenschap of kracht.
Ja.
Aanroeping tot God.
Regentswoning.
Soort rok, maar zonder nadd, die dus over
elkaar geslagen wordt. algemene dracht voor
de Javaansche vrouw.
Gehucht.
Hooge-Genadige.
Vriend!
Hoofd - hier het hoofd van de sarong - een
breede band.
Uitdrukking van medelij.
Het is to erg!
Bloem.
Paard.
Stokpaard van vlechtwerk.
Onbeschoft.
Onderlijfje.
Wild.

Kwade
Kwe-kwê
Lajang
Lekas! (Maleisch)
Loe!
Magang
Maling
Negeri
Njonja-besaar
Orang-Blanda
Orang-Tjina
Padi
Pajoeng
Pak (spreek uit: Pa)
Pasêban
Patih
Pendoppo of Pendopo
Pengoeloe
Perkoetoet
PratjoeritRaden-Adieng
Raden-Ajoe
Raden-Mas
Rebab
Saroeng
Sembajang
Sepatoe
Soempit
Tekdir
Tempo doeloe
jeleng (Javaansch)
Tjoba! (Maleisch)
Toekan-paes
Toewan-Toean
Wajang-Koelit
Wasiat-djati

Statiemeubel op bruiloften, bestaande uit drie
poorten.
Gebak - koekjes.
Soort haring.
Vlug!
Letterlijk - jij - maar zeer vernederend.
Leerling-schrijver.
Dief.
Land.
Echtgenoote van een hooggeplaatst heer, letterlijk „Groote Mevrouw".
Hollander.
Chinees.
Ongepelde rijst.
Zonnescherm.
Vadertje.
Soort wachtzaaltje.
Onderregent op Java.
Groote galerij aan drie zijden open.
Moskee-beambte.
Tortelduif.
Krijgsman.
Ongehuwde Javaansche vrouw van hooge geboorte.
Gehuwde vrouw van hooge adel.
Adellijke titel.
Javaansche viool.
Rok bestaande uit rechten lap miet naad.
Bidstond.
Schoen.
Helm.
Besluit van hooger hand - onherroepelijk.
Vroegeren tijd.
Wild zwijn.
Hoor eens! of Luister!
De bazin over de kleeren.
de Heer (God).
Schimmenspel van uit karbouwenleder gesneden poppen.
Uitverkorene - iemand met wiens wezen men
is samengegroeid.
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MARIE

C. V A N Z E G G E L E N

MARIA V A N ORA NJ E
2e druh
A l s de P r i n s v a n Oranje weigert opnieuw de
ced v a n t r o u w aan de koning v a n Spanje af
te leggen en uit Breda naar D i l l e n b u r g vlucht,
vergezelt hem zijn oudste dochtertje M a r i a .
Jarenlang heeft deze dochter uit 's Prinsen
eerste huwelijk, met A n n a v a n E g m a n d , op het
Dillenburgs slot doorgebracht. D a a r rijpte , de
kleine O r a n j e " tot een jonge v r o u w , die met
vrees en beven het wisselend v e r l o o p dier bew o g e n dagen moet hebben gadegeslagen. W i j
leren haar kennen als een geduldige, fiere dochter v a n Oranje, die geniet v a n haar jeugd en
jongemeisjesjaren, maar boven w i e r bestaan
steeds de dreiging hangt v a n een opstandige
tijd, w a a r i n haar vader en ooms zulk een grote
rol speelden. H e t lot der v r o u w e n bestond uit
wachten. O o k M a r i a ' s leven w a s een leven
v a n wachten. O p haar vader. O p haar broeder
Philips W i l l e m , a a n w i e zij zeer gehecht w a s .
O p graaf P h i l i p s v o n Hohenlohe tenslotte, de
graaf met „het princelijk hart", met w i e zij
op 42-jarige leeftijd i n de echt verbonden w e r d .
R o n d de hoofdpersoon rijst, fijn bewerkt als
een camee, heel het ons zo na a a n het hart
liggende milieu, waarbinnen dit nobele v r o u wenleven zich heeft afgespeeld.
t

Uit de Pers:
,,Dit boek z o u iedereen moeten lezen . . . W i j
leeren de fijne, jonge M a r i a v a n Oranje kennen,
oudste dochter uit 's Prinsen huwelijk met A n n a
v a n E g m o n d . Z i j is i n zekeren z i n de hoofdpersoon v a n het boek. Z i j , een e d e l v r o u w i n
den w a r e n z i n v a n het w o o r d , waardige dochter v a n zoo grooten vader, zij is het die i n
onbaatzuchtige en ingetogen liefde op den a c h tergrond een klein, stralend licht v e r s p r e i d t
M a r i e v a n Zeggelen heeft goed gedaan deze
figuur aan de vergetelheid te ontrukken.
H e t boek z a l menigeen een spoorslag zijn om
zich met den bevrijder v a n N e d e r l a n d dieper
bezig te houden. „Vrijheid v a n conscience"
werd ons gebracht door een man, die nauwelijks
in vol-bewustzijn k o n begrijpen w a t hij v o l bracht, maar die een derzulken was, die geboren w o r d e n o m a a n een v o l k een opdracht
te v e r v u l l e n . "
Elsevier s
Maandschcift
M a r i a v a n Oranje is de oudste dochter v a n
W i l l e m de Z w i j g e r . In drie tijdperken heeft
M a r i e v a n Z e g g e l e n haar leven uitgebeeld: als
k i n d (1567), als j o n k v r o u w ( 1 5 7 0 — 7 7 ) en als
v r o u w (1609). H a a r knappe pen is er i n geslaagd de historie weer levend te doen w o r d e n
en het meemaken v a n deze grote tijd, de kennismaking met de grcte Prins, alles v a n het gezichtveld uit der Prinses, die de sympathieke
hoofdpersoon uit dit boek is, biedt een bijzondere b e k o r i n g . "
Haagse
Ctt
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