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De wind wapperde met Hanna's blauwen sluier
toen ze over de verschansing uit keek naar „het
beloofde land". Zij had het dien naam niet gegeven, maar Rinke Diehl, haar vriend, die nu naast
haar was komen staan. Beiden tuurden in de wazig
fijne morgentinten, die de zee parelmoer maakte
en het vaste land in goud en blauwe nevelen hulde.
De kust was hier laag en eentonig. De verschil
kleine eilandjes, die ze voorbij gevaren-lend
waren, hadden,-hen al de hooge uitgerekte klapperboomen doen zien in bosjes bij elkaar staande,
en nu, aan de lange landstrook van Java zelf,
rezen ze weer in lange rijen, eentonig en gelijk,
maar geheimzinnig, nog gehuld in den grijzen
ochtenddamp. Bergen rezen zacht en ver op den

achtergrond en de zon begon te schitteren op de
zinken daken der lange hangars aan dokken en

haven.
,,Java !" zei Hanna zacht. In 'r grijze oogen, die
peinzend tusschen de lange half gesloten wimpers
hadden doorgekeken, kwam een glimpje van herinnering, van herkenning. Ze had het als tienjarig
kind verlaten en keerde nu weer na elf jaar.
„Wàt doet 't je? vroeg Rinke peinzend terug
en toen hij geen antwoord kreeg, „zeg Hans,
is 't nog het ouwe ?"
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„Dat kan ik nog niet zeggen! Zie jij wat meer
dan streepjes en lichten? Toe, geef me je kijker'ns?"
Rinke gaf Hanna den kijker en ze tuurde lang.
Aan weerskanten naast hen kwamen menschen
staan. Het was nog heel vroeg, nauwelijks zes
uur, maar ter eere van de aankomst was het dek
al geschrobd en ieder was vroeg op. De boot
ging langzaam, allen die er op waren veel te
langzaam. Eindelijk dan was de reis ten ende!
Straks zou ieder weer vasten grond onder de
voeten hebben.
„Heerlijk, straks rijsttafel !" zei 'n Indisch mevrouwtje.
„'n Echte, niet waar ?" lachte een mannenstem.
,,Hoera! Java!, Kijk Jò.f Zie je al die schepen?
Kom mee naar voren !" Jongens en meisjes vlogen
achter de kijkers om voorbij. Er werd om koffie
geroepen, klapstoeltjes werden opengeklapt, lange
rieten stoelen bij de verschansing geschoven, zoodat de heeren nog voor het laatst hun morgendrank konden genieten met de voeten op de
verschansing, den rug in den stoel. -- Het heel
rustige van den vroegen morgen was voorbij.
Hanna wilde het nu waarnemen om haar laatste
bagage in te pakken, en ze gaf den kijker terug
aan Rinke.
„Hier jongen, houd 'm maar en kijk maar voor
mij. Ik ga nog even pakken, dan kan ik boven
zijn als de boot aanlegt. 'k Denk vast en zeker
dat Papa er is of Rik."
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,,Ik zal voor je kijken, zoolang je beneden
bent blijf niet te lang weg! Ik zal naar alle
oude heeren zien in een wit pak, met grijs haar !"
„Nou ja, ze hebben allemaal witte pakken!
Hanna's oogen lachten. Ze zag er stralend uit.
Rinke zag hoe ter Beek, de administrateur, haar
nakeek, toen ze vlug door de menschen heen
ging, even staande gehouden door den ouden
heer Elvi, administrateur van het Suikerland
Djambar, en eindelijk met 'r blauwe voile de
trap afgleed naar beneden. „Zout- water- liefde"
ging het door Rinke's hoofd. Hij behoefde niet
jaloersch te zijn. Het was niet meer dan een overdreven oplettendheid geweest die ter Beek aan
Hans had bewezen gedurende de lange reis en
Hans had die aangenomen natuurlijk, maar heel
gewoon was ze gebleven zooals altijd. Trouwens
een administrateur van 'n boot en een residentsdochter! Die afstand was te groot. Even pijnde
het in hem. „En tusschen jou en een residentsdochter ?" Zij had zich nooit zoo getoond, o nooit!
Ze was voor hem altijd gewoon geweest. Hanna
van Bossche, mede -student op de schilderklas,
collega in de kunst, vriendin... maar nu ze Indië
naderden kon het wel anders worden. Zou Hans
dezelfde blijven? En zou er nog ooit kans zijn
voor hem? ... „Stil jij, ik hou van 'r, voor m'n
leven, en wat er ook gebeurt, dat blijft ", zei hij
in zich zelf, terwijl z'n oogen door den kijker
tuurden en hij het land zag naderen, huizen
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en boomen al beter onderscheidde en zich liet
wijzen door de hand van 'n medepassagier. „Dat
daar, is Priok, en dat de haven en 't lichtschip
en dat de hangars, waar straks ons goed wordt

nagezien."
Beneden in de hut zat Hanna op haar laag
vouwstoeltje en legde het laatste goed in den
geopenden koffer. Alles was er in, dacht ze en ze
keek nog eens rond. Haar parasol er buiten, voor
straks, 'r hoed lag klaar, 'n groote met een zwart
zijden strik. 't Ging met een schok van blijdschap
door 'r heen dat die toebereidselen er nu waren
voor straks! Over 'n uurtje zou ze de loopplank
afgaan en met 'r vader aan den arm of met Rik
'r broer over de kade van Priok loopen! Een van
tweeën zou er zeker zijn ! Neen, haar moeder of
Mary niet, d1,cht ze. Het was zoo'n lange reis
van Midden-Java naar Batavia, maar vader had ook
immers geschreven dat hij of Rik er zijn zou! Ze wist
niet wie ze eigenlijk 't liefst had van de twee. Ja, ze
voelde nu hoe ze verlangde. 't Brandde opeens in 'r
oogen, 'n paar warme tranen. Heerlijk toch als er
vreugde in je leven vlamde, als je opeens er van
beefde als geluk zoo heelemaal door je heenging.
Dag kamertje, dag hut! Hier had ze bijna vier weken
doorgebracht. 't Was toch wel 'n best klein hokje
geweest. Het zag er nu kaal uit. Al de foto's en
schetsen weg, wacht, ze zou 'r schetsboek bovenop
leggen. Vader zou 't leuk vinden dat te zien. Ze had
alles gekrabbeld op reis wat ze maar kon, die gekke
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kerels die in A fr ika aan boord waren gekomen, gek,
maar prachtig met hun bonte lappen om, en dan de
viugge krabbels aan boord. - 0, als ie 't eens wist,
meneer Elvi, hoe ze hem telkens genomen had,
slapend en rookend, 'n dik klein propje in 'n stoel. Ze vouwde 'r voile op, die had ook gedaan nu en
toen ze haar in den koffer legde, nam ze nog even
een groote foto op die bovenop lag. Al de jongens
van de V.O.K.! Haar afscheidsfeest thuis. Een voor
een bekeek ze de bekende gezichten. Eerst dat van
Jan Voorhout, met het witte plakkaat in z'n beide
handen. „Voor Onze Kunsf' de woorden die het
V.O.K. vormden - daarnaast zij zelf, achter haar
Maisy Cassel en Dolf Verhoog, die een koepel van
bloemen boven 'r hoofd vormden door de twee reuzen-bouquetten, met een papier er aan vastgespeld
waarop het woord: ,,Koloniaaltje I", een grap,
omdat ze naar Indië ging; dan achter den berg
vruchten, hoog op de tafel gestapeld, de drie hoof.'
den precies gelijk voor de symmetrie - van Rinke,
Nielens en Verspronck, die onder Rinke's kin een
dito papier hielden met ,,Koloniaaltje II"; vooraan
op den grond zittend Lous en Eva, samen de hoofden in den grooten lauwerkrans van Rik's oude
kamer, en ieder een appel in de hand. Van achter de
figuren blankten de hooge ramen van 'r atelier en
het uitzicht op de gracht zag je zelfs... maar dat was
nu alles uit. Alleen Rinke was oud van het oude
leven daar in Den Haag maar ook die zou natuurlijk
gaan reizen, daarvoor was hij naar Indië gegaan en
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hij zou dus ook wel afsterven. Een lach gleed even
door 'r oogen. Die goeie Rink! 't Was maar beter
zoo. Hij moest maar wat afsterven. Wat hij wou, kon
toch niet, daar voelde ze niet voor! Hè, als hij nou
maar 'n vrind wilde blijven en, na wat zij gezegd had
gisteravond zich niet heelemaal afkeerde, want
heelemaal afsterven mocht ook niet! -- Het oude
leven was toch niet voorgoed weg! Ze kon immers
nog terug en wie weet misschien deed ze hier in Indië
veel indrukken op en dan met schetsboeken vol en
een hoofd vol curieuse dingen weer terug naar 'r
oudje, naar grootmama en het oude stille huis op den
Nieuwen Uitleg en 'r lekker licht atelier, waar d'r
ezel stond vol met verfvlekken, waar 't rook naar
olie en terpentijn ... och, wat had ze 'n heerlijken tijd
gehad met 'r lief oudje Oma Trotwood, zooals ze
haar noemden, wat had ze een zalige jeugd achter
zich... en nog was ze zoo jong en weer ging ze mis-,
schien een goeden tijd tegemoet al had ze zich los
dat heerlijke vrije frissche leven in-geschurdvan
Holland... Nu ging ze zelf geven. Ze had altijd
ontvangen. Ze mocht niet zoo egoïst zijn. Haar ouders
verlangden zoo en Mary en Rik... Het golfde opeens
weer door 'r heen van verwachtingsvolle vreugde.
Ze sloot den koffer. Nu nog 'r handen wasschen.
Haar donker haar, met even een warmen gloed van
kastanje bruin in een vlugge golf tegen 'r blanken
slaap, kamde ze wat glad. Waren 'r schoenen wel
wit? Ja, Simo de hutjongen, had ze prachtig gekalkt.
Hij zou 'n goede fooi van 'r hebben. Ze waren even
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wit als 'r piké rok, die vlug strak rond 'r heupen neer
een breeden zwaai. Luchtig gleed de witte-hing
dunne blouse, waar 'r hals en armen door schemerde,
over de schouders. Nu naar boven ; ze hoorde stemmen rumoeren, alles was in spanning daarboven over
de aankomst en hoor die kinderen eens in den salon,
wat 'n geschreeuw! De linnenjuffrouw kon er niet
tegen op!
't Was het laatste ontbijt. Wat 'n rakkers ! Jantje
Dural kwam met een mond bruin van de appelstroop
dadelijk naar haar toe, toen ze uit de hut kwam, die
aan den kindersalon grensde. „O juffrouw Hanni, wij
gaan met jou mêe !" „Neen, je eet eerst je botram
netjes." „En ikke ben al klaar ! " zong Kokki Bruin,
'n klein blond beeldje. „Ikke ga mee naar boven met
juffrouw Hanni !" Met het kind aan den arm ging
Hanna de trap op. „Is u daar, juffrouw van Bossche ?"
zei Kokkie's vader, die juist naar beneden wilde. We
zijn er bijna de menschen op de ka kunt u al
onderscheiden! Hanna's hart klopte wild. Nu
naderde ze! Daar boven was bijna geen plekje
meer onbezet aan de verschansing. ,,Maar we kunnen er toch wel bij !" zei ze tegen Kokkie en Kokkie,
vertrouwensvol naar haar op ziend: ,,Ja hè ?" 't Was
nu alles helder en licht boven. De wazige tinten van
den vroegen morgen waren heen. Kleurig schitterden
zee en hemel en lag 't land daar en Hanna zag duidelijk nu de lange hangars en de kade vol menschen.
Rinke was dadelijk naast haar.
,,Ik geloof dat ik je vader ontdek, Hans, daar
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rechts bij die hooge pilaar, voor die stapel grauwe
zakken."
Hans nam bevend den kijker ... „Waar? "
„Neen, dat is ie niet," en ze draaide het instrument
wat ... 0 maar dáàr, ik geloof ook... o ja,Rinke
daar staat ie ! dat is ie !" 'r tranen maakten een floers
voor het glas en ze kneep 't handje van Kokkie op 'r
arm. Daar stond heel in de verte als 'n klein poppetje
'r vader, d'r lieve goeie vadertje. In geen vier jaar
had ze hem gezien. Nu moest hij haar zien! en ze
waaide met 'r zakdoek en keek dan weer, maar hij
verroerde zich niet, zag blijkbaar met de honderden
anderen in groote spanning en verwachting de boot
naderen, toen waaide ze weer! Vader, zie je me dan
niet ? ! en ze keek weer en toen ... daar ging z'n stok
omhoog en nu kwam de zakdoek te voorschijn! Hi j
wuifde terug. Hij zag 'r. Ze hing met anderen over
de verschansing, zoodat hij haar jong gezichtje kon
zien, met de tranen van vreugde op 'r wangen en al
naderend poogden zij elkaars oogen te vinden --- hij
de jonge van haar, zij de oude trouwe van hem.

• Het oogenblik was daar, het eigenaardige moment,
waarop boot en wal elkaar gevonden hadden. Bijna
ongemerkt was het gegaan, maar nu was het een
feit, de boot lag stil, de loopplank werd gelegd en
dadelijk was zij gevuld met de wachtenden aan den
wal. In die volte was Hanna haar vader weer uit het
oog verloren. Met Rinke liep ze naar beneden, de
nauwe gang langs de hutten door, naar de open plek
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waar de binnenkomenden het eerst gezien konden
worden. De opening van de bagageruimte gaapte
hier als een groote muil, waarin de ladingketting al
ratelend neerdaalde om het reisgoed uit te laden.
Een leven van stemmen en geschuifel was om haar
heen. Licht schitterde voor de open deur. Daar stond
opeens haar vader vlak voor haar! „Vader !" Ze
voelde zijn armen om haar heen, ze zoende hem op
zijn behaard gezicht en nu eindelijk konden ze elkaar
aanzien en nu ook hoorde ze zijn stem. Wat deed dat
vreemd aan na vier jaar! Wel tien vragen tegelijk
had ze op de tong en toch sprak ze die geen van alle
uit. „Gaat u gauw mee naar boven, uit het gedrang ... o ja vader, dat is Diehl, de vriend van oma
en mij, die ook naar Indië ging...
De resident drukte Diehl de hand. Een goed ge
oude heer, dacht Rinke, een prettigen-zichtade
kijk in z'n oogen, donkergrijs als die van Hanni, een
grijzende snor, klein en correct, heelemaal het
type van een gentleman, een sjoviale gentleman, de
gegalonneerde pet, de residentspet, waar Rinke nog
geen eerbied voor had, deed hem vreemd aan. Ze
liepen met vele anderen, die elkaar gevonden hadden, naar boven en daar onder het lichtgespannen
zeil, Vader in een grooten rieten stoel, Hanni op een
klapstoelje, werden de eerste wederzijdsche vragen
gewisseld, Hanna's moeder wachtte haar met Mary
en Richard thuis. Richard kon niet weg, had het druk,,
daar hij pas controleur was geworden en Mama vond
de reis te lang en te warm. „Beter maar om je thuis
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prettig af te wachten, maar ik heb beloofd dadelijk

met je op reis te gaan en niet te lang in Batavia te
blijven hangen, want ze verlangen, dat begrijp je,
en ik kan trouwens ook niet langer dan een week
wegblijven. Maar eerst hebben we voor van avond al
iets bijzonders voor je."
,.Wat dan ?"
„Een diner ten paleize... ik kreeg voor jou ook
een invitatie. Heb je een gekleede j apon bij de hand ?"
„0 hemel, Vader, wat 'n plechtig begin! ja, bij
m'n japon kan ik wel, die is in den hutkoffer en we
moeten dus direct door naar Buitenzorg ?"
„Jawel, maar kalm aan
't is nog vroeg — we
zouden de middagtrein kunnen nemen ..."
Van een geregeld gesprek was nu echter geen
sprake meer.
Hanna werd door velen aangesproken, die af
scheid kwamen nemen. Kleine Kokkie kwam haar
goeden dag kussen, en een oude dame, die haar
kinderen ging opzoeken in Indië, moest Hanna kennis laten maken. Er was opgewondenheid om hen
heen van komenden en gaanden en tusschen de
drukke stemmen door ging regelmatig het geratel
van den ladingsketting. De passagiers ontbeten voor
't laatst beneden aan de lange tafels in den eetsalon,
de komenden genoten daarvan als extraatje, koffers
werden uit de hutten gehaald, ieder hield zich bezig
met zijn eigen belangen, ieder gaf nog even een
knikje aan zijn medepassagiers, sommigen wat hartelijker dan gewoonlijk, en eindelijk, langzamerhand,
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liep de groote boot ledig. Van Bossche, Hanna en
Rinke gingen nu ook de loopplank af en Hanna zei:
„Daar sta je nou op Indischen bodem, Rinke, in de
Indische zon." Rinke keek om zich heen met knip
tegen het al te schelle licht. Van Indië-pendog
was nog niet veel anders te zien dan een rommelige
ka, lange kale hangars, die scherpe slagschaduwen op
den grond wierpen, en honderden donkere vuile
inlanders, met slordige hoofddoeken; schreeuwende,
zweetende menschen waren om hen heen, maar de
lucht lachte blauw boven dat kleine geploeter, boven
de strakke grijze tint der daken en de enkele hooge
klapperkruinen die daar bovenuit staken.

De avond was nu gevallen. De vreemd - stille Indische avond, stil en toch zoo vol geluiden, het getjirp
van krekels, den manenden slag van een tokeh, 't
vlugge geritsel van een tj iktj akj e langs den muur.
En hoe geurden de bloemen dan plotseling! Warme
hartstochtelijke geuren zonden ze naar binnen, de
Tjempaka, de Melati, de Aäronskelken... Hanna
had zich gekleed voor het diner ten paleize, een dun
mauve gaze de sole, dat mooi kleurde bij 'r bruine
haar en blanken hals. Zacht gouden'arabesken tintten
even langs hals en armen en onder aan het boven
dat soepel neerhing over het warme satijn-kled,
van de onderjapon. Het licht uit de half geopende
deur van haar kamer scheen even op haar rug en
kapsel, want in de voorgalerij van de hotelkamer
was het nog donker. 't Begon nu koel te worden.
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Heerlij k,dacht ze,die koelte eindelijk en toch vreemd,
alles, vreemd en onbegrijpelijk, dit alles van 'r kindsheid nu weer om 'r heen, vooral die geuren, die
geuren die je zoet vond en die toch pijn deden, een
herinnering wekten. Waaraan? Dat was juist 't wonderlijke dat ze niet wist... Ze zag in 'r geest de
huizen weer, die ze bewoond had als kind. Haar
vader was toen nog controleur, later assistent -resident. Stille plaatsjes herinnerde ze zich vaag, als
Poerwakarta, waar al de huizen om een klein doodstil meertje heen lagen, eigenlijk een grooten vijver,
maar voor de kinderen wel een meer, waar twee
sombere hooge lanen naar het residentiehuis liepen,
en dan Benkoelen op Sumatra, dat rustige zeeplaatsje, met zijn roode rotsachtige kust, begroeid
met de hooge klapperboomen, waar ze niet in zee
mochten baden om de krokodillen en ze het toch
stilletjes deden, zij en Mary en Richard...
Een inlander was onhoorbaar binnen gekomen van
de zijtrap. ,,Toewan Resident liet vragen of de
Nonna klaar was en of de Nonna dan in de groote
galerij wilde komen."
Hanna nam 'r waaier en lange handschoenen.
,,Nonna gebruikt de mantel niet ?" vroeg de beleefde inlander.
Ach ja, dien moest ze natuurlijk meenemen, 't
mooie cadeau van 'r vader als welkomstgroet, voor
straks als zij terugging. „Geef hem maar hier ", zeide
ze en strekte haar hand al uit naar den zacht witten
kimonomantel, met lange gele kwasten, maar de in-
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lander zei : „Wirio zal hem voor de Nonna dragen'', en
hij volgde haar door de overdekte smalle galerijen,
die naar het hoofdgebouw van het hotel voerden.
Het was hier vol licht. 's Avonds leek zoo'n hotelletj e
heel wat, als al de lichten ontstoken waren in de
ruime binnen- en voorgalerijen, waar de muren wit
opglansden in het avondlicht maar overdag wist
ze erde belachelijke achterlijke slechtheid van. Ze zag
haar vader zitten in een der groote stoelen, die om
de ronde tafel stonden. Jonger dan vanmorgen zag
hij er nu uit. Streng sloot de hooge boord om zijn
hals, daarover de met gouden figuren beteekende
donkere kraag van de galajas, die hem slanker
maakte dan het witte pak van 's morgens. „Wat 'n
lief gezicht heeft ie toch ", dacht ze even en ging naar
hem toe en streek hem over den schouder.
Rinke Diehl was er ook, in z'n fluweel jasje en
losse das. In Batavia zou hij het wel gelaten hebben,
maar hier in de frissche koelte van Buitenzorg ging
dat 's avonds best. Rinke zag er weer uit als in Holland. Hanna bekeek hem en hij ook zag naar Hanna,
die hij voor 't eerst in groot avondtoilet zag. Een
heel ander meisje dan het nonchalante schilderesje
op de academie! Hij, die Hans zoo goed kende,
kreeg werkelijk een zekeren schroom voor d'r.
„je vindt mij zeker fijn, hè ?" Het modewoord, dat
ze niet goed zetten kon, als 'n spotwoordje op 'r
lippen nemend, poogde Hans aan zijn kijken een
eine te ma en.
, je bent ook fijn, Hansj e", zei 'r vader lachend en
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't handje, dat op z'n schouder lag, nemend, bracht
bij het op z'n arm en zoo liepen ze zamen, vader en
Hanna, naar de plaats waar Rinke stond en ze keken
alle drie naar buiten den donkeren nacht in.
„Geheimzinnig," zei Rinke.
,,Ja," zei Hanna, ,,en al die geuren, ruik je ze?"
Ze vertelde hem welke bloemen het waren die ze
zonden, ze zagen een witte orchidee schitteren tegen
een breeden boom, die vlak bij het huis stond, 'n
waringin, die donker z'n donkere franjetakken om..
láag liet stroomen. Het was niet de eerste Indische
indruk, die Rinke kreeg. Op reis had Ceylon hem
's avonds al betooverd met zijn palmen en witte
huizen en slanke donkere menschen. Sabang hadden
zij bij blanken maneschijn gezien en daar vooral
was de eerste Indische geheime avondstond op hem
neergedaald als een sluier van droomen. In Batavia,
bij aankomst der boot, had het hard leelijke, de te
harde zon, te felle witheid, te open vuilheid, hem pijnlijk aangedaan en in den ratelenden, stoffigen trein van
Batavia naar Buitenzorg was niets tot hem gekomen
van de groene vlakten, van de duizenden gelijkmatige en toch slordig flapperige Bananen, niets van
Indië's grootheid en geheimvolle majesteit. Maar nu
begon het. Straks zou de maan schijnen; terwijl de
resident en Hanna aan het diner waren, zou hij zich
rond laten rijden in het rijtuig en genieten. Daar
kwam het juist aan! De inlander van zoo even legde
zacht den witten mantel op Hanna's schouders, de
stappen der paarden hakten op het kiezel de
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koetsier, aapjesachtig toegetakeld met een hoogen
hoed boven den kleurigen hoofddoek en een rood en
zwart gestreept baadje om het magere lijf, bleef op
zijn post op den bok, maar 't loopertje, in hetzelfde
zonderlinge pak als den koetsier, alles in miniatuur
sprong er af, opende het portier en hield de twee
zwarte paarden aan den toom tot stilstaan. Hanna,
de resident en Rinke stapten in.
„Paleis", zei de inlander tot den koetsier. Het loopertje klauterde vlug als een aapje weer op zijn
hoogen zitplaats en ze reden heen in den koelen
verkwikkenden nacht.
Langs den breeden, een weinig kronkelenden weg
gleed nog vaag licht uit enkele huizen achter het
groen verborgen, maar opeens nam het rijtuig een
draai en gleden ze de donkere diepte van een inktzwarten laan in. „De Waringinlaan !" zei Hanna
zacht. Uit haar kindertijd herinnerde ze zich dien nog.
Zij waren bijna niet te onderscheiden, maar aan
weerskanten wist zij de breede, oude, heel oude waringinboomen. 't Was of zij hand aan hand stonden,
ineengestrengeld door hun zwarte lange franjebladeren, die boven uit de takken neerhangend een muur
vormden. Huiveringwekkend, breed, hoog en donker was de laan.
„Morgenochtend bij zonlicht moet je 'm zien, Rin ke, dan is hij eigenlijk nog donkerder dan nu."
„Dat kan haast niet nu is het „Silvia nera".
Maar daar lag aan het eind het witte pales in een
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aureool van licht. Tot ver buiten op het breede grasveld dreef de lichtschijn. De paarden hielden in, er
waren meer rijtuigen voor hen en een auto spitste
zijn schitterlichten bij het keeren op het lichte grasveld, gleed toen zacht en vlug langs de rijtuigen heen,
even werden de donkere boomen beschenen.
„Ontzaglijk !" zei Rinke eerbiedig, „wat'n reuzen.'
„Kijk de herten !" ja, daar vluchtten ze heen,
nieuwsgierige ranke herten, die, aangetrokken door
het licht der auto's tusschen de zwarte boomen doorkeken. De rijtuigen rolden nu door. De lichtschijn
van het paleis viel ook over hun rijtuig.
„Nu Rinke, adieu, toer plezierig !"
Vlug stapte Hanna op de trêe. Een adjudant boog
voor haar en bood haar zijn gegalonneerden arm.
„Juffrouw van Bossche, nietwaar ?"
Hanna knikte toestemmend. Beiden stegen ze de
breede belichte trap op. Een roode looper stroomde
omlaag. Haar vader kwam achter haar. Hanna's
oogen knipten even tegen al dat licht in de groote
witte galerij. Ze voelde zich als in een droom gaan;
alles leek ook een droom. Vanmorgen nog op de
boot, dat kleine dobberende huis op zee en nu op
den beganen grond, in het paleis vol lichtschittering
van den Gouverneur- Generaal van Indië!
„Uw mantel?" vroeg de adjudant.
„O ja, dank u wel !" zei Hanna, ze voelde zich
kleuren. Dien mantel had ze misschien in het rijtuig
moeten laten, maar de vriendelijke manieren van den
adjudant deden haar zelf lachen om haar noncha-
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lance. Een livreibediende bracht den mantel weg en
weer bood de adjudant zijn arm, stelde zich eerst
voor „Van Eerling" en toen „Mag ik u in kennis
brengen ?"
Hanna had van 'r vader al gehoord, dat het geen
intiem diner was, omdat de Soesoehoenan van Solo,
die een reis maakte over West Java, met klein gevolg er aan zou deelnemen. De Soesoehoenan, de
Javaansche Keizer! Ze keek rond, maar zag alleen
nog dames en heeren in groot toilet en ze vroeg het
van Eerling.
,,Neen," zei hij, „de Soesoehoenan komt straks,
even voor Zijne Excellentie binnen komt. U treft
wel iets bijzonders !"
Hij bracht haar naar een groep dames en stelde
voor: juffrouw van Bossche, Mevrouw van Reelde,
Mevrouw Zegers, Freule van Aernschot, Mevrouw
van Kalde tot Heemsbergen ...
Hanna boog, drukte sommige gehandschoende
handen, die haar werden toegestoken. Freule van
Aernschot, jong en levendig, vroeg haar dadelijk
naar de reis en naar Holland. ,,En uw vader is
zeker in de wolken dat hij zijn dochter weer heeft?"
Hoe men al alles van haar wist, dacht Hanna, en
terwijl ze nog sprak met Freule van Aernschot,
kwam haar vader met eenige heeren. Weer begon
het voorstellen. Ongeveer dezelfde namen als
zooeven hoorde Hanna noemen: Van keelde --Zegers -- van Kalde tot Heemsbergen -- mijn
dochter Hanna boog -- en nu weer nieuwe
KOLONIAALTJE.
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namen --- de heeren Haversman en Toelaters, Van
Everdingen en den officier van gezondheid
v. Maarel mijn dochter.
,,Bas Veth", ging het door haar heen, op de
treeplank van de boot „mak me es?" Een plotselinge
lach schoot in haar oogen om die gekke herinnering
aan Bas Veth's boek en toen ze opzag, keek ze in
de oogen van den laatst voorgestelden docter van
Maarel. De lach was in haar oogen gebleven en wekte
een vraag in de zijne, groote bruine oogen met een
fluweelen glans. -- Ze schrok. — Wat zou die man
wel denken? Maar hij vroeg haar gelukkig dadelijk
iets -- natuurlijk van de reis en van Holland
en Hanna antwoordde hem, nu ook evenals de
andere dames om haar heen, zich koelte toewuivend
met 'r gazen waaier, en terwijl ze met hem sprak,
keek ze om zich heen. Ze moest Rinke toch straks
vertellen hoe 't paleis er uit zag! Het was hoog en
licht. De groote palmen, in Chineesche potten, leken
hier kleine planten, de stoelen en tafels, in groepen
verdeeld, deden eveneens klein aan. Aan beide zij den
ging de galerij open naar meer intiemere salons, waar
groote omkapte lampen lokten tot een zacht gesprek

op de causeuses.
„De Soesoehoenan", hoorde ze zeggen. De gesprekken hielden nu plotseling even op. Ieder richtte
de blikken naar den breeden uitgang, waar de vele
witte pilaren rezen tegen het nachtdonker; klein gedrongen kwam de figuur van den Soesoehoenan naar
boven. Hij stond daar opeens tusschen de Europee-
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sche dames en heeren, als een vreemde, donkere
man. Hij droeg de generaals- uniform, maar de donkere hoofddoek omlijstte het donkere gelaat, dat
onmiskenbaar Chineesche trekken had; achter hem,
aan den arm der adjudanten, de slanke vorstinnen,
de Ratoe, prinses van het Djokaasche hof, gemalin
van den Soesoehoenan en haar zuster, daar achter
de gemaal van deze, Pangeran Adipattie Ario Praboe,
in de uniform van iste luitenant. De twee donkere
vorstinnetjes schreden zachtjes als teere poppetjes
aan den arm der adjudanten voort. De zeer jeugdige
Ratoe, een kind bijna nog, eerst onlangs uitgehuwlijkt aan den reeds bejaarden Soesoehoenan, neeg
haar donker glanzend hoofdje, hield de oogen neergeslagen. Klein en slank, was zij toch statig in de
soepele plooien van het lange geel zij den „badj oe ",
waarop een diamanten borstspeld, zoo groot als een
hand, flikkerde.
Achter de Ratoe naderde de zuster, jong ook,
maar zeer voornaam in donkere zijde gekleed, zwart
en blauw met een paarsen gloed en die zacht donkere
tinten deed het bronsbruin van haar fijn streng gezicht
matter schijnen. Freule van Aernschot liet zich dadelijk presenteeren en bracht de vorstinnen in kennis
met de dames. De adjudanten beijverden zich den
Soesoehoenan rond te leiden. Hanna zag de zwart
uniformen gekleede heeren, in een-geroktni
halven cirkel staande, buigen, de kleine donkere
figuur met het hoofd in den nek insgelijks buigen en
ook waarde dames waren, werd ergebogen. 0 hemel,
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nu was het haar beurt! De Soesoehoenan stond nu
voor haar en keek haar aan met zijn kleine schuine
oogen. De wit geschoeide hand van den adjudant
gebaarde even juffrouw van Bossche ". Hanna neeg
en de kleine dikke keizer lachte en zeide iets van
„Pas uit Holland jong en mooi .. !" maar toen ze
opkeek, was de volgende dame aan de beurt, Mevrouw van Reelde.
,,Weet u zijn titels ?" vroeg Dr. van Maarel zacht
aan Hanna.
„Neen, hoe zijn die?"
Soesoehoenan: pakoeboewana, senapati, ingalága
ngabdoerrahman, saj idin, panatagama, kalipatoellah.
„Lieve deugd!" lachte Hanna en opeens vond ze
alles weer vreeselijk gek, aapjesachtig zooals straks
den koetsier, een comedie van poppen en aapjes in
kleurige pakjes en den Soesoehoenan met zijn wijd
namen een paskwil, maar als ze keek naar dat-sche
jonge vorstinnetje, de Ratoe, dan werd ze anders
gestemd, dat was iets aparts, iets moois.
,,U weet waarom ze met den ouden Soesoehoenan
moest trouwen ?" zei heel zachtjes aan haar rechter
mevrouw van Reelde. Niet? -- Wel, de Soe--zijde
soehoenan heeft bij zijn hoofdvrouw geen zoons, wel
veel bij zijn bijvrouwen, maar die hebben geen recht
op den troon en toen is er in Dj okj a naar een echt
prinsesje gezocht en jong natuurlijk . , . "
,,Mag ik u even uw plaats aanwijzen ", vroeg de
stem van den adjudant.
,,Mijn plaats?
..

.
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Hij verzocht haar naast haar vader te gaan staan
aan den overkant; terwijl zij naar haar plaats ging,
zag zij de andere dames en heeren ook veranderen -- weer was de halve cirkel gevormd. De Soesoehoenan, de Pangeran en de Ratoe's vormden het
rechteruiteinde.
Een adjudant in groot uniform kwam van binnen
door de zuilengalerij en kondigde aan: „Zijne Excellentie de Gouverneur Generaal en Mevrouw Van

Limburg Stirum".
Hanna keek verwachtingsvol naar de zuilenrij.
Nu vond zij er toch wel iets spannends in.
De Gravin Van Limburg Stirum en Zijn Excellenti e traden beiden te gelijk binnen. Z. E. met ietwat
haastigen tred, met lichtelijk gebogen hoofd in de
donkere zwaar gegalonneerde Gouverneur-Generaalsuniform. Hanna zag dadelijk dat zijn uiterlijk
aristocratisch en sympathiek was en, naar mevrouw
ziende, een innemende zeer blonde verschijning,

ging het door haar heen: ,,Mevrouw van Limburg
Stirum was gekleed in een pastelblauw zijden uitgesneden kleed, zij droeg een parelsnoer om den hals".
Daar had ze een verslagje voor de krant! Ze beet
zich op de lippen, terwijl ze haar révérence maakte,
diep en lang voor de buigende nader komende Excellentie en diens gemalin. Zacht begon men nu
weer tot elkander te spreken. Z. E. ging rond
aan den rechtervleugel van den halven cirkel, en
sprak ieder aan. Mevrouw deed evenzoo aan den tegenovergestelden kant. Met beiden sprak Hanna even.
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„Was uw reis goed ?" en „Hoe vindt u Indië terug?
Ik hoor dat U uw studie voorloopig heeft opgegeven
om bij uw ouders te komen ?" Het waren gesprekken
van een oogenblik. Hannaneeg weer, toen zij bemerkte dat een ander aan de beurt kwam en nu al zachter
het spreken werd. Om haar heen begon men zichtbaar aanstalten te maken om aan tafel te gaan. De
Gouverneur- Generaal bood zijn arm aan Mevrouw
van Kalde tot Heemsbergen de anderen volgden.
Juffrouw van Bossche? Mag ik het genoegen ... ?"
Hanna zag op. Het was docter van Maarel. Dus hij
was haar tafelheer. Zij legde haar hand op zijn arm.
Zij waren een der jongsten en liepen dus in het eind
van de stoet. Achter hen kwamen de adjudanten, de
jonge Mevrouw van Eerling en Freule van Aernschot.
Langs de zuilengalerij, die zij nu doorgingen, geurde
het van bloemen, vooral rozen stonden in volle groote
bouquetten in de enorme vazen. Er was iets bedwel mends in de geur en ook in den zachte vioolmuziek,
die hun uit de eetzaal tegenstroomde van een achter
palmen verborgen orkest.
„Wij zullen onze plaatsen moeten zoeken," neide
van Maarel, toen zij in de groote witte eetzaal stonden, waar de lange tafel plechtig gedekt stond. De
in livrei gekleede inlanders trokken geruischloos de
stoelen iets naar achteren en schoven die zacht onder
de aanzittenden en toen Hanna zat, zag zij het pas..
Over de geheele tafel was het feest der Nymphea,
rose en witte Nymphea rezen haar volle knoppen
omhoog over het blank van het witte damast en
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spiegelden zich in de lange spiegels, waarop zij lagen.
Onder de roze bekapte lampen, die haar licht ontplooiden, gingen daar langzaam opeens al de knoppen open, een voor een, of een onzichtbare hand ze
had aangeraakt. ,,Hoe prachtig ", zei Hanna zacht
en hoe komt dat zoo, dat zij nu opeens open gaan ?"
„Dat is het geheim van den hortulanus", zei van
Maarel ik geloof dat hij zorgt, dat ze gesloten
blijven tot dit oogenblik en dan, als ze het licht voelen , gaan ze open."
Zijn stem deed haar goed. Zij luisterde er graag
naar, dacht ze. ,,Als ze het licht voelen gaan ze open".
Er werd door een bediende een schaal met hors
d'oeuvre tusschen hen geschoven en haar andere
buurman, een zeeofficier, zeide iets en zij keek de
lange tafel eens af. Jammer dat Rinke dit toch niet
even zag! Hij minachtte „'t groote gedoe" wel, maar
dat was toch wel iets fijns, iets droomerigs vol weelde.
De vrouwen in de lichte glanzen van zijde en gaze
en satijn, de heeren in het strenge zwart met de witte
overhemden en vesten, of in de schitterende uniformen. Ze zag ver in het midden ongeveer, naast de
Ratoe, haar vader zitten, zijn lief, grijs hoofd iets gebogen naar den overkant, omdat de Gravin een
gesprek met hem voerde over tafel en toen toevallig
zag hij op en keek haar aan. Zij knikte hem toe en
hij gaf 'r een knipoogie terug. Naast haar stond een
glas goudgele champagne.
„Op onze kennismaking ?" vroeg de zeeofficier.
Zij bracht haar glas even aan het zijne; maar voor
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zij dronk keek zij links en zag de oogen van van
Maarel -- - bruin fluweel met twee lichtjes. Hij nam
zijn glas en dronk haar toe.
Rinke was thuisgekomen van zijn avondrijtoer. De
driftige paarden voor den landauer met den aapj eskoetsier hadden hem gebracht tot voor het kale galerijtje van zijn kamer, waar een kleine petroleumlamp
hing te gloeien boven op een bruine mahonietafel.
„Ongelooflijk mooi ", zei hij zacht. Dit sloeg niet
op de tafel, noch op de lamp. Hij was nog in de natuur daarbuiten. Wat hij gezien had was betooverend
geweest., „Dat je 't alleen op moet eten ", ging het
door hem heen. Daar had Hanna bij moeten zijn
Och, dat dacht hij immers bij alles! Als hij voor een
knap stuk werk stond, als hij mooie muziek hoorde,
als hij in de natuur was... overal wilde hij haar er
bij hebben. ,,Deelgenoote in 't schoone". En nu kon
hij toch tevreden zijn. Een volle vier weken waren ze
samen op reis, hier in Indië zou hij haar bij zich hebben
bijna zooveel hij wilde. Toch! van de gastvrijheid
der v. Bossche's mocht hij natuurlijk geen misbruik
maken. Dat ging niet, al was hij ook als een aangenome zoon van Oma v. Bossche in Holland. Oma,
die hem, met Oom Verschoor,, op deze reis getrakteerd had. Een studiereis was het genoemd. Zouden
ze er geen van beiden erg in gehad hebben, dat het
bijzijn van Hanna ook een drijfveer voor hem geweest was? Misschien? Misschien niet? Niemand
dacht, geloofde hij, aan een mogelijk inniger verhou.
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ding tusschen Hanny en hem, dan aan die van een
vriend en vriendin, collega's in de kunst en daarbij
zij kleindochter van Oma en hij haar beschermeling.
,,Niemand dacht er aan !" Maar in de slimme oogjes
van Oma had 't toch wel eens geflikkerd! En hij had
wel eens gedacht, gemeend, dat achter het grapje
„Nou Rink, jij past maar goed op 'r, jij zorgt maar
dat ze weer bij me terug komt, en niet in Indië blijft
hangen !" wat ernst ook stak.
Hij stond nu in de donkere slaapkamer, 'n ongezellig hol! 'n Ding, om bijvoorbeeld je leven in zoo'n
Indisch hotel te slijten. Bah, wat 'n gruwzaam naakte
muurguurheid was 't hier! Kom, hij zou gaan schrijven. Z'n eerste lange brief aan Oma Trotwood sedert
hun reis. 't Kon nog net voor het eten. Je zag het al,
,hoe zoo'n brief de groote reis deed in 'n mailzak met
duizend andere, hoe hij bij duizend andere gegooid
werd in 't postkantoor, hoe 'n brievenbesteller hem
in de bus deed, in de bus van het oude smalle huis
op den Nieuwen Uitleg in Den Haag. En opeens zag
hij alles duidelijk voor zich, die lange witte gang met
den rooden looper, die hem altijd geleken had eindeloos te zijn, het zijlicht van de binnenplaats, dat
opeens het stille licht brak met een open gouden
vierkant van binnenplassend zonlicht, waar de hooge
schepenklok stond met zijn gezicht naar de glazen
deur gekeerd. Hij hoorde de klok slaan, hoog en
trillend: twaalf uur en daarna't zangerig geluidje van
Oma's klok in de woonkamer boven ook twaalf en dan
in de eetkamer beneden de ouderwetsche koekoek.
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Als hij werkte op Hanna's atelier, boven naast den zolder uitgebouwd met hoog licht, was Daatj e binnen gekomen met koffie ... Wat gezellig zoo'n Hollandsch
huis! en hij schreef, de aanhef was al begonnen:
„ .. Ja die aankomst eerst, ik moet 't U bekennen,
die viel me wat tegen. Hard en scherp was alles
niets van het zachte mysterieuse, dat ik in Sabang had
waargenomen, toen we naar dat mooie meertje wandelden. Het was bewegelijk daar langs die kale kade,
maar geen bewegelijkheid als bij ons in 't Noorden,
niet overstroomd door het koele mooie licht, dat in 't
water schittert en om de oude schuiten en huizen
speelt. Ik vond er dadelijk in alles een eigenaardig
mengelmoes van saaiheid en hevigheid. Waar komt
dat van, zult U zeggen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook
nog niet, Oma. Ik zal langzamerhand m'n indrukken
wel beter leeren weergeven, hoop ik, nu schrijf ik ze
maar op, en U is er (zooals we hebben afgesproken)
het slachtoffer van. Door de saaiheid en de hevigheid
ging onze trein naar Batavia. -- Ik kan niet anders
zeggen dan onaesthetisch alles, de gebouwen, wit en
zwart, wit, dat, als 't vuil is, niet de mooie tintjes krijgt,
die bij ons oude muurtjes hebben, maar toch, dat vuil
is beter aan te zien, dan die spierwit gekalkte huizen bIokken met zwart geteerde randen. Eigenaardig
ook, dat 't vuile me bepaald hindert hier. In Verona,
dat zoo vuil is, was 't vuile schilderachtig. Hier, komt
't misschien door de warmte, die op ons fysiek invloed
heeft, vind ik 't vuile weerzinwekkend. Bah! al die
vuile afgesjouwde menschen, die magere krom ge-
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bogen paardjes of hitjes voor de miserabele schuddende karretjes en dan langs de vuile wegen, de slordig gescheurde pisangboomen, waar zoo weinig teekening in zit. Ik vond Indië somber.
Ik geloof niet, dat Hanna veel oog voor dat alles
had. Ze was natuurlijk in een verrukking over het
weerzien van haar vader. Een prettige oude heer, Oma!
U zult wel roepen: „Hallo, mijn zoon is geen oude
heer," en ik wil 't dan ook graag herstellen en hem
jong noemen, omdat U zoo jong is! Daar hebben
wij 't onderweg wat dikwijls over gehad Oma
Trotwood! Hoe U met ons meeleefde, hoe we nooit
voelden, dat U een heel geslacht van ons afstond.
Wat zal het voor U nu stil zijn! Zeker maakt U
nog wel eens een pelgrimstocht naar Hanna's

atelier? 't Is of ik het voor me zie. Haar ezel schuin
onder het raam — de canapé met de oude sjaal, en
daarboven de oude portretjes van de Tantes Turré,
die prachtige Saartje Burgerhart-typen en links ons

gelief spinet. 0 die kamer, Oma Trotwood! Wanneer
zullen we die weer bevolken, wanneer zult U de rustv^erstorende middagen er weer hebben van de „artistenclub'',waaruw trouwe Daatj ezoo op smaalde, zijnde
'n troep kale schilders! Maar U wilt natuurlijk hooren
van ons, van Indië. Nu, ik verdwijn dus met m'n astrale body van het atelier en keer terug naar de palmen en waringins. Ik heb van dezen dag niet veel
herinnering dan van herrie en warmte en fel licht. We
moesten, zooals U weet, dienzelfden dag door naar
Buitenzorg en we rijsttafelden te Weltevreden in een
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hotel, ik geloof des Indes, heel groot en chique,
heusch, dat was piekfijn.
Ik heb er den ontzaglijken waringin bewonderd
die voor het huis staat. Dat was een stuk machtig
groot Indië tusschen al 't kleine vuile, slovend gedoe.
Hij gaf me een belofte, geloof ik, een belofte, dat ik
zijn land zou zien beter en echter dan nu... Wat 'n
banaliteit rondom die verdwaalde majesteit ... Wilt
U wel gelooven, dat ik me hier onmachtig zou weten
iets te scheppen? Och, ik hoor het U al zeggen: „Je
bent aan het doorslaan, jongen. Je gebruikt je verstand al weer niet". Ja, dat ben ik ook, ik weet dat
ik niet oordeelen mag en kan, na een dag hier
te zijn; maar laat ik me, nu in m'n brieven aan U
maar eens laten gaan. In Holland mocht ik dat ook al.
U hebt U altijd zoo grootsch ontfermd over den Bohemer, die geen thuis had en geen kennissen of vrienden, die de moeite waard waren, dan U en Hanny.
Dus ... we rijsttafelden in Batavia of Weltevreden,
en gingen met den middagtrein door naar Buitenzorg.
Altijd vond ik, wat ik van 't land zag vanuit den trein,
nog een pooveren banalen indruk maken, maar
Buitenzorg deed, behalve 't prutserig mooie parkje
voor het station, al dadelijk aan als iets ouds. Ik vind
de boomen in de laan hier precies dingen naar ouder
schilderijen. Pompeus en hoog is alles. We-wetsch
reden langs den tuin (den beroemden!) naar ons
hotel en daar eindelijk genoot ik het eerst de weldadige rust in een koele kamer en ook al was het niet
voor het eerst, de goddeIijke verfrissching van een

KOLONIAALTJE. 29

bad. Je ziet de wereld anders aan als je onder dat
springende water vandaan komt, datje zoo heerlijk
kletsnat en koud maakt. Uit de badkamer komend
(ziet U me al in slaapbroek enkabaai met'tzeepbakje
in m'n hand, den handdoek over m'n arm, alsof ik 'n
oud -Indisch-gast was?) zag ik achter de bijgebouwen
een bergtop in avondlicht en een lucht daarom heen
met goud en vermillioen, enfin, een heel palet er in.
Ik kreeg zoo'n stille hoop, dat Indië me van avond nog
iets te zien zou geven. Er was afgesproken, dat ik
Hanny en mijnheer v. Bossche naar het paleis zou
brengen met het besteld rijtuig en dan verder in mijn
alleenige alleenigheid zou rond toeren, omdat de maan
vroeg op kwam. Aldus geschiedde. Ik zette Hanny
— ze zag er piekfijn uit, Oma, in prachtige kleurtjes
en iets van gaas geloof ik, en haar deftigen Vader
(zoo'n resident is ook wel iets om respekt voor te kri*
gen in gala!) af aan het paleis dat wit en schoon en
goud van licht te schitteren stond achter de zwarte,
zwarte Waringinlaan en toen heeft die kerel, met een
pakje aan als een aap, met me rond gereden door een
tooverland. Oma! U hebt gelijk hoor! Indië is mooi.
Een vol uur lang heb ik als een oude potentaat in het
rijtuig (wagen, zeggen ze hier) gelegen, met m'n neus
naar de lucht, waar de maan in al 'r pracht stond. 't
Was of de heele wereld met nietigheidjes en zorg van
je afgleed. Aan m'n oogen gingen voorbij lanen overhuifd door de hooge pleureuses der bamboeboomen.
Watertjes glinsterden opeens blauwachtig tusschen
de hooge stammen, dan opende zich het schaduw..
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groen en droomde je een ver landschap in violet en
blauwen zilver tegemoet, een verre sawah en daarachter de grijze bergen, onwezenlijk alles, en dan stonden
er weer ritselende, zachtpratende pisangboomen (dezelfde, die ik's middags zoo leelijk had gevonden) met
hun lange bladen en droegen 't maanlicht als blanke
metaalmessen dit zouden doen. Door dichte kampongs ging ik, waar enkele lichtjes in de huisjes
brandden, er was 'n geluid, dat ik nog niet kon thuis
brengen, iets heel eentonigs, 't leek een houten blok,
waarop men sloeg, maar dat zoo goed deed bij al het
plechtige rondom. Na de dichte kampongs kwam ik
buiten, d.w.z. heelemaal buiten en je zoudt ook kun n en zeggen buiten de wereld. Ik wist alleen van heel
ver vloeiend maanlicht om me heen, dat bloeide als
't hart van een witte bloem, sawah na sawah strekte
zich uit. Er waren er die onder water stonden zeker,
want voorop zag ik trappen als van spiegelend glas,
heel even lichtten ze mooi op en er waren verre kleur
velden, die in een blauwen damp lagen en verre-loze
hooge, wazige bergen. Tenslotte kwam er nog iets
heel moois, iets zoo sprookjesachtigs, als ik niet ver
Ik dacht eerst dat het landschap opeens-wachtd.
belevendigd werd doorhonderden menschen, die met
lichtjes aan het werk waren. Het was een veld van
blauwe vuurvliegen. Een blauwe sterrenwereld op
den grond. Achter die pracht van bewegende, knip oogende fonkeling lag weer een kampong en daar,
daar had je 't, Oma! daar hoorde ik de eerste gamelangmuziek -- ver -- ver en sober. 't Was om je
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adem in te houden ik dacht aan wat Borel er ergens
over schreef. Ik luisterde er naar en voelde 't heilige,
het pure ervan. Ik kreeg een gevoel over me of ik
een engel was en geen mensch meer. De muziek klonk
na tot ver, heel ver; onverschillig reed de aapjes koetsier met me door. De trappelende paardjes wisten niet van moeheid, nu in de koelte en weldadigheid
rondom. Als in een droom kwam ik thuis, d.w.z. in
het hotel. Ik had eigenlijk wel buiten willen blijven,
maar mijn brief aan U, dien ik aan Hanny beloofd
had te schrijven! Nu, dat is zoo'n erg nare plicht niet,
maar toch was 't een overwinning nadien nachtdroom,
zoo'n allerbanaalst kaal onjoviaal hotel in te gaan. In
de groote zaal zaten bitterende heeren rondom een
ronde tafel. Men zegt, dat dit al een ouderwetsche
gewoonte is. In Batavia had ik het dan ook niet gezien,
trouwens, ik was daar maar een halven dag, maar
hier scheen het nog tot de gewoonten te behooren.
Meer dan afschuwelijke schilderijen en prenten hingen er aan de witte muren met m'n oogen half toe
ben ik er doorheen gevlucht naar m'n eigen kamer.
De lamp, zoo'n kleine petroleumlamp met krullerig
ornamentwerk, was aangestoken en deed z'n best,
(haar best meen ik, Iamp is vrouwelijk ?) wat licht te
te doen gloren op de ronde houten tafel vol vlekken,
zeker van glaasjes. Twee te lage schommelstoelen
stonden er bij en een knaapje, dat het air had van een
mank jongetje, stond er op z'n eenen poot te poseeren of ie een luxe- meubel was. Alle galerijen hadden
dat air van wilde beestenhokken, alhoewel leeg en
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met die eenzame lampjes boven de tafels. De gasten
waren zich aan 't kleeden misschien of zaten voor bij
de bitterende heeren. Alleen naast mijn kamer zaten
twee mannen in die onwellevende dracht van slaapbroek en kabaai achterover in hun leunstoelen met 'r
bloote voeten op de balustrade, precies zooals U 't
mij verteld hebt, dat vroeger algemeen was. Ik houd
veel van bloote voeten, ik teeken ze graag, maar deze
teenen-tentoonstelling vond ik toch alleronsmakelijkst. De twee heeren zijn druk aan 't praten 't is
zoo ongelukkig, dat je alles verstaat van elkaar ...."
,,Jasses—" Rine smeet z'n pen even neer, wat
blèrden die twee daarnaast. „Djonges !" dat beteekende zeker ,,jongen ", o ja, hoor maar, ,,whisky-soda
satoe pait" --- pait? dat wasjenever ... Zou hij ook
wat bestellen? Wat drink je hier alsje geen whisky of
pait gebruikt? ijswater? Maar hij had nog geen dorst.
Hoor nu eens ! Wel allemachtig, dietweehadden pret!
Een daverend gelach klonk door 't muurtje.
,,Das 'n goeie !" zei de laagste stem, die zal ik onthouen. En wat is er toen met die meid gebeurd ?"
„Nou, gehouen natuurlijk ", kwam de hoogste, „ze
is gebleven, dat begrijp je, hij heeft 'r nog eens aan
mij willen overdoen, maar ik bedankte."
„Je Jappie zal er ook wel voor bedankt hebben,
denk ik."
„God die! ja dat had ze, maar zoo zat ik er niet
onder."
„Nou, nou kerel, doe niet zoo groot, zeg, wij alle
zitten er onder, lekkere meiden — !"
-mal,we
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„Verdraaid, die kerels." Rinke had juist z'n pen
weer opgenomen. 't Was of ie niet weer ineens metz'n
gedachten terug kon naar Oma Trotwood. Maar
och, was 't nu wel zoo erg, wat hij hoorde? Die kerels
hadden 't over meiden. Nou ja, hij was toch ook geen
KOLONIAALTJE.

jonge juffrouw, daar moest ie tegen kunnen. Opeens
dacht hij aan een jongen man aan boord. Hoe
zou 't met ,,'t Kuifje" zijn? de aanstaande Deliaan
die in Sabang van boord was gegaan om in Deli
zijn geluk te beproeven. God ja, zoo'n jongen als
„'t Kuifje" een bijnaam dien hij aan boord gekregen had om zijn blonde kuif en kinderlijk gezicht,
zoo'n jongen kwam daar in Deli in de hel! Als
die daar op de tabaksondernemingen in handen
van zulke kerels kwam als deze daar naast hem,
dan was hij goed af! ,,'t Kuifje" peinsde hij, dat
jongetje met z'n idealen --rein leven --- vegetarisme als ie er maar niet te veel over praat,
dat deed hij wel eens. Als ie z'n mond maar
houdt over al dat moois en 't voor zich zelf uit
vecht, want vechten zal 't zijn, daar kan je van
op aan! 't Zijn li evert] es daar in Deli, moeten ze
niets hebben van die rein -leven-jongetjes. Toch
lam, in den grond lam dat je niet leven, nota
bene goed leven kon zonder gezanik van de bui
Dat Kuifje was 'n goeie jongen, hij-tenwrld.
wou goed, hij had een berg van idealen! „Ik
wil m'n moeder in 'r oogen kunnen zien als ik
terug kom" dat had ie op 'n keer tegen hem gezegd op een maneschijn-avond in den oneindigen
KOLONIAALTJE.
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Indischen Oceaan... ja 't Kuifje! Hij had Oma
Trotwood ook over hem geschreven. Oma had
thuis veel van Indië verteld. In haar tijd was Indië
immers nog erger geweest dan nu? Eigenlijk kon je
toen met geen jong mensch omgaan, als hij ongetrouwd was. 't Was of hij Oma Trotwood voor zich
zag met 'r zwart kanten sjaaltje om het witte hoofd
en 'r oud levendig gezicht... hij las even over waar
ie gebleven was.
„Maneschijn, en koelte, droomnacht..." bah, wat
'n nonsens, sentimenteel geschrijf ... o hier was hij
gebleven ... „ongelukkig, dat je alles verstaat" .. .
,Ja Oma en dan hoor je niet altijd veel moois. Nu
valt 't me weer op die zonderlinge mengelmoes hier
van 't heel mooie en heel leelijke, 't saaie en 't hevige,
zooals ik vanmorgen dacht. Is Indië nu zoo? Zoo ontzettend banaal, dat je je niet eens 'n mensch meer
voelt maar een beest? Zoo allemachtig mooi en groot
en stil, dat je je geen mensch meer, maar een engel
voelt, zooals ik daar straks de wonderlijke sensatie
had, daar in m'n droomnacht?
Hoe zal Hanny 't hier toch maken? Ik heb nu al
zoo'n beetje 't gevoel of ik haar stille bewaker en bespieder ben, en ik vrees nu al, dat 't moeilijk zal zijn
om zoo dicht bij 'r te blijven als 't wel in Holland kon,
waar ons leven zoo samen was door onze kunst. Nu
ontsnapt ze me al den eersten den besten avond naar
een diner bij den G.G. 't Was of ze het haar heele
leven zoo gedaan had. De dochter van den resident
was ze op en top, toen ze in den „wagen" stapte in 'r
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witten avondmantel. Als ik er wat aan doen kan, Oma
Trotwood, blijft Hanny voor de kunst behouden en
komt ze over zes maanden weer in Holland, met hand
en tand zal ik voor U en de Kunst vechten ...''
Rinke hield op en zacht in zichzelf zei hij: „En met
hand en tand voor me zelf."
Een afschuwelijk piepend neusgeluid snoof door
de lucht, een wijs dreunde af: „Toi que mon coeur
implo o re fais moi bientót mouri -i -'ir .. .
'n Gramofoon ! ... Vlak naast 'm. De muziek
was zeker door die buurlui afgedraaid. 't Schetterde
en stutterde in de stille lucht. Een paar bedien den
in witte baadjes, met roode opslagen, hurkten neer
op het grasveldje voor de galerijen .. .
,,'n Armzalig surrogaat voor hun gamelang. God,
wat was dat mooi daarnet, en hier, hier, waar Europeanen wonen, dit leelijke, het allerleelijkste van het
leelijke..
Hij vloeide z'n brief, sloeg de portefeuille dicht,
bracht haar in zijn donkere kamer, waar het ledikant
alleen hoog en wit oprees. Terwijl hij zijn handen
waschte, hoorde hij de etensbel luiden en door
den tuin gaande, waar, nu het maanlicht verflauwd
was, de lichten der galerijtjes fel uitschenen, gele
vierkanten werpend op den donkeren grond, zag hij
in de verte in het eetzaaltje de lange tafel gedekt
staan. De heeren, die er gebitterd hadden, zaten
aan tafel, en Rinke voelde zich echtzoo' n sloom artistje
uit Holland, toen hij ging zitten op de plaats door
den zacht loopenden bediende hem aangewezen,
KOLONIAALTJE.
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„een jochie, dat nog van niks wist ", tusschen de geel getinte donkeroogige of rood opgeblazen mannen
in hun
dames waren er toevallig niet aan tafel
witte gesteven pakken.
De soep smaakte rookerig, als water met blaadjes

er in..
Nu zat Hanny aan 't diner ten paleize .. !

Bart van Maarel, sedert een paar weken op zijn
nieuwe standplaats in Midden Java, had er een drukke
dokterspraktijk gevonden. Hij was dadelijk een hardnekkigen strijd begonnen met de hier sterk heer
er een geval te Patj anoe--schendmalri.Nuws
loe geweest dat al zijn aandacht genomen had, waarover hij ook den resident van Bossche wilde spreken.
Vóór de eerste ziekenbezoeken ging hij naar den
„residènan", zooals de inlanders het witte residentshuis noemden.
Hoog praalden de sierlijk geheven klapperboomen
aan weerszijden van het erf. Het huis zelf was als
een mensch met dichte oogen. De zonnezeilen licht,
bijna wit als de pilaren, waren neergelaten, alleen bij
de breede zijtrap even opgeheven, door een touw
aan een zijkolom bevestigd, om ruimte voor een
binnentredende te laten.
Het was tien uur in den morgen. De hitte stond
overal als een wijd uit - vloeiend metaal gordijn uit de
hooge lucht neergelaten. Van Maarel veegde even
zijn gezicht met 'n zakdoek af voor hij naar binnen
ging. Een inlandsche oppasser, neergehurkt bij de
trap, dien hij eerst niet gezien had, schoot toe en
hield het zonnezeil omhoog. joewan dokter 1" Wie
wenscht meneer te spreken ? den Kandjeng Residen ?"
Hij zou meneer bij den Resident aandienen. De
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kleine figuur, op bloote voeten In het comedie-achtig
oppasserskostuum, donker blauw met hard gele
opslagen, gleed de trappen af en liep het erf over
naar de kantoren, die laag en klein neer lagen achter
den hoogen vlaggenstok, onmiskenbaar teeken voor
de aanwezigheid van een resident. Van Maarel
bekwam. Heerlijk koel was 't hier. Groot en stil
lag de marmeren galerij om hem heen. Gracieus
bogen de hooge breede palmplanten boven hem
neer uit hun bruin houten met koper omringde potten.
Tusschen de tweede rij pilaren wuifden, als een uit
den grond geheven perk van groen, de chevelures
hun wolk van blaadjes. Van Maarel wist het.
Een bijzonderheid van het residentshuis waren de
chevelures. Mevrouw had de „tangang dingging",
„de koele hand" daarvoor of Mary de dochter mis-

schien, of... Hanna? Hanna met 'r prachtige
grijze oogen. Zou zij ook al aan de plantenlief
hebberij doen? Van Maarel begon op en neer
te stappen. Drommels, als de oppasser hem nu
maar aangediend had. Veel tijd had ie niet
er waren nogal wat patiënten door de malaria en
dan 't hospitaal nog. Neen, dat kan toch niet,
dacht hij, weer terug springend naar het eerste
gepeins. Hanna zou nog geen chevelure- wetenschap
bezitten. Ze was betrekkelijk pas hier — net een
groote vier weken. Ja, vier weken was het nu geleden
sedert dien avond op het paleis. Hij had haar alleen
enkele oogenblikken terug gezien, meest buiten als
ze 's morgens in de kleine buggy reed, eens met
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'r zuster en eens met dien schilder, dien artist . .
„Kan dj eng Residèn verzocht meneer Dokter op het
kantoor te komen." De oppasser in de bonte uniform
hurkte kleintjes bij hem neer. Onhoorbaar was hij
binnen gekomen en v. Maarel schrok even uit zijn gepeins. Toen, haastig, weer met z'n hoofd bij de zaken,
nam hij zijn uniformpet, bracht z'n hand uit praktijk
aan de stetoscoop, die als het-gewontv
puntje van een vulpenhouder uit zijn jaszak te zien
kwam, en volgde den oppasser, eerst langs de trap,
toen over het zonneblakerend grintpad, naar den
overkant van het erf, waar de kantoren lagen. In het
voorgalerijtje zaten evenbeelden van den oppas,
netjes op de banken langs den muur. Vlug rezen ze
op, eerbiedig, toen de dokter passeerde. v. Maarel
salueerde even en ging de deur binnen, die de oppas
voor hem opende. Ook hier weer weldadige koelte
en zacht licht. De twee heeren, resident van Bossche
en Groenendaal, de secretaris, zaten achter hun groote
bureau-ministre. Groenendaal rees op, omvan Maarel
een stoel te geven. „Wel dokter ?" vroeg van
KOLONIAALTJE.

Bossche.
„Ik kom u rapport uitbrengen van mijn reis naar

Patjanoeloe, Resident."
,,En .... ?" Van Bossche schoof de paparassen
op zijn bureau wat terzijde, gaf zijn stoel een schokje.
„ at voor nieuws?"
„Weinig goed nieuws, Resident. Ik moet er u op
voorbereiden, dat Van Heel het daar niet meer kan
uithouden."
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„Wat heeft ie?"
„Ik vermoed malaria tropica. Hij moet daar vandaan, Resident, en wel zoo gauw mogelijk."
Van Bossche trommelde even met z'n vingers op
tafel. „Duvels .... !" keek eens naar den secretis, die met in 't licht schitterende brilleglazen den
dokter aanzag .... ,,Tja, dan moeten er dadelijk
maatregelen genomen worden."
„Ik zal ze dadelijk nemen, resident," zei van Maarel,
alles is er al voor klaar, de ziekenauto kan afrijden.
Ik heb alleen te telephoneeren."
„Wil je even? Groenendaal?" vroeg de resident,
en deze, met de hand aan de telefoon, die naast hem.
stond, begon de zaken af te wikkelen.
De resident had zich weer recht gedraaid, frommelde wat in zijn papieren, ,,'t Is een heel ding, dokter,
van Heel is zoo licht niet te vervangen, een van m'n
beste controleurs ..."
„Ja, plichtgetrouw is ie zeker, uiterst nauwgezet,
haast al te nauwgezet."
„Al te nauwgezet! Dat kan iemand bijna niet zijn
op zoo'n plaats, dokter! Zoo n man moetje juist daar
hebben! 't Is 'n beroerde plaats, dat Patjanoeloe.
Een lastige bevolking. Van Heel was er uitstekend ... èn zoudt u denken, dat die evacutie
tijdelijk kon zijn ?"
Daar was in van Maarel's stem iets geprikkelds,
toen hij antwoordde: „Onmogelijk, resident, die man
is óp; 't is niet alleen de malaria, die 't hem doet, maar
ook de eenzaamheid; daar ... ik ik, zou u ook

KOLONIAALTJE.

41

raden er nu een heen te sturen, die daar tegen kan."
„Die er tegen kan ? ! --- dus 'n getrouwde. Maar die
juist, Dokter, de getrouwden kan je zoo slecht naar
zoo'n nest sturen, als ze kinderen hebben ...''
,,Neen, dat is uitgesloten, resident. Iemand met kinderen kan daar niet zitten en toch, 'n Europeesche
vrouw zou ik daar ook niet graag brengen !"
,,Maar dat zijn toch de menschen, die 't best tegen
de eenzaamheid kunnen, dokter, de getrouwden .. .
enfin, ik moet zoeken! Een man uit één stuk moet er
heen, en onder ons gezegd, dokter, die zijn er weinig
onder de jongelui van tegenwoordig. — Kijk nou'ns
zoo'n van Heel! Hij leek me zoo'n flinke vent, was ie
ook, jawel, jawel, maar àpres tout, hij kon niet tegen
de eenzaamheid, daar had je 't al weer, zenuwachtig...
„Hoogst zenuwachtig, juist omdat ie niet laks was,

resident..

."

,,Nee, nee, waarachtig laks was ie niet."

De resident keek zorgvol. Wie moest er nu weer
naar dat Patjanoeloe ? ! Hij zou straks eens met Groenendaal overleggen .. .
De dokter nam afscheid. Er waren veel patiënten.
Druk stond hij op, maar bij de deur bedacht hij zich
en hij vroeg 't beleefd, opeens weer de man van de
wereld „U heeft vanavond receptie, niet waar ?"
„Hè? 0 ja, ja -- zeker, van Maarel, van avond
receptie. Zullen we het genoegen hebben?"
dat wil zeggen 't genoegen
,,Graag, resident
zal aan mij zijn." Van Maarel's bruine oogen lachten

42

KOLONIAALTJE.

even; hij was niet gewend een hoffelijk tintje aan z'n
gesprek te geven, ende residentlachte terug, ook even
met een goedig flikkeringetje in z'n oogen, dat opeens
aan zijn gezicht iets joviaals gaf. Hij mocht dien nieuwe dokter wel, 'n man voor z'n praktijk, wat nerveus
en kortaf, maar zoo een waar je van op aan kon! Het
zou van Maarel's eerste bezoek zijn bij den resident.
Bij zijn bureau teruggekeerd werd de zaak Patjanoeloe weer opgevat. „Wat denk jij er van, Groenendaal ? De controleur van Tj asam r"
„Van Heukelom?," vroeg Groenendaal ... „maar
e... die is pas vijf maanden daar op die plaats."
,ja hm, anders wel 'n flinke vent."
,,Geschikt is ie zeker," meende Groenendaal, en hij
hield nu even op metschríjven, waarhij tot nu aan bezig
was geweest. „Hoe zoudt U anders denken over van
Bree ?"
„Van Bree ! ? God nee, die man loopt met de dood in
z'n schoenen, ja die moet eigenlijk naar een beterklimaat dan ie nu heeft ... Salatiga en die van Salatiga
naar Talamoe en de aspirant van daar naar Tjorek en
RickvanTjorek weg." De laatste woorden werden als
tot zich zelf gesproken. Richard, zijn zoon, van Tj orek
weg en die naar Patjanoeloe. Rick naar Patjanoeloe!
Drommels, 't was 'n waagstuk, niet wat de carrière
betrof. Rick was flink. Al was 't zijn eigen zoon, hij
moest het erkennen. een man uit één stuk was ie —
en als hij het er goed af bracht, een prachtig begin
voor zijn jongen, die pas controleur was geworden.
Maar 'n waagstuk voor den vrede in huis. Amelie zou
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't niet willen. Ze was toch al zoo zenuwachtig over de
aanstaande overplaatsing van 'r j ongen, welke ze wist,
dat volgen moest op zijn controleursschap, want Tjorek was een aspirant-controleursplaatsje dicht bij,
zoodat hij iedere week thuis kwam ... jawel, maar
eens moest de knoop worden doorgehakt! Rick kon
niet altijd dicht bij blij ven en de mooie plaatsjes houden. Dat zou onrechtvaardig zijn tegenover de anderen. Zou hij Groenendaal eens vragen ... het er van
af laten hangen wat die zei? Aarzelend klonk van
Bossche's stem toen hij vroeg: ,,Wat zou je denken,
Groenendaal, m'n zoon ?"
,,Uw zoon !" De brilleglazen schitterden den resident
tegen. Dat zou prachtig zijn, resident. Geen betere
zou ik weten dan hij Van Bree dan bijvoorbeeld
naar Salatiga Van der Horst naar Petjol en die
jonge aspirant Leeman naar Tj orek ..."
„Precies, ja, zoo had ik 't me ook gedacht .. maar"
de resident strekte de hand uit als om z'n secretaris
nog tegen te houden al te ijverig te zijn, wacht nog met
je notities. Daar is wel haast bij, want Patjanoeloe
kan niet alleen blijven, maar m'n zoon komt juist
strakjes thuis en ik wil hem zelf...."
,,Ja juist, neen zeker .. maar uw plannen zijn toch
zoo, niet waar ?"
„Ja, de plannen zijn .. zoo." De resident maakte
aanstalten om weg te gaan. Tot elf uur was hij meestal op het kantoor; dan ging hij zijn privézaken verder
afdoen in huis.
„Adieu !"

KOLONIAALTJE.
44
„Resident !" Groenendaal keek hem na door het
behorde raam. „Daar zal wat opzitten van mama !"
dacht de secretaris. Maar dat is zeker, de jonge van
Bossche zou er the right man zijn."

Inderdaad was mama Amelie niet gemakkelijk.
„Zenuwachtig", noemde v. Bossche het. Hij had altijd
behouden de oude galanterie tegenover zijn vrouw en
hij hield veel van haar; waardeerde ook haar goede
zijden, die vooral zoodanig waren, om met succes
naast hem te staan als „residentsvrouw". Van vroolijk,
gevierd, oppervlakkig jong meisje, zeer goed opgevoed wat den étalagekant van het leven betrof, was
ze een allerinnemendste, vriendelijke, soms hooghartige ambtenaarsvrouwgeworden; iemand die 'r „plaats
kende ". In haar hart was ze doodelijk van 'r man
en in groote zaken liet ze zich ook wel door hem leiden, maar voor de buitenwereld leek het of mevrouw
Van Bossche alles beheerschte, haar huis, haar familie,
ja ook, zoo fluisterde men, de bestuurszaken. Toch
was Van Bossche een veel te eerlijk karakter zich te
laten beïnvloeden om Amelie's beschermelingen te
bevoorrechten. Hij liet haar'rgang gaan met de meeste
dingen. Haar plantenliefhebberij, die veel tijd kostte
en veel bedienden gebruikte, haar organisaties op 't
gebied van volksindustrie, waarvoor tentoonstellingen en fancy-fairs gegeven werden en heel haar mondain leven, de recepties, de verplichte diners, dat alles
was prachtig aan een vrouw als Amelie toevertrouwd,
maar hij had vast gehouden aan zijn principe „recht
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is recht" en nog nooit was het Amelie gelukt daar
eenigen minder goeden invloed op uit te oefenen.
Zoo had het ook vier jaren geleden strijd gekost met
Hanna. Hanna, die met hart en ziel bij 'r schilderen
was, die Amelie mee wilde hebben naar Indië en
Hanny, die bad en smeekte bij Grootma van Bossche
te blijven, om althans haar studie voort te zetten. Dit
had tranen gekost. Amelie vond dat de meisjes thuis
hoorden. Een, resident die twee volwassen dochters
had, moest ook met beiden uitkomen. Richard, die
aan het eind van zijn studie was, zou ook gauw in
Indië komen en dan zouden de meisjes een chaperon
hebben, maar Richard zelf had zijn zusje geholpen, 't
zusje waar hij altijd zoo innig mee was geweest en hij ook pleitte voor Hanna in Holland te laten blijven.
Misschien zouden ze samen uitkomen. Eindelijk had
Van Bossche zelf zich voor de zaak gezet en overtuigde Amelie half, heelemaal was 't nooit gelukt!
dat zij toch beiden niet zoo egoïstisch mochten zijn,
Hanny mede te nemen en haar studie af te breken,
want dat zouden zij doen, als zij het toen zeventien j arig meisje mee namen naar Indië, hoewel mama beweerde, dat ze best in Indië schilderen kon. Hanny
was aan huis gebleven bij Oma, een merkwaardige,
oude levendige vrouw, die zelf uit een schildersgeslacht stamde en altijd jonge schilders om zich heen
had. — Alleen Mary, hun jongste, toen een vijftienjarige, was meegegaan. Juist dat volwassen worden
van Mary in Indië had Van Bossche zijn besluit innerlijk doen toejuichen om Hanna in Holland te doen
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blijven. Ze waren wel heel verschillend z'n twee
meisjes en of Indië denzelfden invloed op Hanna zou
hebben gehad, stond nog te bezien, maar Hanna had
hij tenminste gevrijwaard voor den invloed van een
flirtachtige omgeving, het gauw groote dame zijn van
Indische bakvischjes. Heel flauw had hij er zich dan
ook tegen verzet, toen Hanny vroeg nog een jaartje
te blij ven en toen nog een jaartje.
Amelie had brieven vol verwijt geschreven, dat zij,
Hanny, niets verlangde naar haar ouders, 'r familie,
het land waar zij toch geboren was en ook haar man
had ze het meermalen ronduit gezegd, dat hij, wat
Hanny betrof, niet genoeg optrad. Toen zou Richard,
die al drie jaar in Indië was, controleur worden en
Mama had geschreven of Hanny nu niet overkwam.
Rick was nu nog in de buurt, maar zou wel ergens ver
weg geplaatst worden. Ze kon hem nog zien als het
dan niet voorgoed was, kon Hanny het toch altijd
voor een jaar probeeren. Mary, dit was ook een reden,
was geëngageerd, zou misschien gauw trouwen en dan
hadden zij toch graag haar andere dochter thuis.
Daarop was Hanny's brief gekomen, werkelijk hartelijk en vol verlangen opeens met „Ik kom' . Van
Bossche had 't nu toch gevoeld hoe groot de vreugde
was dat zij kwam en evenals zijn vrouw, ja, eigenlijk
nog meer dan zij, had hij de dagen geteld, die er om
moesten gaan voor Hanny kwam, Hanny, die ze in
geen vier jaar gezien hadden en nu was ze er. Ze
was er tot aller vreugde. Mama was 't meegevallen,
dat dat fijne jongerneisje het losse schilderstudentje
-
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was, voor wier losheid zij wel wat bezorgd geweest
was. Mary, in haar geluk van verloofd te zijn, was vol
aanhankelijkheid voor de zuster die ze, ware het anders geweest, niet zonder gemengde gevoelens verwacht had. Vader en Rick waren stil gelukkig allebei
haar om zich te hebben.
Terwijl de resident zijn privékantoor binnen ging,
waar de post op zijn schrijftafel lag, die hij even inzag,
dacht hij er over, hoe de zaak aan te vatten. Eerst met
Rick zelf overleggen, dat was 't beste, en dan 't
Amelie vertellen. Hij zuchtte. 't Zou weer moeite geven en och God, hij hield zoo van vrede in huis en juist
nu Hanny er was ... alles was zoo zonnig en blij nu,
zou hij nu zelf den boel bederven? Of Rick kalm daar
laten op Tj orek tot er een plaats openkwam hier in den
omtrek? En wie dan naar Patjanoeloe? Dat die van
Heel ook ziek was geworden ! Jammer, zoo'n knappe
kerel! Hij stapelde de opengemaaktebrieven opeen
en bemerkte dat hij dorsthad. Het was ookhet gewone
uur voor de „aj er soda". Door een tusschendeur kwam
hij in de groote half duistere binnengalerij, een lange
zaal, waarop de vele deuren der slaapkamers uitkwamen. Boven een der bruinleeren met gouden beesten
versierde tochtdeuren sjilpte Mary's hooge stem als
die van een vogeltje uit. ,,Om te gieren ma, maar kijk
toch 'ns, dat kan immers niet zoo !" Ze waren zeker
aan 't passen. Gisteren was er een zending gekomen
van Soeurs Steenbergen uit Batavia toiletten voor
Mary en Amelie. Van Bossche klopte in 't voorbijgaan op de deur. ,,Kom je vader maar gauw 'n soda
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inschenken ". „Ja Pa! dadelijk! Sastro is achter ! " kwam
Mary's schel ste m metj e terug en Amelie's altijd keurig
gekapt hoofd keek boven de tochtdeur uit. ,,Dadelijk
man! Is Hanny daar niet? Zij weet wel, waar alles is!
Ik moet even Mary helpen ! "
Van Bossche was verwend in dit opzicht. Hij hield
er van, dat ze allen om hem heen zaten als hij om
elf uur thuis zijn whisky soda kwam drinken en zijn
vrouw of de meisjes moesten hem bedienen, niet de
bedienden.
Hanny was in de achtergalerij en kwam uit de

stallen.
„Wat 'n beeld vader, die nieuwe Vos van Rick".
„Zoo, is Vos er al, dan zal de auto van den baas
er ook wel gauw zijn."
„Ja," zei Hanna, terwijl ze bij het dientafeltje
stond, waar Sastro, de jongen die al tien jaren bij de
familie Van Bossche diende, de morgendranken had
klaargezet, „hij schreef, dat hij voor de rijsttafel hier
zou zijn. Hier is uw whisky en soda".
Het groote koele glas bruiste hem tegen. Hij
dronk even en zette het neer op de kleine marmeren
tafel, waar groote en kleine rieten stoelen om heen
geschaard stonden. De groote achtergalerij had twee
zijuitbouwen, twee meer intieme zitjes waren daarvan gemaakt, kleurig en luchtig door het lichte rottan, de vele bonte kussens, de wuivende en trillende
chevelures, die overal hun wolkig fijn loover lieten
hangen als fonteinen van zonnegroen. Ook hier bij
de zijuitbouwen waren de zeilen neergelaten voor
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het zonnelicht, maar die in het midden, waar de
groote eettafel, de buffetten en de dressoirs stonden,
waren nog niet neergelaten en men kon tusschen de
pilasters door het diepe met hooge boomen beplante
erf zien, een klein park gelijk. Op zijde onzichtbaar
door een groene heg, waar roode kembang sepatoe
aan glinsterden, waren de rijen van bijgebouwen, de
keukens en bijkeukens, de badkamers, de kamers
der bedienden. Ver en blauw rezen achter de boomen
de bergtoppen. Vlak achter het erf was een diep ravijn, vanuit huis alleen merkbaar door een zekere
wazige ruimte, die achter de hooge boomen hing. Op
dit uur werd alles hard en straalde het licht zoo, dat
de kleuren er vreemd doorverdoften. Het was Hanna
niet mogelijk nu' naar buiten tezienenzegingdaarom
bij haar vader zitten, haar wit geschoeide voeten
recht uit - rustend op een rottan voetenbankje, haar
met wit neteldoek bekleede armen op de leuning van
den stoel.
„Nu is het toch wel erg warm, Vader."
„En het heet hier een gematigd klimaat," zei van
Bossche. Hij dacht aan het benauwde Patjanoeloe,
dat muskietennest, waar hij Rick heen wilde sturen.
Hanny zat een wijl met gesloten oogen. Dit uur
was wel het moeilijkst om door te komen van den
Indischen dag. 's Morgens vroeg, tusschen zes en
zeven uur, was het paradijsachtig heerlijk. Overal dat
fijne wazige om je heen, dat donzige, op bloemen
en gras en die zalige frischheid; ze had van morgen
weer gewandeld en o, morgen zou ze misschien met
KOLONIAALTJE.
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Rick kunnen gaan rijden ! Daarvoor had hij toch den
Vos meegebracht. Als zij nu Cleo mocht hebben,
vaders paard .. maar ze zou 't nu niet vragen, strak
vanavond. Gek, dat ze zelfs te loom was om te-jes,
spreken nu. Ze moest er om lachen, en Van Bossche,
die van z'n glas genietend naar Hanny's fijn gezicht
met de gesloten oogen keek, vroeg waarom ze lachte.
Jk weet 't niet, Vader, of ja, ik weet 't toch. Ik
lachte me zelf uit, dat .ik te loom of te lui was om iets
te vragen aan u ! ?"
„Wat wou je dan ?"
„Vragen of ik morgen op Cleo mag rijden. Rick
zal wel op de Vos gaan."
„Wat mij betreft, ga je gang, Cleo is je best toevertrouwd."
Heerlijk, dacht ze, morgen een zalige rit met Rick.

Laatst had ze ook even met hem gereden. Alleen liet
men haar niet gaan en Rick was de eenige, want
Mary reed niet en Rinke natuurlijk ook niet. Rinke
zou misschien wel mopperen, dat ze niet zouden wandelen, maar dien enkelen Zondag moest hij dan maar
eens alleen gaan.
Er was geklikklak van stapjes op het marmer van
de binnengalerij. Mevrouw van Bossche, in sarong
en kabaai, met 'n kleine sleutelmand aan den arm,
kwam in de achtergalerij. Ook in sarong en kabaai
was Amelie, de vrouw van de wereld. Onder een
lichte bont gebloemde Pekalongansche sarong kwamen haar kleine bloote voeten uit gestoken in zwart
fluweelen met goud bestikte muiltjes. De witte ritse-
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lende kabaya met randborduursel was gesloten
met diamanten kabaya- spelden. Haar kleine mollige
blanke handen, ten halve bedekt door hetzelfde borduursel, droegen aan ringvinger en pink een zegelring en een paar juweelen -- op de kleine ooren,
half weggedoken onder het blonde, hier en daar
grijzende haar, tintten zacht een juweel sterretje. Licht
was 'r gezicht gepoederd voor de warmte, wat vooral
zichtbaar was bij de kleine onderkin. Met een kletterend geluidje liet Amelie een Klingalees waaiertje,
dat ze altijd bij zich had op de marmeren tafel vallen
en riep : „Sastro !" Sastro die, onmiddellijkbegrijpend,
in zijn keurig wit pak met donkeren sarong tot de knie,
neerhurkte: „Wat wilde de Njonja, sodawater of
limonade of port ?" Amelie beval sodawater en Jij 5
Hanny, niets, geen limonade of iets anders?" Neen,
Hanny bedankte, ze vond dat ze nog warmer werd
van al die verkoelende dranken.
„'t Is zonde," zei Amelie, „wat die Steenbergen
Soeurs al niet gestuurd hebben. — Mary is er nog
mee bezig, maar ik kon er niet meer bijblijven. Ik
wil nu een beetje bekomen voor van avond ..."
Het zou de eerste receptie zijn, die Hanny in haar
ouderlijk huis bijwoonde. „Je doet zeker je beige
aan?" vroeg Amelie.
,,0, vindt u? niet die witte met den bloemenrand ?"
„Nee, o de beige kleedt je veel beter, en vooral
omdat Mary d'r blauwe aandoet ..."
„O, ja," zei Hanny droomerig, „als Mary 'r blauwe
aandoet ..."
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Ze dacht er even vluchtig over hoe de japonnenkwestie zulk een belangrijke rol speelde in Indië
zelfs hier, terwijl noch haar moeder, noch Mary, wat
men noemt modepoppen waren.
Mary zelf kwam ook uit de kamer, waar de schatten der Soeurs Steenbergen waren uitgepakt. Een
fijn blond poppetje was ze -- alles coquet aan 'r, 'n
coquet neusje, 'n coquet kinnetje, coquette kleine
handjes. Ze viel aamechtig in haar leunstoel en
riep dadelijk evenals 'r moeder: „Sastro !"
Sastro verscheen weer en vroeg „Nonna, limonade ?"
„Ja, o ja! ik ben doodop van dat passen." Ze
leunde achterover, de oogen even gesloten. Toen
Sastro haar het hooge glas met donkerrood vocht
bracht, waaruit een rietje stak, begon ze lachend:
„Mama, hebt u 't al gehoord wat Schatje verteld
heeft ?"
„Neen ?"
„Dat er herrie is in de comedieclub."
„'t Zou wonderlijk zijn als het niet zoo was", zei

de resident.
,,Nou, zoo erg is 't niet, Vader, we zijn anders nog
al ordelievend."
„Nog nooit hebt jullie een stuk opgevoerd of er
was de een of andere onaangenaamheid, herrie, zooals je 't noemt ".
„Ja, maar als u nu wist waarom 't nû weer is! 't Is
om je slap te lachen," Mary zette haar glas neer,
,,'t is nu om de japon van de hoofdpersoon. U weet
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wel mevrouw Kramer, dat mooie vrouwtje. U zult 'r
vanavond zien, ze zal wel op de receptie komen.
Nou, die schijnt er maar één baljapon op na te houden, natuurlijk zoo erg niet, maar ik begrijp best,
daar wou ze in 't stuk niet mee verschijnen, ze moet
'n baljapon aan hebben, weet u, en nu zou ze er een
leenen van miss Grant, de Engelsche logée van
mevrouw van Dalen. De Engelschen hebben altijd
'n macht gekleede toiletten en mevrouw Kramer zag
er dus ook niets in. Enfin, had ze nu maar gezwegen,
maar ze vertelt 't heel glorieus op de club en later
komt mevrouw van Aalst naar 'r toe, die toch al zoo
nijdig als 'n spin was, dat zij de rol van mevrouw
Kramer niet had, en zegt dat ze haar naam weg
een japon te leenen, daar zou iedereen-goider
over praten, ze zouden zeggen: „Daar heb je weer
zoo'n kale luitenantsvrouw!" en mevrouw Kramer
zegt daarop heel lakoniek: „Maar mevrouw, daar
ben ik boven verheven. Als de menschen hier zoo
KOLONIAALTJE.

kleingeestig zijn, dan geef ik niet veel om hun oordeel''. 't Gekste was, dat mevrouwtje Kramer zich
niet bewust was, dat ze eigenlijk mevrouw Van Aalst
hiermee de waarheid zei, maar die trok 't zich aan,
die is nota bene naar mevrouw Duringa gegaan, de
vrouw van den chef van meneer Kramer, weet je
Han, en heeft zich beklaagt over'tluitenantsvrouwtje,
dat durft zeggen, dat de menschen hier kleingeestig
waren! Daarop is Kramer op 't stoepje moeten komen
bij de Pa van Schatje en die heeft zeker een uitbrander gehad van je welste en 't slot is, dat mevrouw
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Kramer de japon aan miss Grant terug heeftgestuurd,
maar meteen ook voor de rol heeft bedankt nou, en
dat is erg jammer".
„Als de Kramers er maar niet om overgeplaatst
worden !" zei Amelie.
„Dat zou toch al te mal zijn. Om een japonnen kwestie. Gebeurt dat wel eens ?" vroeg Hanna.
„Lieve deugd, kind, daar is wel eens een kapitein
overgeplaatst, omdat zijn kippen meer eieren legden
dan die van de overste! Geloof je't niet? Ik zal Schatje
zelf het verhaal laten doen aan je ... maar zij doet 't
ter goeder trouw. Ze vindt dat heusch zoo erg niet
als officiersdochter. Je moet 't hooren . !"
„Tut! tut! wat overdrijf je kind," zei Amelie.
,,Hanny zou 't nog gelooven !"
,,Maar het is toch eens heusch gebeurd!" beweerde
Mary.
„Zulke dingen komen gelukkig zelden voor ", zei
van Bossche.
Dat woord overplaatsing had bij hem weer het
peinzen over Richard wakker gemaakt. Hij zag er
nu als een berg tegenop en om zich wat te verzetten,
wilde hij zich nog een whisky and soda laten inschenken, toen juist de toeter weerklonk van een auto.
„Daar is Rick !" riepen de meisjes en beiden stonden ze op en gingen in de zijgalerij, die om het
geheele huis heen liep, hun broer tegemoet. De auto
stopte op zij van het erf, en Richard stapte uit . .
Hij leek meer op Hanna dan op Mary. Een robuste,
donkere jonge man, met een open gezicht,'n jovialen

KOLONIAALTJE.

55
lach en toch iets melancolieks in z'n grijze oogen
met lange wimpers. Mama Amelie was trotsch op
hem. Ze kwam hem ook op de klikklakkende slofjes
tegemoet en Rick zoende z'n moeder, zoende de
zusjes, schudde vader de hand. Er was opeens een
prettige stemming Richard weer thuis, die zich bij
hen zette in de door groene chevelures omgeven
veranda.. „Diehl komt ook aanstonds, ik zag hem
m et z' n schilderezeltj e't pavilj oen binnengaan ", zei hij.
Rinke Diehl logeerde weder bij de gastvrije familie
van Bossche.
Na hun aankomst was hij, om de eerste dagen van
Hanna bij 'r ouders niet te storen, een zwerftocht gaan
maken door Midden Java. Hij had iets van de Vorsten
gezien en van het wonderlijk mysterieus-lande
Diëng gebergte. Nu sedert een paar dagen was hij
weer terug, klaar om een nieuwen tocht te beginnen.
Het paviljoen, waar hij logeerde, lag aan het hoofd
van de bijgebouwen, op een kleinen afstand van het
huis. Hij had gewacht tot Richard's auto hem waarschuwde, om naar binnen te gaan. De gesprekken
van Mary en mevrouw, soms doorkruid met de ratelende Indische stem van de vriendin „Schatje", dochter van den plaatselijk militairen commandant, konden ,,voor zijn part gestolen worden." ,,Hoe houdt
Hanny 't uit," dacht hij dan. „Wacht maar, ze zal er
wel gauw genoeg van krijgen en dan gaat ze mee,
terug naar Holland !" Hanny wist, dat hij iets dergelijks dacht, toen hij even na Richard binnenkwam,
en of zij het zoo wilde, kon zij zelve niet zeggen, maar
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zij begon nu mee te praten, belangstellend te vragen
naar Rick's reis, als om Rinke te toonen, dat er nog
wel iets anders in Indië was dan dilettanten-comedieruzietjes en kleineplaats- kibbelarijtjes .. Rick vertelde van een oponthoud met z'n auto bij Kampong
Tjepok, waar de geheele bevolking was uitgeloopen
om te helpen en de kleine jongens onder de reparatie
den toeter tot vervelens toe hadden laten leven
maken. Sastro was even bij Richard neergehurkt en
had hem met een eerbiedigen glimlach een boek
gebracht, dat hij in de auto had laten liggen. „Dank
je, Sastro," zei Richard, ,,je bent een bovenste beste
hoor !" Sastro lachte weer bescheiden en vroeg aan
Amelie of er opgediend mocht worden het was
rijsttafeltijd. Amelie knikte, en toen de jongen weg
was en de zware gong door het huis klonk, hoorde
Rinke hoe zij Richard kapittelde over zijn Hollandsch
spreken tegen Sastro. „Dat moet je niet doen, de
jongen zelf vindt 't zich genant !"
„Kom moeder!" lachte Richard. „Dat denkt u
maar! Ik sprak altijd Hollandsch met hem en hij
antwoordt mij maar wat netjes."
„Nu, ik vind 't heel onaangenaam," zei Amelie, en
terwijl allen naar het middengedeelte van de galerij
gingen, waar de tafel gedekt stond, zeide ze nog eens,
omdat Sastro met twee andere bedienden de schalen
aandroeg. „C'est Bien gênant, je t'assure !" Ze zetten
zich allen voor de langwerpige groote etenstafel. De
zonnezeilen waren nu ook hier neergelaten, er was
een zacht warm licht over de witte tafel, waar kleine
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kristallen vaasjes met de roode bloemen der Stephanotus prijkten een versiering, die Sastro iederen
dag weer nieuw aanbracht. Het herinnerde Hanna
aan haar kindertijd, waarin zij de bloemen plukte
voor „de tafel." Zij keek eens rond, 'r loomheid van
zooeven was geweken. Het was toch wel iets echt heerl ij ks en vertrouwelijks zoo te zitten aan een groote
familietafel. Ze zatnaast'rvaderenRichard.Overhaar
mama en Rinke, en Mary tusschen hem en Richard;
behalve Rinke was alles zooals vanouds, zelfs Sastro
en Wirio, die met de groote kommen, waarin witte
rijst, rondgingen, en de dientafel, waarop de sajors en
sambals en gebraden kip wachtten, en het buffet, waarop de roode mangistans en gele pisang stonden, die in
de breede lage spiegels daarvan weerkaatst werden.
KOLONIAALTJE.

Een voor een ontploften de gaslampen in de groote
voorgalerij. Telkens als een Jongen" ze ontstak,
felde het licht op en werd er een nieuw gedeelte
beschenen, zoodat de marmeren tafels, de stoelen,
de hooge planten zichtbaar werden, waar tusschen
Sastro en Kromo zachtjes met sleepende pasjes heen
liepen. Allengs brandde het volle gaslicht in drie
kronen en hier en daar geplaatste zij-lampen. In de
binnengalerij ontstak Sastro nu de twee bekapte
salonlampen. Kromo plaatste aschbakjes en sigarenstandaards op de tafels, schoof voetenbankjes voor
de dames recht onder de stoelen en zette zich toen,
netjes en zacht, als inlandersgewoonte is, buiten op
een der treden van de trap.
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Hanna had vanuit haar schuilhoekje de zachte
bedoening der jongens aangezien. Ze zat in de schaduw van een der witte zuilen vlak bij de balustrade
en ze had naar het snel vallen der duisternis buiten
gekeken. Eerst waren heel boven in het donkerblauw
van de lucht de sterren ontvonkt, blauw en goud,
een langzaamaan stralende pracht, boven de al
zwarter wordende boomen. Toen kleintjes en geel,
als iets triviaals, waren er plotseling lichtjes ontstoken
in de kleine muziektent niet ver van het huis. Ze zag
figuren komen en gaan, donkere menschen met gele
banden en ze begreep 't opeens, dat was de muziek
ter opluistering voor de receptie van vanavond.
Alle droomstemming gleed heen, toen ook achter
haar de lampen aangingen, een dwingende klare
lichtschijn, om tot de werkelijke wereld terug te
keeren.
Ze zag er toch wel netjes uit? M'n hemel, op haar
eerste receptie thuis, dan mocht er niets aan mankeeren! Ze stond met een rukje uit den lagen schommelstoel op, die als een eenzame in dit verloren
hoekje had gestaan en waarop ze zoo straks was
neergevallen en, door de verlichte voorgalerij gaande,
betrad ze even de binnengalerij en bekeek ze zich
in den grooten spiegel boven de marmeren console,
waarin de roode salonlamp weerkaatst werd. Ze had
'r beige aan, zooals mama gewild had, 'n groote
dieppaarse climatus had Mary boven haar hoog
satijnen ceintuur gestoken. „Wat 'n kleur heb ik
nog !" dacht ze een oogenblik. De anderen om 'r
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heen waren ook allen zoo bleek. Haar blosje leek
hier „'n kleur ". 't Zou er wel gauw afgaan, had men
haar al voorspeld. Nu, ze zou maar afwachten. Opeens betrapte ze zich op de gedachte: „Wat denk
ik veel aan mezelf hier -- hoe ik er uit zie, aan alles,
ja alles wat uiterlijk is !" In Holland was daar nooit
tijd voor geweest. Zij hield daar wel van mooie
kleuren, van aardige steenen en libertyblouses met
mooie patronen, maar zoo bepaald een denkzaak
maken van kleeren had zij nooit gedaan! Hoe lang
had ze hier over 'r haar gepeuterd! Alles maar om
mooi te zijn! Was dat nu Indië, zou dat langzamer
je komen, het leven voor het uiterlijk?-handzover
Dat was toch eigenlijk het leven van mama en Mary!
Hanna zuchtte ze stak een fonkelroode kana wat
dieper in de kristallen vaas, waar ze bijna uitviel .. .
ze sloot even 'r oogen. Waar had ze hier nu in huis
eigenlijk over gehoord, waar werd over gesproken?
Over japonnen, over de fancy-fair, die aanstaande
was, over de comedie, over ernstige dingen nooit
eens en die waren er toch! Richard sprak met vader
toch wel over het volk, over het bestuur, maar dat
was altijd maar even. Die dingen deden ze op 't
kantoor af. In den huiselijken kring hoorde je over
japonnen en of iemand mooi was en succes had en
flirt en o ja, daar was toch iets goeds, over bloemen
en planten en porselein. Dat was de rage van mama,
porselein! Porseleinen borden schenen haar van alle
kanten gebracht te worden -- en mama had er verstand van, scheen het. „De bloemenvaas ", ,,Het
KOLONIAALTJE.
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vogeltje ", „De brug", „De zonnebloem", al die
motieven kende ze. Alleen jammer, dacht Hanna,
dat er iets ontbrak aan den smaak of liever aan de
wetenschap — iets, ja, wat wist zij zelf niet, maar ze
voelde, dat dit niet de echte kennis en liefde was het
scheen een mode ,,oud blauw" te koopen. Alle dames
deden het, de een overtrofde ander erin. Er werd voor
honderden gekocht en de huizen hingen er vol van.
In allerlei figuren hing men de borden aan de witte
muren, hooge driehoeken vormend een recht
bordenrek vond men niet smaakvol, wel een als met
bloemetjes bezaaiden muur. Maar kom, zoo critisch
moest ze de dingen niet bezien. Mama was een
model Indische huisvrouw. Alles ging even geregeld
in dat groote huis, en altijd heerschte er opgewektheid, dat was toch ook veel en dan die liefde voor
de planten! Dat was toch iets moois, dat voelde ze
ook wèl als iets echts. Het was ten minste iets echts
geworden, eerst misschien een zorg er voor uit
egoïsme, om op venduties een goede prijs er voor
te maken, later een zekere ijdelheid en ten laatste uit een behoefte mooie planten om zich heen
te hebben.
Zij hoorde een stap in de voorgalerij. Het was
Rinke, Rinke ook in gala!
„O Rinke !" proestte Hanna! ,,Arme j 'ij* in je hooge
boord !"
„Maar ik houd 't niet uit," zei hij -- „ik durf
m'n hals niet bewegen. Hij ligt zoo dadelijk
slap ! "
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„Nee, heusch, Rinke, jou kop doet 't niet boven
zoo'n boord".
Rinke keek ongelukkig. Zijn kop deed inderdaad
vreemd aan. Veel, maar niet al te lang, donker haar
viel losjes over zijn hoog voorhoofd en wipte even
over het randje van den gewraakten boord.
„Stom ! om zulke dingen hier te dragen, die witte
pakken zijn prachtig echt praktisch Rinke
bekeek zich in zijn nieuwe kleedij met onverholen
genoegen, maar die boorden !"
„Als hij het aflegt, doe je maar gauw een andere
aan ", zei Hanna, Je kunt best even naar je kamer
gaan."
Van buiten kwamen er opeens vreemde marsch tonen. „Wat is dat? !" vroeg Rinke; zijn jongensachtige verwonderde oogen keken Hanna aan.
„Dat? --- wel muziek! Natuurlijk, dat is de muziek
voor de receptie!" Ze gingen beiden de voorgalerij
in, waar hen de tonen van een marsch al duidelijk
tegemoet kwamen. Een klok sloeg zeven uur. De
resident en Mary verschenen vanuit de zijgalerij, een
oogenblik daarna kwam Amelie, geechauffeerd nog,
zich bewaaierend. In haar ontvangtoilet van grijs
zijde met een oud kanten kraagje en man--blauwe
chetten als versiering, zag ze er veel jeugdiger uit dan
in haar sarong en kabaya van des morgens. Zij monsterde haar dochters, terwijl ze, in een rottan stoel
gevallen, zich losjes liet wiegen. Jawel, ze zagen er
goed uit. Mary, licht en vroolijk, blond hoofdje met
fijne trekjes boven het zacht blauw van haar toiletje.
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Hanny donker, wat ernstig, maar toch heel lief, ,,heel
lief' zei ze in zich zelf. Och, Hanny zou wel opgang
maken als ze maar wat voorkomender werd. Ze was
nog wat stroef, 't was soms of ze zich wat voelde.
jammer, waarom toch? Had Oma in Holland wel een
goeden invloed op haar gehad ? 't Meisje misschien
wat bedorven, haar wat te veel losgelaten? Ze
zuchtte, deed met een tikslag 't waaiertje dicht, dat
aan een dun goud kettinkje om den korten dikken
hals hing. Het was tijd. Er ratelden rijtuigen op den
weg een auto toeterde.
,,Waar is Richard?" vroeg Amelie, „en is Jacques
er nog niet ?"
„Mary is hem tegemoet geloopen", zei van Bossche,
die met de handen op zijn rug heen en weer liep.
„IJsbeeren'', dacht Hanna. Ze zag op haar vadersgezicht een tikje verveling. Zoo'n receptie vond hij,
geloofde ze, een corveé. Ze stak haar arm door den
zijne. ,,Mag ik mee ijsbeeren, resident ?"
„'t Zal geen lang genot zijn," zei van Bossche. ,,Er
zullen dadelijk wel menschen komen." Ditmaal vond
hij de receptie een dubbele corvee, nu hij vanavond,
vanavond toch, Richard moest zeggen .. .
De muziek, die even gezwegen had, zette met een
sentimenteelen fluittriller in, het neusgeluid der blaas
volgde. ,,Tjasses !" kwam Rinke ver--instume
schrikt.
Hanna's oogen glinsterden spotachtig ... Deze
muziek was ter verhooging der feestelijkheid ! Ze zag
Mary en Jacques Kroone, haar verloofde, gearmd
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binnenkomen, langs de zijtrap, en Richard was ook
al aanwezig, correct in zijn wit jacquet. Buiten schitterden in de duisternis plotseling de lichten van een
rijtuig, dat met eenig geraas voorreed.
Amelie was vlug opgerezen uit haar stoel. Ze plaatste
zich in het midden der galerij en wenkte Hanna --- 'r
oudste dochter, pas uit Holland, moest mede ontvangen ! Hanna zag haar vader en Richard de breede
trap afdalen en terstond daarop terugkomen, ieder
met een dame aan den arm. Glimlachend en buigend
werden deze naar mevrouw van Bossche gebracht.
Voorstellen was hier niet noodig. Men kende Hanna
al, maar zij werd toch beschouwd als de nieuwelinge.
Achter het eerste rijtuig volgden andere, daarna een
auto. Van Bossche senior en junior beijverden zich
de dames de trappen op te geleiden en voor de gast
te brengen. Vele heeren kwamen binnen,-vrouw
gaven aan de bedienden hun hoeden of kepi's en hun
sabels af. Dokter van Maarel boog voor haar. Zij had

hem bijna niet herkend in zijn donker uniform, en blij
zijn gezicht te zien, gaf zij hem spontaan een hand. De
donkere tuin daar buiten was opeens gevuld met uit.
de duisternis opkomende menschen. Langzamerhand
vulde zich de groote voorgalerij. Hanna zuchtte ver
ze niet meer behoefde te blijven staan. Er-lichtnu
vormden zich nu als vanzelf kleine groepen, die met
elkaar stonden te praten, hoewel de muziek door
bleef spelen. Wacht, ze zou nu eens met dat mevrouwtje Kramer gaan spreken, die interesseerde
haar. Wat 'n prachtig donker kopje! Haar schilders-
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hart ging open... Maar welk een wereld van treurigheid lag er in die oogen en om dien mond! Juist
wilde ze haar kant uit gaan, toen de plaatselijke
commandant haar aansprak:
„Wel, juffrouw van Bossche, wij zien u den laatsten tijd niet. Rijdt u niet meer?"
,,Het bandypaard is ziek ", zeide Hanna.
„En wanneer komt u nu eindelijk eens op (en hier
werd quasi zacht gesproken) de tjari lakiclub ?"
Hanna keek den gezetten militair met zijn ver
gezicht en helblauwe oogen groot aan. Om-brand
haar heen zag ze lachende gezichten. Het donkere
van Galstra, een luitenant, de brilleglazen van den
secretaris, het zeer gepoederde gelaat van mevrouw
Veere, de vrouw van den postdirecteur, en Hanna,

overmoedig, sloeg opeens terug:

„Wel, als de tijd daar is, overste ".
„En wanneer is die daar.
,,Als ik... van top tot teen verindischt ben !"
„Poeh !" zeide de dikke overste op gerekten toon
en hij kneep zijn mondsamen tot een fluitlip. Hanna
had er dadelijk spijt van. Ze dacht er plotseling aan,
dat de overste met een zeer donkere dame getrouwd
was en zijn dochtertje „Schatje" zeker wel tot de
van top tot teen Indischen en verindischten behoorde.
Gelukkig kwam Sastro met de vraag wat de ,,toewan Obes" gebruiken wilde. Whisky-soda of ijswater ... en hij ... „Welnee, jongen, ijswater ! ?
Whisky-soda natuurlijk !"
Amelie had de dames mee getroond naar een der
?"
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'zitjes en nu scheidden zich langzamerhand de heeren
van de dames. Sommigen gingen met den resident
om de groote tafel links zitten, anderen bleven in
groepjes praten. Hanna zag eindelijk kans mevrouw
Kramer aan te spreken, die omringd was geweest
door spraakzame heeren. ,,Zullen wij hier even gaan
KOLONIAALTJE.

zitten?"
„0 ja, graag !" ,,Heerlijk zoo in een hoekje
J

apart."
Het was op een alleenstaande bank onder een
breeden palm, dat zij beiden neerzaten. Sastro kwam
onmiddellijk ijswater en limonade aanbieden.
,,En hoe vindt u 't nu in Indië ?" vroeg mevrouw
Kramer, haar groote, kwijnende oogen op Hanna
richtend.
„Dat wordt mij iederen dag gevraagd," zei Hanna,
„en ik weet heusch nog niet wat ik er op antwoorden
moet ".
„Ja," zei me vrouw Kramer langzaam, en even
drinkend van 'r glas, „origineel is de vraag zeker
niet. Een origin eele vraag zal u ook niet gauw gedaan
worden hier, waar we allemaal zoo, zoo hetzelfde
worden. Origineel? niemand is hier origineel, rekent
u daar maar niet op !" Er kwam opeens leven in 'r
,00gen, maar een leven waar Hanna van schrok. Ze
boog zich over naar het jonge, mooie vrouwtje.
„Vindt u Indië heel naar ?" vroeg ze zacht.
„Indië ... naar? Ik verafschuw... ik ..." Mevrouw
Kramer hield op. Haar oogen werden van levendig
vuur, weer verzonken en ver weg. „Ik geloof, dat wij
KOLONIAALTJE.
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daar moeten komen zitten. Uw mama wacht u."
Hanna keek om. Ja, er waren nog twee leege stoelen
en alle dameshoofden waren naar de twee op 't
bankje gekeerd. Haar moeders oogen wenkten haar.
Mevrouw Kramer stond op en Hanna rees ook van
'r bank. Nu zaten beiden in het volle licht om de tafel,
waar vele schommelende dames omheen geïnstalleerd waren. Mevrouw Veere, met het gepoederd
gezicht onder den grooten hoed, waarop een witte
veer balanceerde, mevrouw van Dalen, groote blonde,
opzichtige vrouw, in donker blauwe zijde met lagen
hals en rood fluweelen hoed. Daarnaast mevrouw
van Aalst, klein Indisch vrouwtje, niet onelegant,
maar eenigermate verlept, Mevrouw Duringa, mevrouw Ten Have, mevrouw Delmont en haar dochter,
Schatje Duringa, naast Mary. Hanna vond zich erg
knap, dat ze alle namen nog wist. De muziek verzachtte de stemmen nog wat, maar toen die voor
een kleine pauzeering ophield, barstten ze alle schetterend open en Hanna moest naar mevrouw Duringa
overbuigen om haar te kunnen verstaan.
Een verademing, dacht Hanna, dat die lijmerige
muziek even zweeg en, nog wat afwezig, antwoordde
ze op de haar gedane vraag: „Ja, heel leelijk mevrouw," maar toen schrok ze.
De stem van mevrouw Duringa bitste opeens:
,,Ala! leelijk! U zegt dat zoo, maar 't is de mooiste
muziek hier! Er zijn maar weinig plaatsen, die zoo'n
mooie bataljonsmuziek hebben!
Daar had ze alweer een flater begaan. Mevrouw

67
Duringa was de vrouw van den militairen commandant en de militaire commandant was de baas van de
muziek, de muziek, die zij heel leelijk had genoemd!
De scherpe toon trok dadelijk de aandacht in den
kring. Amelie wendde haar keurig gekapt hoofd naar
mevrouw Duringa en deze, met een zenuwachtig
lachje, maakte 't weer goed. „Soedà ! Uw dochter
vond de bataljonsmuziek leelijk! Maar ik zeg, 't is de
beste die er is, zij is nog niet gewend, denk ik maar !"
„Laat papa het maar niet hooren! schommelde
Schatje, het Indisch uitziend, altijd lachend dochtertje,
dat naast Mary zat, waardoor het contrast blond en
donker te meer uitkwam. „Hij is zoo op zijn hoornblazers gesteld ! "
„En hij bewijst er ons maar een goeden dienst
mede," verzekerde Amelie. „'t Vroolijkt onze recepties maar wat op !" Hanna kreeg een steelsgewijzen
blik van haar moeder en ze begreep, dat had ze niet
KOLONIAALTJE.

mogen zeggen. Ook zag ze opeens de oogen van

mevrouwtje Kramer ondeugend flikkeren. „En uw
reis wasgoed, nietwaar ?" Ah! de vraag was er weer.
Ze kwam van mevrouw Delmont en Hanna greep
haar ditmaal aan als een redmiddel. Zij begon te vertellen van de reis, hoe lang hier, hoe lang daar, weinig
last van zeeziekte, prettig om weer in Indië te zijn .. .
Opeens viel de geliefde bataljonsmuziek weer in met
schetterende tonen en verviel toen in een dwepende
romance, om iemand wee te maken, zoodat het gesprek kwijnde, de dames aan haar glazen nipten,
naar buiten zagen en nieuwe zetjes aan de stoelen

68

KOLONIAALTJE.

gaven, die dan zacht begonnen te schommelen.
Dit was het oogenblik, dat Sastro en Kromo eer
rondgingen: met een blad met glazen de een,-biedg
en eenige karaffen de ander en aan ieder bijna fluisterend vroegen „Anggor Port? of Anggor Sherry?"
en dan wat wijn eerbiedig inschonken en aanboden en dit was ook het oogenblik, dat mevrouw
van Bossche als geroutineerde gastvrouw opstond
en een anderen stoel zocht om eens een „praatje" te
maken. Mary was al opgestaan en Hanna volgde
dadelijk haar voorbeeld -- deed als zij, nam naast
een ander plaats. „Een praatje !" ging het door Hanna's hoofd. M'n hemel, waar moest ze zoo opeens
een praatje over houden ! ? Wat deden die menschen
hier eigenlijk allemaal bij elkaar? Waarom kwamen
ze bij elkaar? Toen had ze opeens het land aan zich

zelf, dat ze zoo akelig nesterig denken kon. Kom,
misschien dachten de anderen wel innerlijk ook zoo!
Ze waren misschien beter dan ze dacht en 't was
waar, wat mevrouw Duringa zooeven gezegd had:
„Ze was nog niet gewend" ! Aan de heerentafels
was ook wat meer beweging gekomen. Een gelach
steeg daar opeens van op en toen ze omkeek, zag ze
Rinke met z'n hand door zijn haarbos strijken en
zijn kinderlijke oogen zag ze met den bekenden
verbaasden blik de anderen aanzien. Och, arme
jongen, hij had zeker ook domheden gezegd als zij!
Richard was opgestaan en brak het ijs, de heeren
gingen bij de dames „praatjes" maken.
„U schildert nietwaar?" vroeg Schatje en haar
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rond donker gezichtje met de witte tanden keek
Hanna lachend aan.
,,Ja, ja, maar hier deed ik nog niet veel .."
„Ze is lui, juffrouw," zei Rinke, die achter haar
stond — „lui in hooge mate !"
„Kassian !" schommelde en waaide Schatje. „Zij
moet zeker maar hard werken, als ze uw zin deed,
dat is niet goed in de warmte!" Mevrouw Duringa,
die gewacht had tot het gesprek op schilderen kwam,
boog zich aan den overkant van de tafel voorover.
,,U moet eens komen kijken. Ja, mijn dochter schildert zelf ook."
„Is 't waar? zei Rinke, „en wat schildert u, juffrouw
Schatje ?"
,,O," antwoordde mama voor haar, „zij schildert
mooi, meneer, ja, u is schilder zelf, ja, u moet komen
kijken, ja, bloemen, klaprozen en korenbloemen ... !"
„Die ma !" lachte Schatje en schommelde en
waaide.
„Klaprozen en korenbloemen, zijn die hier ook ?"
vroeg Rinke.
„Massa! U praat maar wat!" lachte Schatje. „Neen,
dat weet U toch wel, de echte groeien hier niet, wel

in Golland".
,,En sneeuwlandschap schildert zij ook," zeide
mevrouw Duringa, „nog pas voor papa's verjaardag,
zoo mooi!"
,,Ach, die ma !" schommelde Schatje. „Ma zegt
maar mooi, maar zoo knap als Hanna en meneer
Diehl zal ik wel niet zijn. Ik schilder natuurlijk met
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een plaat, maar dat is óók moeilijk ". Ze hield haar
stoel even stil en kwam nu met de vraag, die zeker
al gebroeid had en die de aanleiding was voor het
gesprek: „Hoe doe je, een zonsondergang, Hanna?
Zoo mooi rood en „raus ". Een zonsondergang boven
een berg?"
,,0," viel Rinke weer in, „daar is ze een baas in,
juffrouw Schatje. Dat is haar fort, weet u, zonsondergang boven bergen, ja, nee Hans, val me niet
altijd in de rede, daar ben je een baas in. Die zonsondergangen boven de bergen in Holland zijn zoo
mooi".
,,Tn Golland!" lachte Schatje. „Nu praat u weer
wat! Golland is plat immers, heelemaal zoo vlak, een
land met koeien ... !"
„Ja, hij zegt maar wat, Schatje," zei Hanna, Je
moet hem niet gelooven ..."
Mary en haar verloofde Kroone zetten zich bij

hen.
„Mannen zijn onbetrouwbare schepsels! zei Mary

coquet.
„Daar moest ze straf voor hebben, hé," vond

Kroone, maar toen met de hand van Mary in de zijne,
waar hij zachte klapjes op gaf, zei hij waanwijs:
„Maar Holland is plat, de eentonigheid zelf, al die
groene landen met koeien zijn enorm vervelend !"
„Vervelend voor de menschen, die geen oog hebben voor 't schilderachtige !" barstte Hanna los.
,,Holland niet mooi! Holland is prachtig! God, ik
mis 't zoo!"
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„Nou zei Kroone, „nog wel anderen dan ik zeggen
hetzelfde, menschen die kunstenaars genoemd worden !"
,,Ach! dan zijn 't geen kunstenaars !"
„Nota bene Schnitzler en von Meiningen !"
,.Duitschers en Zwitsers, wat weten die er van !"
Hanna voelde, dat ze aan 't doordraven ging, dat
deed ze telkens als ze dat „Holland is plat, Holland
is vervelend met zijn koeien," hoorde, maar vooral
misschien als haar aanstaande zwager, aspirant-controleur, zijn wijsheid ten beste gaf. Daar was de
vreeselijke muziek weer. „0, mijn God, wat is alles
leelijk en klein hier, en wat was zij zelf onbeheerscht
en bekrompen, o, zoo wilde ze niet zijn !" Ze stond op.
„Waar ga je heen !" Vroeg Mary.
„Wel'', zei ze, ,,een praatje maken ". Er was nu
werkelijk een mengeling ontstaan, hoewel de dames
allen zaten en de heeren achter de stoelen met haar
spraken of ook er bij plaats namen. Zij zag van
Maarel alleen staan, een sigaar opstekend, door
Sastro aangeboden, hij waaide den lucifer uit en
bleef daar alleen in den hoek bij de trap.
,,Zou hij ? Zou hij ook niet houden van een „praatje
maken ?" Waarom stond hij zoo alleen ?" Ze weifelde
even, Zou ze hem maar niet alleen laten. 't Was toch
heusch niet amusant alsje alleen wilde zijn enerkwam
een ander... maar iets dreef haar naar hem toe, een
gevoel van veiligheid wilde ze zoeken. Ze had hem
nog niet gesproken na het diner te Buitenzorg. Ze wist
dat hij hier geplaatst was, had hem een paar keer
KOLONIAALTJE.
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buiten gezien en nu? Waarom sprak hij haar eigenlijk
niet eens aan? Een ,,causeur" was hij niet, dat had
ze dien avond al bemerkt, maar daarom juist was
misschien dat gevoel van veiligheid bij 'r ontstaan.
Ze ging naar hem toe
,,Dokter."
Juffrouw van Bossche ..."
„Legt u die sigaar niet weg, ik kan er best tegen.'

,,Mag 't?"
Een oogenblik bleven zij zwijgen, toen begon Hanna, zich handiger voelend om een gesprek te leiden:
„En wat zegt u van onze plaats hier? Bevalt de
plaatsing u?"
„De plaats? Ja, hm, wat zal ik u zeggen, ik heb er
nog niet erg op gelet. Ik heb m'n werk "
„Ah j a, natuurlijk ", zei Hanna droomerig, „uw werk.
Als iemand zoo een werk heeft waar hij in opgaat,
hè, dan denkt hij niet aan de omgeving ?"
„Neen, dan denkt hij niet zoo aan de omgeving .."
„En hebt u veel werk hier? Zijn er veel patiënten ?"
„O ja. - . veel, heel veel."
Ze dacht aan den zieken controleur, van wien ze
Richard even had hooren spreken, dien jongen man
van dat kleine plaatsje, die met een auto hierheen
gekomen was. Ze vroeg naar hem.
„O, van Heel?" vroeg hij -- en met iets warmers
in zijn stem, „Och, die arme jongen is er slecht aan
toe. Een slachtoffer ..."
,,Waarvan ?" vroeg ze „van de malaria?"
,,Van de malaria en van de eenzaamheid ".
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„Was 't daar zoo eenzaam?"
,,Betrekkelijk, er zijn nog wel eenzamer plekken,
maar dat j ongmensch kon zelfs niet tegen deze eenzaamheid "
,,Is hij niet getrouwd r"
„Nee, en dat is maar goed ook."
Ze zwegen weer een oogenblik. De muziek speelde
een soort rhapsodie van opera- airtjes.
„Waarom zegt u dat?" vroeg ze. ,,Als hij getrouwd
was geweest, was het er niet zoo eenzaam geweest.. !"
„Maar er zijn plaatsen, waar je geen Europeesche
vrouw kunt brengen, ten minste geen beschaafde
vrouw." Zij merkte op, dat zijn stem levendiger werd.
„Geen beschaafde vrouw? Denkt u dat beschaving
ergens een hinderpaal voor is ?"
„0 ja, stellig een hinderpaal, om zich ergens thuis
te voelen. Zoo iemand zou daar van alles missen .."
,,Van alles wat hier is ?" Hanna voelde dat 'r stem
spottend klonk, en hij zag 'r aan met die twee lichtjes
in zijn bruine oogen, die Hanna nu al kende.
,,Vindt u wat hier is, iets dat u wel zoudt kunnen
missen ?"
„Ik geloof 't wel," zei ze glimlachend .. ,,ik geloof,
ja, weet u, ik denk zoo dat dit hier 't leven, 't groote
leven van Indië niet is."
,,0 nee, dat is 't ook niet dat is 't ook niet. Zelfs
de eenzaamheid is beter dan dit hier, dat beken ik.
De eenzaamheid daar bij de bosschen, de eenzaamheid van Borneo bij voorbeeld kan grootsch zijn .."
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Het was of er iets tusschen hen wegviel. Hij sprak
vrijer en zij vroeg;
„Was u wel eens op zoo'n eenzame plaats ?"
,,Ja, in Borneo, waar ik van sprak. Meestal is een
dokter, een officier van gezondheid op bewoonde
plaatsen dus lang heb ik die eenzaamheid niet gekend,
maar als ik op tournee moest voor de vaccinatie, dan
kwam ik wel op zulke plaatsjes, waar een controleur
zat van God en goed mensch verlaten. Eens in de
maand hoorde hij de fluit van de boot, dan bracht de
post brieven en kranten en illustraties — dat was de
verbinding met de wereld en verder was hij alleen
met de groote doodstille rivier en het oerbosch, zijn
bedienden en wat inlanders."
„Zijn die oerbosschen mooi? vroeg Hanna weer.
,,Mooi? Ik weet 't niet, grootsch, machtig zijn ze en
soms zoo eigenaardig onwezenlijk... ik meen zoo licht
en open, dat je niet gelooft in ondoordringbaar
bosch te zijn. Hooge lichte stammen, waar je langs
heen wilt loopen, maar dan belet opeens hoog struikgewas het. Dat is verraderlijk. lk heb eens een verrassend ding ontdekt toen in een oerbosch. Een Chineesch kloostertje, plotseling ergens bij een heel stil
vijvertje met lotusbloemen.
„Wat mooi," zei Hanna zacht, ,,en de Chineezen ?"
een paar monniken woonden daar. Ze waren
heel beleefd, vroegen of ik binnen wilde. Ik heb daar
toen een merkwaardig handschrift gekregen van een
Chineeschen wijsgeer ... Ik zal 't u eens laten zien
als 'tu interesseert.
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„Hé ja! doet u dat. 0, wat zou ik graag eens iets
zien van Indië, van 't echte Indië ! Daar zou ik de
eenzaamheid voor aandurven."
joch zou ik 't weinig vrouwen aanraden, die een,
zaamheid. V eel j onge mannen kunnen er al niet tegenorden menschenschuw en als ze dat niet worden. . ."
Hij hield op en zij vulde aan:
„Gaan ze drinken ?"
Hij zuchtte. „Ja, o ja, dat ook."
„Of ze nemen een Inlandsche vrouw, is 't niet zoo?"
Hij schrikte even op. Jonge meisjes spraken nooit
over zulke dingen en hij keek 'r aan, zoekend er naar
of hij kon vertrouwen. Ze kwam uit Holland, ze was
van den nieuwen tijd, dacht hij.
„Ja, juffrouw van Bossche ... dat, dat is een wonde
plek van Indië."
„En u zegt beter niet getrouwd ?"
„Ja, dat zeg ik, omdat ik zooveel jonge Europeesche
vrouwen heb zien verleppen."
Richard kwam naar hen toe. ,,Zoo'n ernstig gesprek ?"
,,Een beetje," zei Hanna, ,,de dokter vertelde van

de oerbosschen ..."
„Ik zou maar gauw weer in de bewoonde wereld
komen," zei Richard. „Straks is 't afmarsch."
Hanna schrok een beetje. Zou ze weer onbeleefd
zijn geweest door dit lange aparte gesprek ? En kwam
Richard haar op een taktvolle wijs terughalen? „Afmarsch, wat meen je?$'
,,Wel echt," zei hij, „je zult't hooren; als de muziek
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den marsch geeft, staat ieder op en dan gaan ze naar
huis. Dan moet jij present zijn daar bij mama, om
netjes te groeten."
Hanna ging als een schuldige terug. De groepjes
hadden zich nu verspreid. Ze ging naar dat, waar
mevrouw Kramer stond in gesprek met den man van
de opzichtige mevrouw van Dalen. Hoe kwam zoo'n
fijne man, met dat zachte gezicht, aan zoo'n grove
vrouw? dacht Hanna. De muziek deed opeens brutaal
de eerste tonen trillen van den marsch .. De dames
stonden, als door een electrischen schok bewogen,
allen op. Amelie zocht met haar oogen haar dochter.
Hanna kwam naast haar moeder staan en het handen geven begon weer en een glimlach, een knikje
daarbij als toegift, mevrouw van Dalen, meneer van
Dalen ... mevrouw Delmont, juffrouw Delmont...
Hanna zeide haar groet naast die van haar moeder,
die warm en zich bewaaiend en telkens met'rzakdoekje haar gezicht even beaaiend, lieve vriendelijkheidjes zeide. „Tot ziens op de tjari laki club," zeide de
commandant zachtjes, moedig door eenige bittertjes,
die hij straks inplaats van de deftige port gedronken
had. Hanna keek hem aan met wat Rinke noemde
„een vernietigende blik ", maar mevrouw Duringa
pakte haar hand: „Die man van mij, altijd zoo, moet
u maar denken !" Schatje groette lachend. Dan kwamen de alleen gekomen heeren, de jongelui, en de
laatste was dokter van Maarel en toen hij haar hand
drukte, dacht Hanna opeens weer aan het Chineesche
klooster daar in het stille oerbosch en het vreemde
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handschrift. Het groote van Indië, het geheimzinnige,
dat wat zij graag zien wou, was met hem samen voor
haar. Iets dat heel ver was, onder de harde brutale
muziek, onder het getoeter van de auto's, die aan
trappelend rhythme der paardenhoeven-redn,ht
van de aanrollende rijtuigen.
Hanna's vader bracht ouderwets beleefd weder de
dames gearmd naar haar voertuigen. Richard volgde
het voorbeeld. Rinke was vlug achter den laatsten
gast aan naar zijn paviljoenkamer gegaan om zijn
bezwijmd boord voor een ander te ruilen. Plichtmatig speelden de muzikanten hun marsch uit, toen
werden een voor een de lichtjes in de muziektent uitgedaan. Amelie was ,,vreeselijk geëchauffeerd" naar
haar kamer gegaan. Baboe werd geroepen om de
japon los te maken. Mary en Jacques wandelden
samen buiten. De jongens begonnen op te ruimen,
glazen en blaadjes en sigarenstandaards, draaiden
eenige lampen uit. Van Bossche wenkte zijn zoon
hem even te volgen is zijn privékantoor. Er lag een
bezorgde trek op zijn gezicht. „Wat zou er zijn ?"
dacht Hanna opeens met een vage angst. Kom,
ze ging ook nog even naar buiten vóór de gong voor
het avondmaal klonk.
Heerlijk was het hier, de maan kwam op, langzaam en groot, met een rustigen gloed. Het Zuiderkruis zag ze, blauw fonkelend. In Rinke's paviljoen
floepte het licht uit en hij zelf kwam naar buiten. In
de groote laan, naast de residentswoning, had hij
haar gauw ingehaald. Hier stonden de hoogstam-
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mige Kanarieboomen, dezelfde, die Rinke te Buitenzorg gezien had en hem als van een oud schilderij
geleken. Buiten de laan was het kalme parelachtige
blauw der sawahs, die langzaam naar de verre ber-

gen opklommen.
„Wat'n balsem ", zei hij, „een balsem op de wond!"
„De wond aan je hals van 't boordje of aan je
hoofd van de receptie ?"
„Aan allebei — maar vooral, die aan m'n hoofd
doet zeer. Zeg Hans, ik zal je hier wat vertellen, hier
bij den goddelijken manenschijn, kijk die eens te
voorschijn komen daar ... God wat prachtig .. .
nou bij dezen goddelijken maneschijn, Hans, zweer
ik . .
„Wat zweer je? Zou je niet voorzichtig zijn ? Indië

is betooverd .."
„Ja, dat geloof ik ... ik zweer, dat ik weer aan 't
werk ga en er op uit trek."
,,Hé," zei Hanna en toen zweeg ze even. Ze waren
aan het eind van de laan en Hanna keerde om. „En
waarheen wou je?"
,,Overal heen, naar Lombok en Bali, langs de Zuid
kust van Java en dan verder naar Sumatra, de Padangsche Bovenlanden .."
„En dwars door Borneo en over Celebes en de
Molukken terug .... zei ze even ironisch.
haast een wereld-reis .. .
„Ja, je vindt 't 'n mop
maar ik moet er uit en ik wil nou werken ... Ik, ik
stik hier."
Hanna zweeg weer. Ze keek naar hun schaduwen
21 ,
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op den grond, die als schimmen voor hen uitgingen.
„Jij," zei Rinke opeens zachter dan zooeven toen
hij ,,warm was geloopen", jij stikt hier ook. Je houdt
't niet uit hier ..."
Hanna zweeg -- als hij nu maar niets meer zei,
als hij haar nu maar liet .. maar hij ging voort.
„Dit is toch geen wereld voor jou .. Waar hebben ze 't altijd over, je moeder en Mary en Schatje
en Toetje en die heele kluit? Over japonnen, over
kibbelpartijen en engagementen, en wat doen ze,
wat voeren ze uit, ze schommelen en ze organiseeren
tentoonstellingen van kunstnijverheid God beter
't me, kunstnijverheid, die arme inlanders! en ze doen
aan kunst, ze schilderen korenbloemen en sneeuwlandschappen ...''
Ze waren weer bij 't begin van de laan - Hanna
weifelde of ze niet naar huis zou gaan, maar er was nog
niets te zien van licht in de achtergalerij, waar het
avondmaal gebruikt werd. Ze waren beiden weer

omgekeerd.
,,En daar, daar moetje nu zes acht maanden blijven, misschien wel een jaar, dat mag toch niet! Dat
kan toch niet, jij met je talent dan stik je, net als
ik...."
Hanna had wel kunnen huilen. Waarom zei hij 't
ook allemaal wat zij voelde en dacht . .
„Zeg Hans", zei hij wat zachter, met den ouden
toon in zijn stem, „in Godsnaam, Hans, zeg nou es
wat ? Beken 't toch, dit is toch geen wereld voor jou .. .
he, zeg ?"
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,,Nee", zei ze langzaam, „dacht je, dat ik dat niet
voelde? Dacht je dat ik ook niet snakte naar iets .. .
iets anders! 0, zooals jij te kunnen gaan, te gaan
naar buiten !"
„Ga mee", zei hij, „ga mee naar Bali en Lombok
en naar 't Zuiderstrand. Wij tweën, Hans, wij
samen naar dat mooie, groote geheimzinnige ...."
. Hun stemmen fluisterden bijna. Het maanlicht
was nu buiten de boomen als een wit stralend veld
en de bergen rezen daar achter als onwezenlijk grijs
zachte heuvels. In de kampong blies naïf in dunne
toontjes, een fluitspeler.
,,Je mag hier niet versuffen, ik wil 't niet. 't Is 'n
moord hier voor je. . . Ontrek je toch aan die kleinzielige, beroerde bekrompen wereld".
„Die kleinzielige, beroerde, bekrompen wereld is
de wereld van m'n ouders, Rinke, dat vergeet je''.
Terwijl ze dat zeide, belichtte de maan haar fijn profi el. 't Gaf iets scherps, dat paste bij 'r stem. Rinke
zweeg, keek ook nu naar de lange schaduwen op den
grond. Hij was 'n lammeling, dat ie dat gezegd had.
„Een kleinzielige, beroerde wereld" had hij die wereld
genoemd, waarin hij zoo gastvrij ontvangen was!
Stil liepen ze door, van de laan terug naar huis.
Opeens weergalmde de gong. Het bronzen geluid
voor het avondeten. Mary en Jacques dwaalden
gearmd samen te voorschijn uit het bamboe
bestegen als twee kleine figuren, keurig-boschjen
heertje en keurig dametje, de marmeren trappen
van het residenthuis. Hanna verhaaste haar stap,
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maar Rinke hield haar even aan 'r arm. Zijn hand
vroeg haar hand. „Zeg, ben je nu boos?
„Och, welnee ", zei Hanna ... „maar praat niet
meer over mij. Ik zal er wel door komen, maar jij
moet gaan, jij moet heusch gaan ".
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De Vos en Cleo stonden opgezadeld klaar in het
nog dauw - walmende gras van den vroegen morgen.
Alles was verzonken in de zilverblauwe ochtendtinten, waarin teeder als schimmen de blanke stammen in de Kanarielaan opgingen, waarin de weg
leek een licht kronkelend lint, waarin schimmig en
onwezenlijk leek alles, zelfs de bloemen in de groote
grasperken, wier rood en geel nog omneveld waren.
Alleen Vos en Cleo stonden als gebeeldhouwd in
dien nevel. Vos, het rosse hoofd ongeduldig schud
bijtend op den teugel waaraan Wongso hem-den,
vasthield, bijtend in den blauwen dauw, waarin zijn
adem kronkelde als een wit rookzuiltje, en Cleo, ge
fijn paardje, glinsterend zwart, met een slanke-dulig
witte bles en witte voorvoeten. Wongso, 't knechtje,
hield hem ook niet vast, stond alleen maar wat bij
hem te luiwammessen, nog slaperig, omdat het zoo
vroeg was, omdat zoo vroeg de toewan en nonna al
gingen rijden!
Langs het zijpad van het huis kwamen Hanna en
Richard bij de paarden. Hanna droeg den sleep van
haar grijze amazone over haar arm. Ze had een
KCOLONIAALTJE.
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kleinen hoed op met neergeslagen rand voor de
zon, omstrikt door een grijze lange voile. Richard
droeg zijn khaki pak met bruine puttees als zwachtels om de beenen en een witte zonnehoed met
groene binnenbekleeding beschaduwde zijn gezicht.
„Helpen ?" en met zijn hand onder Hanna's
voet tilde hij haar vlug in het zadel. Cleo's donker
silhouet met Hanna's rank figuurtje dwaalde even
wat door den mist. Vos richtte onmiddellijk z'n
hoofd toen Richard in het zadel zat en beide, -Vos en Cleo nu braaf naast elkaar liepen
stapvoets de Kanarielaan in. Hanna haalde diep
adem. Jalig hè, zoo vroeg buiten."
,,Ja ", zei hij, ,,je moet 't eigenlijk iederen morgen
doen ".
Het tikte boven hun hoofden van de zachte
vallende dauwdruppels en beneden aan de paardenhoeven parelde het gras als droeg het diamanten.
Hanna voelde het frissche om zich en in zich.
Heerlijk was 't nu. Welk een andere stemming dan
gisteravond had ze, en zoo gelukkig voelde ze zich
met Rick, 'r broer, daar in de frissche morgenkou,
in die ongerepte heerlijke schoonheid.
„0 ja, iederen morgen doen !" zei ze, je hebt goed
praten als jij er niet bent. Vader heeft nu eenmaal
niet graag, dat ik alleen uitrijd met Cleo, nie-waar
Clé ?" Ze klopte den zwarte op zijn hals. Cleo was
het rijpaard van den resident, maar hij gebruikte.
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het niet veel, een dienstpaard ,,Bruin" werd ook wel
voor de bandy gespannen en moest dus gespaard
worden. Hanna zou dan alleen moeten gaan, want de
anderen thuis reden niet, behalve Richard.
Ze waren nu de Kanarielaan uit en kwamen op
den grooten weg. Aan beide kanten de sawahs en
daar achter de bergen, maar niets was duidelijk te
zien. Een blauwige damp rees om hen op. Het leek
als vroeger voor hen. Richard en Hanna waren twee
menschen, die bij elkaar hoorden. Een prettige
rustige stemming kwam over beiden, zoodra ze
samen waren. Dat was altijd zoo geweest al van
kind af aan. Ruim drie jaar geleden was Richard
naar Indië gegaan en dit was de eerste tijd, dien
KOLONIAALTJE.

zij zonder elkanders bijzijn hadden doorgebracht.
Ze hadden elkaar geschreven, niet overdruk, niet
veel of dikwijls, maar als zij schreven waren hun
brieven echt vertrouwelijk geweest en nu zij weer
bij elkaar waren, voelden beiden weer hoe goed het
was, hoe ze weinig hoefden te zeggen en toch wisten,
dat er harmonie om hen heen geweven was. Richard
had nieuws maar dadelijk wou hij 't Hanny ver-

tellen.
„Heb je gisteravond niet opgelet hoe lang ik in
't kantoor ben gebleven ?"
„Zeker, had vader iets bijzonders ?"
„M'n overplaatsing ...''
‚je overplaatsing ?" Hanna hield even 'r paard in,
zoodat het met kleine stappen schuin begon te
trippelen.
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„Ja," zei Richard even lachend„,naar Patj anoeloe

,,J

!"

1ij ?"
.

„Is dat zoo'n wonder ?"
„Och nee..., maar ik verwonder me toch wel wat.
Dat is immers die plaats waar pas die controleur
ziek is geworden ?"
„En stuurt vader je daarheen ?"
„Daar stuurt vader me heen, maar dat ziek worden zegt niets. Op alle plaatsen worden wel eens
menschen ziek, waar ik meer over pieker is, dat 't
een allemachtig moeilijke plaats is."
„Eigenlijk wel een eer voor je, hè, dat vader dat
doet ?"
,,Ja, en zoo beschouw ik 't ook, weet je ik
wil er ten minste eer mee behalen, 'n ding om er
je best op te doen. Hallo maatje, wat haal je nou
voor capriolen uit ?" 't Was tegen Vos, die schrik
achtig op zij ging voor een rij donkere vrouwenfiguren die opeens uit den morgennevel opdoemde.
Het waren marktgaande koopvrouwen, gebogen
onder de manden, op haar rug, nog dieper buigende
voor den toewan controleur en de njonja, die haar
tegemoet reden. „ndoro, 'ndoro" *) gonsde het langs
den weg, en Hanna en Richard beantwoordden dien
groet: „Tabé, slamat djalang! t)

Het zonlicht begon door de nevelen te breken en
Hanna zag het opeens, hoe prachtig die donkere
*) 'ndoro y mijnheer.
t) Goeden morgen --- prettige wandeling.
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vrouwenfiguurtjes daar deden in den nevel en de zon,
maar wat 'n stakkers leken ze, kleintjes en mager, de
bruine handen om de donkere slendangs gekromd,
die als draagbanden om de manden waren getrokken,
de sarong hoog opgetrokken voor den stoffigen weg,
de bloote magere beenen en voeten al grijs van de
stof, want ze kwamen van ver en waren zeker reeds
van nacht op weg gegaan. Bijna allen waren oud;
een enkele jonge droeg voor in de slendang er nog
een kind bij, maar allen waren vroolijk, omdat ze
naar de markt gingen. Slovend en slavend, lachten
ze, snaterden ze, riepen ze elkaar wat toe, altijd achter elkaar gaande wel een dertig of veertigtal en als
ze bij Richard en Hanny waren, dempten hun stemmen en dan gonsde het „'ndoro ! 'ndoro !"
„Maar Rick," zei Hanna, toen de lange optocht
voorbij was, „'t is toch een heel ding. Ja, ik voel het
ook zoo, een eer, dat vader jou kiest daarvoor en,
hè ja, een heerlijk veld voor je werk.. . Zeg, weet ma

het al?"
,,Nee, dat moet nog gebeuren, ik dacht het straks,
als we thuis komen, te vertellen, dan hebben we
moed! Vader wou niet, dat ik 't gisteravond zei,
mama slaapt toch al zoo slecht."
Een poos reden ze zwijgend door. Een kampong
wolkte haar groen voor hen uit. Achter de nu zichtbare heggetjes lagen de lage huisjes met hun ver
overhangende rieten daken. Voor de deur zaten in
landers, gehuld in donkere breede slendangs
g^ hoofddoeken slordig nog, verwaaid, gezichten starend als
,
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pas uit hun slaap. Naakte kindertjes werden gewas schen door hun moeders bij den put op het erf. Het
water parelde langs een bruin rugje, over een ebbenzwart hoofdje, kippen wroetten in den bebladerden
grond. Overal klonken geluidjes op, geluiden van den
heel vroegen morgen, het kraaien van een haan, het
druk getjilp der vogels in de boomen, de eentonige
doffe dreun, dien een rijststampsterdeed hooren, bezig
voor het ochtendmaal. Het wegje werd hier smal tusschen de heggen door, ze moesten achter elkaar
rijden en toen ze, onder een gracieus wuivenden
bamboestoel door, het vrije veld weer zagen, den weg
in goudglans van den morgen, zei Richard: „Even
draven ?"
Cleo en Vos voelden de aanmaning, ze hieven de
hoofden op, het bruine van Vosje met schitterende
oogen en even open mond, het fijnere van Cleo,
speurend en fier, hun hoeven sloegen in den grond
en in het overdadig uitstroomend licht van den morgen draafden zij heen over den aan alle zijden open
liggenden weg. Daar lagen de blinkende spiegelende
rijstvelden, trap na trap, gescheiden door de groen
fluweelen grasranden, omhoog zweefden de nevels
als vluchtende sluiers. Een donker hutje, een hoog,
op staken staand wachthuisje, bewaker van de met
rijst beplante velden, tegen de vogels, een dunne
horizontaal getakte kapokboom, doken teekenachtig
uit het fijn lichtende rondom op. Hanna, met een
kleur en dicht gepersten mond, genoot en spande
zich in tegelijkertijd. Het paardrijden, in haar kinds-
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heid gedaan, moest ze nu weer aanleeren. Maar o! 't
ging. Ze genoot. Ze voelde de zalige frischheid door
zich heen gaan en 't was of naast Richard de levens
haar doorstroomde. Ze voelde 't onder hun-blijhed
draven, zij waren broer en zuster, één. Bij Rinke
voelde ze zich de droomster, de naar kunst en ziel
zoekende, bij Richard de doende, de werkdadige -0, 't leven was spel, was ernsten kracht en spel soms,
was zachte ernst en lach... en daarna, altijd onder
het draven kwam het beeld van Van Maarel voor
haar geest, bij hem zou ze zich voelen, of eigenlijk
voelde ze zich gisteravond, de zoekster naar het
diepere, naar het mysterieuse van het leven, dat was
het bezonkene. Vreemd, dat je ineens iemand zoo
weet te plaatsen in je leven, die je nog maar een paar
keer ontmoet hebt. Dat je iemand waarneemt en
alleen plaatst en de andere als massa beschouwt. Een
vage onrust dook voor haar op. Hoe was 't mogelijk?
Hoe sprong ze van de eene gedachte in de andere.
Zooeven stroomde het leven op haar toe, rijk en vol,
en nu even, door aan dien vreemden dokter te denken , klonk er een vraag, klopte het in 'r keel...
maar daar voor haar deed een groot gebeuren haar
jubelen: ,,0 Rick, hoe prachtig!" en beiden hielden
hun paarden in, die schudden met de manen en hun
hoofd bogen als menschen na een bad. Vóór hen
staken de bergen hun toppen uit de nevels. Trotsch
en diepblauw rezen ze, met de mantels der witte
wolken losgescheurd, vlokken heendrijvend naar
de teerblauwe lucht. Diep donkerblauw wachtten
KOLONIAALTJE.
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ze; ze beheerschten dat al rondom aan hun voet.
de lichtgroene velden, de kleine boschjes, de kleine
kampongs, de kleine stroom. Een donkere inlander,
zon belijnd langs rug en armen, dreef zijn grijze
karbauwen voor den ploeg en zijn zingende roep
klonk tot hen door, telkens als hij keerde op zijn
pad. Vogels zweefden op in de van nevel vrij wordende lucht. De natuur was opengegaan.
„Dat is nu mijn morgengebed ", zei Richard, terwijl de paarden weder stapsvoets gingen, beide
naast elkaar op den breeden weg.
,,Wat 'n begin van den dag! Rick. Rij je iederen
morgen ?"
„Bijna, 't hoort bij m'n werk; maar het andere,
dat van achter de schrijftafel, vlot er zooveel beter
door".
„Dat geloof ik. Zeg Rick, wat is nu eigenlijk het
moeilijke van die plaats ...''
„Van Patjanoeloe? vroeg hij. „Ja, dat is zoo ineens
niet te zeggen. Ik weet natuurlijk nog niet wat de
oorzaak is, maar 't is een feit, dat de bevolking daar
lastig is. 't Kan zijn, dat ze geplaagd wordt door de
landheeren, 't kan zijn, dat er een soort familie
een regent dat behoeft nog niet-reginkjsva
uit te gaan van den regent zelf, maar de soedara's *),
weet je, die op zijn kosten leven en zoo'n afdeeling
overstroomen, zijn dikwijls de belhamels. 't Kan ook
zijn dat er één slecht element is dat alles aansteekt.
Ik weet van vader, dat er gedobbeld wordt en dat er
*) Soedara = bloedverwant.
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om den haverklap rietbranden zijn. De landheeren
hebben er dus aldoor last van en het is en blijft op
zoo'n plaats zoeken naar het slechte element, dat
zooiets aanstookt. Van Heel was een idealist... 't is
jammer dat ie weg moest."
„0 !" zei Hanna peinzend. „Jammer vindt je dat?
Meen je dus dat een idealist..
„Het meest bereikt," zei Richard, en hij zag 'r
even aan met zijn donkere oogen van koel zeegris.
„Rick," wat heerlijk, dat je dat zegt. Dus je vindt
idealisme goed en noodig! hè ?"
„0 ja, eigenlijk is idealisme de grond van alle
slagen je moet er alleen niet te veel over praten
met de menschen -- je moet er nooit over praten,
dáár, maar 't diep in je verbergen en vasthouden en
gelooven in de menschen, zóó gelooven, dat ze het
zelf voelen."
„En de slechte elementen, waar je naar zoeken
moet ?"
„Die... j a, daar moet j e ook 't goeie in zoeken
maar alleen diep in je. Van buiten moet je ze beet
pakken met een vaste hand."
In de verte naderden drie inlanders te paard.
Kleine kittige paardjes hadden ze, die sprongen en
rukten aan de met rooden ballen versierde teugels,
toen hun berijders hen op zij van den weg dreven
uit eerbied voor de „blanda's ", en, vlak bij gekomen,
stegen de drie ruiters af en bij de paarden hurkten ze
neer in hun krakende donkere sarongs, de hoeden,
."

. .
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alleen een klep met opstaanden rand zonder bol,
in de hand. Jabe kand j èng toewan."
Richard en Hanna groetten terug. Jabé, slamat
djalang" -- en Richard vroeg nog eens als vriendelijkheid „waar gaat de tocht heen ?"
„Wij gingen naar de markt, heer, de markt van
Woensdag en gaan nu huiswaarts."
En waar gaan de heer en mevrouw heen; ook
naar de markt daar ginds in dessa Lemboe ?"
„Neen, wij rijden maar voor ons pleizier."
„O, slamat djalang, toewan en njonja, een voorspoedige rit."
Vlug stegen de lenige bruine mannen weer op.
Hanna hoorde de kleine paarden achter zich trappelen en springen, en in een oogwenk waren de voorbijgangers van hen gescheiden.
„Zullen we de markt voorbijgaan van dessa Lemboe?" vroeg Richard, of blijven we er liever buiten ?"
er door Rick, ik zie zoo graag een passar, tenminste, wat ik er me nog van herinner is iets wemelends van kleur."
„Ja, in West Java, waar de kleeding zoo kleurig is,
maar hier is 't wel wat anders. Hier, dit zijwegjee
moeten we dan in." Ze verlieten den grooten weg
en gingen even achter elkaar langs een smaller door
de rijstvelden heen. Donker als fluweel lag de dessa
Lemboe tegen het spiegelend nat der sawahs. Een
twintig kleine halfnaakte jongens reden als koningen
boven op de halftrage, log schommelendekarbouwen,
die doodstil opeens staarden met de toegeknepen
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kleine oogen boven de geheven snuivende neuzen,
naar de twee paarden die naderden.
„O Rick, de karbouwen, ze zullen ons toch niets
doen? Hanna voelde altijd een onzinnigen angst voor
de stom starende groote dieren.
„Welnee, als de jongens er bij zijn, dan zijn ze tam."
De jongens waren kleine aapjes van hoogstens zes
of zeven jaar en dadelijk toen ze merkten, dat hun
beesten keken naar de paarden, begonnen ze met
hun bloote beenen te slaan tegen de kolossale grijze
flanken en met hun bruine pijpensteelarmen gingen
ze zwaaien en hun stemmetjes kraaiden „aj oe -aj oe ! "
Door het glinsterend nat stapten de groote dieren
gedwee voort Hanna kwam met Cleo vlak achter
Richard aan. Met kloppend hart was ze voorbij de
grijze kudde gegaan en nu overhuifde het rustig
groen der kampong hen. Maar stil was het hier niet.
Uit alle huisjes en van alle erven drongen geluiden
van den ontwakenden dag. Als een rhythmische toon
klonk de klop van het weefgetouw, onzichtbaar door
vrouwenhanden gedreven; kippen en eenden maakten gerucht bij het pas gestrooide voedsel, geiten
blaatten aan haar touw, en drommen bruine kindertj es,
met naakte borst en rugje, sommige geheel naakt,
glimmend van het water, waarmee ze pas bespoeld
waren, liepen met gemaakte angst- gilletjes, alsof ze
bang waren voor paarden en blanke menschen, de
erven op. Maar daar achter de hegjes bleven ze
kijken, met vingers in den mond, lachend en schaterend en elkaar op zij dringend om te zien.
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jabé toewan, tabé njonja!" uit zooveel kindermonden, en Hanna en Richard groetten weer terug.
,.Dag kinderen! slamat !" en de moeders kwamen
ook even te voorschijn en lachten en groetten.,, Gaan
meneer en mevrouw naar de markt?"
,,Ja zeker ".
„Daar is de markt in het Zuiden !" en al de kindertjes wezen mede. „Daar in het Zuiden" en toen zee
aan het eind van den kampongweg kwamen en
Hanna omkeek, zag ze de half naakte kindertjes en de
heel naakten achter zich aan en alles wees „Daar

is de markt, dáár !"
,,Je zult zien, dat ze allemaal mee gaan," zei
Richard.
Nog een paar smalle wegjes reden ze door, overboogd door groen, met ronde zonneschijven op den
grond, waarover de paarden telkens hun schaduw
wierpen toen waren de kleine bruine naaktheden
hen voorbij gedrongen. Hoe? Dat wist Hanna niet.
Waren ze onder de beenen der paarden heen gekropen of waren ze de erven der huisjes overgeloopen?
Maar bij de open plek daar stonden ze allen, als een
drom van wachters en als één man riepen ze ,,Sini
pasar!" Hier is de markt!"
Het gonsde Hanna tegemoet, 't geluid van een
Javaansche markt kende ze nog, bedacht ze zich, en
stil bewonderend hield ze Cleo in.
Onder twee hooge Waringins, breed als kerk
waarvan hemelhoog de slanke wortelstam--torens,
men schenen neer te dalen als franje uit de lucht in
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wijden kring, krioelde de markt. Er waren tenten opgeslagen, waardoor het zonlicht goudgeel poogde
heen te dringen, alles, de menschen, de vruchten, de
groenten, de katoentjes, de manden met rijst en manden met mais in een beweeglijk gouden toon zette.
Bijna alle koopvrouwtjes waren in het donkerblauw
gekleed, dat aan de landen hier inheemsch is, maar
hier en daar, en dat voornamelijk onder de koopsters, die zich graag mooi maken voor den marktgang, kleurden de luchtige plangi slendangs, dunne
doeken, doorweven met groene, witte en roode
figuren, die over de schouders hingen. Kleine meisjes aan moeders hand, in een lange sarong als een
vrouwtje droegen kleurige borstdoekjes, ruitvormig
onder de kin om het halsje vastgemaakt, over bloot
bovenlijfje. Keurig waren de kleine kondétjes op de
hoofdjes gedraaid, glimmend van de klapperolie.
Bloemen, vooral witte tjempaka of melati, blonken
in de haren van sommige vrouwen en als zij zich
bogen over de lage etensstalletjes, waar oranje
soepen in groene potjes kleurden, steeg de klapper lucht van hun glimmende haren sterk omhoog. Terzij de stonden troepen kleine draagpaarden en andere,
die ruiters bereden hadden. Hier konden Hanna en
Richard even hun paarden laten wachten, bewaakt
door kleine jongens die zich dadelijk aanboden. Het
gonsde en galmde om hen. Er werd zingend geteld,
zingend aangeboden, er werd gelachen en gesnauwd,
er werden grapjes gemaakt, maar alles dit zacht
bescheiden ;-men was er midden in en toch leek het
KOLONIAALTJE.
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gerucht als van verre te komen. Hanna boog zich
onder een der tenten en liep langs de uitstallinkjes,
waar de verkoopers en verkoopsters meest tusschen
hun goed op lage tafels in zaten, de beenen gekruist,
en overal was zacht gemurmel van groetenis als zij
langs kwam toen in haar vreugde over al het
lieve en zachte en kleurige om zich heen, dacht ze
aan haar stoet naakte begeleidertjes. Die wilde ze
trakteeren. „Dat zou wat geven! Hè Rick, dat vindt j e
toch wel goed, wat zullen ze willen hebben ?" „Nou ",
zei Richard, ,,ik denk dat j e, met ze ieder een portie
Ketoepat *) te geven, paradijzen voor hen opent."
Maar het stalletje met die lekkernij was buiten de
tent en ze wenkte de jongetjes die achterhaar aan
kwamen als trouwe pages. ,,Kom mee! naar de ketoepat ! "
Een oud wijfje was de verkoopster. Ze zat achter
al de heerlijkheden tusschen de wortels van een der
waringins.
,,O! Njonja ! " snaterde ze „dat is lekker voor
de jongens! Njonja is balk sekali, heel goed is mevrouw, veel te goed — wat zullen de jongens hun
buik vol krijgen en wat zullen ze mevrouw dankbaar
zijn! Daar jongens, en ga nu naar huis en maak 't
mevrouw niet lastig en geef dank aan de goede mevrouw, die veel te goed is, veel te goed !"
Terwijl ze sprak, stak ze de pakjes nog eens stevig
toe met een klein bamboetje en reikte ze ieder jongetje zijn aandeel en vele handen grepen en aller
*) Samengeperste rijst.
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oogen keken verbaasd naar zoo iets wonderlijks als
een mevrouw die trakteerde! En om zich heen hoorde
Hanna de kinderstemmen: ,,Trima kassi, dank u wel,
'ndoro !" ,,O,'ndoro is goed, veel te goed!" zeiden
marktgangsters om haar heen en overal waren vriendelijke knikjes haar deel.
Ze gingen terug naar de paarden, die heen en weer
geleid werden door grootere jongens dan die getraceerd waren. Richard gaf ze iedereen gobang *) waar
ze blij mee weg gingen, dadelijk naar 't snoepwip.
keltje. Nu zaten ze weer in 't zadel de beide ruiters;
en ze lieten hun paarden bedaard den breeden weg
opstappen waaraan de markt grensde. Het gegons
van de marktplaats werd allengs zachter, totdat zij
het op den buitenweg niet meer hoorden. Daar, zonder elkaar iets te zeggen, zetten ze beiden de beesten aan en in een draf ging het bijna den geheelen
weg terug. De zon was gestegen. Alles lag in klare
tinten van den morgen. Ze waren nu weer in de omgeving der Europeesche huizen gekomen, waar de
menschen in de voorgalerijen hun koffie dronken en
de tuinlieden de wegen aanharkten of veegden. De
Kanarielaan bij het Residentshuis had al het mystieke van den vroegen morgen, toen de nevelen nog
hingen, verloren. Hoog blonken de boomen op, met
hun knoestige en toch slanke stammen. De weg was
licht en zonnig.
„Rick," zei Hanna, ,,houd eens even wat in. Ik wou
je wat zeggen".
KOLONIAALTJE.
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*) Twee en halve cent -stuk.
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Richard hield in. Hun paarden gingen dicht naast
elkaar.
„Als ik eens met je mee ging naar Patj anoeloe ?"
Richard keek haar aan.
„Wou je. . mee gaan? Met mij !"
„Ja Rick, laat me mee gaan. Zeg niet neen, dan
krijg ik wat te doen ... of vindt je 't naar ? "
„Naar? God, heerlijk zou ik 't vinden, Hans ...
maar jij mee naar zoo'n gat.... Midden onder 't
volk ".
,,Midden onder 't volk... Maar dat zou ik willen.
0 dat zou ik juist willen, Rick! ... Daar zitten mama
en Mary in 't kleine koepeltje ... Vertel 't maar
meteen, dat ik mee ga, hoor, doe je 't?"
Hij knikte met z'n lachende oogen, niet alles te
gelijk," zeide hij, „op zoo iets moeten ze zich voorbereiden" de paarden hielden dampende stil.
Wongso en 't knechtje schoten toe en Hanna en
Richard gingen samen, warm van den tocht en wat
bestoven van den rit, het kiezelpad, dat naar 't koepeltje voerde, waar Amelie en Mary van Bossche
.hun morgenkoffie dronken.
Dokter van Maarel was juist met de fiets van zijn
hospitaaldienst thuis gekomen, toen het telefoonbelletje bij zijn schrijftafel ging. ,,Ja, hallo? Mevrouw
van Bossche? Zeker, ik kom over een uur." Dus
mevrouw van Bossche ziek? Hij keek het lijstje na,
dat naast de telefoon hing. Er waren vier visites
vanmorgen, dus over een uur kon hij er zijn. In de
-
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groote holle achtergalerij, waarachter een verlaten
groot erf, enkel gras en wat vruchtboomen, zich uitstrekte, stond zijn schrijftafel aan den eenen kant,
etenstafel. buffet en groenbegaasde dispenskast aan
den anderen kant. Wirio, de huisjongen, plaatste een
hoog glas ijswater met blaadje op een tafeltje naast
hem en vertelde, door duimwijzing onderstreept ,
dat toewan dokter's schoone jas in de kamer hing.
„Goed, Wirio, waar is de Nonnie ?"
Achter, bij baboe."
„Laat de Nonnie hier komen."
Hij schreef even een brief, terwijl hij het koude
ijswater met kleine teugen opdronk -- straks moest
hij naar het residentshuis. Hij zou 't kort maken.
Waarschijnlijk een hoofdpijntje van mevrouw, meer
niet. Even streek hij met de hand over de oogen en
zoo bleef hij zitten, één oogenblik. Hanna's beeld,
zooals hij haar het eerst gezien had daar aan het
diner bij den Gouverneur -Generaal, lief, teer, met
dat kinderlijke in haar mooie oogen, heel haar figuurtj e in lijn van gratie stond voor hem en dan dat
frissche, dat echt Hollandsche... Wat stond hij dáár
ver van af. Zijn hand gleed omlaag. Hij, de verindischte, die naar een Hollandsch meisje dorst kijken,
hij, die al dat mooie verspeeld had in z'n leven, omdat ... God ja, dat noemde de wereld niet verspeeld!
Hij was immers 'n man, waar niets op te zeggen
viel.., natuurlijk niet. Dat hij met een inlandsche
had samen geleefd vroeger, ... hij haalde de schouders op, dat kon niemand hem kwalijk nemen, zij
,
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was immers weg nu, al jaren, naar 't kind keek ze ook
niet meer om. Dat was uit z'n leven ... en toch, tóch,
nu was 't, of het er niet uit was, nu Hanna was gekomen, nu was 't of het daar achter hem stond als een
groot onwrikbaar iets, als een stille zwijgende schim,
die manend de hand ophief en gebaarde: „Dat is niet
voor j ou ! dat is te rein, te goed, te jong ... " Met
een ruk schoof hij de papieren voor hem bij elkaar.
Daar was Nonnie. Ze kwam het trapje van de galerij
op en stond nu bij hem Jappie". Dadelijk draaide
hij zijn stoel om, en nam haar handje, een vuil bruin
handje. ,,0 foei, wat zijn Nonnie's handjes weer vuil,
strakjes gauw naar de badkamer en met baboe handj es wasschen hoor ?"
,,Nonnie mou sjokolaat doeloe !" *)
„Pappie verstaat dat niet, zeg het nog eens, je
weet wel?
De groote donkere oogen in het breede bruine
gezichtje met den platten neus keken hem doordringend aan. Toen zei ze het nog eens met 'r vleiendste
stemmetje, dat werkelijk heel lief kon zijn . ,,Nonnie
minta sjokolaat".
Hij nam haar op z'n knie .. de bruine bloote
beentjes, die uit het witte apenbroekje kwamen,
bengelden tegen zijn witte pantalon. „Zeg het nu
eens goed, Nonnie, dat pappie het verstaat ?"
,,Nonnie frag sjokola aan Pappie ".
Hij glimlachte om het verhaspelde Hollandsch en
trok een la van zijn schrijftafel open: haalde er een
.

*) Nonnie wil eerst chocola.
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plak chocola uit. ,,Daar, maar eerst met baboe handj es wasschen". Baboe zat al op de trap in afwachting
en Nonnie, heel emaal vervuld van haar chocola, wipte
van de knie en ging met baboe gewillig mee, in haar
eene hand de chocola, en hij rees op, om zich even
in zijn kamer te verfrisschen en een schoone jas aan
te trekken. Terwijl hij daar was, kwam als een stekende pijn de vluchtige gedachte van zoo even weer
terug. Hanna, Hanna van Bossche! Weg er mee! Het
kon niet, het mocht niet. Zij zou hem niet willen .. .
,,En waarom niet? vleide het in hem. Hij zag zichzelf
in den spiegel, terwijl hij z'n witte uniform aantrok.
Hij zag zichzelf in de oogen. Ernstige, diepe oogen
onder een hoog breed voorhoofd. Slank en groot
maakte hem de witte uniform. Hij was nog jong, zag
er ook nog niet oud uit. Waarom, waarom dan?
Waarom het niet gewaagd als zoovelen? Mocht zijn
leven dan nog niet mooi worden, mooi door een
-

vrouw, jong als hij, Europeesch als hij, ontwikkeld

als hij ? Moest hij zooiets opgeven, alleen omdat hij
eens als de anderen geleefd had, eigenlijk beter,
misschien gezonder dan menig ander, omdat hij het
kind, zijn kind, niet in de kampong gelaten had, omdat hij 't opvoedde zoo goed en kwaad het ging, wel
altijd wat achterbaks, wel altijd wat verborgen voor
de wereld, omdat 't nu eenmaal, in den laatsten tijd
vooral, niet recu was, een voorkind te hebben, omdat
zooiets je „militaire conduite" een deuk kon geven .. !
Notabene! een deuk in je gedragskroontje, omdat
je de verantwoording durfde dragen van je daden,
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omdat je er niet toe medewerkte in de kampong een
groep verongelukten te kweeken, die een gevaar
voor de maatschappij worden. Nonnie zou bij hem
blijven, al was zij naar het uiterlijk heelemaal een
Javaansch kind, al belette haar bijzijn hem ooit een
huwelijk te doen, zooals hij zonder haar toch kans
zou hebben te doen ... zoo had hij altijd gedacht,
gemakkelijk gedacht, tot Hanna gekomen was. Nu
viel het moeilijk, het deed pijn, maar het moest!
„Het toeval hielp hem waarachtig ook niet," dacht
hij, terwijl hij door gang en voorgalerij van zijn groot
leeg huis liep, om in zijn wachtend rijtuigje te stappen, dat voor de particuliere visites iederen morgen
ingespannen was. „Het toeval hielp hem waarachtig
ook niet ?" Als hij Hanna nu maar alleen gezien
had daar in Buitenzorg, och, dan had hij haar beeld
voor zich gehouden als een ideaal! Maar daar werd
hij drie weken geleden in het garnizoen geplaatst
waar de afdeeling was van den resident van Bossche?
Waartoe diende zoo'n ellendig of mooi toeval? Alleen om hem de harde les te geven, dat hij niet meer
verliefd mocht worden op zoo'n mooi frisch jong
ding, dat hij de gedachte aan haar niet had mogen
vertroetelen, want.. dat had hij gedaan; in zijn een
hij toegegeven aan een toekomst--zamheid
beeld haar bij zich te hebben; 't was te mooi, het zou
toch nooit gebeuren, dacht hij toen en daar opeens
kwam de werkelijkheid en bracht hem in haar nabijheid en stelde hem voor een feiten belachelijk kwam
hij zich zelf voor oud, te oud voor haar, heelemaal
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niet in aanmerking komend, waar zij zoo omringd
werd door jongelui, die het leven nog begonnen. Hij
had het achter zich. Op de receptie onlangs had hij
zich met kracht achteraf gehouden en daar was zij zelf
naar hem toegekomen! Het had hem een schok gegeven, een schok van blijdschap en schrik. Toen had
hij even weer gewaagd in d'r oogen te zien, die groote
grijze oogen met de donkere wimpers. Dien avond,
toen hij thuis kwam, had hij dat verwenscht, dat hem
zijn geluk in den weg stond, z'n kind. Lang had hij
achter gezeten na tafel, in z'n luien stoel, gestaard
naar 't maanlicht op het stille erf en toen, vóór hij
ging slapen, was ie naar Nonnie's bedje gegaan, hij
had 't slapende kind eens over het zwarte haar gestreken, over de bruine handjes, die de goeling om
Dat deed hij anders nooit. Sentimentaliteit-vaten.
lag niet in zijn aard. Nu, nu moest hij dit doen.
't Was een vragen om vergiffenis, zonder woorden.
Het rijtuig stond stil, vlug opende hij z'n boekje.
0, ja,'t kindje van de Van Assen's dieet, nassi tim,*)
voor de ingewanden. Als ze nu maar precies hadden
gedaan wat hij gezegd had, er achter zijn rug geen
knoeierige doekoen t-) bij haalden. Hij was weer ineens in zijn werk, dacht, terwijl hij binnenstapte
in een klein voorgalerijtje met bonte waaiers aan
den muur, aan een ernstig typhusgeval van een
jongen korporaal in het hospitaal. De deur van 't
gangetje achter de voorgalerij werd geopend. Een
*) Zacht gestoomde rijst.
t) Inlandsche vrouw, die geneeskunde beoefent.
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donker mager vrouwenfiguurtje in sarong en kabaya
stond daar. De moeder van 't zieke kind.
„Dag dokter, wilt u maar meegaan, dokter ". Ze
zag er verlept, afgetobd uit. Toch was ze nog jong,
niet ouder dan vijf en twintig jaar zeker; een vroeg
getrouwd vrouwtje, nu moeder van vier kinderen.
Terwijl van Maarel achter haar ging, zag hij drie,
vier vrouwen, drie inlandsche en een Europeesche,
wat alleen aan haar witte kabaya te merken was, uit
de achtergalerij sluipen, weg 't trapje af naar de bijgebouwen, zeker bezoeksters, die naar het zieke kind
kwamen zien. Hij zou 't straks zeggen: geen visites,
maar hij wist wel, dat 't toch niets gaf. Zij knoeiden
altijd achter zijn rug, dat wist ie. Die wijven hadden
natuurlijk weer bij 't kind zitten bidden, en masseeren en misschien doepat gebrand, ja waarachtig, hij
rook 't, maar hij zou zich niet kwaad maken, dat gaf
niets -- bereikte je niets mee!
Door 't smalle gangetje, kwamen ze in 't achtergalerijtje, waar een groote etenstafel bijna de ge
ruimte besloeg. Jopie en Kareltje, de oudsten,-hel
zaten hier op den grond te spelen en krijschten met
schelle stemmen. Een kleintje, dat pas liep, stapte
langs de stoelen en achter haar hurkte baboe met
een bord pap, waarvan deze telkens handig een lepel
vol voor kindjes mond bracht, al schudde dit ook
van ,,Neen, ik wil niet ". „Ajo Nonnie, soet", vleide
baboe, even haar Hollandsch luchtend, toen dokter
binnenkwam.
Van Maarel stapte met de moeder over het speel-
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goed op den grond heen naar het ziekenkamertje.
Een klein benauwd hokje, waar Lietje van drie jaar
op bed lag.
,,Zoudt u nu eerst eens het raam open willen
doen? Ja, de jalouzieën ook op, 't is hier te donker." Terwijl de moeder deed wat hij vroeg, ging hij
bij Lietje's bed zitten en nam haar slap bruin handje.
Wat zag dat peuzeltje er uit! Zoo bloedeloos en onverschillig. Soms sloeg ze 'r oogjes op en sloot ze
weer, verschrikt door 't licht.
„We zullen haar bed omdraaien, mevrouw, dan
ziet ze niet in 't licht. Kunt u ?" Samen keerden ze het
kleine ijzeren ledikant zóó, dat het kind nu met het
hoofd bij 't raam lag.
,,Wilt u ook die doepa*) verwijderen, alsje
-blieft?"
„De doepa ?" zéi 't vrouwtje verschrikt, „àl dokter, al weg !"
„Zoo, hm, ziet u," zei hij, terwijl hij Lietje's pols
voelde. ,,Die lucht is niet goed voor d'r en ook geen
menschen hier laten -- rust moet ze hebben." Hij
begreep dat alles wat hij deed het tegenovergestelde
was van wat de doekoen bevolen had, die licht en
lucht had buitengesloten en de kamer benauwd had
gemaakt met den doepa-walm. Hij beschouwde Lietje
nog eens aandachtig en 't kind, als voelde het dit,
sloeg 'r oogen op en hij zei zacht: „Dag Lietje, ken
je dokter wel?" Lietje's lippen zeiden zacht ,,ja ". -Naast de deur gilden op eens Jopie en Kareltje.
*) Doepa = wierook, gemaakt van hars.
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„Adoe ! leelijkèrt, jij bangsa !" *) De moeder ging
naar de deur. „Ajo stil dan, jullie niet kibbelen, stil
dan !" „Hij zèg aap !" schreeuwde Jopie.
,,Nie waar, mag wel stroop, hè ma ?" „ja, ja, neem
maar, zeg dat Amat jullie geeft." Van Maarel had
Lietje's temperatuur opgenomen. Er was hier niets
te doen dan rust geven en diëet houden. Kon hij
Lietje maar meenemen naar zijn eigen huis als hij
getrouwd was, dan zou hij zooiets kunnen doen.
Zoo'n kindje weer langzaam opkweeken in een fris sche en luchtige kamer, weg uit die benauwde atmosfeer en ver van de kijvende broertjes. Maar dat
ging nu niet. Er zou geen toezicht zijn als hij uit was.
Hanna.., och, weg met dat denkbeeld. Geschrokken van zichzelf, ontevreden stond hij op en ging
naar de moeder toe, die bij het raam stond te schreien

met 'r handen voor 't gezicht.
„Kom, kom ", zei hij zacht, „waarom doet u dat?"
„Is mijn eigen schuld, Lietje... zoo ziekis", snikte
ze met afgebroken woordjes.... ,,Is mijn eigen
schuld !"
„Waarom?" vroeg hij zacht, „hebt u haar iets laten
eten misschien, roedjak ?"
„Nee... o, is... mijn eigen schuld !" snikte ze
door.
Van Maarel nam 'r hand en sprak 'r toe. „Wees
nu eens kalm en zeg 't me maar, kom, ik ben immers
de dokter, die mag je alles zeggen ... kom, en stil
nu een beetje 't is niet goed voor Lietj e als je zoo
*) Bangsa = schelm.

KOLONIAALTJE. I0

S

huilt." Hij duwde haar zacht op den stoel bij 't raam
en boog zich over 'r. „Kom, waarom is 't uw schuld?
Zeg 't me maar ?" Maar ze zweeg, en droogde ver
tranen en snikte nog met kleine korte snik--legn'r
terwijl
ze haar zakdoek in een balletje frommelde,
jes,
„Heeft misschien Minah uit de kampong een middeltje gegeven, daoen-daoen ?" *)
„Neen," schudde haar hoofd en de tranen kwamen
weer, haar lip begon weer te trillen. Even keken 'r
zwarte oogen den dokter onderzoekend aan... hij
wist toch van Minah uit de kampong, hij wist van
daoen-daoen en vond 't misschien zoo erg niet.
En toen, tot openhartigheid uitgelokt, schreide ze
opeens: „Ik heb geen slamatan gegeven, toen wij
hier in 't nieuwe huis kwamen, ik had er geen geld
voor en de bedienden voorspelden wel, dat een van
de kinderen ziek zou worden en nou is Lietje zoo
ziek, zoo erg ziek en misschien nooit weer beter... !"
,,Zoo," zei van Maarel, ,,zoo, is het dat !"
Hij troonde haar mee naar de achtergalerij. Lietje
lag lusteloos weer met 'r donker hoofdje op zijde en
hij sloot voorzichtig de deur. Daar in 't achtergalerijtje lepelden Jopie en Kareltje uit hun glas „stroop"
roode limonade; 't kleintje had den laatsten stoel
bereikt. van 't galerijtje, en baboe was achter haar
aangeschoven met den laatsten lepel pap. ,,Ajo
Nonnie soet i "
Terwijl hij zijn recept schreef voor Lietje, zei hij
„Kijk eens, mevrouw, u moet u dat niet zoo aan*) Daoen-daoen = inlandsche kruiden.
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trekken, maar ... U kon wel eens gelijk hebben. Ik
heb 't meer gezien dat van een slamatan.. . *) 't gebeurt wel eens, (drommels, wat zat hij te liegen, maar
't moest om Lietje), en nu kunt u immers nog best
een slamatan geven, een flinke voor al de bedienden,
ik weet 't, dat kan nog véél helpen, alleen één vooraarde is er bij."
Zij keek hem verwonderd en vragend aan. Die
dokter toch zoo lief, ja! Hij spotte niet met haar, al
was hij Europeaan!
„Eén voorwaarde en dat is, dat u met Lietje precies doet wat ik zeg, zij geen inlandsche medicijn
krijgt, waar ik niet van weet en er niemand bij haar
komt dan u," — Hij bond het elastiekje om zijn
receptenboekje, en stond op,
Het vrouwtje sloeg 'r oogen neer. Dokter had het
dus toch wel gemerkt, lam was dat. Hij deed of hij 't
niet begreep, en ging naar de deur, maar baboe, die
jong was en wist dat ze mooie oogen had, kwam
met 't kleintje naar hem toe. „Zeg Toewan Dokter
daag !" Het handje van het kleintje werd naar van
Maarel's hand gebracht. „Dag", zei hij en draaide
zich toen gauw naar de deur en baboe, die dadelijk
begreep, dat deze jonge toewan dokter niet gediend
was van een toenadering, zette kleintje lang zoo lief
niet als daareven weer bij den stoel. 't Laatste restje
pap werd driftig op den lepel geschept en kleintje
voorgehouden, maar kleintje wilde niet en baboe
*) Slamatan = inlandsch feest, om den zegen voor iets af te bidden.
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zette 't bord neer en gaf haar een tik en kleintje
gilde het huis bij elkaar.
Van Maarel hoorde het gekrijsch in de voor
hij groette 't mevrouwtje en stapte in zijn-galerij
wachtend rijtuigje, dat dadelijk weer met hem heenreed den zonbeblakerden weg op. Als je 't maar
tegen kon gaan dat bijgeloof, dacht hij, maar
wat eraan te doen? Enfin, beter eens lamatan
voor de bedienden, dan dat Minah uit de kampong
't kind volstopte met medicijnen, waar hij niet van
wist!
Die baboe, wat een brutale meid! — lieve God,
heelemaal die omgeving in zoo'n klein Indisch huis!
Alles klein, bekrompen, zinnelijk en bijgeloovig. Nu
moest hij weer naar zooiets, naar het klerkje van de
administratie, ook arme menschjes, ja wel om meêlij
mee te hebben, maar wacht, hij zou eerst naar het
Residentshuis rij den. Dat was iets anders en ruimers.
„Hanna misschien zien !" bruischte het door hem
heen en, vlug zich voorover buigend, tikte hij den
koetsier op den rug... „Eerst naar de Residènan
Wongso." Het rijtuigje keerde met een vlugge zwaai
den zijweg in, 't was hier meer buiten, de kleine huizen aan weerskanten stonden op grooter afstand van
elkaar; een ruim uitzicht ontvouwde zich, zonnig en
fel, en de bergen rezen blauw tegen de lichte schitterende lucht.
In het getemperd licht der dichtgeslagen jalouzieën lag Amelie van Bossche in haar kamer op den
dokter te wachten.
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Ze wist anders wel wat ze tegen die kwellende
hoofdpijnen moest doen: doodstil liggen natuurlijk,
en alles donker en koel om 'r heen, maar nu had ze
Mary om van Maarel laten telefoneeren. 't Was een
goede gelegenheid hem te spreken; als dokter kon
hij allicht adviseeren, dat het voor iemand, zoo pas
uit Holland, als Hanny, slecht was naar een malariaplaats als Patjanoeloe te gaan. Misschien werkte 't
wat uit! Misschien! maar Hanny was koppig. Dat
was ze altijd geweest. Als ze eenmaal iets in haar
hoofd had, dan kreeg je het er niet gauw uit.
Amelie bevochtigde haar zakdoek nog eens met
een flinken scheut eau de cologne, die in een kristallen flacon in het handgat van haar lange „krossi
malas" stond en als ze den doek op haar voorhoofd
gelegd had, speelden haar blanke kleine handen
met de roze kwp.sten van haar paars zijden kimono.
Met gesloten oogen bleef ze liggen.
Ze kon het zich niet ontkennen, veel hinderde haar
den laatsten tijd. Hanny zelf, och neen, die was niet
tegengevallen. Die was, zooals zij 't kind altijd ge
niet zoo toeschietelijk als 'r andere kinde--kendha:
ren, niet zoo gemakkelijk als Richard, niet zoo gewoon en prettig als Mary; wel haar meest begaafde
kind, dat voelde ze duidelijk. Vreemd vèr had ze
eigenlijk altijd van Hanna afgestaan en toch, wat
hield ze niet van 'r! — Dat wist Hanna misschien
niet, wel, hoe zou een kind eigenlijk voelen, hoe een
moeder voor hem voelt? Nooit immers ... maar dat
Hanny's liefde en 'r verlangen om bij 'r ouders te
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zijn zóó klein was, dat ze zoo dadelijk maar met
Richard mee naar dat Patjanoeloe wilde, dat deed
'r toch verdriet, meer dan ze zeggen kon! Het pijnde
in 'r hoofd -- en het brandde even in 'r oogen van
tranen, die uit medelij met zich zelf opkwamen.
Zachtjes snikte ze door, met enkele kreuntjes er
tusschen van de pijn. 't Was wel heel stil in huis heel stil; zooeven was Hanna nog bij 'r geweest, ze
wist het wel, maar ze had zich maar slapend gehouden en toen was Hanna op 'r teenen weer weg gegaan. Zou 't kind nu geen meelij met 'r moeder
krijgen? Of egoistisch haar zin doordrijven? Egoïstisch ... dat woord had van morgen Rinke Diehl
tegen haar durven zeggen. Nu ze er aan terugdacht
voelde ze het weer als een scherp angeltje en de
hoofdpijn werd erger. Egoistisch! Wat matigde zich
de tegenwoordige jeugd toch al niet aan! Eigenlijk
hadden ze geen greintje waardeering voor iemand,
die ouder was, ouder en verstandiger! Je moest het
maar verdragen tegenwoordig. Het zou misschien
goed zijn, dat ze allemaal heen gingen, die zelf bewuste Rinke op reis en Hanny met Richard mee naar
Patj anoeloe. Een opluchting .... want ze moest het
zich zelf bekennen, heelemaal 'r zelf was ze niet meer
sinds Hanny en Rinke er waren. Ze waren zoo critisch, ze beoordeelden alles wat ze deed, wat ze toch
altijd als residentsvrouw voor haar plicht hoog had
gehouden: conversatie brengen in 'r kring, verbeteringen aanbrengen waar je kunt. Vroeger had ze er
plezier in gehad als er 'n fancy-fair op touw werd
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gezet voor een of ander liefdadig doel, en (dat was
altijd wel te vinden,) om eens flink aan te pakken,
aardige costuums te bedenken, nieuwe aantrekkelijkheden voor de kraampjes en tentjes. M'n hemel,
zij had daar nu eenmaal talent voor! Ze had er den
naam van. Men kwam bij haar als er zoo iets op til
was, niet alleen omdat zij de residentsvrouw was,
de hoogste van de plaats, maar toch ook wel, omdat
zulk werk haar werkelijk was toevertrouwd .... en
nu kwamen daar die twee jonge, heel jonge menschj es uit Holland en spraken er hun minachting voor
uit. Ja, Hanny had 't nooit ronduit gezegd, maar je
hoefde haar oogen maar te zien als er zoo iets was,
die zeiden genoeg en die Rinke Diehl, die zei alles
wat hem voor zijn mond kwam. Een burgerjongen
misschien, of wel zeker, al was hij een protégé van

Oma... maar je hadt meer zulke menschen in Holland. Eigenlijk gaf Indië toch wel een zekere soort
beschaving. 'n Artist was hij, zei Hanna, nu ja, onder dien naam kon je veel doen en veel zeggen. Misschien was 't ook wel zoo. Zij had daar geen verstand
van. Hij was immers zoo'n nieuwerwetsche kunstenaar. Maar toch wel eenvoudig kon hij soms zijn, net
een jongen soms en een lief gezicht had hij ook wel.
Neen, ze had geen bepaalde hekel aan hem; misschien dat juist daarom dat zeggen van egoïstisch :
„U is egoïstisch als u Hanny hier wilt houden, Hanny
moet 'r eigen leven leven" zoo'n pijn deed. Of waren
het de kleine steken, de schampere minachting, die
ze telkens voelde voor wat zij mooi vond? Zoo laatst
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met dat koperen bord, dat ze pas gekocht had, met
die Wajangfiguur er op. Ze had juist bij dien man nog
'n vaas besteld en een aschbak en daar bedierf Rinke
al 'r plezier. „Wie heeft de vent dat zoo laten verknoeien ?" had hij gevraagd en meteen had hij naar
een oud koper bakje gegrepen, dat de brenger ook
bij zich had, 'n ding alleen met een randje en daar
had hij mirakel over geschreeuwd zoo mooi als 't
was, dat oude, door de menschen vroeger zelf verzonnene en aan het nieuwe was niets goed, want je
zag dat er zich Europeanen mee bemoeid hadden,
menschen die geen begrip hadden van sierkunst.
Hij had doorgeslagen, neen maar !Ja hij wist niet, dat
zij het den man in opdracht gegeven had en hem de
teekening er bij geleverd had, misschien zou hij dan
zoo grof niet geweest zijn ... maar zeer deed 't.
Zeer deden al die kleine, kleine dingen, honderd op
'n dag. Ze moest het zich niet aantrekken, dat wist
ze wel, en in werkelijkheid, wat kon haar ook het
oordeel schelen, van jonge menschen, die immers
zelfs niets van Indië afwisten! Zij had toch meer on.
dervinding ! ? Al die waanwijsheid van tegenwoordig ... Dat Hollandsch spreken met de bedienden,
dat hinderde haar ook zoo. Enfin, in haar bijzijn had
ze 't nu verboden, beslist verboden. O, wat deed haar
hoofd zeer waarom dacht ze ook zooveel? Richard
naar zoo'n ellendige plaats en al die kleine dingen.
Dat 'r man haar dat nu ook niet bespaard had!
Eigenlijk was hij de schuld van alles. Er waren toch
controleurs genoeg, die hij daar had kunnen plaat-
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sen? Maar neen, Rick moest er heen en zou er heen,
koppig was ie, net als Hanny.
Ze keerde zich met het hoofd van het licht af, dat
door de jalouziereten heen kwam dringen, zacht en
goudwarm en sloot 'r oogen weer... daar hoorde
ze een rijtuig aanrollen. Zeker de dokter. Benieuwd
hoe hij zou zijn als dokter, niet zooals de vroegere,
dat had ze al gezien. Die maakte 'morgens ook visites bij de gezonden, om een praatje te houden, een
echte gezellige causeur was die, niets als medicus had
'r man wel beweerd, nu ja, maar een aardige prater
was ook wat, dat bond de menschen... .
Van Maarel kwam binnen na een zacht klopje op
de tochtdeur.
„Dokter !" zei Amelie mat.
,,Mevrouw !"
Zij vroeg hem zelf een stoel te nemen, en toen hij
bij haar zat, begon ze hem te vertellen van 'r hoofdpijnen, die zoo dikwijls kwelden, heele dagen soms
en de slapelooze nachten door. Ze verwachtte de
gewone vraag: „Maakt u het zich ook te druk? U
moest nu eens een poos heel rustig zijn," maar van
Maarel liet haar uitspreken en nog eens vertellen en
toen zei hij opeens:
„Wandelt u wel eens 's morgens ?"
„Wandelen?... Neen, wel ben ik in den tuin bij de
bloemen."
„Nu ja, daar geeft u aanwijzingen aan den tuinman, dan loopt u hoogstens een paar paadjes, maar
wandelen, echt beweging nemen vóór de warmte
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begint, dat doen de meeste vrouwen te weinig ..."
„Aha ", dacht ze, zeker een stokpaardje. Iedere
dokter heeft een stokpaardje voor de heeren
niet rooken, niet drinken, deze voor de dames, (vrouwen zei hij !) wandelen 's morgens.
„Geeft u mij maar wat, dokter, ik ben gewend aan
poeders ..." Ze liet hem het leege doosje zien, dat
naast 'r stond. Zij spraken nog wat samen en toen hij
wilde opstaan, vroeg ze het hem opeens: ,,Ik wou u
iets vragen .. , e ... is Patj anoeloe niet 'n gevaarlijk
klimaat voor iemand, die pas uit Holland komt ?"
Waar wilde zij heen! dacht hij. ,,Niet gevaarlijker
dan een ander, 't ligt natuurlijk aan de persoon .. .
maar waarom ?"
„Mijn zoon Richard is er geplaatst."
„Maar hij is toch al een poos hier, niet waar ?"
„Hij, ja, maar m'n dochter, de oudste die pas hier
is, wil met hem mee." Hij schrok even. Hanna weg,
met 'r broer mee .. .

„Dokter ", zei Amelie zacht en ze richtte zich wat
op. ,,U zoudt mij een grooten dienst kunnen doen... "
Ze aarzelde. Ze vond hem geen man om iets te
doen zonder eigen overtuiging, om eens 'n beetje te
helpen, maar er was geen ander middel.
„Wat kan ik voor u doen, mevrouw ?"
„Zegt u aan Richard, m'n zoon, dat ... e ... Patj anoeloe gevaarlijk is voor Hanna's gestel, dan weet ik
zeker, dat hij haar niet mee zal willen nemen."
„Maar, heeft Ha.. uw dochter," bijna had hij zich
versproken, ,,dan zoo' n zwak gestel? Mankeertze iets "?
KOLONIAALTJE,
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„Och neen, neen, zoover ik weet niet, goddank
niet, maar 't zou toch kunnen zijn als ze daar was...
nietwaar... ze zou malaria kunnen krijgen? Veel
menschen hadden 't toch daar, die jonge controleur
van Heel toch ook, enne ..."
Hij was nu opgestaan. Hij verlangde weg te zijn.
Nu nog mooier, van hem zou 't af hangen of Hanna
hier bleef of niet! Hij moest dat uitspreken! Neen,
dat kon hij niet ... 't Was tegen zijn overtuiging.
Hanna, die er zoo gezond uitzag, die leven wilde, dat
voelde hij wel, die weg wilde van hier, met 'r broer
mee misschien, om hem te bewaren voor dat, waar
zij over gesproken hadden laatst samen.
Amelie's stem klonk hem vaag en ver in de ooren,
terwijl zij hem verder uitlegde hoe lang zij Hanna
hadden moeten ontberen, hoe het altijd maar een
hangen in Holland was gebleven, hoe zij toch hier
ook schilderen kon, haar geliefde bezigheid, dat zij
zelve zóó niets aan haar kinderen had; daarvoor was
je toch niet moeder, om de kinderen ver van je af te
weten .. ,
En de gedachte drong zich bij hem op: Als je de
moeder helpt in haar plan, blijft de dochter misschien,
dan blijft ze blijft ze, dan kan je haar zien iederen
dag als je wilt, spreken zelfs en misschien langzamerhand... maar dat kon niet, 't was immers te mooi, te
hoog, te goed voor hem!
„Mevrouw," zei hij, „alles wat u daar zegt is
onzin .. .
„Maar dokter !"
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„Pardon, vat u dat woord niet al te streng op"
hij ging weer even zitten, .,ik meende, het is onzin
om al wat jong is aan banden te leggen. Kijkt-nig
u eens," van Maarel's stem werd weer zachter, zooals straks bij de schreiende moeder van Lietje, „uw
dochter komt uit een vol, werkzaam leven in Holland, en ziet zich ineens geplaatst hier in de gemak
wereld van een Indische omgeving en zij met-kelij
haar activiteit, met haar gezond gestel, haar jeugd,
ze heeft behoefte aan werk, aan ernstig werk, dat ze
hier niet vindt, neen mevrouw," want Amelie maakte
een gebaar van verwondering, „dat zij hier niet
vindt. Eigenlijk moest het u dankbaar stemmen, dat
u zoo'n dochter heeft... ik zou u raden: laat haar
gaan. Voor uw zoon is het toch een groote steun, hij
zal een prettig huis hebben door haar ..."
„Hij zal er later door trouwen, dokter, dat zult u
zien. Ik vind dat hij moest trouwen, dat is toch de
bestemming van ieder mensch Er zijn jonge meisjes
genoeg hier... Juist door dat meegaan van Hanna
zal hij de behoefte niet voelen naar een eigen thuis..."
Van Maarel zweeg weer; daar had zij wel gelijk
aan, maar nu hij dacht aan al die jonge meisjes hier
op de plaats, de meer of minder leege Schatjes,
Toeties, en Jopies, die 's avonds in het Casino en op
de Club de two-step en den cake-walk dansten, och
m'n hemel, wat zou zoo'n jongen vol werklust aan
zoo'n vrouw hebben? Hij had geen gelegenheid te
antwoorden, want van Bossche kwam binnen. De
kantoorzaken waren afgedaan. Hij had het dokters-
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rijtuigje het erf op hooren rijden en kwam nu zien
hoe het met de hoofdpijn stond, een hoofdpijn waarvan hij wel voelde de aanleiding te zijn, als hij dacht
aan de scène gisterenmorgen, toen zijn vrouw gehoord had van Richard's overplaatsing en, zijn stem
zoo zacht mogelijk makend, vroeg hij: „Wel kind,
hoe is 't er nu mee, wat zeg je van Maarel, zeker rust
houden ?"
„Mevrouw moet zich zeker kalm houden, resident,
niet opwinden over kleinigheden en dan in 't algemeen geregeld beweging nemen, wandelen ..."
,,Kleinigheden !" viel Amelie hem in de rede, het
wandelen negeerend, ,,noemt u dat kleinigheden, als
er twee kinderen opeens weggaan naar zoo'n malarianest als dat Patjanoeloe en dat nog wel door toedoen van mijn eigen man ?" Haar stem trilde van
de tranen, die weer kwamen. „Moederliefde wordt
I

maar genegeerd! Maar wat weten mannen daar
ook van!"
„Maar mevrouw," kalmeerde van Maarel.
„Och, u dokter, u weet het toch ook niet van
ouderlief de weet u niet! En mannen over 't geheel
weten 't niet, weten 't niet !" Zenuwachtige snikjes
smoorde, Amelie, in 'r met eau-de-cologne doordrenkt zakdoekje en de resident, wat verlegen
met den toestand, nam 'r hand, en troostte ook:
,,Kom, kom vrouwtje, wat neem je alles zwaar op."
Van Maarel schreef nog 'n receptje. Dat gebaar
deed veel zieken of ingebeelde zieken goed wist hij,
en hij zei zacht tot den resident: „Hier is nog iets
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kalmeerends voor mevrouw....", toen nam hij afscheid en ging, gevolgd door den resident, de in de
schemering gehulde kleedkamer van mevrouw van
Bossche uit.

„'t Is jammer dat mijn vrouw het zich zoo aantrekt,
zei de resident, toen ze in de voorgalerij waren, waar
door de neergelaten zonnezeilen weer die eigenaardige goud - gedempte zonneschijn hing over de tril
uitgespreide palmen, ,,en-lendchvursb
nu Hanny mee wil ..."
,,Hoe is 't met Mama?" 't Was Hanna zelf, die opeens voor hen stond. In een der zijsalons had ze zitten schrijven, dicht bij de kleedkamer van mevrouw
van Bossche. -- Op haar witte schoenen, met caoutchouc bekleed, was zij voor hen onhoorbaar geweest.
De scène, die mama gemaakt had gisteren na het
mededeelen van haar besluit, om met Richard mee
te gaan, had haar verschrokken. Een aanval van
hoofdpijn had zij van haar moeder nog niet meegemaakt, maakte dus meer indruk op haar dan op de
andere huisgenooten. Van Maarel zag het dadelijk

aan haar; ze was nerveus, ze weifelde misschien om
te gaan en misschien .. bleef zij als hij het uitsprak,
een zin .. een paar woorden, die duiden op een geschokt zenuwgestel van de moeder? Maar zij wachtte
op zijn antwoord en voor hij zich er van bewust was,
eigenlijk vergetende wat hij zeide door die diepe
rustige oogen, waarin hij waagde te zien, zei hij. „O
't gaat best, juffrouw van Bossche, een aanval die wel
gauw over zal zijn."

1
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„Dokter," zei Hanna nu wat opgelucht met haar
arm door dien van 'r vader en ze kleurde een beetje,
„dus, zegt u mij eens , .. u weet misschien, vertelde
u 't niet, Vader, daarnet? dat ik mee naar Patjanoeloe ga ...?"

Van Maarel boog het hoofd toestemmend.
„Nu, e... vindt u nu ook niet, dat moeder zich zoo
iets niet moet aantrekken? U hebt 't me zelf verteld,
dat het daar eenzaam is in Patjanoeloe. Rick heeft
daar niemand, is een huiselijk leven gewend. Ik kan
het hem daar toch zeker wat gezelliger maken !"
„Mama is bang, dat het er ongezond is, nietwaar
dokter, 't is er ook nogal malaria-achtig, daar heeft ze
gelijk aan. Dat er nu één kind van ons heen gaat is
al een heel ding voor haar, maar nu twee !" vulde
van Bossche aan.

„Het is er malaria-achtig," zei van Maarel, „maar
niet iedereen is er vatbaar voor."
,,Ik word niet ziek," zei Hanna met glinsterende
oogen en ze keek onder haar iets losgegane haarlok
'r vader aan en toen weer van Maarel — „neen, ik
word niet ziek."
„Christian Scientiste ?" vroeg van Maarel.
„Ik ben niets, dokter," zei ze, „alleen heb ik een
innerlijke overtuiging van sommige dingen... neen,
ik word niet ziek en Rick ook niet, maar er valt daar
iets voor ons allebei te doen, dat weet ik ook zeker .. .
en daarom wou ik mee, 't is geen opoffering voor me,
heelemaal niet, 't lijkt me heerlijk..." haar oogen
glinsterden weer blij. Van Maarel zag er kracht en
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jeugd in en diepte ... o iets benijdbaars. Wat was ze
frisch en open, goddank geen systeem of dogma
toegedaan... En nu ging ze weg, weg, was er niets
meer aan te doen? Hij zag naar den resident, wiens
oogen met iets heel teeders op zijn dochter neer
terwijl ze daar zoo enthousiast sprak en hij-zagen,
voelde het, de vader begreep 't, begreep, dat 't
meisje uit dit leege leven moest en het grootere, het
diepere in! Neen, aan den vader zou hij ook geen
bondgenoot hebben om haar hier te houden; en
trouwens, waarom zou ze blijven ? ! Om hem? Zij
dacht niet aan hem, en zag over hem heen naar die
groote werkzame wereld, naar de eenzaamheid, die
ze met Richard zou deelen, zij, zij daar! Hij zeide
dat hij gaan moest; andere patiënten wachtten. „O,
natuurlijk !" De resident wilde hem vooral niet ophouden. „Oppas ! laat het rijtuig van toewan dokter
voorkomen !" De kleine „oppas" daalde vlug onhoorbaar de marmeren trappen af, dadelijk trappelde
de hoefslag van het paard. Van Maarel salueerde,
maar Hanna stak hem de hand toe. „Dokter."
„Juffrouw van Bossche ", en toen vlug, even aarzelend, zei hij met een lach ook in zijn oogen: „ik bewonder u... dat u 't aandurft."
De druk van zijn hand was lang, innig en toen het
doktersrijtuigje het groote erf afreed, stond Hanna
daar nog bij de trap bij het half neergelaten zonnezeil, waarvan een diepe schaduw trede na trede neer
opeens scherp afgesneden door het brandende-viel,
zonlicht buiten. Er weifelde iets in haar, er was iets
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dat pijn deed en ze wist niet wat. Haar vader was
weer even in de kamer naar haar moeder gegaan en
toen ze in de kleine zijsalon, waar ze zooeven was
geweest, terug kwam, zag ze door het venster aan
den overkant van het tuinpad voor Rinke's paviljoen
in den zonneschijn een Klingaleeschen marskramer,
die zijn waren uitstalde voor Rinke. Een prachtig
donker type, een smalle hartstochtelijke kop met
fonkelende oogen onder een roode fez. Hij zat op
den grond, de beenen gekruist in de grijs en rood
geruite sarong en hij ontrolde voor Rinke's gretige
oogen diepkleurige zijden stoffen en dunne droomerige gazen en hij ontplooide waaiers en liet vreemde
kralen door zijn slanke, bruine vingers glippen. Achter hem hurkten de zweetende, half naakte, bruine
dragers bij de opgestapelde groote doozen die ze
straks weer langs lange zondoordrenkte wegen van
stof moesten torsen, zwoegende Javanen, die de slaven waren van dezen vreemden koopman. Hanna
vreesde, dat Rinke zich weer zou laten afzetten. Hij
had al een koffer vol met mooie lappen en beelden
voor Holland en hij was pas een maand hier! Ze ging
weer terug naar de voorgalerij en liep langs de rechtertrap naar het erf en toen Rinke haar wit in 't witte
zonneglans zag aankomen, riep hij haar: „Hanna, ik
wacht je al! gauw, vooral voor dien man zelf!" De
man zelf, die deed alsof hij niet begreep hoe hij bewonderd werd, maar dit wel wist als ijdel Arabier,
keerde zijn donkere oogen naar Hanna en toen zij
dichterbi kwam, legde hij zijn hand op zijn hart en

KOLONIAALTJE. 12 L

eerbiedig zijn oogen neerslaande, neide hij zacht in
het Maleisch: „Ik groet u, schoone jonge vrouw, uw
oogen maken mijn dag goed."
„Wat zegt hij ?" vroeg Rinke, terwijl hij een stoel
voor Hanna aanschoof in zijn voorgalerij, waar hij
ook plaats had genomen om de waren te zien.
„Een bekende vleierij," zei Hanna „hij denkt,
geloof ik, dat ik van hem koopen zal." En 't was
ook aanlokkelijk. De koopman hield met zijn fijne
vingers de roode zijde omhoog, die als oude wijn
neerstroomde in gebroken plooien en de parels,,
die hij in de andere hand hield, waren blank als zijn
tanden toen hij lachte en Hanna met zijn fonkelende
oogen van verleidelijk Oosterling aan durfde zien.

,

Met zware buien was de Westmoesson over het
'land gekomen, met zware buien en schitterende zon
verjaagd werden door donkere-lichten,dwr
wolkenbergen, aandreigende boven de druipende
boomen. Van uit het kleine controleurshuis kon
Hanna ze juist zien aankomen om den bergtop, die
ver weg boven de lage kamponghuizen en de klappertuinen aan den overkant van den weg omhoog
rees. De avonden waren een ware strijd geweest met
de zwermen larongs, die als een gordijn neervielen
in huis. Om de aangestoken lampen verzamelden de
witgevleugelden zich als reusachtige ballons, die
daalden op tafel, op stoelen, langs de witte muren en
ze waren alleen te vangen geweest in kommen met
water, die Sastro en Kokkie overal neerzetten waar
een lichtplek was; daar dreef dan dadelijk de witte
vettige massa in, maar andere zwermen wolkten weer
.aan en vulden de voor- en binnen- en achtergalerij
weer met hun al maar zich ontplooiende ballonnen.
Maar dat was alles in het begin geweest. Nu hadden
de regens zich gezet, zij vielen gestadiger en rustiger.
De groote beweging was uit de lucht, de insecten
waren uitgeraasd, de landen buiten lagen tot den aan
bereid. Richard en Hanna zelven ondervonden-plant
iets dergelijk rustigs als de natuur gaf. Zij waren
hier te Patjanoeloe nu bijna vier maanden en raakten
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met de omgeving vertrouwd. Het huis was klein,
maar het had hun toch veel werk gegeven er wat ge zelligheid in aan te brengen. Van Heel, die hier dood .ziek vandaan gegaan was, had het zich in de eenzaam
niet prettiger gemaakt door tenminste zorg aan-heid
zijn huis te besteden. De meubelen, die zij er gevonden hadden, door hem noodzakelijk achtergelaten,
waren maar weinige geweest; het geheel zag er kaal
-en nuttig uit. In iedere kamer een kast, een tafel,
een paar stoelen, een „knaapje" in de binnengalerij alleen een groote schrijftafel, een stoel, een
kakimono, zwart met goud aan den muur, in de ach
een etenstafel en een kleinere, in de voor--tergalij
galerij zoo goed als niets. En nu stond het er in dat
eerst zoo sombere huisje vol lichte, prettige breede
rottan- stoelen, waarvan een enkele, om de heeren
niet te plagen, met een kleurig kussen bekleed, vol
donzige chevelures en bronzen Begonia's. In het
binnengalerijtj e was een touwkleurige lambriseering
aangebracht. Rick's schrijftafel in den hoek bij 't
raam, een boekenkast met groen gordijn, een theetafel, een salonlamp, bruine etsen tegen den wit Be pleisterden muur en Hanna's hoekje van lage tafel
en gemakkelijke stoelen, waar ze las en werkte, zoo
was dat alles binnen een paar weken veranderd in
,,een paleis'', zooals Richard het noemde. De drie
kamers, die grensden aan de drie ruimten, voor -,
binnen- en achtergalerij,waren slaapkamers, een voor
den logé, den gast, die soms, doortrekkend, bij den
controleur moest verblijven. Klein, heel klein was
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het huis en ook het erf rondom met de gebouwen,
het was alles miniatuur, maar als Hanna's s morgens
door haar huis liep, had ze een ruim gevoel. Het was
hier alles sterk en goed, het was hier geen klein omlaag halend leven vol kleinzielig gebabbel. Och, er
waren hier geen Europeanen, tenminste bijna niet,
alleen een boschopziener met zijn vrouw en tante, en
verder de administrateur en de employé's van de
dichter bijzijnde suikerfabriek, overigens waren het
hier inlanders, orang tané, kleine landbouwers en
het volk, dat op de fabriek werkte en een paar inlandsche ambtenaren. Ja, daar had zij vrienden onder
gevonden! Zonder den regent en diens dochters zou
het toch heel eenzaam geweest zijn, want Richard
was veel op tournee, hoewel.. Tante Riet mocht ze
ook niet vergeten! Die goeie Tante Riet, had ze ooit
van iemand zoo'n groote koninklijke hartelijkheid
gekregen als van die kleine bruine Tante Riet, dat
onaanzienlijk oude nonna'tje, met 'r levendig donker
gezichtje? -- Den eersten dag al was Tante Riet op
haar tikkende stofjes binnengestapt. „Kom maar
dadelijk kennis maken, hoor," zei Tante Riet, ,,zeg
nu maar wat ik brengen kan of wat ik doen kan,
klamboes naaien, kan, best hoor of wil ik koken voor
je ?" Hanna had dadelijk gevoeld, dat dit geen
nieuwsgierige albedoener j was, maar de drang om
te geven, te geven, te geven van het kleine tengere
menschje en nu wist ze het ook, dat Tante Riet zóó
was. Zoo was ze voor haar neef, den boschopzichter,
die ze met nog meer neven en nichten had opgevoed,
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omdat hun moeder gestorven was, zoo was ze voor
diens vrouw en de kleine kinderen, die altijd om en
nabij Tante Riet waren en zoo was ze voor de geheele omgeving. Elke inlander kende „Nonna Riet ".
Ze was niet alleen goed, maar dat wist Hanna nu,
ook verstandig. Een innerlijk gelukkig, harmonieus
menschje. Tante Riet was gegroeid voor Hanna in
die vier maanden, maar toch schreef ze niet meer
over Tante Riet naar huis. „Daar had je 't al !" hadden ze haar gewaarschuwd, Mama en Mary, als ze
met zulke menschen omging, dan zou ze heelemaal
achteruit gaan; ze zou het eens zien, binnen een jaa.I
ak ?" had
verindischte ze." „Houd je al van Roedjak
Mary in 'r laatsten brief gevraagd. Daar zal Tante
Riet je toch zeker wel eens van laten smullen i " Neen,
over hààr zweeg ze dus, ook sch reef ze niet veel meer
over haar vriendschap met de regentsdochters, want
Mama had al gewaarschuwd: „Pas op! maak ze niet
te vooruitstrevend
dan worden het tweede Kar tini's. 't Mag nu wel heel goed en hoog zij n voor
Javaansche adellijke meisjes zich vrij te maken, maar
wees jij er maar niet debet aan; 't volk ziet zoo iets
niet graag. Ik weet 't. De ondervinding heeft mij
geleerd. Wees vriendelijk en zoo voorkomend als
je kunt, maar houd je afzijdig van eenige inmenging
met hun zoogenaamde geestelijke ontwikkeling. Je
hebt er alleen maar verdriet en teleurstelling van." -Dus ook over haar lieve Siti Ranana en haar aardig
zusje Si Koemo, dat ze teekenles gaf, schreef ze niet
dan zeer oppervlakkig. De brieven gingen dan over
--
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Richard's werk over haar dagverdeeling en over
Sastro, Sastro, dien Mama zoo goed was geweest
mee te geven naar het eenzaam Patjanoeloe, waar de
menschen niets dan Javaansch spraken, een taal, die
Hanna nog maar voor een klein deel verstond. Nu
Sastro deed waarlijk goede diensten en, Mama moest
het eens weten, hij sprak Hollandsch niet hen, met
Richard en haar! — Sastro was een echte zorg, hij
dacht aan alles en telkens moesten zij en Richard het
bekennen, hoe lief het toch van Mama was geweest
hem af te staan. Hanna voelde zich omringd door
prettig gestemde geesten, door menschen, die haar
genegen waren. Hoe kwam het toch, dat die van
Heel zich hier zoo eenzaam gevoeld had? „Kon hij
toch eens even zien hoe dat ongezellige hokkerige
huis van 'm er uit zag !" had Richard laatst gezegd,
„wat zou de man opkijken !"
Het was vandaag weer de dag van de Kaboepatan.
Hanna pakte een paar boeken in haar leeren documententasch, die ze aan Siti Ranana beloofd had.
Zoo werden ze niet nat tenminste. Buiten ruischte de
regen als een orgel. Richard had een reiswagen besteld voor zijn bruggeninspectie -- hij vreesde hoog
water, en, langs de regentswoning rijdende, zou hij
Hanna daar afzetten — Noch het getrappel der vier
paarden, noch het knallen van de zweep drong door
het zware regenruischen door. Sastro kwam melden,
dat de reiskoets voor was.
„De wagen is er, Rick! Ben je zoover klaar .
riep Hanna naar Richard's kamer, en door het ge
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weldig leven heen, hoorde ze toch zijn antwoord : ,ja,.
ik kom!"
Sastro wachtte buiten met twee groote, papieren,
schermen, die een dak vormden van de huistrap tot
den geheel zwart bezeilden wagen. Een rond gebogen zwart zeilen kap glinsterde in het nat; een schuin
zeil, om de beenen der reizigers te bedekken, was
met haken opgetrokken, zoodat de inzittenden nauwelijks naar buiten zouden kunnen zien. De koetsier
en looper waren beiden in zwart zeildoek gehuld,
zoodat alles zwart zou geweest zijn, zelfs de paarden,.
hadden de kakelbonte, houten hoeden van koetsier
en looper hun heftige kleuren niet daar tusschen
geworpen. ,,O Rick! hoe komen we daar door !" zei
Hanna, toen ze den spiegelenden weg zag, en hun
erf, dat blank stond.
„Sastro heeft voor ons gezorgd, kijk maar, je kunt
er heelemaal droog komen, zelfs zonder natte
voeten !"
Werkelijk had Sastro een plank gevonden, die als,
brug dienst deed van de trap naar het rijtuig. Hanna
pakte 'r rokken bijeen, en liep, zoo vlug ze kon,
onder Sastro's regenschermen, over het brugje naar
het rijtuig, waar't loopertje het schuine zeil weer ophield, om het vlug weer toe te haken, toen ook.
Richard er in was. Toen knalde hij met de zweep
en z'n stem krijschte --- krri-krri! en dat krri-krri.
hield aan, kleintjes scherp, tegen het zware geluid.
van den grijzen regen, het erf over, den weg langs,
waarheen de paarden schichtig met een ruk aanzet-
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ten. Het loopertje schreeuwde en sloeg, en verdween
dan weer achter op het rijtuig, waar een bankje was,
en kwam een oogenblik daarna, als de weg wat steeg
weer te voorschijn, roepende en gillende zijn krrikrri ! De paardjes draafden voort, twee in de boomen
van het rijtuig, twee er buiten; de bij -de-handsche
liepen soms schuin op den weg, de koppen naar binnen, koppig tegen het getrek van den koetsier in. En
al maar zong en bruischte de grijze regen zijn sluier
neer, zoodat de huisjes met de rieten daken, en de
dichte boomen rondom in een mist stonden van zilver
gedans.
Door de opening van het onder- en bovenzeil keken
Hanna en Richard naar buiten en Richard wees
Hanna met zijn vinger boven het zeil uit in de richting, waar flauw de hooge schoorsteen van de suikerfabriek Garol tegen de lucht rees.
„Kijk, daar warempel bij de fabriekslanden, daar
staat de paddi al mooi! Hadden ze bij ons daar ach
ook maar op tijd gezaaid !" 't Was hetzelfde als-ter
op zijn vorige standplaats. Het volk gebruikte den
goeden tijd niet, zaaide te laat, dan verregende de
grond. Maar hier kwam er het verzet nog bij tegen
de opbrengst voor de paddischuren. Uit de stukken
van Van Heel had hij opgemaakt, dat er nergens
uit den omtrek aan de gemeenschappelijke schuur
was geleverd, die in tijd van nood rijst moest opbrengen. Het volk begreep 't niet, of wilde 't niet begrijpen en dwang kon er niet op uitgeoefend worden.
Want alles wat zich liet aanzien als dwang, belastin-
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gen door het gouvernement opgelegd, eischen van
particuliere ondernemingen, werd door den orang
tani beschouwd als de straf voor het niet leveren aan
die lastige gemeenschappelijke rijstschuur.
Morgen brengt de ouwe Krom o uit Doerian de kippen. Misschien kan je met hem nog eens praten,"
zei Hanna zoo hard mogelijk tegen den regen in.
Ja, die oude Kromo! Die had wel invloed bij het
volk, dat wist hij maar die ouwe was zelf koppig.
Enfin, in alle geval, hij zou 't probeeren. -- Na z'n
eerste bestuursjaar een goede oogst voor de vrije
landbouwers en de paddischuren vol! Kan je begrijpen ! Dat zou te mooi zijn !" Richard lachte in zichzelf Hanna wilde juist vragen waarom hij lachte,
toen de dienstwagen met veel geschreeuw van den
looper den hoek omdraaide van den weg. Een groot
vierkant veld lag voor hen, de aloon-aloon, waar in
het midden, omgeven door een hekje, de wachter
stond van de desa, de groote machtige waringin,
waaronder het volk pleegt te wachten, dat bij den
regent wenscht toegelaten te worden.
De paarden draafden langs den weg naar het uitgestrekte erf van de Kaboepatan, die, ver verscholen achter de omringende muren, als een breed pilarenhuis zich uitstrekte onder het blauw pannen dak.
Met een ruk en een terugtrappen der paarden stond de
zwarte glimmende wagen voor de regentswoning stil.
„Nou, dag broertje. Wordt 't laat, denk je ?"
,,Voor donker ben ik zeker niet thuis Han, maar
voor het avondeten toch stellig wel. Nu, dag !"
KOLONIAALTJE.
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Hanna was onder het zeil uitgekropen. Er stonden
bedienden klaar met regenschermen en droog kwam
ze dus binnen.
Dadelijk omvatten haar twee tengere armen, en
haar handen werden gepakt en gedrukt door dunne
vingertjes. Het waren Siti Ranana en Si Koemo, die
haar in de pendoppo opwachtten.
„Wat een moedige ziel!" zei Siti Ranana de oudste, met haar zachtdiepe stem, te zacht voor de groote
donkere schitterende oogen en Si Koemo, de jongste
klein en levendig betastte haar arm en schouder,
,,Neen, ze is heusch niet nat geworden. Als een hei
-liges
ze door den stroom gegaan !"
ik
voel
„Ja,
me wel zoo'n beetje als een heilige !"
lachte Hanna. „Kinderen, waar heb jullie die pracht
vandaan? ! " De drie meisjes stonden stil bij een grooten
koperen pot, waaruit de takken van een Bouganville
opstegen en weer neer deden stroomen hun vlinder
paarse bloemen. Het was een bouquet als-achtige
een paarse wolk nog grooter dan zij zelve. „Hoe mooi !'
zei Hanna weer zacht bewonderend -- ,,We hebben
ze gered, die mooie bloemen, vertelde Siti Ranana De
tuinman was aan het snoeien achter op het erf daar
hebben we die struiken staan van de Bouganville."
„0 ja, als het weer droog is zullen we je dat plekje
eens laten zien. Hanna, ik denk dat er wat te schilderen valt. Ja, het is wèl zoo, al schudt je van neen, dat
moet je mooi vinden !"
„Een vergezicht? Je weet wel, al is 't nog zoo
mooi, dat ik me er niet aan waag ! "
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„Neen! neen !" en Si Koemo's oogen schitterden
evenals die van haar zusje Ranana; de slanke bruine
handjes sloeg ze ineen, met de toppen naar elkaar
toe en ze zei ondeugend. „Het is een heel heel vies
plekje — modder op den grond, een oude boom staat
er, een pisang met gescheurde blaren, er is een oud
vervallen hokje en weet j e wat 't toppunt is... een
mesthoop! Het zal echt naar je zin zijn! Echt schilderachtig, nog veel mooier dan je slootjes en knotwilgen in j e eigen land!"
„Kassian ! We mogen haar niet plagen, "zei Ranana
en ze legde haar hand op Hanna's arm, en Si Koemo
kwam aan de andere zijde, en Hanna, die zich wel
graag door de twee plagen liet, werd als in triumf
door de 'groote pendoppo gebracht, en naar de kamers der meisjes gevoerd.
Telkens als Hanna in deze groote, koele vertrekken trad, was het, of er een weldadige rust over
haar kwam. Die rust kenmerkte trouwens de geheele
regentswoning, eigenaardig, omdat er in en om de
woning toch zooveel personen waren, de regent zelf,
de Radenajoe zijn vrouw, zijn vele kinderen, de tal
familieleden, de tallooze bedienden. Of de-loze
regent ook nog bijvrouwen had, zooals onder den
Javaanschen adel gebruikelijk was? Hanna had er
natuurlijk nooit naar durven vragen, hoewel zij met
Siti Ranana het onderwerp wel aangeroerd had. Ra
vader Raden Adipatih Sorio Wigono was een-na's
zeer vooruitstrevend, ontwikkeld Javaan, maar, zooals Richard haar verteld had, toch met duzend ban-
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den aan zijn adat gebonden. Eigenlijk vond Hanna
dit juist het aantrekkelijke in hem hij was zoo echt
de oud Javaan, de man, die verwant was aan de oude
Hindoebeschaving, meer nog daarbij behoorend dan
bij den Islam, daarom waren er ook al voorteekenen,
dat hij zich eens los zou maken van die adat, die traditie was van den Islam. Twee zoons studeerden in
Holland, zijn meisjes hadden de school bezocht.
Maar verder ging het ook niet, zij bleven nu thuis.
Siti Ranana, die achttien, en Si Koemo, die zestien
was, waren beiden „schoone Kaboepatangevangenen" geworden, die uit die gevangenschap alleen
verlost konden worden door hun echtgenoot. Hanna
wist, dat zij vreugde bracht in die stille levens, als zij
kwam om met Siti Ranana te lezen, en met Si Koemo
te teekenen; zij wist, dat de Donderdag een vreugde
voor de twee, die zij eerst bewonderd had-dagws
om haar fijnheid en gratie, en mooie, innige voor
zij nu allengs was gaan lief krijgen en-namheid,
leeren waardeeren. Zij stond hier opeens tegenover
een innerlijke schoonheid, die zij niet vermoed had;
zij leerde van Siti Ranana evengoed, eigenlijk meer
dan Ranana van haar. Nu verlangde ze weer de vorderingen te zien, die de meisjes gemaakt hadden bij
een ontwerp, dat dienen moest voor een boekomslag.
Ranana had hier de leiding, Si Koemo de uitvoering.
Het boek, dat de inhoud zou worden, was een
manuscript van een jongen Javaanschen geleerde
Raden Mas Widorio, een kenner en onderzoeker van
cle oude Hindoetempels, voornamelijk van die, welke
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over het geheimzinnige verlaten Diënggebergte verspreid lagen. De regent was zijn pleegvader en aan
hem wilde híj het manuscript opdragen, want ook
Sorio Wigono was een zoeker en peinzer op dit gebied.
„0 Hanna, we zijn zoo opgeschoten !" zei de kleine
Si Koemo.
„Zeker een heerlijk werk ?"
,,Ja, dat is 't," zei Siti Ranana, ,.kijk, daar ligt 't
voor je op tafel. Soms verlang ik er naar dat het af
is, alleen om vader's gezicht te zien, en dan weer
vinden we het allebei jammer, hè Mo, dat het af zou
zijn ?"
Hanna boog zich over een groot wit vel, waarop
het ontwerp in details geteekend werd.
„Dit is de titel, wees Ranana met haar smallen
bruinen vinger, waarvan de blanke nagels wel gepolijst leken, gaande langs Javaansch schrift, voor
Hanna onleesbaar. „De trappen van Boeddha" —en
toen Hanna haar vragend aanzag, want dit boek zou
immers over Hindoetempels handelen en niet over
Boeddha, ging ze eerst een beetje schuw om haar
wijsheid, toen langzamerhand algeheel weg in het
visioen van dien ouden prachtigen tijd voort . .
„De Boeddhatrappen, zoo worden ze genoemd
door ons Javanen, — die nu bijna onvindbaar zijn,
verbonden eens eeuwen geleden de drie bergen:
Mendjer, Tjebong en de Diëng, zij klommen reeds
op bij Wonosobo en ook van de andere zijde van Java,
uit het Pekalongasche, kwamen de trappen — ReuKOLONIAALTJE.
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zentrappen waren het, soms wel een meter breed
en voorzien van steenen leuningen. Overal verspreidden ze zich langs alle kanten van het gebergte, zoodat het volk gemakkelijk de tempelstad
naderen kon. Een ware stad van tempels moet het
geweest zijn, Hari-Hara heerschte daar, de dubbel
God Ciwa-Wishnoe de verdelger-onderhouder.
Dit, en ze wees in den hoek, waar voor Hanna mooie
maar onbegrijpelijke figuren geschetst waren, is de
Sjanka de stralende schelp, symbool van Wishfloe, dit hier is een vlammenbundel, het symbool van
vuur, vernietiging en het leven brengend element
dus attribuut van Ciwa."
,,Hoe mooi! o Siti hoe mooi, en wat is dat, een
sage ier ?"
„Dat is een Makara, ja, een legendarisch dier, een
olifantzeemeermin; zie je, die Makarafiguren komen
in de hoeken van het bovenblad. De open muilen
naar buiten en de bloemtrossen die er uit vallen.
„Bloemtrossen uit een olifantsmuil ?"
,,Ja zeker, al die Makarafiguren hebben dat, soms
zitten er ook vogeltjes in den bek de trossen had
ik nu gedacht als lijst en de vischstaarten tegen
elkaar, hier.. vormend in het midden een ornament."
,,Kijk, zei Si Koemo, zoo !" Ze legde een ander
papier onder Hanna's oogen, waarop de twee Makara
gestyleerd waren.
„Maar, jullie zijn bollebozen !" zei Hanna warm,
„echte sierkunstenaars," en ze bewonderde van harte
en Siti Ranana en Si Koemo, mede gebogen over haar
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geliefd werk, genoten van haar hartelijk medeleven.
,,Heeft kleintje 't niet mooi gedaan, Hanna ?"
vroeg Ranana, met den arm om haar zusje.
„Knap !" zei Hanna.
„Maar zij verzint 't !" zei de kleine Si Koemo, en
als ik van jou niet had leeren teekenen, dan had ik
er niets van terecht gebracht, hoor."
„En wat vindt de schrijver van 't boek ervan ?"
„Wie? Mas Widorio ?"
Hanna knikte, en ze keek peinzend naar de twee
zusjes, die tegen elkaar geleund stonden, fijn en tenger in hun witte, met breede kant omzette kabayas,
en hun bruin blauwe sarongs, die hen omvatten als
kokerrokken. ,.Mas Widorio? !" vroeg Ranana, en
Si Koemo lachte, „Mas Widorio, maar Hanna, hoe
zouden we dat weten ?"
„Heb je er dan niet met hem over gesproken? Hij
heeft 't jullie toch gevraagd ?"
,.D ja! maar langs een omweg ", zei Ranana glim
„natuurlijk door Mama wij spreken hem-lachend,
niet."
,,Wij spreken immers nooit een j
zeide Si Koemo. „Dat is tegen de adat ! "
,,Alleen met Europeanen, daar spreken wij wel
mee! Daar vindt vader niets in !" zeide Si Koemo. --,,We mochten er laatst den heelen avond bij zijn,
toen die ingenieurs hier waren, en ook, toen je broer
laatst die zeeofficieren hier bracht, weet je wel, Ra?
Toen hebben we wat afgepraat ! Maar, o wee, als er
een van ons eigen volkje komt, dan moetende meisKOLONIAALTJE.
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jes naar hun kamers." Si Koemo's gezichtje stond
vroolijk. Zij spotte met die oude, verroeste adat. Siti
Ranana keek ernstig. Hanna zag iets in die donkere
oogen fonkelen, dat haar ontroerde.
,,Kom", zei Ranana, en ze vatte Hanna's hand, ,,laten
we toch aan het werk gaan, we verpraten onzen tijd."
Buiten de kamers der meisjes zaten in een omgaande breede galerij de batiksters. Drie priajidochters, die onder leiding van Ranana oud Javaan
patronen batikten. Het viel Hanna op hoe-sche
schilderachtig de drie jonge vrouwtjes daar zaten op
de geelgrijze mat, die een stillen ondergrond, en het
gordijn van grijzen regen buiten, dat een nog stille
achtergrond gaf; hoe ze daar mooi neerzaten,-ren
rustig werkend achter haar hooge penggawangan,
waarop het lijnwaad vast gestoken was, met de
koperen pannetjes, waarin de batik kookte, de kom
foortjes, waaronder de houtskool brandde, de blaaspijpjes, waarmede ze het aanbliezen. Ook het proces
van het batikken had zij met belangstelling gevolgd
en zoowel de drie hoofdendochtertjes als Ranana
zelf spitsten zich altijd op Hanna's aandacht. Vier
paar schitterende donkere oogen werden nu weer
tot haar opgeslagen en het lijnwaad van degeen, die
het dichtst bij zat, werd dan ook iets van het hangrek geheven, om haar het patroon te laten zien, dat
met de donkere was, nu duidelijk geteekend was op
het witte doek — maar Si Koemo, die teekenles
kreeg vandaag, liet haar niet lang tijd tot kijken.
„Kom nu, ons stilleven wacht met ongeduld !"
-

137
„Ik zie er zoo graag naar", zei Hanna onder het
klaar zetten van de teekenezels. ,,Jullie hebt allen
zoo'n rustige bezonken manier van werken, die wij
Westerlingen meestal missen."
„Zijn wij wel eens niet te rustig, te weinig handelend, naar jullie zin? Te laksch ?" vroeg Si Koemo.
„Jawel, daar ergeren wij ons dikwijls aan; in
sommige gevallen, als er eens iets vlug moet gebeuren, is die bedaardheid hinderlijk, maar over 't
geheel maakt het jullie leven veel mooier dan het
onze. Daar is hier iets in de Kaboepatan, dat me
weldadig aandoet, Mo! Ik geloof, dat ik misschien
ook zoo zou worden als jullie, zoo gelijkmatig, zoo
beheerscht, zoo..."
,Ingeslapen ? !" lachte Si Koemo. „0, Hanna,
meen je 't heusch, datje dit leven in de Kaboepatan
prettig zoudt vinden! Nu, voor zoo'n keertje vind je
't aardig, maar als j e wist, dat j e er in moest blij ven,
KOLONIAALTJE.
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tusschen die muren, tot je trouwde, zooals wij, dan

zou je wel al die rust zoo mooi niet vinden."
„Natuurlijk, daar heb je gelijk aan, dat zou ik
ook niet willen, mijn vrijheid missen, maar Mo, er
is toch veel moois in jullie leven zoo. Ik vergelijk 't
nu met dat, waar ik pas van daan kom, het leven van
mijn zuster en haar vriendinnen, hier in Indië, dat
leven is vrij, maar het is arm, arm en leeg, en dat
van jou en Ra? Dat is niet leeg, jullie, die samen met
je vader het oude Java en zijn kunst bestudeert, Siti,
die het batikken weer ophaalt, die de kleine kampongmeisjes les geeft o, jullie hebt een mooi
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leven... Houd eens 'n schietlood, je vaas is scheef."
Ze teekenden allebei, om tegen elkaar op te wer
een koperen vaas, een kris en een zijden lap-ken,
daaronder.
Si Koemo hield 'r schietloodje, en beiden werkten
een poos stil door, zonder een woord te spreken.
Zachtjes kwam Siti Ranana binnen, achter haar
een bediende, die een blad droeg met kleine kopjes
koffie, waarvan de geur Hanna tegemoet kwam -- en
toen de twee teekenaressen bediend waren, ging ze
weer zachtjes heen, naar de batiksters in de zij,galerij, naar haar tien kleine kampongmeisjes in de
achtergalerij, die op haar leitjes schreven, en haar
mooie oogen lachten door het geheele huis, en gaven ieder wat goeds mede voor den geheelen dag,
zelfs de arme koopvrouwtjes, die buiten onder de
afdaken der bijgebouwen in de galerijen zaten, om de
Kaboepatan te voorzien van vruchten en hout en
groenten. Den ganschen morgen bleef de regen
ruischen, en gleden de geluiden gedempt heen, de
even oplevende stemmen der schoolkindertjes, de
lach van een batikster, de kloek van de driftige,
kalkoensche hanen, die op het erf onder de boomen,
ondanks den regen, liepen rond te pikken . .
Tegen één uur kwam de Raden-Ajoe binnen om
Hanna nog even te zien, voor zij heen ging en het
teekenwerk te bewonderen. Hanna voelde altijd een
lichte gene als de voorname kleine figuur van de
regentsvrouw binnenkwam, want er was dan geen
::kwestie meer van vlot Hollandsch spreken; de meis-
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jes spraken Javaansch met haar moeder en bewezen
ook opeens de verplichte hormat; ze brachten de
sembah als de Raden -Ajoe langs haar ging en ook
de batiksters daarbuiten staakten het werk, bliezen
hun waspijpjes even aan om ze neer te leggen en
naderden onderdanig de Raden -Ajoe om haar heur
sembah te brengen. En al nam de kleine Raden
dit alles aan met een echt beminnelijk lachje,-Ajoe
met de liefste houding en zonder eenige pretentie,
Hanna voelde zich op zulk een oogenblik van een
grover maaksel. Zij had ook de sembah willen maken, ook de nederige houding aan willen nemen
der Javaansche jonge meisjes, maar zij wist, dat ze
zich belachelijk zou hebben aangesteld. Dat zij de
taal niet goed spreken kon, was ook een groote
hinderpaal, om de Raden -Ajoe nader te komen,
maar Si Koemo en Siti Ranana waren altijd vol
ijver, om alles te vertalen, wat zij zeide.
De Raden -Ajoe vroeg Hanna, of zij niet wilde
wachten, tot de kleine mylord was ingespannen, die
haar naar huis zou brengen. De regen was wel langzamerhand opgehouden, maar het was zeer nat bui
Eigenlijk was ze overbodig, deze uitlegging van-ten.
de Raden -Ajoe, daar Hanna altijd, ook als het droog
en mooi weer was, de mylord werd aangeboden. Als
altijd, nam zij het gaarne aan en er werd in de
groote, open pendoppo aan een der tafels gewacht,
tot het lichte rijtuigje voorkwam. Uit den rechter
zijvleugel verscheen nu ook de regent. Raden Adipati Soerio Wigono droeg een zwarte, korte, ge-
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sloten jas, op een tot de voeten hangend bruine
sarong een bruin en blauwen hoofddoek, streng
keurig om zijn hoofd gevouwen, waar aan beide
zijden, op de slapen, grijze vlokken haar rustten.
Hij begroette Hanna met een neiging van zijn
hoofd, met een langen, vriendelijken blik, die
haar niet alleen aandeed als een natuurlijke beleefdheid, maar ook, en dit was telkenmale als zij den
regent ontmoette, als een groote, onuitgesproken
sympathie, en terwijl zij daar zat bij den regent,
de Raden -Ajoe, Siti Ranana en Si Koemo, in het
grijze, rustige licht van den regendag, in de ruime
pendoppo, met de rustige, bruin houten stijlen en
de bruine meubelen, waar alleen de in lange rijen
staande koperen instrumenten der groote gamelang, het huisorkest van den regent, eenige kleur
gaf, voelde ze zich ook komen in die zachte harmonische kalmte, waarin het leven zoo wijd en zoo
goed leek, was het haar, alsof ze nader aanvoelde
die zachte, droomerige ziel der Oosterlingen, die
eenvoudig en stil heen leefden, in rustige gedachten.
Plotseling, terwijl zij allen daar zaten, wachtende
op de mylord, die Hanna naar huis zou brengen.
klonk dof op, de dreiging van een kentongan ... het
waarschuwend geluid voor gevaar: een brand, een
moord, een overstrooming ... Ver weg had het
geklonken, een slag, twee slagen .. De regent was
opgerezen. De Raden -Ajoe strekte het tengere
halsje vooruit en vroeg: ,,Wat is dat? Er is onraad !' *
En de slagen daar in de verte op het houten blok

KOLONIAALTJE. 14I

kwamen sneller, volgden elkaar dadelijk op. Uit
een ander wachthuis dichter bij klonken ze, en toen
opeens kwam het geluid van alle kanten, dof klopte
het in razende vaart, alsof rondom in de lucht houten
klokken bengelden.
„Bandjir, overstrooming", zei de regent, en tegel ij k kwamen er inlanders het erf op, vlugger loopend
dan anders, en toen ze den regent zagen in de pendoppo, hurkten ze neer op den weg buiten en een
trad nader tot bij de pendoppo en hurkte daar neer.
„Wat kom je zeggen ?" vroeg de regent in de
landstaal.
De man, een desa - bewoner, maakte de inlandsche groetenis, de beide naar elkaar toegevouwen
handen naar den neus brengend en zeide zijn bood
niet luidruchtig of angstig, maar kalm: „De-schap,
toewan controleur had hen naar den Heer regent
gezonden, om te zeggen, dat er een groote overstrooming was, dat er veel volk moest komen om
den dijk te stoppen."
„Waar is de toewan controleur en waar moet het
volk komen ?" vroeg de regent.
„Bij de desa Keboen, juist voorbij de bocht van
de rivier en daar moest het volk ook komen."
Op het erf stonden al eenige huishoorigen klaar
en de regent gaf zijn bevelen. „Gauw de Wedana
waarschuwen en alle mannen uit den omtrek ver
zich hier."
-voegn
.,Een overstrooming," zeide Ranana tot Hanna,
,,bij de desa Keboen, je broer laat het volk roepen."
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„Dus is hij daar? Is het ver weg ?"
„Niet zoo heel ver," zeide de regent, ongeveer
vijf paal hier vandaan; het kan niet anders of we
krijgen de bandjir hier ook.."
In het wachthuis bij het regentserf klonk nu ook
de dof dreigende kentongan.
,,Wat moeten we doen ?" vroeg Hanna.. „Regent,
wat kan ik doen?
„Niets, niets juffrouw Hanna, straks misschien,
als er volk hier heen komt. Misschien vluchten er
vrouwen en kinderen, die komen hier heen, omdat
de Kaboepatan hooger ligt dan de andere huizen.
Blijft u ook hier, gaat u niet naar huis. Dat is beter.
Ik moet nu dadelijk naar den controleur."
Meerdere bedienden en huisgenooten waren voor
de pendoppo gekomen. Kalm gaf de regent zijn
bevelen, om paarden te zadelen, en volk te waarschuwen .
„Ja, ja, blijf hier," zei Si Koemo tot Hanna; „het
is hier toch 't veiligst, omdat ons huis zoo hoog
ligt."
„Maar dan telefoneer ik even naar huis," zei
Hanna, dan weten de bedienden dat ik hier ben,"
en terwijl zij telefoneerde, Sastro aanwijzingen gaf
en op verzoek van Siti Ranana zeide, dat hij en
Kokkie in de Kaboepatan zouden komen als het
erg werd, nam de regent een haastig maal in de
achtergalerij en zette zich daarna te paard. De
zware regen, die de overstrooming veroorzaakt had,
was opgehouden, felle zonneschijn glinsterde plotse-
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ling over den natten weg. Het leek of de regent en
de geheele stoet volk te paard en te voet door een
rivier gingen. Siti Ranana en Hanna keken hen
lang na.
,,Hoor eens, het is of de kentongan weer har
-der
gaat."
„Misschien een nieuwe doorbraak," zei Siti Ba
arme orang tanï, *) hun heele-na,„oHdie
oogst kan er aan gaan !"
Nu kwam Si Koemo aan op houten schoenblok j es. Jk ga kijken, achter, op het heuveltje, daar kan
je de rivier zien. Ga je mee ?"
Maar een vrouwelijke bediende hurkte neer, en
bracht de boodschap van de Raden Ajoe, dat de
Nonna en de Raden -Adjeng verzocht werden, aan
tafel te komen. Het was al drie uur in den middag,
meestal het algemeene rustuur van iedereen, nu
echter was er van rust geen sprake. Alles was in
beweging en in angstige verwachting. Het middagm al, waaraan ook de jongere kinderen van den
regent deelnamen, een jongen en drie meisjes, liep
gauw af, hoewel de gerechten bij de rijst vele waren,
en er maar door twee vrouwen bediend werd, maar
ieder, vooral de kinderen, wilde naar den bandjir
gaan zien, achter op den heuvel, den bandjir, die
in de verte onheilspellend bruiste, en zijn somber
lied zong. De kinderen vonden het een pretje. De
twee jongste meisjes zaten met glinsterende oogen
te kijken, en stootten elkaar aan: „Bandjir besaar !"
*) Orang tani .— landbouwers.
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maar de oudere, twee jaar jonger dan Si Koemo,
al een klein, wijs vrouwtje, maande, dat ze stil
moesten zijn, en dat het leelijk was, zich te verheugen in een overstrooming, die de rijstvelden
,en de mais en katella kon vernielen, en menschen
en vee kon dood maken.
Siti Ranana knikte 't zusje even lachend toe. Een
klein, wijs vrouwtje was 't zusje, dat later zeker ernstig zou worden. „0, nog veel wijzer en verstandiger
dan wij !" zeide Si Koemo, maar toch ging ook 't
wijze zusje mee, toen ze na het middagmaal allen,
behalve de Raden -Ajoe, naar het heuveltje gingen,
om de bruisende rivier te zien. Het was een kleine
verhevenheid, achter een klapperbosch, grenzende
aan het regentserf. Sommige plekken stonden hier
blank door den regen, en Hanna was blij, dat ook
.zij houten blokschoentjes had aangedaan, om door
den tuin te waden. In het klapperbosch hoorden ze
al van dicht bij het gegons en geklots der rivier,
en toen ze boven waren, zagen ze plotseling het
breede, voortstuwende, jagende, bruine water. Voorbij, voorbij in razende vaart ging het, glinsterende
bellen spatten omhoog, angstig, gelijk met den
-oever, sloeg het water langs den grond, in wilde
golven. Was dit de kalme rivier, die Hanna wel
kende, die zij weliswaar niet in den Oostmoesson
had gezien, waarin zij soms een droge bedding was,
maar die zij anders kende als de in de zon badende
stroom, waar het water zich zoetjes om de groote
bergsteenen heen spoelde? Siti vatte haar hand,
1
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en zoo bleven ze staan, en zagen omlaag. Zelfs de
kinderen waren stil, en keken angstig naar die brul
voortjagende watermassa. Daar dreef een-lend,
boomstam voorbij, breed de takken gespreid op het
water, even hortte het gevaarte tegen een steen,
maar dadelijk werd het verder gesleurd, en daar!
daar een dak, een stuk huis... verder weer boomen,
en eindelijk een heel huisje, geheel gaaf nog...
boven op het dak een poes, het ging alles voorbij,
voorbij in onophoudelijke vaart, een bruine, vuile
massa, die voortjoeg in wilde dolheid.
En door de boomen heen op den weg zagen zij
nu ook menschen naderen, donkere kleine gestalten
van vrouwen, meest met kinderen op hun rug, kinderen in den slendang voor de borst; velen dreven
koeien en geiten mee. „Dat komt alles hierheen,"
zeide Siti. Vader stuurt ze zeker. Ze daalden allen
het heuveltje af en toen zij beneden waren in het
klapperbosch, waren ook de voorsten der vluchtelingen genaderd. ,.Raden -Adjeng, genadige vrouw,
help ons, onze huizen verdrinken, ons vee verdrinkt !"
„Mijn rijstvelden mijn katellaveldje, doewa bau !"
„En al m'n kippen."
Kindertjes schreiden, maar het blaten van de gei
stokjes door kleine jongens geslagen-ten,dim
werden, klonk boven alles uit.
„Komt maar mee," zeide Siti, „hier, volg me," en
door het klapperbosch ging ze de menschen en kinderen en dieren voor naar het groote erf van de
Kaboepatan. Under de lange galerijen der bijgeKOLONIAAALTJL.
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bouwen en de aparte gebouwtjes, waar familieleden van den regent woonden, werden ze allen ondergebracht. De koeien en geiten werden aan de
houten palen vast gebonden. Bedienden, die opeens
van alle kanten voor Hanna's verbaasde oogen
te voorschijn kwamen, hielpen bereidwillig. De oude
vrouwtjes zaten dadelijk onder de beschuttende af
dakjes, hurkend naast elkander, vertellend van de
vreeselijke overstrooming. Vuurtjes werden aangemaakt, rijst gekookt, kleeren gedroogd en toen
Hanna de lucht rook van het eten, dacht ze opeens
met schrik aan Richard. Hoe zou hij eten? Ze vroeg
het Siti en deze neide : „We zullen hem een etensdrager zenden, zeg maar in de keuken wat ie klaar
wilt gemaakt hebben. Ik zoek iemand om het te
zenden." Maar juist toen Hanna naar de keuken
wilde gaan, stond Sastro voor haar.
„Zal Sastro niet naar den toewan gaan, Nonna,
en zorgen dat hij eten krijgt ?"
„Ja, Sastro, graag, ik ben juist op weg naar de
keuken om iets klaar te laten maken."
,,Sastro heeft daar al voor gezorgd, Nonna. De
etensdrager staat daar !"
Maar Sastro !"
Hanna ging kijken. Sastro lichtte een dekseltje
op. „Er is nassi gorèng, Nonna. Kokkie heeft
ze gauw klaar gemaakt, want de toewan houdt ervan
met aardappeltjes erin, en sla met aardappelen en
twee pannekoeken. Alles is goed warm. Zal ik een
karretje nemen Nonna en zien of ik er door kom ?"
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„Ja, Sastro, goed hoor, doe alles net zoo als je
goed vindt. Heb je ook drinken bij je?"
ja, knikte Sastro, en hij wees op de zakken in
zijn jasje; daar staken de halzen van twee Apollinaris flesschen uit. „Voor alles gezorgd, Nonna,
en zal ik maar blijven als 't moet?"
Ja, jongen. blijf bij den toewan! En pas je een
beetje op hem, dat hij niet te veel in gevaar komt ?"
Sastro lachte even en hij zei zacht! „Ik zal zien,
dat ik den toewan naar huis krijg voor den nacht,
want daar buiten blijven is niet goed; maar de
toewan zal willen blijven als het erg wordt; de
toewan zal willen helpen, hij heeft een goed hart"
„En jij ook, Sastro." zei Hanna.
Sastro lachte weer even, zacht, bescheiden.
,,Sastro gaat nu maar," neide hij, „de Nonna moet
niet angstig zijn en de Nonna moet maar hier blijven
in de Kaboepatan. Ik heb de Vos en uw paard
ook hier gebracht, want Nonna, de stal zal gauw
onder staan bij ons en Kokkie komt ook hier en
Nonna Riet ook met Mevrouw en de kinderen, want
het huis daar ligt heel laag. Ik heb twee karretjes
kunnen krijgen, waarin ze straks aankomen -- het
zal wat lang duren, want de paarden moeten al door
het water. De koetsiers wilden niet minder dan twee
stalle hebben ieder. Ik hoop dat Nonna Riet niet
boos zal zijn, dat Sastro dat beloofd heeft. Maar het
moest. Nu Nonna, Sastro gaat."
Sastro ging.
Hanna keek hem na, even maar, want er was
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niet veel tijd. Echt reisvaardig zag hij er uit. Over
z'n hoofddoek een groote zonnehoed vastgebonden
onder de kin aan een riem over den schouder
de veldflesch, de andere flesschen puilende uit de
zakken van zijn jasje — de broek hoog opgestroopt,
zoodat de bloote gespierde bruine beenen te zien
kwamen tot boven de knie, de etensdrager in de
eene, een schop, die wellicht dienen moest om mee
te helpen daar, in de andere hand.
„Een best trouw hart," dacht Hanna met een
warm gevoel van innigheid. Op zoo n oogenblik
voelde je weer welke echt flinke menschen er onder
de Javanen waren. Hoe had hij alles nu al weer
bezorgd, om alles gedacht, om het eten voor Richard, om de paarden in den stal, om de Kokkie,
om de buren zelfs. 0, wat zou zij, die de taal nog
zoo weinig kende, zonder Sastro hier geweest zijn ! ?
Daar kwamen langs de aloon-aloon twee trage
Javaansche karretjes aan. Ja, waarlijk, het was Tante
Riet met 'r heele huishouden en Kokkie, haar eigen
dikke Kokkie, zat naast den koetsier. Wat had ze
alles toch meegebracht? Het bruine gezicht van
Kokkie keek nauwelijks over den hoogen stapel
boengoesjes * heen, die op haar knieën rustte.
De meisjes Ranana en Si Koemo waren achter
Hanna komen staan en Hanna vertelde het haar, dat
Sastro dit alles bewerkt had en zij vroeg of het niet
te brutaal was.
„Natuurlijk niet !" zei Ranana, dat doet iedereen.
* Boengoesjes -- pakjes en bundeltjes.
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Het volk weet, dat de Kaboepatan hoog ligt, alles
komt hier heen en Tante Riet, die voor iedereen
zoo lief is, wie zou die niet helpen !"
Druipende van het nat naderden de paardjes en
de karretjes. Tante Riet's klein donker gezichtje,
met het springende grijze krulhaar, keek al uit het
raampje van het dichte karretje. ,,Daar zijn we!
Siti, zou de Raden -Ajoe het goed vinden? Ons heele
huis staat onder water !"
Hanna's Kokkie stapte af onder veel gepraat met
den koetsier, waar Hanna niets van verstond.
Haar sarong was opgetrokken tot boven de knie -ook al voor het water; met 'r dikke bloote beenen
stapte ze over het gras; haar armen droegen al
de in doeken geknoopte geheimzinnigheden, die tot
haar kin reikten en ze lachte Hanna toe: ,,O Nonna,
daar is Kokkie, Kokkie heeft van alles meegebracht,
want u zult vannacht wel hier blijven slapen. Adoe,
zooveel heb ik meegebracht, banjak sekali, alles wat
u noodig hebt."
Si Koemo ging haar voor naar een der zijvertrekken... „Hier, Kokkie, deze kamer zullen we voor de
Nonna in orde maken. Pak hier maar alles uit," en
Hanna, die hen beiden gevolgd was, zag voor haar
verwonderde oogen allerlei uit haar slaapkamer thuis
uitpakken: fleschjes, sponzen, haar kimono, haar slof
jes, spiegeltje, een geliefd boek, waaruit zij 's middags
placht te lezen en ook op een mogelijke komst van
Richard had Kokkie gerekend, van alles wat de toewan
noodig kon hebben, tot zijn scheergereedschap toe.
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„En wat heb je hier nog in, Kok? Je hebt ons
halve huishouden meegebracht, geloof ik?"
„Pannetjes," zei Kokkie, „Kokkie's eigen pannetjes, als ik soms koken moet en er zal veel te
doen zijn, alle menschen uit de desa zullen hier
komen, o terlaloe! veel te veel. Maar dat is niets,
Kokkie zal wel helpen en nu de Nonna bezorgd
is, komt het er niet meer op aan !" Ze dempte haar
schelle stem wat en zei zachter tot Hanna: „Ik heb
thuis alles een beetje opgeruimd niet voor 't
water, Nonna, zoo ver komt 't niet, maar voor dieven, weet u. Dat mooie portret van de „groote mevrou w " heeft Kokkie in het laadje gelegd van 't
buffet, nu kan er niets aan komen."
Hanna kreeg tranen in 'r oogen. 't Portret van
„de groote mevrouw," van Oma in Holland, dat
een eereplaats in huis had, en waar altijd bloemen
bij stonden, dat had Kokkie voor een mogelijke
schending gered. Die goeie ziel! Alweer ging die
warme stroom door Hanna heen. Ze voelde om
zich heen zulke trouwe echte harten, nu in gevaar
kwam dit uit. Dank je wel hoor, Kok," zei ze en
Kokkie, die wel zag dat Nonna een beetje ,,sakit
ati" was, weerde af: „0 soeda Nonna: Nonna is
altijd goed voor Kokkie, daarom denkt Kokkie
aan Nonna met een goed hart."
De duisternis was ingevallen. Nog altijd brulde de
rivier, stormde de bruine donkere stroom ongetemd
en wild voorbij. Noch Hanna, noch Siti Ranana en
Si Koemo, noch tante Riet hadden echter tijd iets
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waar te nemen van dat borrelende kokende water
daar beneden aan den heuvel. Zij hadden de handen
vol met de altijd toenemende bevolking van de overstroomde desa's. Het waren nu geen kleine groepen
vrouwen en kinderen, die aankwamen, maar lange,
lange rijen menschen, gaande achter elkaar, opdoemend uit de duisternis met hunne flikkerende lantaarns en waaiende fakkels boven het loeiende en
blatende vee. Zelfs de Raden Ajoe had haar voornaamheid vergeten en werkte mee in de keuken, gaf
er haar bevelen, bijgestaan door tante Riet, de kleine
bewegelijke tante Riet, die eerst „haar" kinderen,
de lastige Poppie en Wimpje en Cornelia in bed gestopt had en de moeder, 't kleine zwakke vrouwtje,
naar een rustbank had gebracht. Die waren nu bezorgd, zei tante Riet, nu had ze de handen vrij. Buiten
op de aloon-aloon waren de mannen bezig een
vluchtloods op te zetten. Ook de vrouwen droegen
bamboe aan en kapten dit in lange reepen bladeren werden aangesleept, alles voor een dakbedekking. Als ze maar beschut waren tegen de regens,
die zeker weer spoedig zouden vallen. De omliggende gebouwen van de Kaboepatan waren reeds vol
volk -- van één kamer had Siti Ratana een soort
ziekenzaaltje gemaakt, want er waren ook al enkele
gewonden aangekomen. Drie lagen er op lage slaapbanken en op den grond zaten eenige moeders met
kleine huilende kinderen. De dokter Djawa, die
juist op reis was, toen de overstrooming begon,
werd ieder oogenblik verwacht. Zoolang hij er
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niet was, verbonden Ranana en Hanna samen de

menschen.
't Viel Hanna op hoe geduldig ze zich allen lieten
helpen, zonder een schreeuw te geven als het pijnlijke
been moest worden opgetild of een wond worden
uitgewasschen en ze deden het beiden niet handig,
Ranana en Hanna zij moesten wel meer pijn doen
dan een dokter of deskundige zou doen. „Dat ik het
ook niet geleerd heb voor ik hier heen ging ", zei
Hann a zacht tegen Ranana, „we moesten allemaal
tenminste goed verbinden kunnen als we in 't binnenland zijn ".
Ranana knikte met haar donker hoofd; geknield
lag ze bij een oud vrouwtje, dat een balk op haar voet
scheen gekregen te hebben. De voet was blauw en
gezwollen en lag op Ranana's opgetrokken knie.
,,Tante Riet moest ons liever hier komen helpen,"
zeide ze, ,,die kan al die dingen, maar we moeten
toch maar aanpakken tot de dokter komt ".
,,Ik zal Tante Riet eens even gaan vragen ", zeide
Si Koemo, die juist een klein kindje aan de moeder
terug gaf, dat zij gewasschen had. Als zij de deur
open deed, zag Hanna weer een nieuw volk aankomen, een bruine naakte jongen met een fakkel in de
hand worstelde met een grooten witten bok, die als
razend van bangheid was en zich niet wilde laten
vastleggen. Het was een oogenblik maar. De deur
viel weer dicht. Hanna hield het als een wild tafereeltj e van dezen stormnacht in 'r gedachten en on
der het gezoem van het buiten werkend volk en het
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verre gebrul der rivier, werkte ze voort naast Siti
Ranana. Toen kwam kleine Tante Riet binnen, haar
arm vol rolletjes zwachtel, meegebracht van huis en
met 'r kleine bruine handjes nam ze dadelijk den zieken arm van den jongen over, waar Hanna mee bezig
was. .,A la la, Tante Riet zal 't verbandje een beetje
omleggen, niet waar? dat zit een beetje los, zoo, wat?
Pijn? Wel nee, je bent een orang brani, djangang
takoet, Tante Riet helpt hem gauw," en ze zei allerlei woordjes, die susten, in 't Javaansch, waar Hanna
naar raden moest, maar die ze als vertroostend en
kalmeerend zag werken op de gewonde menschen
en kinderen en dan sprak ze weer Maleisch en dan
weer eens haar vierkant Hollandsch, en toen alle
zieken door haar waren nagezien, moest ze gauw
eens naar haar eigen kinderen gaan kijken, zei ze,
want Wimpje kon nooit slapen als hij Tantes gouden
ring niet even aan zijn duim had gehad. Dat was een
gewoonte en nu had ze dat door de consternatie
heelemaal vergeten. Juist toen ze wegging kwam Si
Koemo zeggen, dat de reiswagen in de verte aankwam ; men zag tenminste lichten naderen en hoorde
het klappen van de zweepen.
De reiswagen! Hanna stond al buiten. Zou Richard
eindelijk terugkomen ? Zij liep haastig tusschen het
volk door het erf over, en was bij de poort van de
Kaboepatan toen het rijtuig aanrolde met de vier
kleine wilde paarden van vanmorgen, denzelfden
zwartglimmenden koetsier en zwartglimmenden looper. De zeiltjes waren alle opgerold en in het bewe-
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gelijke licht der lantaarns zag Hanna niet Richard
daar binnen, maar den regent, den Wedana en Sas
treden van den wagen.
-tropde
,,Waar is mijn broer ?" vroeg ze dadelijk toen de
regent uitstapte. „Hij was er niet toe te krijgen mee
te gaan, Juffrouw van Bossche. Hij wil daar blijven
tot de dijk gestopt is en ik vrees dat er wel de ge
nacht mee heen zal gaan ! "
-hel
,,En u zelf, Vader ", vroeg Siti, die ook bij Hanna
gekomen was. „Moet u er weer heen?"
„Het is beter dat ik hier blijf. De controleur vond
dat ook. Ario Mas Soepomo is in mijn plaats bij uw
broer ", zei de regent, en dit tot Hanna: „u weet de
Patih, mijn zoon," en terwijl zij allen, de regent,
Hanna en Siti en de Wedana naar binnen gingen,
waar de Raden Ajoe in de nu hier en daar verlichte
groote pendoppo wachtte, zei de regent met iets har
zijn stem:
-telijksn
„Uw broer, juffrouw van Bossche, heb ik bewonderd! Hij is onvermoeid, hij werkt met 't volk mee
en ze zien hem allen naar de oogen. Het volk zal hem
dankbaar zijn, nietwaar Wedana ?"
De Wedana, een jonge man met een fijn nobel
gezicht, sloeg zijn donkere oogen even naar Hanna
op en licht buigend zeide hij met een zachte stem:
„Meneer de controleur heeft een week hart, een
sterke hand en een helder hoofd, dat hebben wij
dezen dag gezien."
,,Wij konden hem niet bewegen mee te gaan ",
zeide de regent. „Zoudt u soms een briefje willen
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schrijven, jnffrouw van Bossche? Misschien als u dat
mee geeft aan uw bediende, die moet weer terug om
het een en ander voor dezen nacht te brengen, misschien dat hij dan te bewegen is voor den nacht terug
te komen "
Sastro zat kleintjes gehurkt bij den ingang van de
pendoppo, in eerbiedige afwachting tot de regent
gesproken zou hebben. Nu kwam hij, altijd hurkende
nader, want in de nabijheid van den regent was het
onbeleefd zich op te heften en reikte Hanna een toegevouwen briefje. ,,Van toewan," zeide hij. Hanna
nam het aan, las even de paar vluchtige regels:
„Onmogelijk hier vandaan te gaan voor de dijk hersteld is. Wil je Sastro weer terug zenden, als het kan
met alles voor den nacht? Hij weet wel wat er noodig is. Dag, houd je maar goed. Het grootste gevaar
is hier voorbij.
Je Rick."
Neen, ze begreep, dat Richard het als zijn plicht
voelde daar te blijven midden onder 't volk, terwijl
het in gevaar was. Zelfs zij, die hier vandaag maar
een klein aandeel gehad had van de emotie, voelde
het opeens hoe Rick zich met geheel zijn hart en ziel
geven wilde op dit oogenblik en waarom zou ze hem
dan terug roepen „Het is beter hem maar alles te
zenden, regent", zei ze, „wat hij noodig heeft. Zoo'n
briefje van mij zou niets geven en eigenlijk, neen, ik
zou het ook niet willen schrijven. Hij hoort daar waar
er gevaar is voor 't volk." Ze voelde Siti's hand op
haar arm en toen ze op zijde keek zag ze Siti's mooie
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oogen vol glans haar aanzien, met een langen dankbaren blik.
„O j ij ", zei Siti zacht en ze boog 'r hoofd naar
Hanna's schouder. Je bent net zoo goed als je broer."
Hanna zweeg verlegen, maar Sastro vroeg gelukkig
de aandacht. Wat hij alles zou meenemen voor den
toewan vroeg hij met een zachte bescheiden stem en
hij noemde op: ,,De plaid van toewan, het zeil en de
tent om onder te slapen, een kussen en wat whisky,
Nonna, want het is daar veel te nat voor den toewan."
„Maar kan je het alles uit huis krijgen, Sastro ?"
„Ja, Nonna, als u mij de sleutels maar geeft, want
alle kamers zijn op slot."
Hanna ging heen om de sleutels te halen en een
briefje aan Rick te schrijven. Toen, terwijl de regent
en de Wedana met de Raden Ajoe zich achter in de
pendoppo onderhielden, vroeg Siti Ranana snel aan
Sastro in zijn taal:
,,Waar is de toewan, Sastro?"
„Bij de bocht van de rivier, Raden Adjeng."
,.Is daar een doorbraak te verwachten ?"
„Zij werken er hard om het te voorkomen, Raden
Adjeng, als de controleur er bij blijft zal het misschien
wel gaan."
,,Is het er gevaarlijk ?"
„Het is er gevaarlijk, Raden Adjeng, maar niemand is bang, het volk werkt hard."
Siti zag naar buiten, waar de lichtjes en fakkels
bewogen van de nog altijd aan de loods bouwende
menschen. Haar smalle kleine hand tastte naar haar
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hals, waar aan een dun kettinkje een klein robijntje
blonk, haar talisman, haar gelukaanbrenger. Als zij
het meegaf ? Maar aan wien? Aan Sastro? Neen,
neen, dan zou Hanna het weten.. of het stoppen tusschen het goed, dat naar hem toegebracht werd? En
als hij het dan vinden zou, wat dan? Wat zou zij zeggen, dat het er bij ongeluk tusschen was geraakt ?
Zou zij 't doen? Haar hand tastte weer aan het kettinkj e, daar kwam Hanna met de sleutels en het
briefje. Nu kon het niet meer. ,,Hoe ga je nu terug,
Sastro", vroeg Hanna, ,,te paard ?"
„De toewan heeft gezegd, dat de reiswagen moest
aangehouden worden, Nonna; de paarden moeten
alleen verwisseld worden en dan ga ik dadelijk
weer met alle ,,barang" naar den toewan."
,,Sastro, heb je zelf wel gegeten?
„Ja, Nonna, Sastro heeft ook aan zichzelf gedacht,
en de toewan heeft mij geld gegeven voor de warong. De toewan heeft alle menschen laten eten, die
aan den dijk werken. Ik heb veel warongs moeten
leeg koopen voor den toewan. Alle menschen hebben
rijst gehad. Ik zal u de sleutels straks terug laten
brengen door den kleinen Ming."
Sastro had het briefje in zijn hoofddoek gestopt
en ging nu weer de duisternis in, waar de reiswagen

wachtte.
Het werd een zware nacht.
De regen begon weer te vallen en de rivier
stroomde wild voorbij. Zelfs onder het regenruischende vallen klonk de donkere stem van de rivier daar
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beneden. Het was een vreemde nacht vol duister
geweld, vol van een ongezien gevaar rondom, waarin
het stemmengeluid der menschen was als een licht
gegons, fijn en klein tegenover de stem van de natuur. Niemand, behalve de kinderen, ging slapen.
,,Ik ben toch wel ongerust, Siti," zeide Hanna, nadat ze de klok twee uur had hooren slaan en de nachtwakers overal rondom de regentswoning op de houten blokken de slagen herhaalden, „als mijn broer
zich maar niet te veel waagt."
„Laten we probeeren kalm te blijven," zeide Siti's
bevende stem en ze zag Hanna aan met 'r donkere
diepe oogen. ,,Laten we hem goede gedachten zenden. .. 0 Hanna, wat is 't goed van hem daar te
blijven bij mijn volk, wat is 't mooi van hem."
Het werd drie uur. Ze waren naar de gewonden
gaan zien, met "`ante Riet, die klaar wakker bleef,
wier glinsterende oogjes niet minder glinsterden al
werd het diepe nacht, en nu zaten ze bij elkaar in
Siti's kamer. Een vrouwelijke bediende kwam sterke
koffie brengen zij dronken allen en luisterden naar
de stem van de rivier, die nu geweldig klonk in den

nacht.
Het werd vier uur. Weer was er nieuw volk gekomen. De Kaboepatan werd langzamerhand overstroomd door de menschen. Buiten hoorden zij den
regent bevelen geven. In de verte klonk telkens
nog even op, de holle slag van de Kentongan, teeken dat er nog altijd mannen noodig waren om te
helpen.
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,,Ga nu toch wat rusten, Han," zeide Siti, je ziet
er bleek van."
„Och ik zou niet kunnen ", zeide Hanna, „ik kan
morgen immers rusten en overmorgen." Si Koemo
was in haar stoel in slaap gevallen, het jongere wijze
zusje zat bij haar op een bankje, ook zij had niet naar
haar kamer willen gaan, maar ze sliep tegen si Koemo
aan. Siti Ranana's oogen leken Hanna twee diepere
wondere meren — wat had zij toch een voornaam
gezichtje, dacht zij. Het zwarte haar, door den wil
nacht wat uit zijn strengen plooi geraakt, viel nu-den
slap langs de matbruine slapen en lieten haar voorhoofd hooger en smaller schijnen dan anders; het
kleine robijntje vonkte in haar lijnen hals.
Vijf uur sloegen de wachters. Zes uur. Hanna
geloofde dat ze toch even in slaap was gevallen. Met
een schok verraste haar opeens het gehuil weer van
de bruisende rivier, van den suizenden regen. Ze zag
Siti in de galerij staan. -- Tante Riet was weg. De
twee jonge zusjes sliepen nog in den stoel.
Hanna ging naar Siti en Siti wees haar een streepje,
een Lichtstreepje in de lucht. Goddank, het werd dag!
Het scheurde open in de lucht, langzaam open.
Het was een stil bleek licht, een licht van droefheid, dat kwam, dat rees en zich verbreedde, dat
wazig begon te blanken over de grijze boomen.
,,Hanna", zei Siti zacht, vind jij 't ook zoo ... zoo
heel treurig, dat komen van den dag ?"
,Ja", zei Hanna, „o het is treurig, Siti, of treurig is
misschien het woord niet .. , ik weet het niet."
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,,Ik weet ook het goede woord niet", zei Siti.. .
Stil keken de beide meisjes naar het landschap
buiten, dat nog een donkere grijze massa was met
alleen daarboven de lichte opengaande lucht. In de
verte brulde de rivier. De regen had opgehouden
en nu kraaide er een haan. Een ander geluid trok
plotseling hun aandacht ... „De reiswagen !" zei
Siti.
In een oogenblik waren zij in de pendoppo en
wachtten den naderenden wagen op. Ja, ja, nu was
het Richard, Richard en Mas Soepomo, de Patih!
Zij vermoedden het meer dan zij het zagen, in het
grauwe schuchtere morgenlicht. De paarden hielden
nu stil. Richard in cape, stapte uit Achter hem de
tengere donkere gestalte van den Patih, Siti Ranana's oudsten broeder. ,,O Rick, Rick! wat een nacht!"
zei Hanna hem tegemoet gaande.
,,Dag Hans" zei Richard met eenigszins gedempte
stem. „We hebben 'n jongetje meegebracht, dat
bijna verdronken was". Hanna zag nu Sastro op de
achterbank met een bewusteloozen jongen op zijn
knieën. Voorzichtig tilde hij hem uit den wagen. Siti
was ook naderbij gekomen en ze wees Sastro waar
hij hem brengen moest, naar het ziekenzaaltje-hen
van tante Riet, waarde dokter Djawa sinds vannacht
ook was. Richard wilde volgen, maar Siti neide :
„Neen, U gaat, naar binnen, U bent moe. Ik zal koffie
laten brengen ". Zij volgde Sastro, die voorzichtig
den jongen droeg en door den koelen morgen gaande van het erf, vertelde hij haar:
I
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„De toewan heeft hem gered, Raden Adjeng, de
toewan zelf. Hij werd meegesleurd door het water,
de toewan heeft hem gegrepen en wij hebben den
toewan weer moeten grijpen anders was het te laat
geweest."
Siti zeide niets. Haar oogen blonken zacht. Er
gloeide een mooi diep licht in en toen ze weer kwam
in de pendoppo, waar de warme koffie al gebracht
was door de bedienden, ging ze naar Richard toe.
Hij leek doodop. Zijn haar hing slordig over zij n
voorhoofd. Zijn oogen waren moê.
„Ik kom U dank zeggen", zei ze ontroerd, en ze
stak hem haar hand toe.
Richard zag haar aan. Waarom dankte zij hem?
Wat had hij gedaan voor haar?
,,U, Raden-Adjeng ?"
,,Ja ik. U weet niet hoe dankbaar ik ben. U hebt
dien jongen gered. Sastro vertelde 't me, met eigen
levensgevaar, U bent den heelen nacht daar gebleven in 't gevaar bij ons arme volk." Er was iets dat
haar belette verder te spreken. Haar mond weigerde,
maar haar oogen spraken en terwijl zij zoo tegenover elkaar stonden, leek het alsof er iets zeer infigs tusschen deze twee jonge menschen hing, zoodat Hanna er plotseling ontroerd van werd, maar
toen zij den Patih aanzag, schrok ze. Zijn smal gezicht was haat, één oogenblik maar, een klein oogenblik, want onmiddellijk sloeg hij de donkere oogen
neer, toen hij Hanna's blik op zich voelde rusten.
Hanna rilde. Het was ook kil in den komenden dag,
KOLONIAALTJE.IL
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Buiten had alles kleur gekregen, een zachte nog onwezenlijke kleur en de hemel had bloedroode strepen van de opgaande zon. Die bescheen thans een
wijd waterlandschap, glanzende als een onmetelijke
spiegel. Alleen de aloon-aloon met de breede Waringin lag droog en daar onder de spoed-barak lag
en zat het volk, dat weer vuurtjes begon te stoken
voor het morgeneten, De rivier stroomde nog wel
wild en golvend, maar het grootste gevaar was nu geweken en Richard, doodmoe, zocht de kamer op,
die hem in de Kaboepatan met groote hartelijkheid
was afgestaan. Toen gingen de anderen ook allen
nog rusten. Hanna viel in een diepen slaap, toen ze
op haar zachte rustbank lag. Ze zag de zon gloeiend
rood de kamer inschijnen, rood als de robijn aan
Siti's hals, dacht ze, maar daarna wist ze niets meer.

De zon scheen door Hanna's kleine huis. In vooren achtergalerij had zij de witte zeilen laten zakken,
maar toen hing de warme, geelgouden schijn door
al de kamers zelfs door de binnengalerij, die meer
besloten was. De regentijd was voorbij. Oostmoes son had zijn intrede gedaan, het suikerriet stond
overal manshoog opgeschoten in de tuinen, en de
fabrieken in den omtrek werkten. Hun fluit, die het
werkvolk opriep, kon Hanna duidelijk hooren. Dit
geluid was langzamerhand haar klok geworden, want
twee fabrieken waren in de nabijheid, Kalian en
Garol. Zij trokken ongeveer de geheele bevolking
naar haar werkplaatsen, daarom was het stil in de
desa's. Bijna alle mannen, zelfs kinderen werkten op
Kalian en Garol. In de kampong hoorde men het
stampen in het rijstblok, afgebroken door het geklop
van den weefstok, want alleen de vrouwen waren er.
Hanna voelde zeer het verschil in atmosfeer en stemming tusschen den Oost- en Westmoesson. Grijs en
donker, soms afgebroken door schelle lichtflikkering
leek haar de Westmoesson, een tijd van duistere
machten en hevige emoties. Blauw, open, met gouden zon, was de Oostmoesson; hij gaf een rijpheid,
die moe maakte, een droogte en warmte, die snakken
deed naar wat wind, een ontzaglijke, alom trillende
zonne- uitstorting, die pal bleef staan van den morgen
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tot den avond, den koelen, lavenden avond met zijn
troostende sterren en balsemend donker. 0, als die
goede avond kwam, dan voelde j e dat beklemmende
wijken, dan zeeg je neer in een stoel, en je keek naar
buiten, waar de felle lichttrilling snel week voor de
zachte schemering, die kort was, maar weldadig.
De dagen waren heet en stil, soms leek het Hanna
of ook de tijd stil stond, alsof niets bewoog zelfs dat
wat men tijd noemt. Richard was veel uit, van de
tournees moest hij het hebben, meende hij, onder het
volk moest een ambtenaar als hij zich bewe g en, en
als het niet te ver was, ging Hanna mee. Ze kende
zoo al veel desa's in den omtrek, had soms dagen
doorgebracht op de suiker-fabrieken, waar de adm inistrateurswoningen haar meestal gastvrij hadden
opgenomen, maar ze liet Rick ook veel alleen gaan,
vreezende dat zij hem tot last was, als de tocht eens
moeilijk was, als ze er niet te paard of met haar reiswagen door konden. En op zulke dagen, alleen met
Kokkie —Sastro ging dikwijls voor hulp van Richard
mee op zulke dagen voelde ze de groote eenzaamheid in haar ziel komen, een eenzaamheid, die vreemd
aandeed in dat felle licht, dat om het huis stond,
dat brandde over het gras en de boomen en haar
soms angstig maakte om naar buiten te zien. Het was
op zulke dagen, dat ze terug dacht aan Holland; dan
tooverde ze 't zich voor. De groene koele gracht,
het stille donkere water, het huis achter de boomen,
half in zon, half in schaduw en binnen de lieve ouder
kamers, twee suites boven elkaar, waarin-wetsch
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het licht van de straat vóór en de binnenplaats
achter ineengleed. Oma daarin klein en levendig
metDasde groote hond enboven de suites,haar atelier
haar werk, 'r stillevens, het rustige licht daarboven,
de reuk van terpentijn en olie. Een stille pijn zonk
dan somsin'r neer. Maar dat mocht niet! Ze schudde
het van zich af, deed 'r werk, het huishouden, of
maakte haar schetsen van figuurtjes, die voor 'r geposeerd hadden door toedoen van Ranana, want javanen schuwen het portret maken en omdat ze zoo
moeilijk te krijgen waren, was ze bloemen- studies
gaan maken, de groote wijnroode kernbang sepatoe
de roze en witte bloemen van de laboe, de gele klokken van een muurplant.
Een kamertje van de bijgebouwen, het eenige
plekje waar goed licht was, had ze voor een ateliertje
ingericht, maar op zulke dagen, waarin het verlangen
naar Holland was, o ze moest 't zich bekennen, het
was verlangen, op zulke dagen zag zij haar ateliertje
niet. De klok leek dan te kruipen tot het elf uurwas,
het oogenblik waarop de postbode kwam en brieven
bracht en een laaiende vreugde voelde ze, als dan
s'avonds Rick thuis kwam, ze zijn paard hoorde
trappelen en de oppasser vooruit kwam aanzeggen
Joewang datang !"
Toch was het leven niet saai hier, ze voelde zich
nog wel onder het volk, hoewel ze het maar zelden
zoo na was gekomen als op dien nacht van den bandjir. Ze poogde dien band te behouden door een
schooltje van kleine meisjes, die 's morgens van tien
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tot twaalf uur achter werkten onder haar toezicht,
en door haar bezoek aan de kampong, waar de vrouwen en meisjes haar al kenden, en haar hun weef
lieten zien, en dat, wat na den-selnbatikwr
overstroomingsnacht was opgericht, de verbandcursus, onder leiding van den dokter djawa, waaraan
zij zelve, en ook de regentsdochters, deelnamen,
was zeker een groote schrede in de goede richting,
was zeker een noodig en nuttig ding voor het volk.. .
o zeker, geheel nutteloos was haar leven hier niet,
maar hoe kwam het dan, dat zij toch wel de eenzaamheid begon te voelen, een eenzaamheid, die geen
eenzaamheid was, omdat zij toch omringd was door
menschen? Was het niet een eenzaamheid, die
voortsproot uit haar eigen eenzelvigheid, uit een gebrek aan broederlijk meevoelen met de menschen,
die haar omringden? Voelde zij zich niet eenigszins
„apart ", als Richard weg was, en kwam het daar-

door?
Op dit stille ochtenduur, een Vrijdag, waarop de
Javaansche meisjes niet op haar les kwamen, omdat
het haar Zondag was, in het haar omringende, warme
brandende licht, dacht Hanna over dit alles na, liet
zij zich een beetje gaan op 'r „sentimenteel gepeis",
zooals ze het zelf noemde. Opeens drong met een
schokje van blijdschap de stem tot haar door van
een figuur, die tegen het lichte zeil donkerde : „Pos
Nonna !" De postbode! Een stapel brieven, kranten
en tijdschriften!
„0! dank je wel !" zeide ze in haar vreugde in 't
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Hollandsch, en de postbode, een kleine, donkere
inlander, lachte eens, en ontlastte zijn papierstapel in
haar armen. Weeldevol ging ze de koele binnenga
ze spreidde den schat uit op tafel, sorteerde-lerijn;
hier de tijdschriften, zalig voor vanavond, de Nieuwe
Gids, Amsterdammer, Revue des Deux Mondes,
Elsevier, wetenschappelijke bladen, Illustration, de
kranten, de brieven, een van Oma, een van Rinke,
wat 'n dikke van Mary! Wat stond 't grappig: afzender M. Kroone van Bossche. Ja, ja, ze had nu een getrouwde zuster, en ook een van Mama en daar, hoe
aardig, een van mevrouw Kramer. Die had ze maar
zelden ontmoet, maar de sympathie bleek wederkeerig. Ze viel in Rick's grooten stoel bij zijn schrijftafel
en opende de brieven een voor een. Welken zou ze
het eerst lezen? Oma maar, de verste het eerst, en
dan Rinke, die zat in Sumatra, alweer wat verder dan
Java. Die lieve Oma, ze had haar verjaardag niet
willen vieren, omdat Hanna er niet was.. . „'t volgend jaar dubbel, niet waar ?" 't Volgend jaar .. .
ging het door Hanna heen. Zou ik dan nog hier zijn?
Ja, dat zou ze. Vreemd, hoe kwam ze aan de overtuiging ? Het plan was toch altijd anders geweest en
was zij nu wel een mensch voor Indië ? Was zij nu
eigenlijk wel geschikt voor „koloniaal" ? Ze glimlachte om dat gekke woord, 't spotwoord, waarmede
ze haar geplaagd hadden voor zij weg ging. Ze las
verder, en telkens lachte ze weer om Oma, die haar
vanuit de verre verte met onhoorbare stem zulke
grappige dingen scheen te zeggen, grappig en guitig,
KOLONIAALTJE,
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maar toch met een stil gedempt verlangen naar 'r
meisje, naar de jeugd, die het meisje om zich had en
naar haar huis voerde ... Met een lichte zucht legde
Hanna den brief op Rick's schrijftafel. Als hij thuis
kwam moest hij alles lezen. Van Rinke:
„Bij de hemelhooge blank als ivoor, donker als
schildpad rijzende, glanzende, stralende rotsen wandelde ik, klein menschje, van morgen. Het is het
machtigste, het meest curieuze, het geheimzinnigste
wat ik nog zag hier. Hanna, onthoud 't, de Kloof van
Harau. Ik was er heen gereden met het Maleische
vriendinnetje, 't kleine meisje waar ik j e over schreef,
met 'r Hollandschen naam Christientje. Toen we uit
ons karretje stapten vóór de rotswand, waar, bij een
betrekkelijk nauwe spleet de ingang is van deze
sprookjeswereld, stonden er wel vijftig kleine Maleiers te schreeuwen, dat ze onze gids wilden zijn.
Prachtige jongens allemaal, kordaat op 'r bloote beenen, met brutale snuiten onder de dikke zwarte haardossen, plebejers allen vergeleken bij jouw javaantjes, maar prachtjongens. 0, dat volk hier, Hanna,
dat kijktje aan, recht in je oogen en 't is niet slaafsch;
het loopt je trots voorbij. Zoo is de natuur ook. Het
zijn niet de hooge, kleurige, zachtaandoende bergen
van Java, 't is niet de stille mystiek van de hooge
plateau's met hun oude tempels of de eeuwenoude
sprokendroom van de Zuiderstranden, 't is hier hoog
en recht en fel en kleurig rots na rots rijst op en de
eng roei klimt er over en er om heen, stort
wilde trop
zijn duizendvoudigen weeldeschat naar omlaag. Ik
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schreef je al over de Aneïkloof, waar de trein doorheen ging, alsof 't een speelgoedje was. Ik was toen
al meer dan tevreden met Gods mooie wereld. Ik
dacht niet, dat er iets mooiers was, maar nu ik weet,
dat dit er is, ergens op een plek van de wereld,
de Kloof van Harau, nu weet ik ook waar ik aan
denken moet om aan sagen te gelooven, om Dante's
Paradiso voor me te halen ... Hoe moet 't hier
's avonds zijn, of 's nachts, als de maan boven de
rotsen staat? Ik moest nu Christientje weer thuis
afleveren bij 'r ouders, het dorpshoofd, de oeloe
balang, maar als dat niet zoo geweest was, was ik
er gebleven dien avond, en den nacht door. Nu
ga ik dat nog doen, en ik moet dan alleen zien te
zijn, zonder de vijftig schreeuwende gidsen, die ik
dan maar afkoopen moet.
Misschien is 't wel heel ,,griezelig" ,,eng" zou
een meisje zeggen, een nacht door te brengen
in deze groote wereld, maar ik wil de sensatie gehad
hebben. 't Zal mijn geweten beproeven zijn. Loodrecht zijn de rotsen, sommige roestrood, glinsterend
van water, en heel, heel boven tegen de lucht, den
een of anderen grilligen vorm dragende van een
kasteel. Naast zoo'n rood gevaarte staat een blauw
witte, met reflexen van parelmoer, en zoo gaat het
door, een heel besloten land, een trots, een stug heid, om als een bedelaar voor te knielen, en om
vergeving te bidden voor je zonden, maar gelukkig
gooit een milde, onzichtbare godenhand over die
stomme, hooge reuzen, liefelijke regens van groen
KOLONIAALTJE.
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en roode blaren, van glinsterende bloemen en sphinxachtige orchideeën, en dat alles daalt uit den hoogen
hemel neer langs de glinsterende, donkere en lichte
steenmassa's. — Soms is de weg wijd, breed, ben je
in wereldzalen, dan ineens sluiten de muren zich aaneen -- vraag je j af, hoe moet ik daardoor? Toch
kom je er, en nieuwe, stille, hooge werelden ontsluiten zich. Ik wil hier zijn als de schemering komt,
als de nacht heerscht, als de morgen komt, Hanna,
dat begrijp je wel. Ik heb nog niet gewerkt hier.
Ik kan 't niet. Ik voel, dat ik 't niet kan, en maar
alles stil in me bewaren moet. Het zien van zoo
iets verandert toch ook wat in je ziel, doet daar
toch iets. Wel heb ik even zoo'n marktvrouwtje
geschetst, mooi, met een witten doek, gevouwen
als karbouwenhorens op 'r hoofd, en een witte slendang over haar schouder; verder hebben de vrouwen veel donker aan. Zij hebben een kleur op d'r
wangen hier en kijken je recht in je oogen. 't Is een
volk hier, Hanna! jij houdt 't voorloopig bij je deftige
zwijgende Javanen — ja aristocratisch zijn ze, dat
is zeker en trouwens de exemplaren, die jij me beschrijft, die twee regentsdochters, haar vader, 't
slanke radenaj oetj e, de wedana, zijn dan ook bij zonder. Je hebt 't getroffen en ik feliciteer je, dat
je hebt doorgezet en je uit het leege Ieven van
de schatjes en toeties hebt onttrokken. Die Sastro
is toch een type, Hanna. Een vondst, dat je dien
mee mocht nemen. Groet hem even van me...."
Hanna zag, juist Sastro in de achtergalerij de tafel
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dekken; ze riep hem. ,,Sastro", en toen hij kwam,
zei ze het hem: Je moet de groeten hebben van
meneer Diehl."
„De meneer schilder !" zei Sastro met z'n zachte
stem.... „Herinnert meneer zich Sastro nog ?"
„Ja natuurlijk, Sastro".
„Dat is mooi van meneer. Als de Nonna, meneer
terug schrijft, wil de Nonna zeker wel vele groeten
terug doen." Eerbiedig was Sastro aldoor blijven
staan, een theedoek in zijn handen, waarmee hij
de borden zooeven geveegd had. Hanna, weer voor
gebogen om te lezen, bemerkte dat hij bleef-over
staan. Moest hij misschien nog iets hebben van haar,
ze had toch vanmorgen wel alles uitgegeven in de
provisiekamer? Sastro was altijd zoo nauwkeurig,
haalde 's morgens onder haar toezicht alles uit de
provisiekamer, zoodat er nooit meer iets te vragen
over bleef, maar 't kon toch gebeuren. „Is er wat
Sastro ?"
Sastro deed een pas vooruit en hurkte opeens
neer. Hanna begreep er niets van. Het was wel
javaansche g
g ewoonte, ze wist het, niets meer dan
een beleefdheid, maar Sastro wist ook dat zij en
Richard het in hun huis niet wilden. „Wel, wat is
er Sastro?"
,,De Nonna moet niet boos zijn, om dat wat Sastro
graag zeggen wil."
Even zweeg hij, tot Hanna vroeg „Wat wil je
graag zeggen, Sastro ?"
„Meneer is zoo goed, Nonna."

172

KOLONIAALTJE.

„Meneer? Meneer Diehi?"
Een bijna onmerkbaar lachje gleed even over
Sastro's donker gezicht. „Neen, Nonna, niet meneer
Diehl, meen ik. Meneer Diehl is een goed mensch
en misschien heel knap. Meneer schildert mooi, hij
kan portretten van de menschen maken en portretten van de boomen en van de beesten, maar meneer
is niet zoo goed en zoo knap als onze meneer....''
,,Als meneer Richard ?"
„Ja, Nonna: meneer Richard is een goed mensch,
maar hij is te goed en er zijn menschen om hem heen,
die niet zoo goed zijn als meneer, daarom wilde ik
de Nonna zeggen, dat er misschien wel eens moei
tijden voor meneer zullen komen, die meneer-lijke
zijn hart ziek zullen maken."
Hanna zag Sastro aan, maar Sastro keek naar
den grond ... zij kon zijn oogen niet zien. Zij voelde
een vagen angst.
„Is er iemand, die meneer kwaad zal doen, Sas
vroeg ze zacht, zich voorover buigend. „Weet-tro?"
jij dat ?'
,,Ik weet niets, Nonna, ik denk alleen maar, dat
er menschen zijn, die niet zoo goed zijn als meneer
meent. Meneer moet zich in acht nemen, niet iedereen vertrouwen..."
„Wie is het, Sastro," vroeg Hanna. Haar stem
beefde. 't Was of zij dit beklemmende al lang voor
er nu een licht voor haar op ging, dat er-voeldhaf
iets was, iets dat ze had voelen hangen, al lang.
„Is het moeilijk om 't mij te zeggen, Sastro ?"
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„Het is heel moeilijk, Nonn a. Sastro wil ook alleen
maar waarschuwen als meneer veel soesah krijgt
met het volk, dan zal dat wel zijn, omdat iemand
hier meneer weg wil hebben."
„Toch niet de regent?" drong Hanna. 7t Zou haar
diep leed gedaan hebben als het zoo was.
„De regent is een goed mensch, Nonna, de regent
is rechtvaardig en goed."
„De Wedana?"
„De Wedana is ook een goed mensch."
Hanna zocht in haar geest. Sastro was blijkbaar
wel genegen iets te laten doorschemeren, als zij maar
zeide, wat hij niet wilde zeggen.
„De patih?"
,,De patih is misschien.. een minder goed mensch,"
zeide Sastro langzaam.
Hanna zweeg. Het bruut gezicht van den patih
stond haar nog duidelijk voor van dien somberen
nacht, maar waarom, waarom? En wat was hier tegen
te doen?
„Zou de patih den toewan kwaad willen, Sastro ?"
Sastro zag nu de Nonna aan, hij voelde vasteren
grond. Zijn waarschuwing was nu eenmaal gezegd
en hij kon verder gaan.
„Sastro weet dat niet, Nonna. Sastro weet alleen,
dat de patih het niet goed vindt als meneer en Nonna
de menschen veel leeren. De patih zegt, dat het
beter is, dat de meisjes in de kampong blijven en
niet naar school gaan en geen boeken lezen en meneer en Nonna willen juist dat wel. Als meneer en de
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Nonna de menschen willen blijven leeren, zullen
ze veel soesah krijgen, zoolang... en hier daalde
Sastro's stem, de patih hier is. Als de patih eens
naar een andere plaats werd gezonden, zou de
soesah misschien niet komen !"
,,Zou de soesah misschien niet komen!" Hanna
herhaalde die woorden bij zich zelve en herdacht
ze, toen Sastro al weer was opgestaan en in de
achtergalerij was, waar hij verder de tafel afdekte.
Haar belangstelling in de brieven was een beetje
verflauwd. Hoe was 't mogelijk zich eigenlijk door
zoo'n vaag praatje van een bediende van de wijs
te laten brengen; dat praatte zij zich voor, maar diep
in zich wist ze wel, dat Sastro geen gewone bediende was, dat hij alleen iets zou zeggen als het
noodig en dringend was. Toch niet ongerust maken,
dat gaf niets, wel opletten en Richard waarschuwen.
Er was een grond van waarheid in Sastro's beweren.
Siti had haar al eens verteld, dat haar oudste broer
niet graag zag, dat zij zooveel las, datzij en Si Koemo
boeken met een strekking, waarin bijvoorbeeld iets
over vrouwenbeweging voorkwam, voor hem verborgen. Was dit misschien de reden dat Ranana en
Si Koemo wat minder druk bij haar kwamen dan
vroeger? Maar de regent dacht toch anders en de
Raden Ajoe ook? Ging de invloed van een broer,
een oudsten zoon zoover, dat hij zijn zusters hare
ontwikkeling in den weg kon staan?
Rinke's brief ging voort:
„Nu moet ikje nog van een ontmoeting vertellen
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Hans. 't Geval zal jou ook intresseeren. 'S avonds
thuis komend in het hotel te Paj a-Kombo zie ik iemand
aan de sombere naakte tafel zitten onder de sombere
petroleumlamp. Ik kan 't niet laten weer eens even
de hotelbedoening van de binnenlanden een veeg
te geven! Nu, ik ga die iemand voorbij natuurlijk,
wil voorbij gaan, maar bij de zwarte binnengalerij deur was ik alweer terug. Ik had iets ontdekt .. .
'n blonde kuif! 't Was „'t Kuifje" Hans, 't Kuifje van
boord maar niet 't overmoedige blijgestemde,
eenigszins wijze Kuifje van boord! In elkaar gezakt,
mager, slap, och jee ellendig en beroerd, zoo zat hij
daar Kuifje, die eigenlijk die naam niet meer ver
als je een Kuif bent, is er ook iets-dien,wat
blijdst aan je.
Ik ging voor hem staan. „Kuif !" zei ik, „Rein
leven ... Booneter, Rechterhand van Petrus... ben
jij t?
Hij schrok er geloof ik wel van me te zien.
Toen ik z'n oogen zag Hans, was alle gekheid bij
me gevlogen. Hij hoefde niets te zeggen. Hij zei
ook niets, hij kneep m'n hand. Toen begreep ik
dat 't donderen was (pardon dat mag wel hè
in een brief van jou?) Langzamerhand is hij los gekomen, heeft hij me bij stukjes en beetjes verteld.
Hans, 't zijn varkens daar in Deli — niet allemaal
natuurlijk, alle moeders hoeven zich niet ongerust
te maken voor haar Delizoontjes, maar de moeder
van „Kuifje" zal toch wel een zuur oogenblik hebben
gehad toen zij zijn eersten brief kreeg na twee
KOLONIAALTJE.
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maanden stilzwijgen. Jammer vond ik dat hij haar
alles geschreven heeft. Ik zou zeggen wat niet weet
wat niet deert maar Kuifje schijnt nog sterk te
hebben gehouden wat men geweten noemt en hij
heeft haar alles geschreven. Om kort te gaan -toen Kuifje er aan kwam is hij natuurlijk, geplaagd
met z'n booneneteri*, met z'n 'geheelonthouding en
rein leven — daar was een heel complot gesmeed
om hem er in te laten loopen. Hij deed z'n best het
zich niet aan te trekken, maar op een goeien dag
toen hij de makkers wat beter kende is hij aan 't
preeken gegaan; dat was verkeerd toen is 't geplaag, sarren geworden. Hij leefde in een hel, net
zoo lang tot hij naar Medan is gegaan en een andere
plaats heeft gevraagd. Goed, hij kreeg een andere
plaats, dieper 't bosch in. 't Was er eenzaam, hij
zat er met den baas en een paar jongelui. Binnen
een uur wist hij dat 't hier veel erger was dan op
de eerste plaats, wist hij dat ze hier waren ingelicht door de anderen en een vreemde lamheid kwam
over hem. Opeens had hij 't gevoel van, ,,wat komt
het er ook op aan !" De arme drommel heeft 't
finaal afgelegd. Ze hebben hem op een avond dronken gevoerd, dat was 't begin van alles. 'k Zal je
goeie stemming niet bederven Hans met die vuiligheden neer te schrijven, die de arme Kuif me met
een bleeke stem zat te vertellen. Hij is zoo aan den
boemel geweest en zoo in den modder geraakt als
iemand maar zijn kan. Hij 't fijne mannetje met
z' n hooge suikerberg van idealen! Lieve Hans, het
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is tragisch, het deed pijn aan m'n hart — eerst zag
ik maar aldoor het gekke er van, dat brave Kuifje
zoo in den modder; maar zoo onder 't verhaal door,
dat hij nu deed met een zachte stem alsof hij zich
schaamde voor z n geluid, zoo onder 't verhaal
door kreeg ik lust die lammelingen daar 'r keel in
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te knijpen! Hij was toch een nette frissche kerel
aan boord, al overdreef hij wel eens met z'n rein
levenverhalen nu is 't een gore ineengezakte
jongen met een oud gezicht ... , het eenige dat
nog van eenige moed spreekt is 't feit dat hij weg
is gegaan. Z'n heele betrekking er aan gegeven!
en daar pakte ik hem op. „Kerel," zei ik, Je bent
toch een kranige baas."
Hij keek me aan alsofhij te Keulen hoorde donderen.
,,Nou ben je op den goeden weg, je betrekking uit..."
„En m'n geld bijna op.. ." zei hij.
„En je geld bijna op, zei ik op een andere toon
dan hij natuurlijk -- en daarom ben je in mijn
handen en wij gaan samen, eerst adem scheppen
in de kou, in de Padangsche bergen en dan schrijf
ik aan Vermeer, die in de kolemijnen zit van Sawa
loento, die zal je kunnen gebruiken voor de administratie -- ik weet 't zeker en ik breng je er heen,
'n prachtige reis langs het meer van Singkarah en
Hans 't kikkerde hem wezenlijk al wat op; maar ik
doe 't ook alles gebeurt net zooals ik't gezegd heb.
't Rein leven mannetje zullen we weer wat op zijn
voetstukje helpen ..."
KOLONIAALTJE.

i

s

178

KOLONIAALTJE.

Die Rinke wat een lange brief! Ze had hem nu
ten einde. Dat arme Kuifje, was zijn geschiedenis
nu weer de zooveelste die je als resultaat kon rekenen van het huwelijksverbod dat nog bij veel groote
cultuurmaatschappijen bestond? Ze greep naar
de andere brieven. Op zoo'n postdag gleden alle
onderwerpen dooreen in j e hoofd; later rangschikte j e.
Mary en mevrouwKramer vertelde haar zoowat
hetzelfde. De Duringa's hadden een groot diner
gegeven ter eere van Schatje's verloving met Galstra, de Kramers waren niet geïnviteerd geworden
om „kwesties" en zij waren bovendien overgeplaatst naar Borneo. Een fancy-fair ten bate der
slachtoffers van de jongste aardbeving was uitgesteld, omdat er zooveel zieken waren en dus toch
niet zou slagen. Mary schreef nog een bijzonderheidje over mevrouw Kramer. ,,Je herinnert je wel,
Hans, dat op onze bruiloft Mr. van Dalen een paar
keer met mevrouw Kramer gedanst heeft. Daar
schijnt mevrouw van Dalen scènes over gemaakt
te hebben tegen mevrouw Kramer zelf n.b.! Meneer
van Dalen is daarop op een morgen zijn excuus
gaan maken aan mevrouw Kramer en dit heeft alweer praatjes uitgelokt over van Dalen en mevrouw
Kramer --- enfin 't was misschien ook niet voorzichtig van haar, heeren te ontvangen 's morgens
als ze alleen was en van hem om naar haar toe
te gaan ..."
„A bah!" ontsnapte Hanna. Ze liet den brief zakken.
„Wat een bekrompen wereld toch. Wat zullen de
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Kramers dankbaar zijn, als ze eenmaal in Borneo
zijn, ver weg van al dat kleins ... 0, ja, ze had 't gezien toen zij en Richard over waren geweest voor
Mary's huwelijk, hoe 't mevrouwtje Kramer van alle
kanten begluurd, beoordeeld werd en veroordeeld,
omdat ze ... graag met heeren sprak. Arme stakkerd, zij zou nog heel wat moeten verduren in Indië,
als zij zich niet voor het een of ander ging interes seeren ; dat alleen kon haar redden. Je moet je er
boven uitwerken, als mevrouw Kramer daar maar
de kracht toe had.
De telefoonbel deed haar uit haar gepeins opschrikken. ja? Hallo! wie daar? Richard, ja ?" Of
hij straks een gast kon meebrengen vroeg hij, die
zou blijven rijsttafelen, iemand, die hij op zijn tourn ee ontmoet had, en die de groeten van huis meeKOLONIAALTJE.

bracht. Zeker, natuurlijk, moest ze een kamer laten
klaar maken. Bleef hij? Maar Richard scheen dit
laatste niet verstaan te hebben, de telefoon belde

af en Hanna haastte zich naar Kokkie, om met haar
nog over een extraatje te spreken voor den vreemden gast.
Wie zou het zijn, vroeg ze zich af. Iemand, dien ze
niet kende of iemand dien ze wel kende? Wie kon
hij ontmoeten op zijn tournee, die de groeten van
huis meebracht? Dokter van Maarel? Kon dat? Zou
hij? Waarom bonsde 'r hart opeens zoo? Was ze
soms bang voor van Maarel, of werd ze soms menschenschuw ? Ze bekeek de tafel met aandacht, door
Sastro zooeven gedekt, maar daar was niets meer
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aan te verbeteren. Drie kristallen vaasjes met gele
asters stonden op het ovalen spiegeltje midden in,
het zilver was keurig gepoetst, het glaswerk blonk
de vruchtenschalen droegen randen van klimop
wacht even, nog een schoon servet voor-blären
den onbekenden gast. Neuriënde ging ze naar haar
kamer, waar ze uit de linnenkast een servet kreeg
en voor haar spiegel knapte ze zich nog wat op.
Ze droeg geen sarong en kabaai, maar een losse
witte japon met lagen hals. Voor de levendigheid
deed ze haar rood en zwarte liberty ketting aan, die
mooi kleurde op het wit. Ze voelde zich opeens opgewekt, prettig gestemd en toch ook weer wat zenuw
achtig... daar hoorde ze de auto toeteren op den
weg, nu reed deze het erf op. In 't voorgalerijtje
keekze bij de trapopening wie Rick meebracht en haar
sp anning week opeens... 't was een vreemde... ' n
teleurstelling, niet van Maanel... en innerlijk wat
geschrokken, dat 't een teleurstelling was, hield ze
zich met zichzelf bezig, terwijl ze uiterlijk beleefd den
gast de hand reikte, die door Richard aan haar voor
werd. Luitenant Weelburg, van de opne--gestld
mingsbrigade, die thuis was geweest en de groeten
overbracht van papa en mama. Luitenant Weelburg,
groot, knap, met een zwierige snor en kwieke oogen,
stelde zichzelf verder op de meest charmante manier
voor, vertelde dat hij met zijn opnemers in deze
streek moest zijn en aan den resident van Bossche
beloofd had zijn zoon en dochter op te zoeken,
als hij er gelegenheid toe vond. Die gelegen-
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heid had zich gauwer voorgedaan dan hij dacht; in
de pasangrahan van Banj oe-Aj er hadden ze elkaar
ontmoet en toen had van Bossche dadelijk zoo welwillend zijn auto aangeboden en een rijsttafel „en
famille". Hanna kwam onder zijn drukke redeneering weer langzaam aan bij het gesprek. Ze vervulde
haar gastvrouwplicht door een koelen dronk aan te
bieden en belangstellend naar alles te vragen, wat
Weelburg wist en toen Richard, die zijn reispak voor
een ander verwisseld had, terugkwam, gingen zij aan
tafel. „En u hebt hier de eenzaamheid voorgetrokken boven het leven van een gevierde residentsdochter?" vroeg Weelburg, zijn servet ontplooiende.
„Ja," lachte Hanna, „dat heb ik, maar ik heb het
hier ook heel goed."
„Beter, moet u zeggen, juffrouw van Bossche. Ik
ken in Indië geen ellendiger bestaan, dan dat op een
plaats, die zich een groote plaats noemt. zoo een met
de allures daarvan, en die toch de kracht mist, u
bent hier tenminste uit het kleine, al bent u in de
stilte."
„0 ja, daar hebt u gelijk aan; houdt u dus ook
meer van het buitenleven?"
„Ik ?" zei hij, „ik ben een vrije vogel. Ik heb me
losgerukt uit het ergste, wat er voor een militair
is, het kampementsieven. Sedert drie jaar ben ik
bij de opname; geen vrijer en prettiger leven dan
dat, altijd buiten in de echte, wilde natuur...."
Hij vertelde van dat leven, terwijl Sastro bediende, en Hanna merkte op, hoe een geheel ander
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soort militair deze man was, dan de officieren, die
zij thuis bij haar vader ontmoet had. Deze man had
veel gezien, „telkens overgeplaatst ", zeide hij, „omdat ik geen brave jongen ben, die op alles ja en
amen zegt, en bovendien niet getrouwd"; hij voelde
zich echt leven, en behield onder zijn zwerversbestaan toch de beschaving, die hem aangeboren
scheen te zijn. Hij hield van Indië, had er een
gezonden, nuchteren kijk op, anders misschien dan
Richard en Hanna, maar toch ook wel eens goed
om mee kennis te maken.
„0, de groot-industrie," zei hij „dat is iets
goeds, iets moois in Indië. Jongen, er wordt zoo
gewerkt door die kerels hier, echte Hollanders zijn
het. Vooral daar, verder in Oosthoek, waar de eene
suikerschoorsteen na den anderen oprijst, en dan
hooger op, de koffie in. Ik heb er altijd plezier in,
als ik de bergen in moet; dan zit je midden tusschen
de koffie- en kinaboeren, midden in de werkkracht,
en een natuur, en een klimaat, waar je heelemaal
van opkwikt, en als ik dan zoo hoog ben daar
boven, met m'n mannetjes van de brigade, dan
lach ik die heele vervelende, stijve ambtenaars
uit... ,,0, pardon," en hij-werldvanWstJ
keek Hanna en toen Richard aan, ,,wat de ambtenaren betreft, de aanwezigen uitgezonderd!"
,,U zegt, wat wij dikwijls denken, dus geneert u
maar niet i " zei Richard, maar die groot - industrie,
ja, dat is een mooi ding voor den Europeaan, maar
voor den inlander? Och, dan moet er nog heel wat
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veranderen. Ik zie er hier in onze omgeving zoo het
voorbeeld van, hoe de groot-industrie op tweeërlei
manieren kan werken. We hebben hier twee fabrieken in de nabijheid, Kalian en Garol. In den om
gaat alles als op rolletjes. De-trekvanGol
bevolking tevreden, de rijstoogst goed, geen gezeur ook met de voorraadschuren. Bij Kalian
altijd verzet, armoede, ziekte, luie menschen, slechte
oogst..."
„Meestal eigen schuld !" meende Weelburg. „Die
slechte oogst..."
,,Jawel, dan planten ze te laat, ik weet wat u
wilt zeggen, maar die luiheid staat in nauw verband
met de diensten voor ons. Op Kalian worden de
menschen slecht behandeld. Ieder oogenblik krijg ik
menschen op de rol, die klagen over mishandeling of
opdrijving van de koopprijzen van bamboe en mest,
ze zijn de fabriek niet ter wille, ze leggen 't, zou ik
haast zeggen, op een slechte oogst aan, om de suiker
afbreuk te doen, want ze weten drommels goed, dat
op den langen duur het gouvernement hen helpen
zal."
„Ook zeker veel rietbranden ?" vroeg Weelburg.
,,Om de haverklap, maar altijd bij Kalian, bijna
nooit bij Garol."
„Maar Rick," zei Hanna, „je bent hier eigenlijk
nog maar kort. Kan je al oordeelen ? Het is de eerste
maaltijd, dien wij hier meemaken!"
„Ja, ik geloof 't wel, Hans. Ik zat in Tjorak toch
ook in de suiker, en dan, al is de tijd kort, ik oordeel
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toch in dezelfde tijdsruimte over Garol en Kalian."
„Is op Garol niet van Eekeren administrateur?"
vroeg Weelburg. „Ja, o maar dat is ook een puike
werker."
.,Een man, die voelt voor 't volk," zei Richard
warm, ,,en dat weet 't dadelijk. Garol kan dan ook
altijd werkvolk krijgen, Kalian lang zoo goed niet,
en dan moet 't natuurlijk met het uitschot doen."
Hanna vroeg Weelburg naar zijn werkkring en
dadelijk begon hij weer te vertellen over dat heerlij ke vrije leven, wel vermoeiend, wel altijd van
je standplaats af, 't was dan ook eigenlijk geen
baantje voor getrouwden, toch waren er velen bij
de opname om de mooie geldelijke voordeelen.
Hij zelf was er bij gekomen na een verwonding
op Atjeh. Ook dat leven daar was zoo slecht niet.
Je was toch eigenlijk soldaat om op expeditie te
gaan en niet om kadetjes te eten, of om soep te
proeven in de kazerne ", en met warmte begon hij
te vertellen van zijn lange jaren in Atjeh, zijn leven
onder de Bataks en later op de posten en de spannende nachten doorgebracht in bivaks op loer naar
den vijand. Dat was de tijd van Toekoe Oemar!
Met van Maarel samen was hij acht dagen ingesloten geweest.
,,Van Maarel, de dokter ?" vroeg Hanna.
„Ja, de dokter, dezelfde, die me verzorgd heeft
als de beste, toen ik gewond was. Kent u hem?
ah ja, dat is waar, hij is nu hier in de afdeeling
geplaatst. Ja, dat is een soldatendokter zooals er
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weinig zijn, zoo een die geen particuliere patiënten
ooit zal voortrekken ; in 't veldleven, dan leer je
zoo'n dokter pas kennen...."
Hanna luisterde, haar hart bonsde. De rijsttafel
was afgeloopen. Richard was opgestaan, om sigaren
te halen. Sastro zette een blaadje met kopjes en het
kannetje koffie -extract voor haar neer en terwijl
Weelburg de hem aangeboden sigaar nam met een
„Permitteert u?" naar Hanna, zei hij, de sigaar aanstekend aan de lucifer, dien Richard hem voorhield,
,,ja... e... jammer van zoo'n man."
„Hoe zoo ?" vroeg Richard.
„Och, je ziet hem haast niet, hè, 'n inlandsch
kind heeft ie... hm daar zit ie mee, hè, de moeder is geloof ik weg, zal 'r misschien ergens in de
kampong gestopt hebben, maar 't kind is bij hem."
,,Zoo," zei Richard „zoo .. , hei Hans, mij geen
suiker als je blieft."
Hanna had zich bijna vergist. Haar hand beefde
even. Ze bracht 't lepeltje weer terug naar het suikerpotje en schonk verder in, voor ieder een kopje;
daarna stond ze op, om even in haar kam er de groene
blinden voor de ramen te doen, en zoo de koelte
voor den heeten middag daarin te houden. En toen
ze daar was, en ze zich door het schemerend licht
omsloten voelde, drukte ze even haar kloppend hoofd
tegen het koele ijzer van haar ledikant. ,,'n Inlandsch
kind ... en daar zit ie mee, daar zit ie mee ...''
bonsde het door haar.
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Richard stond 's middags laat juist klaar om uit
te rijden voor zijn gewone inspectie, toen de „oppas"
hem een briefje voorhield ,,Toewan ".
Hij zette z'n kop thee neer, dien Hanna zooeven voor hem ingeschonken had, hij opende 't
briefje. „Alweer een rietbrand !"
,,Van Kalian ?" vroeg Hanna.
,,Dat hoef je niet te vragen, natuurlijk is 't weer
bij Kalian dat is dus de tweede binnen een half
uur. Oppas, is 't paard klaar ?"
„Saja toewan ".
„En waar is de boodschapper van dit briefje, roep
hem eens hier."
De oppas verdween even en een oud gebogen
mannetje, met opgestroopten broek boven de bloote
bruine beenen, de toedoen, zijn grooten hoed in de
hand verscheen een oogenblik daarna. Hij hurkte
dadelijk bij de trap. „'n doro !"
„Wel zoo, ben jij 't Ali -- zeg me eens Ali waar
is de brand nu?"
,,Daar Toewan, in het Westen, het zijn de groote
tuinen bij de desa Djeroek."
„Is de Patih er niet ?"
„Neen 'n doro, de Patih is op reis."
Hanna schrok even. De Patih! Zou hij iets met
die rietbranden te maken hebben? Ze dacht aan
haar gesprek met Sastro. Sastro die gezegd had
dat de toewan veel soesah zou hebben zoolang de
Patih er was. Ze had door het bezoek van Weelburg
nog geen gelegenheid gehad Richard er iets over
;
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te vertellen. Nu moest hij weg, dadelijk natuurlijk,
ze kon er niet meer over spreken en trouwens, wat
zou het ook geven; de zaak veranderde er op 't
oogenblik niet door.
„Nou, Hans, ik ga, ik hoop dat ik niet laat thuis
ben, dag !"
„Dag!" kwam Hanna en ze keek hem even na,
terwijl hij met vosje weggaloppeerde, de richting
van het huis van den Wedana uit, die met hem
mee zou gaan.
De tweede rietbrand vandaag en dat juist nu ze
er toevallig gisteren met Weelburg over gesproken
hadden. De patih was op reis. De patih was tegenwoordig telkens op reis, dacht ze. Zou het waar zijn
of zou hij zich maar op reis houden? Gek, dat ze nu
dadelijk achterdocht gekregen had, na het gesprek
met Sastro. Waarom zou nu de patih eigenlijk iets
te maken hebben met die rietbranden? Het volk
stak den brand in de stokken als het 't land ergens
over had, soms was 't om den grond eerder los te

krijgen voor den inlandschen bouw, rijst of katella,
en soms ook alleen omdat het plagen wou. Bijna
altijd was het opzet, verborgen haat tegen de fabriek. Zoo had men het hun verteld.
Ze moest nu logisch probeeren te denken. Zou
hier de patih iets mee te maken hebben? Als hij
bijvoorbeeld rietbranden uitlokte, had hij er zelf
immers maar den last van, want altijd ging een
der bestuursambtenaren er heen, de Wedana, de
patih, Rick, soms de regent zelf en het was daarna
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een langdurige geschiedenis om uit te zoeken wie
de boosdoeners waren! Neen, zoo iets zou de patih
zichzelf toch niet op den hals halen! Twee riet.
branden, de eene bij Djeroek, de andere vlak bij
Kalian zelf. Dat zou weer een eenzamen avond
geven, want Rick zou zeker niet vroeg thuis komen.
Het was nu vijf uur. De tijd voor het middagbad
en de middagthee. Toen Hanna in 'r gebloemde
kimono, opgefrischt, met glinsterende druppeltjes
nog in een golf van haar haar uit de badkamer
kwam, op weg naar haar slaapkamer om zich te
kleeden, kwam Kokkie haar vertellen, dat in de
voorgalerij de Raden-Adjeng van de Kaboepatan
was. „0: Siti Ranana, vraag de Raden-Adjeng een
oogenblik te wachten, Kok, en zeg dat Nonna gauw
zal voort maken, hoor !"
Ze begon zich in haar vroolijke slaapkamer, waar
alles wit en luchtig was, vlug te kleeden -- een
linnen rok, een witte blouse, een kleine zwart tulle
strik, die de lage opening van den hals afsloot —
Ze hoorde het kleine rijtuigje van Siti op het kiezelpad bezijden het huis heen en weer rijden. Siti
kwam haar zeker de boeken terug brengen, die zij
haar geleend had en nieuwe vragen misschien.
Toen zij door de binnengalerij naar voren ging,
zag zij het slanke figuurtje van Siti, in de donkere
zijden kleeding, die haar zoo goed kleurde, in den
stoel zitten tegen het warme lage zonlicht van den
komenden avond.
,,Siti?''
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„Hanna", zeide Siti, ,,ik ben zoo langen tijd niet
geweest, ik verlangde zoo naar j
„Ja" zeide Hanna- „hoe kwam dat toch? Het is
nog niet gebeurd wel, dat we elkaar zoo lang niet
zagen ?"
Het theegoed stond klaar op de tafel en Hanna
begon de vijfuurkopjes in te schenken. Richard's
kop stond er nog, dien hij zooeven voor zijn heengaan gebruikt had. Hanna vertelde het hoe er vandaag weer twee rietbranden waren en hij overhaast
vertrokken was.
„Wat 'n dom volk toch !" zei Siti, „Vader zal
het zich aantrekken, dat het weer gebeurde en nu
juist, nu hij uit moest."
Hanna vroeg waarheen.
,,Wel, naar Rampol in Ajer-laut, daar schijnt een
pokken-epidemie te zijn uitgebroken. Juist even voor
ik wegging kwam de dokter hem halen."
,,De dokter dj awa ?"
„Neen, de Europeesche dokter uit de afdeeling."
,,De Europeesche dokter? Hoe heet hij ?"
„Ik geloof van Maarel", zei Siti, „zooiets heb ik
verstaan, kèn je hem? 0, ja? Hij kwam met zijn
auto en ze zijn een uur geleden zoowat wegge
-redn".
„Ze zijn een uur geleden weggereden," klonk
het in Hanna na, een uur geleden ... een uur geleden weggereden... dus hij kwam hier, hier bij
den regent en dacht er niet aan bij Richard en haar
te komen, dacht er niet aan ... misschien wel . , .
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misschien niet. Opeens bemerkte ze dat zij en
Siti allebei stil voor zich uit zaten te staren, Siti
de oogen groot vochtig, de handjes die nauwelijks
uit de lange zijden mouwen kwamen op den schoot,
klein dun fijn figuurtje, met die sfeer van voornaamheid, van distinctie, zij zelf met 'r handen gevouwen
op het koele linnen van haar rok en ze rukte zich los
uit 'r overpeinzing. -- ,,Kwam je om de boeken ?"
„ja ",Zei Siti blij met een wending van de gedachten --- „en hartelijk dank hoor. Zusje vond ze ook
zoo mooi -- zij genoot van Curwood -- ik vooral
van dit, ze hield Gorter's Mei in haar hand, maar
ik wil 't graag nog eens met je samen lezen. Het
is moeilijk voor mij, dat begrijp je, 't zijn dikwijls
beelden die ik niet begrijp, maar waar ik toch de
schoonheid van voel. 't Is alles zoo fijn, zoo ragfijn."
,Ja," zei Hanna, ze moest zich geweld aan doen
in Siti's denken te komen, ze voelde zich eigenlijk
alleen maar gezind om stil te zitten, alleen en niet te
praten. „Wil je hebben, dat we het nu lezen, samen ?"
„Neen, o neen," zei Siti en even zwegen beiden
weer. Hanna schonk de thee in en zij dronken met
korte teugjes en keken naar het snel zinkend zon licht buiten, dat rood gloeide achter de donkere
bijna zwarte Djoewarboomen voor het huis en achter de breede gevederde hooge klapperboomen,
die trots uitwaaierden boven het kamponggroen
aan den weg. Sastro kwam binnen, maakte zijn
eerbiedige sembah voor de Raden -Adj eng en vroeg
of hij de lamp zou aansteken.
;
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„Laat ons zoo blijven," vroeg Siti, ,,het is zoo
zacht, zoo kalm."
„Goed," zei Hanna, „dan alleen binnen, Sastro."
Sastro ontstak de groen omkapte lamp op Richard's schrijftafel, zoodat de binnengalerij gedeeltelijk verlicht werd, toen nam hij zachtjes, bedaard,
de kopjes weg, het theeblad en bracht alles naar
achteren.
„Hanna," zei Siti's stem met een anderen klank
dan zooeven, ,,ik wou je wat komen vertellen. Haar
hand gleed naar Hanna's hand en Hanna, die even
schrok, wat was er, wat zou er zijn? — herstelde
zich gauw.
Siti's tenger handje drukte ze in de hare en ze
boog zich wat voorover naar haar.
,,Wat, wat is 't Siti ?"
„Vanmorgen heeft vader me bij zich geroepen op
zijn kantoor en daar heeft hij me gevraagd of ik .. .
of ik genegen was om met den regent van Seragojo
te trouwen ..."
„Siti !" Hanna voelde het handje in de hare trillen.
,,En," vroeg ze, „wat heb je geantwoord ?"
„0, ik kan niet, ik kan niet, Hanna... ik heb
nader uitstel gevraagd. Ik wilde uitstel, omdat ik
hem toch verdriet moet aandoen, Siti, en ik vind
't zoo vreeselijk hem 't te moeten zeggen, maar
ik kan 't niet ..."
„De regent van Seragojo, Siti, is dat niet dezelfde,
van wien je me eens vertelde. Pas regent geworden,
niet waar? En erg aan de adat gehecht ?"

192

KOLONIAALTJE.

„Ja, ja, dat is 't juist, Hanna. Als ik j a zei, dan zou
ik in een omgeving komen, waarin ik dood zou gaan.
Alles zou ik moeten prijs geven. Hij heeft twee bijvrouwen, dat weet ik. Ik kan toch niet, Hanna! ik
kan toch niet !" en, nog altijd met haar hand in
Hanna's hand, boog Siti haar donker hoofd op de
tafel zoodat Hanna nu alleen het glanzend donker
haar zag en het matbruine fijne oor.
,,Arm kind," zei ze zacht. Ze bleef Siti's hand
vasthouden, met een vaag besef, dat ze haar zoo
kracht kon geven, kracht die van haar uitstroomde
op Siti, en ze zocht naar een oplossing, naar iets
wat Siti kon opbeuren.
„Maar Siti, je vader vroeg immers of j e genegen
was, dan dwingt hij je immers niet ?"
Siti zag haar aan. „Och neen, vader dwingt me
niet, maar hij zou het toch heel graag willen. Je
begrijpt dat hij me eigenlijk al oud vindt."
„Achttien jaar, dan zijn meisjes van onzen stand
al lang getrouwd. Hij heeft natuurlijk ook z'n strijd
gehad. Hij weet hoe ik en hoe Si Koemo over een
lavaansch huwelijk denken, en er is onder degenen,
die in aanmerking komen met ons te trouwen, geeneen die zoo denkt als wij. Die zoo denken als wij,
Hanna, zijn allemaal in Holland. Dat zijn de studeerenden ; daarvan is er al een getrouwd met een Hol
meisje... Vader heeft moeten kiezen tus--landsch
schen drie, ik weet het, den Patih van Klaren, den
regent van Meniroe en den regent van Seragojo en
ik ben zoo bang, dat het ook om Si Koemo te doen
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is; weetje, als ik blijf weigeren, dan wordt Si Koemo
gevraagd en och Hanna, ze is nog zoo'n kind, ze
gloeit wel voor onze nieuwe idees, maar 't is alles
nog zoo los bij 'r. Ze zou ze, geloof ik, prijs geven,
misschien alleen om mij te helpen, dat zou ik niet
willen: 0 Hanna, het is zoo moeilijk".
Dicht tegen haar aan, snikte Siti zachtjes. Hanna
drukte 't handje en streek haar over den schouder.
,,Siti, zou ... zou de regent van Seragojo zelf
niet veranderen willen, is daar geen kans op? Dat
zou toch eigenlijk wel 't mooiste zijn, als jullie zoo
eens dat oude, dat wreede tegenover de vrouwen,
konden overwinnen ?"
Siti hief haar hoofd op. „Wat meen je? Dat de
regent van Seragojo zijn bijvrouwen weg zou doen?
Bijvoorbeeld dat hij maar één vrouw zou hebben?"
,,Ja," zei Hanna, en dat die vrouw bovendien vrij
was zich te ontwikkelen, te leven zooals wij nu. . ."
Siti liet Hanna's hand los. Buiten was nu de
duisternis geheel gevallen. Zij zagen in den donkeren tuin, waar de stap van het paard en het rollen
van het rijtuigje zacht krakend op het kiezel te
hooren was.
„Als hij dat deed, als hij dat alles beloofde,"
neide Siti zacht en haar stem klonk als ingehouden, „dan zou ik moeten ja zeggen ... dan zou ik
moeten..."
„Zou je dan niet willen trouwen ?" vroeg Hanna.
Siti zat rechtop en ze vroeg: ,,Trouwen zonder
liefde, zonder zelfs mijn man te kennen ?"
KOLONIAALTJE.
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„Neen, neen, dat natuurlijk niet," kwam Hanna
met aandrang.
„Maar dat is niet anders mogelijk, Hanna, wij
spreken immers nooit een javaan ... we gaan met
niemand om."
„Je zoudt ze moeten kennen je vader zou ook
hierin z'n toestemming moeten gèven, dat je een
andere levenswijze had... misschien," aarzelde
Hanna, zou je dan, Siti ... zou je dan eens iemand
lief krijgen, iemand dien je kende, dien je sprak ..."
Maar ze schrok van 'r woorden. Zoo hartstochtelijk schreiend boog Siti zich opeens voorover! Dat
was anders dan zooeven, dat was een dieper ernstiger verdriet. ,,Kom, kom," suste Hanna zacht:
„Stil... zeg me, dat kan toch? Waarom niet?
Waarom dan niet ?"
„Omdat dat niet kan," snikte Siti, „omdat ik dat
niet wil, niet zou willen... 0 Hanna, Hanna help
me toch ... !''

Hanna stond op en boog zich over Siti heen en ze
suste haar met bei haar armen. „Kom, kom Siti,
wat ... wat is er dan? Hoe kan ik helpen ?"
„Och neen, neen ... je kunt niet helpen," neide
Siti en al zachter klonk haar stem, Je kunt niet helpen, ik moet alleen ... alleen denken, je kunt niet
helpen ..."
Hanna zweeg. Hoe vreemd deed Siti toch! Neen,
ze kon niet helpen, dat wist ze en Siti moest het
alleen uitvechten en toch, toch. Waarom zei Siti dat?
Maar ze vroeg niet verder. Zij durfde niet. Ze had.
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altijd een vrees de vertrouwelijkheid van anderen
te misbruiken, ten onrechte soms, dat wist ze wel,
want later, als zoo'n oogenblik voorbij was, had ze
berouw, dat ze haar voelhorens had ingetrokken,
dat ze niet gevraagd had wat de ander misschien
wilde! En nu alweer voelde ze dat onverzettelijke in
zich, dat schuwe om zich te dringen in de emotie
van een ander. Zij stond op om de teruggebrachte
boeken in de boekenkast te zetten en toen ze binnen
was, vroeg ze: „Wat wil je nu eens lezen, Siti? Zei
KOLONIAALTJE.

je niet laatst een titel?"
Siti was opgestaan en volgde haar. De oogen
neergeslagen, uiterlijk alweer kalmer, zichzelf weer
meester. „Ik weet niet meer, Hanna. . ."
Hanna, in spijt van haar schijnbare koelbloedig
zeker had opgeschrikt,-heidvanzo,St
nam haar kleine bruine hand. „Siti, 't spijt me zoo,
dat je verdriet hebt en dat ik je toch eigelijk niet
helpen kan.... Want wat moet ik je raden? Jij
weet beter dan ik, denk ik, wat je doen moet! Maar
ik wil wel, dat voel je toch wel, hè?"
Siti zag haar aan en een lach ging door haar
mooie oogen.
„0, ik weet 't, Hanna! je bent zoo lief voor me
en ik ben je zoo dankbaar, ja zoo dankbaar, heusch,
dat ik bij je mag komen en dat je me geeft van je
tijd."
;ja, maar nu," zei Hanna, „nu je echt in verdriet
bent, in twijfel, nu kan ik niets."
,,We moeten ons immers allemaal zelf helpen !"
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zei Siti zacht, ,,maar dan doet vriendschap ons juist
zoo goed. Daar voel je j sterker door, vindt je niet?"
,,Ja," zei Hanna warm, „vriendschap en liefde
maken iemand sterk, dat is waar. Als je in verdriet
of twijfel denkt aan iemand, van wien je veel houdt,
is 't net alsof je j zelf beter voelt, alsof j e krachtiger
bent."
Siti drukte haar hand. Ja... zoo is 't Hanna...
Nu moet ik weg. Neen, geef nu maar geen boek
mee deze keer."
„Waarom niet, geen zin om te lezen ?"
„Heel erg staat mijn hoofd er niet naar,
maar ... och, ik zal 't je maar zeggen, Hanna,
het is beter eens een poos geen boeken van je
thuis te brengen. Mijn broer heeft er aanmerking
op gemaakt."
,je broer?!"
,,Och ja, hij is, dat weet je toch wel, nogal gekant
tegen ons lezen en denken. Hij vindt dat alles onuitstaanbaar in meisjes en hij verwijt vader telkens,
dat hij ons onzen gang laat gaan. Gelukkig kan hij
ons het denken niet verbieden."
„Maar Siti, hij kan jullie toch niets verbieden ?"
„O jawel, een broer en vooral een zooveel oudere
broer als hij heeft nog wel zooveel over zijn zusters
te zeggen, dat het zoo goed is als een verbod."
Siti aarzelde even. ,,Hij is 't ook eigenlijk, die mijn
huwelijk met den regent wil. Ik weet 't. Hij heeft er
bij vader op aangedrongen. Ik moet gaan Hanna.
Het is al laat."
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„Wacht even," „ik zal je koetsier waarschuwen."
Zij gingen beiden de voorgalerij in en het
kleine rijtuigje naderde al toen zij zich daar vertoonden.
Blijkbaar wachtte de koetsier op dat sein.
„Dag Siti, houdt je goed," zei Hanna hartelijk en
toen inniger dan zooeven gaf ze zich heelemaal
en voegde er aan toe: „En wees flink Siti en doe
nooit iets dat je niet als zuiver voelt."
Zij zag Siti vlug instappen en ze bleef haar even
nazien, hoewel de duisternis het wegrollend voer
gauw aan haar oog onttrok.
-tuigje
De groene lamp binnen lokte haar tot lezen. 't Was
waar, al de nieuwe brieven waren er nog om eens
over te lezen, vooral die van Rinke met zijn uitbundige bewondering voor de natuur waar hij nu
doortrok. Zij nestelde zich in haar laag stoeltje en
vouwde zijn brief open, maar toen liet ze opeens
haar handen weer zakken.
Hoe tragisch was dit eigenlijk, de strijd van Siti!
Het ging hier toch om haar geheele leven. Kiezen
tusschen haar vernedering als vrouw of eenzaamheid. Eenzaamheid, het leven in te gaan alleen, dat
was wel moeilijk.
Zij zelf had daar nog niet zooveel over nagedacht.
Kwam het door haar werk, door haar vol bewegelijk
leven daar in Holland, dat ze nog nooit aan een mogelijk eenzaam zijn gedacht had of eigenlijk aan wat
het was eenzaam te zijn? Alleen zijnde voelde zij zich
nooit eenzaam, Siti misschien ook niet... maar pas
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als er iemand op je weg was gekomen, dien je lief
hadt, dan voelde je dat dat alleen zijn, eenzaamheid
was! -- dan was er die ander voor wien je leven
wilde.
Ze legde Rinke's brief weg en ging recht op
zitten, de hand onder 't hoofd gesteund. Die
gedachten, zoo opeens tot 'r gekomen, waren als
letters, die ze nog eens over lezen moest -- ze waren
van beteekenis voor haar, dat voelde ze en nu in de
stilte, in de plechtige stilte van het alleen zijn, wilde
ze niet bang zijn en zichzelf peilen. Die ander was
van Maarel. En ze wist nu sedert gisteren, hij had
een kind, een inlandsch kind. Een inlandsche vrouw
was zijn vrouw dus geweest, was 't misschien nog.
0, het deed alles pijn, pijn daarover te denken, maar
ze moest nu door denken, weg op 't oogenblik met
alle gevoelentjes, ze moest zich den toestand duidelijk maken.
In Holland, daar hoorde ze bij de jongeren, die
de dubbele moraal beschouwden als een onzedeijke moraal. Een rein leven, en een rein huwelijk,
dat was hun principe en ook in Indië was dit leven
vol te houden, vertrouwden zij, zij wilden het eenvoudig. Met de vrijmoedigheid van hun tijd hadden
zij er onder elkaar over gesproken, over gedacht,
de studenten, waaronder indologen, waaronder ook
jonge schilders en letterkundigen. Zij hadden een
ideaal en dat ideaal was sterk, omdat het gezond
was, omdat het was de open deur, die toegang gaf
tot het goede en ware en krachtige leven. Geen on-
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zedelijkheid voor den man en onwetendheid van de
vrouw, geen losbandig toegeven aan de zinnen van
den man, geen geheele verdrukking daarvan voor
de vrouw. Daar 'n Holland was zij zoo overtuigd
geweest van dat alles, o, en nog was ze overtuigd .. .
nog was ze overtuigd. Zoo moest het zijn. Maar juist
omdat ze overtuigd was, daarom deed dit zoo'n
pijn ... als je dat mooie, groote in je hart voelde, dat
heele zachte alsof je j zelf oploste in iets anders, in
dien ander .. o, te kunnen zeggen: Hier ben ik!
Laat ons samengaan hand aan hand, elkaar in de
oogen te zien en dan te weten, dat het leven veilig
is omdat je samen bent, het leven dat alleen leven
was omdat je het samen zoudt door gaan, dat te
kunnen zeggen, te voelen was wellicht voor hen,
die van eenzelfde denken waren, van eenzelfde overtuiging, maar zoo als dit nu, zij en hij !
Zij boog het hoofd. Ze voelde haar wangen en
haar voorhoofd gloeien. Het was als overstroomde
het haar, dat groote gevoel van een overweldigende
liefde en ze drukte de handen voor de oogen ... 0,
was dit niet iets, dat nog veel grooter en warmer
was dan een principe, dan een overtuiging, dan
een ideaal, was dit niet het beste wat er was? Een
oogenblik bleef zij stil in de betoovering van een
nieuwe gouden wereld ... en toen nam ze haar
handen van haar oogen, keek ze rond in de zacht
verlichte kamer, waar alleen op de schrijftafel naast
haar de lamp warm uitscheen over de witte brieven.
Siti en ik, zei ze zacht, hebben allebei onzen strijd,
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maar die van Siti is in zoover lichter, omdat zij geen
liefde kent. Zij moet aan haar overtuiging vast hou
zij moet! Zij mag zich niet opofferen. Ik -den.0?
Ik ? Wat zal ik doen? Toen lachte ze even om zich
,,Ik denk en doe alsof hij me al voor de vraag-zelf.
gesteld heeft! Hij komt nota bene hier bij den
regent en neemt geen notitie van ons. Hij denkt er
niet aan hier te komen! En toch, toch, dacht zij
opeens, als een zachte rustige zekere gedachte
voelde zij het door zich heen gaan, toch heeft hij
je lief, zooals jij hem, tóch ! Zij had het geweten
van het oogenblik af dat hij haar de hand drukte
op de trap van het huis van haar vader, den laatsten
keer dat zij hem gezien had...
Een klok sloeg acht uur. Een wachthuisje in de
buurt liet ook acht doffe slagen op het houten blok
hooren. Wat was het nu stil buiten! Ze stond op en
zag dat de maan op was gekomen; een gouden sikkel aan de donkere lucht. In de verte zong het
gesjirp der krekels, die zaten in het padiveld dichtbij. Plotseling opeens de stap van een paard, 't
geknars van wielen op den weg. Ze zag twee lichtjes aandansen. Wat was dat? Het leek wel Situ's
licht karretje weer, maar dat kon toch niet, Siti was
pas bij haar geweest! Het wagentje reed het kleine
erf op, hield stil voor't galerijtje. Dadelijk ongerust,
liep Hanna naar voren.
Siti was 't weer — haar oogen gloeiden, haar
ijskoude hand greep die van Hanna. „Ga mee even
naar binnen," kwam ze zacht fluisterend.
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„Sits! wat is er ?" ondervroeg Hanna. Een onzegbare angst greep haar aan. Siti kwam onheil brengen ; dat voelde ze.
„Siti's ijshand liet Hanna binnen niet los. Haar
oogen, groot en zoekend, keken in Hanna's oogen.
,,Er is onraad, Hanna," fluisterde ze. „We moeten
hem redden, hij is in gevaar, ze wachten hem op..."
„Ze wachten hem op? Wie ?" vroeg Hanna.
„'tVolk, die rietbrand is maar een voorwendsel..."
Het duizelde Hanna, nu begreep ze. Siti meende.
Richard, niet ,,hem"... stil, stil, ze moest handelen.
„Vertel verder," zei ze, Siti's handen drukkend en
ze zag nu in de angstige oogen van den ander,
en ze zag dat ze vocht voor haar liefde, die ander,
m'n God, arm ding, zij hield van Richard, zij hield
van Richard! „Vertel dan, zeg dan!" drong ze, en
de ander, met angstige oogen en angstigen mond,
fluisterde: „Thuis hoorde ik bij 't muurtje van den
stal de wachter spreken met een van onze bedien
Ze wisten niet dat ik er was. De rietbrand-den.
was een „akal" om Richard daarheen te lokken,
naar de desa Djeroek. 't Volk is opgestookt, 't wil
oproer om de voorraadschuren. Ze willen hem aanvallen als hij daar komt, red hem nog, Hanna.
Telefoneer naar Kalian."
Hanna liet 'r hand los greep het toestel, en met
korte woorden, afgebeten door haast, telefoneerde
zij: „Kalian, nummer satoe doewa ampat... ja...
Hallo, spreek ik met Kalian... hier juffrouw van
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Bossche. Is de controleur nog daar ? Neen? Al gegaan?
Naar Djeroek?Hoe lang... Pas . 0, dank u !''
„Hanna," zei Siti heesch, „wat doen we nu? 0,
we moeten hem redden !"
„Sastro," riep Hanna en toen tot Siti, die, gebroken door de spanning, hevig trilde: Bedaard,
Siti, mijn kleine Siti! ... Hoe komt 't? Zeg, wie,
wie hitste dit aan ?"
„Ik weet 't niet zeker," fluiterde Siti terug, maar
ik denk, ik geloof m'n broer.... hij haat j e ... broer."
Tranen liepen langs haar donker fijn gezichtje.
Sastro was binnen gekomen, vroeg, als voorvoelend iets, „Nonna, wat kan Sastro doen ?"
„Zadel den Bruin, Sastro, en laat Kokkie m'n
hoed en m'n cape brengen ?"
„Wou jij, wou jij ... ?" vroeg Siti angstig, „dan
ga ik mee ... wij samen in ons karretje."
Jij blijft hier, of neen, je gaat naar huis, Siti.
Niemand mag weten dat jij 't mij bent komen
zeggen. Hier, je hebt een boek gehaald bij me."
Ze stopte Siti van Deventer's Platonische Studiën
in de hand, waarin ze zelf had zitten lezen dien dag.
„Maar Hanna, dat mag niet, jij alleen, waar ga
je heen?"
„Ik ga den weg naar Kalian op, dan moet ik
hem tegenkomen voor hij bij de desa Djeroek is.
Hij is immers pas weg. Siti, Siti, houdt je nu goed.
Daar is Kokkie."
Kokkie bracht de cape en het kleine reishoedje
en de karwats.
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„Nonna wil nu nog uit? Maar Nonna! En alleen
en al zoo donker!"
„Dank je Kok, is 't paard er nu ?"
Sastro wachte in de voorgalerij. ,,Nonna's paard
wordt gezadeld, maar Nonna wil nog wel een heel
klein beetje wachten ?"
„Ik denk er niet aan," zei Nonna, „nu Siti ga
nu ook naar huis en telefoneer eens naar Kalian
straks thuis, misschien gaan we allen daarheen,"
ze drukte Siti's handje en bracht 't even aan haar
lippen. Ze wilde gaan, maar Sastro trad haar in
den weg.
,,Nonna moet nog even wachten, nog even!"
,,Sastro !" Hanna's stem was boos
zoo had
ze Sastro nog nooit zien optreden.
Maar de jongen zei bedaard: „De Nonna moet
wachten tot Sastro's paard er is. Sastro gaat mee.
Sastro laat de Nonna niet alleen gaan. Het is daar
gevaarlijk."
De stap van Bruin tikte op het grint buiten, maar
tegelijk was daar ook de kittige stap van een
desapaard, door een oppasser gebracht. Hanna trad
naar buiten en zette zich in het zadel. Achjer haar
steeg Sastro op zijn paard en ze reden samen weg
den grilligen maannacht in.
Kokkie was weer naar haar keuken gegaan en
Siti, met de hand op haar bonzend hart, hoorde
den stap van de dravende paarden al zachter en
zachter. In de naburige kampong klonken de gulden
tonen van een zachte gamelang.
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Siti Ranana stond daar en zag met haar donkere
oogen den donkeren nacht in. Als roerloos leek
haar klein tenger lichaam en haar groote oogen
schenen te staren, maar diep in haar laaide de angst
om hem... om hem!
Het was geen stille avond. De wind was opgestoken. Achter elkaar, achter elkaar dreven ijlende
wolken voorbij de maanschijf. Dit gaf ook grillige
beweging op den weg en Hanna's paard schrok er
telkens van, als een blank maneblauw vlak verdonkerd werd door een spookachtige schaduw, vluchtig
neergeworpen door een hoog zwevend gevaarte.
Sastro reed haar bijna op zijde, zijn kittig kampongpaardje was ongedurig en kende blijkbaar zijn ruiter
niet. Hanna's gedachten waren onrustig, vluchtig als
de wolken hoog boven haar. Zou zij het kruispunt nog
bereiken, voor Richard daar aan kwam? Het moest
wel, want zij had een kwartier noodig het te bereiken
en hij zeker wel drie kwartier van Kalian af. De desa
Djeroek, waar de rietbrand was en waar hij door de
opstandelingen werd opgewacht, lag niet ver van
Kalian af, want de riettuinen behoorden haar; zij waren
echter, sedert de overstrooming, alleen langs een
omweg te bereiken, omdat er geheele stukken daar
van den weg waren weggeslagen. In de kampong huisj es, alle dicht nu voor de komende nachtrust,
flikkerden kleintjes de lichtjes tusschen de reten der
bamboemuren, blauwe glanzen gleden over de donkere rieten daken, blauwe glanzen over de pisang bladen en over de boven den grondbreed uitgespreide
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laboeplanten. Een eenzaam open gedeelte van den
weg gaf opeens een wijde blik over de wazig belichte
sawahs, maar een hoog bamboebosch rees als een
zwarte muur op en daarachter opende zich plotseling
midden in de duisternis de metalen witte lichtcirkel
van de suikerfabriek Garol. Van hoog uit plasten de
electrische booglampen haar licht over het grasveld
neer, waar de volopgestapelde rietkarren stonden te
wachten, met de koeien nog in tuig, waarbij
kleine jongens, die nog wakker de wacht mee hielden. Een volle bedrijvigheid heerschte daar. Af en
aan zag Hanna de werklieden gaan door de groote
hooge witte poort, want er werd even hard 's nachts
gewerkt als overdag, maar dit sterke beeld van arbeid, de donkere fabriek met haar hooge schoorsteenen, even opdonkerend tegen de maanblauwe
lucht, en het helbelichte vlak met de vele als krioelende figuren der werkende menschen was gauw
voorbij. Haar paard stapte snel voort. Hanna's cape
wapperde achter haar aan, ze moest den hoed op
haar hoofd drukken en spoorde het dier aan met
lichte tikjes van haar karwats. Zij en Sastro spraken
geen woord. De weg werd nu fluweelig donker. Aan
beide zijden gingen djattibosschen op en maarweinig
huisjes waren nog te zien. Ze waren nu niet ver meer
van het kruispunt af. „Hoe lang nog Sastro?" vroeg
ze buiten adem.
„Een kleine vijf minuten, Donna, hier is paal
twee al."
Maar Hanna onderscheidde geen paal in de duis-
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ternis. Zwijgend ging het verder, de paarden waren
eindelijk gelijk van stap geworden.
,,Werda !" riep een stem uit de duisternis. Het was
de bewaker van het gardoehuis, dus waren zij het
kruispunt genaderd.
„Prin" *), antwoordde Sastro en hield zijn paardje
wat in, wat ook Hanna, den teugel deed wenden. De
driesprong lag iets helderder voor hen uit dan de
weg was; plotseling brak het maanlicht weer te voorschijn. Hanna zag het kleine wachthuis met het groote
hangblok daarbinnen. „Ik zal hem vragen, Nonna,
of de toewan hier al voorbij is gekomen," en Hanna
wachtte gespannen het antwoord af.
,.Tida", neen, de toewan controleur was hier niet
voorbijgegaan sedert deze wachter er was."
„En hoe laat kwam je hier, Djaga ?" vroeg Hanna
nu, met haar paard naderende.
„Ik was hier om zeven uur, mevrouw."
Dus Richard was hier nog niet aangekomen. Dat
was dan ook te verwachten. Ze zou hier dus blijven
tot hij kwam.
jou de Nonna niet afstijgen ?" vroeg Sastro.
„Ja zeker." Ze was vlug van haar paard, dat ze
nu aan den teugel leidde, tot ook Sastro was afgestegen. ,,Laat ik uw paard houden, Nonna, dan kan
de Nonna in het huisje wachten."
Sastro bond zijn eigen paardje aan den paal van
het wachthuisje. De waker, die, als alle ,,wakers",
*) „Prin" verbasterd woord van „Vrind ".
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zich langzaam uit zijn toestand van halfslaap los had
gemaakt, begon, gehurkt op den grond, zachtjes te
vragen waarom de Njonna en de ,,vriend" (dit was
Sastro) zoo laat nog hier wilden wachten op het
kruispunt.
„Ja, dit wist Sastro niet -- de Nonna wilde zeker
den controleur spreken, die hier voorbij moest."
„Komt meneer de controleur hier voorbij voor de
rietbrand ?" vroeg de waker.
,ja, meneer controleur zou denkelijk wel voor de
rietbrand uit zijn."
,,Dan kan meneer ook wel den korteren weg ge
hebben, meende de waker, die van Kalian-nome
over Pasan, zoo naar de desa Djeroek."
Sastro meende dat die weg weggeslagen was door
den bandjir.
„Tida, Soeda betoel !" antwoordde de waker.
Hanna nam de stemmen der twee waar als een
licht gemurmel. maar dat ,,soeda betoel", „die is al
klaar", wekte haar aandacht, en ook Sastro rees op
uit zijn hurkende houding, die hij, aldoor Hanna's
paard vasthoudend, had aangenomen om met den
waker te spreken.
„Nonna !" zei hij, haar naderende, de kortste weg
van Kalian naar Djeroek is weer begaanbaar, het
zou kunnen zijn dat meneer dien genomen had."
„Wat zullen we dan doen, Sastro ?" Hanna's stem
beefde en opeens bedacht ze, dat ze eigenlijk met
Sastro in 't geheel niet gesproken had over den mo..
gelijken opstand. Toch had hij gezegd: „Het is daar

-
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gevaarlijk," toen zij alleen wilde gaan. Hij had dus
begrepen.
„Het beste is," zeide Sastro zacht, „dat de Nonna
hier blijft wachten voor het geval meneer hier toch
nog voorbij komt; Sastro gaat dan door de kampongs in het westen naar Djeroek. Sastro zal meneer daar opwachten."
„Maar, daar is het gevaarlijk," zei Hanna.
„Daarom mag de Nonna er niet heen. Meneer
zou voor altijd boos zijn op Sastro, als hij Nonna
daar heen liet gaan."
„Maar ik kan toch mei je mee gaan !"
„En als meneer dan hier langs kont ?"
Hanna aarzelde. Hij had gelijk. Een moest hierblijven en een moest daarheen gaan, maar gauw moest
het dan gebeuren! 0, als het maar niet te laat was!
Sastro had Hanna's paard aan een boom gebonden, maakte het zijne los en zat dadelijk in het zadel.
‚,Sastro: ! "
,,Nonna? Wat wil de Nonna? Sastro moet nu
vlug, heel vlug rijden om meneer voor te zijn."
Hanna zeide zacht dringend: „Als meneer vraagt,
hoe ik weet van den opstand, dan zeg je, dat ik
een telefoonbericht heb gekregen."
„Saja," zeide Sastro met nadruk. ,,Nonna kreeg
een telefoonbericht, van wien weet de Nonna niet."
„Neen, van wien weet de Nonna niet," herhaalde
Hanna, blij dat Sastro zoo vlug begreep. „Ga nu
maar, Sastro, ik hoop, dat ik je straks goed en wel
terug zie !"
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„0 ja! Nonna. Nonna moet maar niet over Sastro

denken," en terwijl hij zijn paard de teugels gaf,
riep hij tot den waker: „Pas op mijn Nonna, waker,
zorg vooral dat Nonna niets overkomt. Er zijn veel
slechte menscnen hier." Toen reed hij heen in vluggen lichten stap.
„O lé lé,^' zuchtte de waker altijd nog hurkend,
terwijl hij het eene been over het andere verzette
en de armen om de knieën sloeg. Betoel! er zijn veel
slechte menschen !"
Hanna ging zitten op de bank onder het afdak van
het huisje.
,,Zijn er veel slechte menschen hier, Djaga,
aga, betoel ?"
„Betoel," zei de Djaga. „Vooral bij Kalian." ,,Het
is dom om slecht te zijn," voegde hij er wijsgeerig
aan toe.
,,Zoo," peinsde Hanna. Zij was eigenlijk te angstig
om een kalm gesprek met den waker te hebben,
maar ze begreep wel, dat zij hier misschien iets zou
kunnen hooren, dat waarde voor haar had en vroeg
dus:
„Waarom zijn de menschen in deze kampong zoo
slecht, Djaga?"
„Omdat ze dom zijn, Nonna."
,,En waarom zijn ze zoo dom?" Bijna vreesde ze
te hooren „omdat ze slecht zijn ", maar het antwoord
viel anders uit. De waker moest er wel even over
nadenken, want onbewegelijk bleef hij zitten, in de
houding van rust, de knieen opgetrokken, de magere
KOLONIAALTJE.
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armen er om heen geslagen. De sirihpruim in zijn
mond gleed naar de andere wang en hij neide :
,,Ik kan de Nonna vertellen, dat die slechte menschen zoo dom zijn, omdat zij niet begrijpen wat de
blanke menschen willen. — De blanke menschen
willen veel suiker planten en de kleine menschen
van het land willen rijst en aardvruchten en mais
planten; zij zijn al tevreden als zij een klein beetje
daarvan hebben, alleen maar genoeg om een tijd
te eten, de blanke menschen willen veel suiker, die
willen niet een klein beetje, die willen veel van alles.
Dat is wel pienter, dat is om te verkoopen, daarom
worden de blanke menschen rijk. Ze zijn niet gauw
tevreden zooals de kleine menschen van het land -maar de kleine menschen vinden dat de blanke menschen te veel willen hebben, zij willen den grond
terug voor hun rijst en aardvruchten."
„Maar, Djaga," zei Hanna, toen hij even wachtte,
,,de kleine menschen krijgen toch de huur betaald
voor den grond dien ze afstaan ?"
„0! Saja Nonna! De huur krijgen ze, maar ze
hebben liever wat rijst en wat mais dan geld. Ze
verbranden liever het riet van de blanke menschen...
Kijk, de Nonna moet goed zien, daar is weer een
rietbrand.
De Djaga zelf was opeens uit zijn mijmerend gepeins gewekt. Hij wees met uitgestrekten arm en was
dadelijk opgestaan om zijn alarmteeken te geven.
Vlak bij haar dreunde de eerste slag op het houten blok en Hanna liep naar buiten, naar haar paard,
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dat misschien onrustig zou worden. Dadelijk uit het
huisje komend, zag ze het rechts in de verte, dikke
rookwolken en rossige vlammen daaronder. De wind
dreef alles schuin uit, gelukkig van een dicht bijzijnd
bamboebosch af.
Het was ver weg, maar het was een angstig onheilspellend gezicht en de houten blokken, die
opeens vanuit het wachthuisje en andere in de nabijheid hun somber geluid de lucht in joegen, deden
weer den nacht van de overstrooming voor haar geest
opdoemen. Het was of zij weer het volk van alle kanten voelde aankomen, of weer vrouwen en kinderen
en vee angstig schreiend en blatend daar straks op
den weg zouden aandraven... Maar neen, alles bleef
stil, tusschen de sombere geluiden door. De vaag
door de maan belichte weg lag verlaten en daar verder op zag ze de schuin uitlaaiende vlammen, de
dikke doezelige rook onder den donkeren blauwen
maanhemel, waar de sterren begonnen te schitteren.
Zou Richard hier dus niet langs komen? Zou hij
den kortsten weg zijn gegaan? Zou hij in het gevaar
zijn? Waarom dit wachten hier? Dit niets doende
wachten ! ?
Opeens blonken lichten op den weg, dien Sastro
was opgereden. Twee groote felle lichten. Een auto!
Hanna's hart bonsde. Bruin lichtte ook schichtig het
hoofd op. Hanna hield zijn teugel, streek hem over
de manen en wachtte. De auto naderde snel en hield
stil. Behalve de inlandsche chauffeur en een helper
was er niemand in.
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„Nonna van toewan controleur ?" vroeg de man.
Ja, die ben ik," zeide Hanna.
,,De toewan controleur is daar bij de dessa Djeroek en laat u dit briefje brengen." Hanna opende
het papiertje en las dit bij het licht van de autolamp.
„Hans, stap in deze auto en telefoneer dadelijk
wat hier is opgeschreven. Er is haast bij. Laatje
paard aan dezen man, die hierbij gaat, Sastro zooeven hier aangekomen.... Niet ongerust zijn,
Richard."
Hanna stapte dadelijk in. De helper wist blijkbaar
al wat hij te doen had, want hij maakte het paard los
en terwijl de auto zich al in beweging zette zag Hanna,
dat hij zich in haar zadel zette en in de richting van
huis heen reed. Het vloog over den weg. Alles wat
Hanna en Sastro een groot uur geleden voorbijgegaan waren, tamelijk vlug met hun paarden, gleed
nu langs haar heen als een droom, de lange donkere
weg, de schitterende fabriek Garol, het donkere bamboebosch, de kleine huisjes in donker, enkele maar
met een weifelend lichtje. Daar voorbij opeens de
lichtschijn van het huis van den houtvester, Ze waren
daar nog op! Waarom zou ze hier niet telefoneeren,
het scheelde nog een eind met haar huis. Ze tikte den
chauffeur op zijn rug. „Hier moet ik wezen." Hij hield
stil en vlug stapte Hanna uit. Maar toen vroeg ze, opeens wat verrast, dat ze er niet eerder aan gedacht
had.
,,Van wien is deze auto chauffeur?"
,,Van toewan dokter."
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„De toewan dokter, die bij den regent was ?"
„Saja Nonna, de toewan en de heer regent zijn
ook daar bij den toewan controleur."
„Ze waren dus allen daar! Zouden ze er iets van
geweten hebben? Misschien hadden ze iets vermoed?
Richard ook? En haar niets gezegd? Onder al die
vragen ging ze het rechte smalle paadje over, dat
naar het huis van den houtvester leidde. Het was nu
ongeveer tien uur, maar het licht in de voorgalerij
bewees, dat men nog op was. Hanna's „spada"-geroep deed dadelijk kleine Tante Riet te voorschijn
komen,
„Tante Riet," vroeg Hanna haastig, „mag ik telefoneeren ; er is groote haast bij." Tante Riet zag wel
hoe bleek Hanna zag, hoe verwaaid haar golvend
haar onder 't kleine hoedje uitkwam. Ze zeide niet
veel en bracht haar, bij de hand houdend, naar de
telefoon in 't smalle gangetje.
Hanna las Richard's briefje: ,. Luitenant Weelburg
Rapitan." Ze wachtte, de inlander aan de telefoon
herhaalde het adres. Ze had het zoowaar koud, haar
handen waren ijs door het snelle rijden en misschien
ook door de agitatie. Waar was Tante Riet opeens
gebleven? Ze hoorde achter kopjes rammelen en,
juist toen ze de telefoon weer hoorde gaan, zag ze
kleine Tante Riet aankomen in 't gangetje met een
dampend kopje koffie. Ze wenkte lachend van „nu
niet" en vroeg: ,,Spreek ik met luitenant Weelburg?
Ja? Ik ben Hanna van Bossche. Mijn broer laat u
't volgende verzoeken: ,,Zend onmiddellijk brigade

214

KOLONIAALTJE.

van meerdaagsche oefening bij u aanwezig; hedenavond hier opstand uitgebroken. Controleur Patjanoeloe,' ,,Ja, ja, dank u, zoover ik weet, alles wel.
Dag, meneer Weelburg." Ze belde af. Ze had 't nu
zóó koud, dat ze klappertandde. Tante Riet hield
haar het dampend kopje voor en weer met haar hand
in de hare bracht ze Hanna naar een stoel in de voorgalerij. „Praat nou maar niet en drink eerst eens.
Wat ben je koud, kind, Ja, ja, ik weet 't, slecht volk.
Wees nou maar kalm. Weet je wat, ik rij met j e door
naar huis. Ik laatje niet alleen." En Tante Riet gaf
met 'r fijne stemmetje bevelen aan den chauffeur om
even te wachten, bevelen aan een baboe om nog een
kopje voor de Nonna in te schenken en wipte naar 'r
kamer om wat goed voor den nacht bij elkaar te pakken en haar neef en nichtje te zeggen, dat zij mee
Terwijl Hanna alleen was, sloot ze even haar-red.
oogen. Wat 'n avond! Angstiger vond ze dit dan de
overstrooming, dit was de stille kracht die los brak,
dit was iets waar je machteloos tegenover stond. 0,
dat wachten! Baboe bracht haar het tweede warme
kopje. Dat deed haar goed. Tante Riet was al gauw
terug. Ze voelde 't handje weer op haar arm. „Ga nu
maar mee naar huis," zei Tante Riet en ze liet zich
leiden, het rechte wegje af naar den auto.
„Troes" *) gaf Tante Riet weer haar bevelen en
de auto gleed snel den weg af. Het ging langs de
de kamponghuisjes, langs de groote aloon-aloon, die
')
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wazig gespreid lag in het mooie licht en rechts af
gaande waren ze nu bij Hanna's huis. Kokkie zat
kleintjes gehurkt op de trap van de voorgalerij te
wachten en toen Hanna met Tante Riet uitstapte,
begon ze te pruttelen dat het een schandaal was, om
midden in den nacht uit te rijden en dat de Nonna
zoo nog ziek zou worden, dat ze nu niet eens met
haar paard, maar met een puf puf thuis kwam, daar
had je 't al en 't ergste was: al het eten stond achter
maar te wachten."
„Maak 't maar gauw weer warm," zei Tante Riet,
„en praat niet zooveel. Zorg maar dat de Nonna wat
krijgt."
Hanna schreef in de binnengalerij bij de ontstoken
lamp in eenbriefje aan Richard, dat ze getelefoneerd
had en hoopte dat hij thuis zou kunnen komen. „Tante Riet is bij mij ik zal niet ongerust zijn.
Maar de avond en de nacht, die volgden, waren
angst, waren wachten, wachten op iets, dat zij niet
kende. Zij gingen niet slapen. Tante Riet bleef bij
haar zitten, wilde niet naar de logeerkamer, die voor
haar in orde was gemaakt door Kokkie; haar kleine
glinsterende oogen onder de grijze krulletjes bleven
levendig den geheelen nacht en spraken Hanna moed
in ... tot eindelijk om drie uur de stap van een paard
klonk, een auto dof toeterde. ,,Goddank !" fluisterde

Hanna.
Wat reed de auto langzaam! Toch geen gewonde?
Ze stond op. Richard reed het erf op, steeg van
zijn paard en gaf dit aan zijn oppasser over. Hanna

216

KOLONIAALTJE.

ging naar buiten. ,,0. Rick! Rick! ben je daar eindelijk !"
Hans," zei Richard en trok haar naar zich toe
en hij drukte haar arm, we brengen Sastro..."
Wat was er met Sastro? ,,Gewond ?" vroeg Hanna
angstig.
,,Ja," knikte Richard... we zullen eerst een bed
voor hem maken, hij ligt daar goed in de auto."
Het duizelde Hanna. Sastro gewond!
Toen stond opeens van Maarel voor haar en ze
voelde hoe zijn hand de hare omsloot.
Het was een vreemd oogenblik. Ze zag even op
naar zijn lang verbeid gezicht, maar geen tijd tot
eenig nadenken liet hij haar.
„Hij moet maar naar z'n eigen kamer gebracht
worden."
„Ja, ja, natuurlijk," zei ze haastig.
Het eigen kamertje van Sastro, door Kokkie al
bij hun komst van bont gekleurde gordijnen voorzien, waar zijn eigen kast stond en zijn koffertjes
waren, waar de portretten hingen van den Toewan
en Njonja besaar, Hanna's ouders, bleek wel de
aangewezen plaats om den gewonde te verzorgen.
Voorzichtig werd hij er heen gebracht.
Daar lag hij nu stil op de balé-balé, terwijl van
Maarel hem verbond, Flikkerend licht speelde zijn
bewegelijken schijn over den keuken-drempel. Kokkie had dadelijk vuur gemaakt om water te koken
en ook in Sastro's kleine kamer gloeide de petro-
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leumlamp, omschenen door een rooden lap, in na volging van de gewoonte der Europeanen, als lampenkap daaromheen gehangen.
In de achtergalerij wachtten Hanna, Tante Riet
en Richard den dokter af. „Hij heeft een rentjong
steek in den bovenarm," vertelde Richard op zachten toon. 't Is gebeurd bij Pasar Ikan, de heele
geschiedenis was eigenlijk al achter den rug. We
waren op den terugweg. Een oogenblik had ik hem
niet meer gezien, had ik hem uit het oog verloren.
Wat er eigenlijk gebeurd is, weet ik nog niet. Hij
is tot een uur of een bij me geweest — onder die
schermutseling met 't volk heb ik niet op hem gelet, maar nu juist op den terugweg vonden we hem
liggen op den weg. Die arme duvel, als ie maar
niet" . .
,,'t Zou vreeselijk zijn," zei Hanna. Rick, kan je
vertellen wat er gebeurd is vannacht of doe je 't
liever niet ?"
Richard zat met zijn hoofd gebogen — hij richtte
het op en Hanna zag iets in zijn oogen dat 'r stil
maakte. „Neen," zei ze, ,,doe 't maar niet, vertel
me later maar".. .
,,'t Is 'n chaos in mijn hoofd," zei hij aldoor op
denzelfden zachten toon, 't is net 'n ellendige droom
dezen nacht. Toch was 't niet heelal onverwacht, 'k
had 't alleen nu nog niet verwacht,"
,,Wist je dan ?" vroeg Hanna verschrikt.
Ik vermoedde... 'k Had met Weelburg al afgesproken, dat hij me waarschuwen zou als de troe-
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pen uit Banjoemas op meerdaagsche oefening in
zijn buurt kwamen. Ik had ze dan hier willen
laten inkwartieren een poos — zoogenaamd militair
vertoon, om het volk een zachte waarschuwing te
geven, meer niet. Dan was er misschien niets gebeurd; dan had 't zich wel bedacht, want 't wordt
opgestookt, daar ben ik zeker van. -- Ze wisten
eigenlijk niet waarom ze oproer maakten, daar ben
ik zeker van, maar wie, wie ?" en toen opeens vroeg
hij: „Wie heeft jou gewaarschuwd, Hans?"
,,Mij !" schrok ze, „mij... e niemand, of... ja,
wel iemand, maar iemand, die ik niet kende. 't Was
in de telefoon."
„In de telefoon? Van Kalian ?"
„Neen! Kalian heb ik opgebeld, om te hooren,
of je er nog was, en toen ben ik gegaan..."

Richard stak haar zijn hand toe. ,,Echt lief van
je, hoor, kordaat."
„Och! kom," zei Hanna, maar blij, dat ze Richard's
gedachte op een ander onderwerp had, haalde ze
druk Tante Riet er in. „Nietwaar, Tante Riet, dat zou
iedereen toch gedaan hebben? Hè, u toch zeker ? "
Tante Riet's donkere oogjes hadden tranen —
met haar klein, bruin handje streek ze over Hanna's
arm. ,,Ik, ik weet niet wat ik gedaan zou hebben,
maar wel weet ik, dat 't prachtig van jou was,
hoor kind."
Sastro deed heusch veel meer," zei Hanna, die tot
haar blijdschap weer een gelegenheid vond, de gedachte toch maar af te leiden van dat andere, dat
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Richard weten wou. Dat van die telefoon moest ze
in alle geval volhouden, dat was zoo vaag, kon waarschijnlijk niet uitkomen. Ze voelde wel hoe het haar
agiteerde iets te verbergen en te verdraaien. Haar
eerlijke natuur was daar niet aan gewend.
„Sastro heeft zijn leven voor me gewaagd, dat
is zeker," zei Richard. „Wie weet, wat er gebeurd
is, daar bij Pasar Ikan als hij blijft leven, zullen
we 't wel hooren."
Op dat oogenblik kwam van Maarel binnen.
'k Heb om serum laten vragen bij den dokter
Djawa. Ik ben bang voor tetalus. Je kunt nooit
weten, hij heeft daar zoo lang gelegen in Djeroek,
voor wij kwamen."
„En de wond ?" vroeg Richard.
„0, dat zal wel gaan, dat zal wel gaan, die is
gelukkig niet al te gevaarlijk."
,,Niet gevaarlijk ?" vroeg Hanna nu ook, ze moest
er zich toe dwingen van Maarel aan te spreken.
Waarom? waarom toch? Kon ze anders verwachten
als deze houding? en toch.. .
„Neen, de wond zelf is niet erg, en als 't serum
er is, ben ik ook niet bang voor 'm."
„En als 't serum er niet is... wat dan ?"
„Dan neem ik hem mee, nog dadelijk, straks,
in de auto. --- We kunnen morgen tegen negen uur
thuis zijn, als we straks om vijf uur weggaan," zei
van Maarel bedaard, en tot Hanna:
„Hij heeft naar u gevraagd, het is misschien goed,
dat u even bij hem is."
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Ze ging dadelijk; terwijl Tante Riet den dokter
en Richard warme thee inschonk, liep ze over het
donkere erf, langs 't even belichte keukentje, naar
Sastro's kamer. Kil voelde ze den nacht aan, die
het starre en eigenaardig verwachtingsvolle had
van laten nacht, en nu stond ze in 't kamertje van
Sastro, 't bebloemde, kleine hokje, met het roode
licht. Ze tilde voorzichtig het bloemengordijn wat
op, en zag Sastro liggen onder zijn soldatensprei,
wit en blauw gestreept, vreemd, zonder hoofddoek,
met de zwarte, lange haren langs zijn linker schouder — de rechter arm was in het witte verband.
Hij sloeg zijn oogen op, toen Hanna op hem neerzag.
„Sastro," zei ze zacht.
„Nonna," kwam de jongen even zacht terug.
Hanna nam zijn linkerhand -- ze boog zich over
over hem,
„De wond is niet gevaarlijk, Sastro, hoor....''
„Saj a Nonna," zei Sastro zacht.
,,Meneer Richard is zoo dankbaar, Sastro, en ik
ook... dat weet je wel ?"
„Sad a Nonna..."
Toen zweeg ze, bang, hem te veel te vermoeien.
Ze zag Kokkie nieuwsgierig om de deur kijken,
en wenkte haar af, niet binnen te komen!
„Heb je ook dorst, Sastro ?" vroeg ze zachtjes
weer.
,,Saja Nonna" -- altijd maar dat „saja Nonna."
Er stond gelukkig een glas met water en ze
bracht het naar zijn mond. Heel even dronk hij

KOLONIAALTJE.

221

en toen ze het weer weg zette, zag ze zijn groote
oogen op haar rusten alsof hij iets zeggen wilde.
„Is er wat Sastro ?"
„Als toewan dokter Sastro misschien mee neemt
naar huis, wil de Nonna dan bij Sastro blijven ?"
De woorden kwamen er met tusschenpoozen uit.
„Bij je blijven ? Ja Sastro... misschien, ik zal zien."
,,Maar Sastro's oogen werden sprekender en hij
zei weer zacht, maar sneller: „Nonna moet meegaan
als Sastro gaat. Als Nonna Sastro oppast, zal hij
beter worden en Sastro moet later, als de strafzaak
komt, hetzelfde zeggen als de Nonna, daarom is 't
goed dat Nonna dicht bij Sastro blijft." Zijn oogen
vielen moe toe. Hanna voelde het in haar voorhoofd
kloppen en zij bracht even de hand daar heen ze
voelde zich moe en nu dit.. , met Sastro mee, als hij
misschien ging met van Maarel! Opeens was achter
haar gefluister. Ze liet 't gordijn vallen en zag den
dokter Djawa met van Maarel achter zich.
„Het serum is er niet," zei van Maarel zacht.
,,En ?" vroeg ze „gaat u nu
gauw mogelijk," zei hij zacht terug --, ,,hoe
eer hij ingespoten wordt hoe beter."
Ze was het kamertje al uit, riep zacht de Kokkie
die haar volgde. In de achtergalerij, waar Richard
was met Tante Riet, zei zij het snel, 't was alles als
een droom. „Tante Riet, 'ik ga mee in de auto om
Sastro te brengen. Hij heeft 't me gevraagd en ik
mag niet weigeren. Kokkie zal wel gauw helpen
met wat in te pakken."
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Tante Riet hief haar handen op van verbazing,
maar dadelijk was ze weer bedaard en zei, Hanna
volgend: „Geef mij je sleutels maar, Hanna, en
maak je nergens bezorgd over, hier zal alles wel
gaan, niet waar Kokkie?"
,,O! nja," barstte Kokkie los, blij dat ze hier weer
praten kon in de kamer van de Nonna en haar stem
ratelde en vertelde hoe dapper Nonna Hanna ge
naar die arme Sastro was en hoe-westa,nho
gelukkig dat meneer Richard er zoo was afgekomen
en hoe goed zij alles zou doen voor meneer als
Nonna weg was en hoe ze altijd raad zou vragen bij
Tante Riet en toen Kokkie 't laatste woord gesproken had, stond Hanna's kleine reismand klaar zij
zelf had 'r autohoedje op, haar witten dunnen stofmantel over haar lichte japon.
Richard had den dokter en den dokter Djawa ge
te dragen --- en nu stonden-holpen,Sastridu
ze buiten in de duisternis op zij van het huis. Twee
witte gestalten en een donkere, Hanna ging naar hen
toe. Richard had het van Maarel al verteld, dat zijn
zuster mee ging. De dokter beheerschte zijn stem,
toen hij vroeg: ,,U gaat mee ?''
„Ja," zei ze, „wilt u mij meenemen, hij vroeg 't zoo
toen ik bij hem was." Ook zij poogde zich te beheerschen.
„Natuurlijk, natuurlijk ... U is om negen uur
thuis, we kunnen niet al te hard rijden om hem."
Ik zal telefoneeren, anders schrikken ze zoo,"
zei Richard, „dag Hansje, kind rust nu eens flink uit
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in plaats van je in te spannen. Zal je goed voor d'r
zorgen, dokter ?"
„'t Zal me wel aan niets ontbreken, lachte Hanna,
en ze zoende Richard, en Tante Riet; de dokter
Djawa en Kokkie kregen vele „tabés." -- Nu zat ze
in de auto. Sastro lag op de bank over haar die als
rustbank ingericht was. ---- Van Maarel nam naast
haar plaats. Bijna zonder geluid gleed de auto zacht
vooruit, een felle lichtschijn werpende in den donkeren zwarten nacht. Ze reden het hek uit en keerden
met de lichtstraling rechthoekig op den weg, zoodat
de voeten der boomen plotseling een voor een tevoorschijn kwamen. Van Maarel boog zich even
over Sastro -- en Hanna leunde achterover tegen de
zachte kussens. Dit was het allervreemdste van
dezen geweldigen nacht nu naar huis en -- op reis
met hem! Haar voet stootte tegen iets. Ze keek
er naar en zag dat Tante Riet een trommel neergezet had. Natuurlijk met hun ontbijt. Die zorgende
ziel, ze dacht aan alles.
Van Maarel richtte zich weer op en onder uit de
bank trok hij nu een groot kussen. Mag ik dit eens
even achter u leggen? Zoo, en nu doet u uw oogen
toe en rust u wat uit. Zoo, is 't zoo goed ?"
Hanna liet hem begaan -- Ze drukte zich tegen
het kussen aan en sloot haar oogen.
Zoo gleden ze voort, snel, beiden zwijgend, naast
elkaar. En daar het stil was buiten, geen menschen
op den weg liepen, behoefde de chauffeur ook geen
seinen te geven; zacht reed de auto voort. --
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Hanna hield lang de oogen gesloten. -- Ze voelde,
Goddank, een groote rust in zich komen. Vreemd,
dacht ze, nu was 't of dat alles wat haar verontrust
had, ver, ver weg was. Het was alles goed zoo,
goed bij hem te zijn en alles zou terecht komen,
dat voelde ze als een zekerheid. Nu opende ze haar
oogen en ze zag hoe van Maarel zich weer over
Sastro boog. Toen hij weer naast haar zat op de bank
vroeg ze: „Wat denkt u van hem ?"
„Hij heeft veel bloedverlies gehad en is daardoor
nog al zwak, maar de hoofdzaak is te zorgen dat 't
geen tetalus wordt."
„Hoe ontstaat dat toch eigenlijk ? "
Hij vertelde 't haar, dat tetalus gauw voorkwam,
als de patiënt op den grond gevallen was, vuile stoffen had ingeademd en Sastro had zeker langen tijd
-daar gelegen voor ze hem gevonden hadden.
Hij begon haar 't verloop van dien nacht te ver
hij begreep, dat Richard daar niet toe-teln,wa
in staat was geweest. Dicht bij Desa Djeroek was
de controleur aangevallen door een troep in 't wit
gekleede menschen, die midden op den weg al tandakkende aankwamen. Richard was niet alleen met
zijn oppasser, hij had volk bij zich van Kalian, maar
dat was maar een klein troepje, want de fabriek
bleef natuurlijk doorwerken, er kon dus niet te veel
volk aan onttrokken worden, en bovendien waren
er dien dag ook velen niet op 't werk gekomen. Dit
feit had al wat achterdocht gewekt bij Richard, en
hij had, toen hij op weg was naar den rietbrand,
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den regent laten waarschuwen. --- Zoodra ze klaar
waren met hun inspectie, waren de regent en van
Maarel dan ook doorgereden naar de plaats waarde
rietbranden waren. Ze kwamen daar aan op het
oogenblik, dat Richard er juist in geslaagd was na
wat schoten in de lucht, eenige menschen op de
vlucht te jagen en de overigen toe te spreken.
Maar de regent zelf had er op aangedrongen dat er
om militaire hulp zou worden getelegrapheerd.
Wel had hij juist gezien dat er nog wat broeide
want bij het inspecteeren der kampongs, misten zij
bij het naar huis gaan Sastro, en vonden hem op den
terugweg.
„Waarschijnlijk is hij aangevallen daar, maar toch
is 't een duister geval, want nadat uw broer hen had
toegesproken, leek me alle verzet gebroken al was
de regent niet zoo optimistisch gestemd De jongen
kan natuurlijk een persoonlijke vijandschap hebben
gehad, en misschien van de gelegenheid hebben gebruik gemaakt....''
,,O neen," zei Hanna, „dat geloof ik niet. Hij was
zoo bang voor Richard's leven en voor 't mijne ook.
Hij moet aangevallen zijn door iemand, die het op
Richard aanlegde. Hij zal zich opgeofferd hebben.
Hij had moed ! "
Van Maarel knikte en hij keek Hanna aan. „Ja, dat
kan ook, maar dan zit er meer achter. Van moed gesproken, dien hebt u ook betoond!"
„Ik ? 0, maar dat was voor mijn broer! M'n eigen
soort ... en ...", ze zweeg verward. Ze dacht plotKOLONIAAALTJE.
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plotseling aan het „andere soort", aan zijn kind dat
daar ook toe behoorde.
„Ja," zei hij langzaam, „er is natuurlijk een verschil, maar als een Javaan eenmaal eerbied en sympathie heeft, dan offert hij voor zoo iemand ook alles
op, misschien juist nog eerder voor ons dan voor zijn
landgenooten en... de jongen houdt veel van u en
van uw broer."
»O ja."
„Het is heel natuurlijk, u behandelt hem als een
mensch."
,.Sympathie," vroeg ze weer, „denkt u dat er sympathie kan zijn tusschen Wester- en Oosterling ?"
Waarom vroeg ze het eigenlijk? Ze wist het toch
wel; voelde ze geen sympathie voor Siti Ranana en
haar vader, antipathie tegen den Patih?
„In zekeren zin wel," zei hij, sympathie uit zich natuurlijk verschillend, sympathie tusschen een Javaan
en u is anders dan sympathie tusschen u en mij bijvoorbeeld ... Sympathie is eigenlijk zoo'n grootwonder, zoo'n heel groot wonder."
,ja, dat we telkens maar weer doorleven als iets
gewoons."
„0 neen, niet als iets gewoons en niet telkens. Ik
tenminste voel weinig die sympathie voor iemand,
heel zelden beleef ik 't wonder..."
Sastro had zich bewogen en hij boog zich weer
over hem, voelde zijn pols — keek op zijn horloge en
toen nam hij de spreekbuis en maande den chauffeur
aan iets harder te rijden.
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„'t Is toch niet erger ?" fluisterde Hanna.
„Neen," fluisterde hij terug „als de tetalus maar
weg blijft."
De auto wierp zijn lichtschijnsel aldoor over den
donkeren weg, maar 't was opeens of die weg lichter
was, achter de stammen begon het vaag te schemeren
in de verre lucht. Een koele wind gleed aan. „Hebt
u 't niet koud ?" vroeg hij.
„Een beetje, maar dat is immers niets. Ik heb m'n
mantel." Ze drukte zich weer in het groote kussen en
een poos spraken ze niet.
„Zes jaar geleden," zei hij opeens, „maakte ik een
tocht met een gewonden kapitein door een bosch;
de tocht duurde vier dagen en ik wist dat de vrouw
van den gewonde ons tegemoet kwam. Ik had den
man al zoo goed als opgegeven, maar hij wou haar
tegemoet gedragen worden. Het was voor die vrouw
ook een vreeselijke tocht, heel moeilijk de bergen op
van de Toradjalanden, ik had voortdurend mannen
van den troep vooruitgezonden, die haar, als ze haar
tegen kwamen, zeiden, dat hij nog leefde en dat
hield, zooals ik later hoorde, bij haar den moed er
in, maar toen ze eindelijk aankwam en hem zag, toen
zakte ze in elkaar.
„En," vroeg Hanna, „hoe ging 't? Is hij gestorven ?"
,,Neen, hij is er bovenop gekomen. Zij heeft hem
opgepast met mij daar in 't bosch. 0, 't was kranig,
ik vergeet dat nooit, die vrouw daar al die ellende
met ons deelende voor haar man. Zoo zoudt u ook
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doen geloof ik," zei hij, haar rustig aanziend, vasthoudend met zijn blik, zoodat Hanna ook moest zien
in zijn oogen.
,,Ik ?"
, ja, dat weet ik zeker, u is ook zoo'n vrouw .. .
een vrouw, die zou doorzetten, omdat zij wil uit
liefde."
jk?" zei ze weer zacht. Een gloed steeg op in haar
wangen, ze keerde zich naar buiten, bang voor iets,
dat ze niet begreep zelf en toch innerlijk aangestoken door een vreugde, omdat hij, hij zoo dacht! Het
licht scheen in de lucht. Een roode streep teekende
zich achter de bergen, die donker en somber opgingen. Ze wilde iets zeggen, maar van Maarel hield
zich weer met Sastro bezig en stil leunde ze achterover in haar kussen. Beiden voelden ze het komen
van den dag als iets vij andigs. De intimiteit zou heen
zijn. Hanna voelde 't gaan, dat mooie tusschen hen
tweeën en ze wist 't opeens, zij moest nu de sterkste
zijn, dat, wat tusschen hen als geweven werd, aanvatten, dichter aanhalen. Haar hart klopte fel, toen
ze vroeg, zich oprichtend uit 'r kussen:
... Hoe weet u ?"
„Waarom zei u dat, dat van mij?...
Hij zag haar aan en antwoordde: „Omdat ik u ken,
u dadelijk gekend heb toen ik u zag."
Haar oogen lachten. „Heusch, dadelijk ?"
„Waarom vraagt u dat?" vroeg hij, „u hoeft dat
niet te vragen, u weet dat wel."
„Neen, ik weet dat niet, ik vermoed bijvoorbeeld,
dat er... nog wel punten zijn, gezichtspunten .. .
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die u niet van mij weet." Haar hart bonsde, want zij
voelde zich als staande voor een diepte waar ze over
moest. Zou ze springen of niet?
,,Gezichtspunten, die ik nog niet weet. Hij aar
Hij keek haar snel aan en toen weer voor zich.-zeld.
,,Welke? Neen natuurlijk, dat kan zijn ... wat .. .
meent u ?" Zij voelde zijn oogen weer diep en scherp
op haar rusten. Haar handen beefden in haar schoot.
„Of ik zoo iemand zou zijn, die zou doorzetten uit
liefde, zooals u zei zooeven, ook bijvoorbeeld als er
andere hinderpalen waren als een berg, een bosch,
een ongebaand boschpad... Ze zweeg even, het was
zoo moeilijk.
„Welke andere hinderpalen ?" vroeg hij zacht.
Zijn stem was zoo innig en verlangend; ze durfde
opeens.
,.Als zoo'n man bijvoorbeeld een inlandsch kind
had..."
Hij zag haar niet aan, maar herhaalde „Als hij een
inlandsch kind had, dan..."
Zij zweeg.
„Nu dan," zei hij langzaam, haar altijd nog niet
aanziend, ,,dan zoudt u niet doorzetten, nietwaar,
dan zoudt u dat niet kunnen ... u zoudt voor zoo'n
man niets over hebben ?"
„Ik weet 't niet", fluisterde ze.
„Zoo'n man zou het wel weten, als hij u kende ...",
zei hij en nu keek hij haar aan. ,,Zoo'n man zou wel
begrijpen, dat hij zoo'n offer niet zou durven vragen,
van een meisje... als u, dat natuurlijk haar principes
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heeft, principes, die ze 't recht heeft te hebben. Zoo'n
man zou ..."
„Zoo'n man," zei ze snel, ,,zou me niet kennen. Als
hij me kende, dan zou hij weten, dat principes verdwijnen als er levensgeluk in 't spel is. . ." Haar
oogen zagen hem groot en open aan.
„Hanna ! zei hij, ... Hanna!
Een weelde was 't haar naam zoo te hooren uitspreken. Nu was 't groote, groote geluk er!
Het bonsde in 'r slapen, ze boog haar hoofd. Weer
zei hij haar naam, er lag een wereld in.
,,Hanna".
Ze voelde zijn hand op de hare, zijn trillende gelukkige hand en toen hoorde ze zijn stem.
„Levensgeluk ? is het ook jou levensgeluk? Durf je
Hanna... met mij,!met mij ... Zie me eens aan! Ja ?... j a?"
Er kwam iets innigs in z'n oogen toen hij in de
hare zag, die diepe grijze, waarnaar hij zoo lang stil
verlangd had, daar in z'n eenzaam huis.
„Je maakt me zoo gelukkig! Ik geloof 't bijna niet!
Jij, Hanna, van mij !"
Hun handen lieten elkaar niet meer los, de auto
gleed met hen voort. Rondom was het licht geworden. Een roode schijn rees over den grond en de
boomstammen, allengs werd die schijn vloeiend
goud, een wondere wereld was om hen, er trilde
koelte en licht, er trilde geluk... geluk waren de
wuivende bamboeboomen .. .
Geluk was het grijze djattibosch, dat als een oud
verhaal opging langs den weg.
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Geluk was de diepe schaduw van de oude overboogde posthalte waar een reiswagen wachtte op de
paardenwisseling.. .
Oude vrouwensnoetjes lachten daar boven de
kleine kleurige gaarkeukens, donkere figuren om de
morgenkoelte gehuld in de bruine sarongs,stonden leunend tegen den bleeken muur de auto na te zien. De
donkere poort eenmaal voorbij, leek alles een oud
schilderij, en nu opeens de lichtende paddivelden, en
achter die golving van zacht groen, een kampong,
dan een watertje glinsterend, klokkend.. .
Geluk was er, geluk was in alles. Ze konden niet
spreken beiden. Ze hielden elkanders hand, die van
van Maarel trilde en plotseling bracht hij haar hand
aan zijn mond en kuste die.
De dag schitterde nu op het open veld. Een juichkreet was alles.
„Vertel me eens van 't kind" zei Hanna zacht
toe ?"
Met haar hand in de zijne begon hij te vertellen,
van Nonnie, van het moeilijk karakter, haar lieve
trekjes, den langen eenzamen tijd niet 't kind in dat
groote huis.
De auto reed langzaam, zij waren in de meer bewoonde wereld. Van Maarel zag nu oplettend naar
Sastro, als hij 't nog maar hield! De signalen van de
auto konden hem wakker maken. Nu naderden zij,
ze reden de plaats binnen.
Een der eerste huizen was het doktershuis. Bijna
geruischloos gleed de auto het erf op. Bedienden
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schoten toe. Van Maarel hielp Hanna er uit, gaf
bevelen om voorzichtig Sastro naar binnen te dragen.
Hij zelf ging vlug voor en verdween in zijn kamer
om dadelijk het serum te halen. Geen oogenblik
mocht er verloren gaan. Hanna zag hoe Sastro behoedzaam naar achter gedragen werd. Wat zou zij
doen, wachten? Ja, wachten natuurlijk. Toen, terwijl
ze daar stond in de groote voorgalerij kwam er een
klein figuurtje uit de schaduw van de gang; een donker kind in een wit apenbroekje met bloote beenen.
Hanna zag 't kind aan. Ze voelde het bloed naar haar
slapen gaan. Het kind bleef haar ook even aanzien
met'r doffe donkere oogen, toen zeide Hanna: „Kom
eens hier." Het kind schudde het hoofd --- „Neen,
wil niet" -- „Jawel' „jawel, je komt wel, geef me
maar eens een hand." Het kind bleef haar aanzien
en toen opeens kwam het vlug naar haar toe en pakte

Hanna's hand.
„Je bent een mooie tante," zei het kind.
„Zoo," zei Hanna en boog zich naar haar over.
,,En hoe heet ie?"
„Nonnie," „wie bent u, van wie hoor je ?"
ze was neergehurkt bij 't kind en
Hanna lachte
zag het in de oogen; een groot medelijden kwam in
'r en ze nam 't handje in beide haar handen. Toen
kwam van Maarel binnen.
„Van wie hoort ze ?" vroeg 't kind, „Pappie? Van
wie is die tante?" Hanna was weer opgestaan en van
Maarel met diepe gelukkige oogen, nam Hanna's
arm en drukte dien tegen zich aan.
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„Van mij hoort ze, is 't niet?"
ze had tranen in 'r oogen
„Ja," knikte Hanna
en ze streek het donkere kind over het haar en van
Maarel nam de hand, die dit deed in de zijne en kuste
die weer zooals voorheen in de auto. Het kind keek
hen verwonderd aan en holde opeens weg, maar zij
beiden zagen het niet.

Veel vroeger dan anders de gewoonte was, wachtte
dien ochtend de resident Van Bossche zijn secretaris op het bureau. Om zeven uur 'smorgens had het
bericht van den aanslag op Richard hem bereikt,
gelukkig per telefoon en door Richard zelf, zoodat
hij nu althans wist, dat de opstand gedempt en
Richard aan een gevaar onsnapt was.... Maar
Sastro gewond en Hanna, die zich zoo roekeloos in
het gevaar begeven had! Lief van 't kind, allemachtig lief, maar onvergeeflijk roekeloos! 't Was goed
dat ze mee kwam, nu zou hij haar hier houden, ja,
ze moest nu maar hier blijven meteen. Mama had
toch eigenlijk wel gelijk gehad.. .
Hij stond stil van zijn peinzend heen en weer stap
ruime, lichte bureau, waar de twee groote-peniht
bureaux-minister leeg wachtten op de drukke werk dadigheid, die straks weer om hen heen zou opleven. „Mama had toch eigenlijk wel gelijk gehad,
zoo'n meisje hoorde daar niet." Hij hief zijn grijzend gebukt hoofd op en keek in den zonnebalk,
die door de glazen dakpannen van de omgevende
galerïj naar binnen viel. Wie weet, misschien was
zij wel onbewust de oorzaak van dit voorval! Noch
Richard, noch zij had veel over hun echte leven
daar geschreven, maar toen ze over waren geweest
op de bruiloft van Mary, had hij 't wel gemerkt
hoe vooral Hanna opging in dat leven ,,onder 't
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volk" zooals ze 't noemde. Hoe ze eigenlijk nog
meer dan vroeger misplaatst scheen in het gewone
doen van hier. Drommels, als Hanny een jongen
was, ze zou misschien ook een goede controleur zijn,
waarom niet, 't was toch in alle geval een bewijs van
meeleven, meevoelen met je omgeving als je zoo
was. Hij moest er dankbaar voor zijn dat hij twee
kinderen had, die zóó werkten. Diep in zich voelde hij
het wel dat er iets moois was, wat die twee bezielde en dat hij 't niet mocht tegengaan, neen, niet
mocht. Eigenlijk benijdde hij hen. Vaag waren die
gevoelens ook wel bij hem gerezen vroeger in zijn
jongen tijd, 't volk te ontwikkelen, 't volk te geven
wat het miste, onderwijs, opvoeding, maar ... ja,
hij had 't leven niet zoo diep genomen, hij was
meer aan de oppervlakte gebleven, uiterlijk hen, die
boven hem waren, tevreden gesteld, stipt zijn werk
gedaan, zooveel mogelijk eerlijk gebleven. Enfin,
een positie verworven! Leefde een mensch daar

dan ook niet voor, ten minste een mensch van zijn
tijd? Nu dacht men er anders over misschien, maar
in zijn tijd, als je trouwde, vooral jong trouwde als
hij, wel dan was 't je eerste plicht je vrouw een
positie aan te bieden. Hij stapte weer op en neer.
En nu Richard! ... een opstand in zijn afdeeling,
een aanslag, waarom? Het zou alles wel aan 't licht
komen, zeker, maar 't zou hem benieuwen of zijn
inzicht niet juist was. Richard, wel flink zelf en goed
op de hoogte ook van de dingen onder 't volk, dat
had hij op Djorak al bewezen, was door Hanna een
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beetje te veel den ethischen kant opgegaan,
schooltje hier, schooltje daar, aan de adat getornd,
om meisjes onderwijs te laten geven, vroege huwelijken tegen te gaan, dat had misschien den adel in
't harnas gejaagd? Den regent? 't Kon haast niet,
den regent kende hij al jaren en de regent zelf
had hem immers op zijn laatste tournee met zooveel
dankbaarheid gesproken over Hanna en Richard;
door hem wist hij dat ze al die dingen deden, van
hen zelf had hij 't niet gehoord! ... Maar toch, 't
kon onvoorzichtig zijn in zoo'n streek. Er was immers altijd moeielijkheid geweest daar. Er was een
slecht element. Wie? Dat moest meteen maar eens
uitkomen. Waarschijnlijk had men 't volk, dat door
de suikerindustrie toch al lastig was, licht kunnen
wijs maken, dat de controleur de adat wilde aanranden, en gemakkelijk was een gedeelte te overtuigen geweest, omdat Richard flink was in zake
de voorraadschuren, waar 't volk het land aan
had... En toch, toch was 't wonderlijk die aan
na de overstrooming, waarbij Rick blijkbaar-val
alweer zoo de liefde van 't volk gewonnen had.
De fiets van Groenendaal knarste op het kiezel.
Van Bossche zag hem binnenkomen door den zonnebalk die zich verlengd had en nu over den marmeren
vloer lichtspatjes deed wemelen. Verwondering over
't verzoek onmiddellijk op 't bureau te komen, blonk
den resident door de blikkerende brilleglazen tegen.
Zij wisselden vluchtig een groet en dadelijk begon
Van Bossche zijn secretaris op de hoogte te stellen:

KOLONIAALTJE.

237

Gisterenavond was zijn zoon voor rietbranden uit,
aangevallen door een oproerige bende. Om verdere
ongeregeldheden te voorkomen had hij zelf de patrouilles, die op meerdaagsche oefening waren bij

Weelburg, den leider van de opnemings-brigade,
gewaarschuwd. Er was ontevredenheid onder 't volk
van Kalian, zij waren daar laat met den oogst geweest en Kalian had moeite met werkvolk maar
niemand had die ongeregeldheden nu al verwacht.
Op weg naar de desa Djeroek was zijn zoon opgewacht door een in 't wit gekleede troep menschen.
Hij had werkvolk van Kalian zelf bij zich en joeg de
bende uit elkaar, maar een tweede kwam aan; er
was een formeel gevecht geweest, doch de opstandelingen waren gevlucht. Ten slotte vertelde hij van
van Sastro, die nu verwacht werd straks in de auto
van den dokter, begeleid door zijn dochter, en op
de vraag van Groenendaal of Sastro dan mee was
gegaan naar den rietbrand, moest hij besluiten met
de onderneming van Hanna en Sastro om Richard te
waarschuwen.

,,En hoe wist uw dochter dat uw zoon in gevaar
was?"
Ja, dat was juist het delicate punt. Van Bossche
moest zich dit weer bekennen. Hoe wist Hanna het?
Wie had haar het bericht gebracht? Enfin, straks zou
dit zeker wel opgehelderd worden.
Groenendaal zette zich dadelijk aan het werk,
noteerde wat de resident hem zeide, verschoof even
de post, die al vroeg door den oppasser op zijn
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schrijftafel was gelegd, want deze zaak eischte spoed.
Van Bossche besprak nog even met hem wie er aan
moest worden ten residentiekantoor te-geschrvn
verschijnen, natuurlijk de Djaksa en dan de regent
zelf, Raden Adipati Soerio Wigono. Maar vóór Groenendaal zijn brief begon, bracht hij een bijna vergeten boodschap over. „Mevrouw Kroone was bij
mevrouw en had laten vragen of de resident even
wilde komen zeggen wat er gebeurd was." 4 j a, Van
Bossche begreep 't. Amelie had Mary laten waar
deze was zeker dadelijk gekomen orn-schuwen
Mama te troosten. Toch wel hartelijk van 'r. Hij
stond op en verzocht hem te laten weten als er
soms een telefoonbericht over de zaak kwam.
Het was even over achten; de zon scheen al
glanzend op de paden en op het gras, schitterde fel op
de roode kana's langs de witte muren van het huis.
Amelie en Mary waren in de voorgalerij. Van
zeven uur af, het oogenblik waarop zij van het
ongeval gehoord had, was Amelie al in spanning.
Ze had een boodschap gezonden naar Mary en
die vernam nu het nachtelijk gebeuren nog eens
van haar moeder, hoewel ,,het leitje" haar al in 't
kort op de hoogte had gebracht.
Mary's blond gezichtje droeg een besliste uitdrukking. Streng had ze altijd dat ethisch gedoe van
Hanna afgekeurd, heelemaal dat gaan van haar naar
die rimboe was een onzin geweest en daar had je 't
nu! Richard aangevallen en Hanna zelf bijna! Wat
'n gekheid om daar met je paard heen te hollen
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midden in den nacht! „Onverantwoordelijk !" zei ze.
Ze was nog veel beslister dan 'r moeder, die, ontdaan over al het gebeurde, haar sleutelmandje van
tafel nam, naar iets zocht, dat ze niet zocht en het
dan weer neerzette. „Ja, natuurlijk, wèl moedig, 't
was om Rick te waarschuwen, maar..."
„Onverantwoordelijk !" herhaalde Mary met na
Een oogenblik ging het door Amelie heen-druk.
dat 't was alsof 't kind al meer jaren ervaring achter
den rug had dan je zoo zou zeggen, ze was toch nog
zoo jong.
„Goddank dat 't zoo is afgeloopen," zei Amelie,
,,alleen Sastro !"
„Ja, die arme jongen.. . als Hanny er niet was heen
gegaan....''
Maar zenuwachtig raakte haar moeder 'r arm aan.
.,Zal je dat niet zeggen als ze hier komt? 't Is zoo,
je hebt gelijk, maar je weet hoe Hanny is, ze zou 't
zich zoo aantrekken."
„Och nee, Ma, natuurlijk niet, zoo onkiesch zal ik
niet zijn, maar ze zal t toch wel zelf voelen." Geergerd dat 'r moeder bang was dat ze Hanny minder
lief ontvangen zou, stond ze op. Haar vader kwam
daar aan en ze ging naar hem toe, gaf hem 'n zoen..
,,Lief dat je komt, Mary," zei hij, „blijf nou maar wat
bij mama tot ze straks komen."
Ja, dat zou ze doen. Thuis was alles bezorgd. Ze
zette haar parasol, die ze nog in haar hand had, in
den rottanstandaard en kwam weer terug bij de tafel
in de voorgalerij . Maar rust was in geen van drieën.
4
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Amelie stelde voor achter te gaan ontbijten en Mary
en van Bossche volgden haar naar de koele achtergalerij waar de zon nog buiten was. Toch was ook
hier de rust niet. De bedienden wisten ook van het
geval. Straks zou Sastro gebracht worden, die gewond was, en de Nonna kwam mee. Achter bij de
kokkie hadden ze voor de keuken beraadslagingen
gehouden, de kokkie, en knechtje van kokkie en bij kokkie en Ming, de jongen die in Sastro's plaats gekomen was en Wongso, dan Dalan de koetsier en Bo
zijn hulpje, Maria de naaister en Neh-Neh, de oude
lijfmeid van Amelie. Hun gesprek over 't geval was
wat zachter gevoerd toen de Njonja en de N j on j a
moeda (de jonge mevrouw) en de Toewan besaar
achter waren gekomen om te ontbijten, maar ze hadden toch doorgepraat heel zachtjes, wat dichter op
den grond bij elkaar schuivende, nu Wongso weg
ging om de thee in te schenken voor mevrouw.
Een paar keer kwam een kleine bontgekleurde
„oppas" den resident alleronderdanigst verzoeken
op het bureau te komen. Dan was er weer een tele-.
foonbericht en Amelie en Mary wachtten in spanning.
Als de auto vlug reed kon hij tegen negen uur worden
verwacht, had Richard getelefoneerd. Maar 't kon
zijn dat ze langzaam moesten rijden om Sastro. Tweemaal had hij al gevraagd of ze nog niet waren aangekomen. En telkens als van Bossche terugkwam bij
z'n vrouw en dochter, werd hij met vragen overrompeld. „Zou er wat gebeurd zijn ?" ,,Zou Sastro 't niet
gehaald hebben?" „Hadden ze misschien een opont-
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houd onderweg gehad ?" „Maar 't is nog geen negen
uur !" wees van Bossche. Hij zelf was ook in spanning,
kon er niets aan doen. De eenige, die gewoon bleef,
was Groenendaal, die kalm door de brilleglazen bleef
kijken en met zijn smalle blanke hand de gehoorbuis
van de telefoon opnam zoo dikwijls het belletje ging,
om dan beleefd en minzaam te vragen: ,,Hallo? sapa
itoe ?"
Om halftien, juist toen Van Bossche weer in zij n
bureau was, Amelie en Mary achter in den tuin waren,
gleed een auto vlug het voorerf op, en hield, zacht,
met een licht gedruisch slechts, stil voor het residentskantoor. 't Was Hanna alleen. De oppassers, voor in
de galerij gezeten, richtten zich snel op, één, vlug
zijn kapmes aan zijn gordel grijpend, dat hem anders
bij 't gaan hinderen zou, rende naar binnen. „Kantjeng toewan, nonna datang."
Hanna stond al binnen. Boven 'r witten mantel, in
den sluier van haar autohoed, leek de blos van 'r
blank gezicht nog dieper.
Groenendaal was opgestaan, haar vader kwam
haar met uitgestrekte handen tegemoet. ,,Vader !"
Haar lippen beefden, haar oogen waren groot, vochtig glanzend van geluk en toen Van Bossche haar
naar zich toetrok en haar kuste, vloog de vraag door
zijn hoofd : „Wat is er met haar? Het kind ziet er zoo
gelukkig uit." --- Het kon geluk zijn omdat ze thuis
was. Hij zag haar weer aan, maar Hanny liet hem
geen tijd, sloeg haar armen om zijn hals en zoende
hem weer. „O, 'k ben zoo blij! zoo blij dat ik er ben!"
.
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en toen, wat verlegen met 'r geluk, dat ze niet verbergen kon, ze voelde het, ging ze naar Groenendaal
en stak hem haar hand toe.
„En komt u alleen, is Sastro er niet ?"
Zij vertelde nu, dat Sastro thuis was gekomen bij
den dokter, hij had zooeven een serum- inspuiting gehad tegen tetalus en mocht niet verder vervoerd
worden.
„Ga gauw mee naar je moeder," zei Van Bossche.
Je zijn achter in den tuin."
„Mijn auto reed zachtjes, hè "" vroeg ze en ze keek
'r vader aan, terwijl ze met haar hand op zijn arm het
erf overgingen.
,ja.. ," Hij zag haar in 'r blije oogen en hij drukte
even 'r hand. „ Tat ben j e overmoedig geweest, kind,
roekeloos een beetje."

,,Roekeloos ?" Ze moest opeens terug met haar gedachten naar den nacht die achter haar lag. Ze was
er heelemaal uit. Ze had alleen 'r geluk, haar groot
geluk. In de verte schemerde het wit van de kabaya
van 'r moeder en de lichte japon van Mary. 0!, vóór
zij kwamen, iets, iets aan vader zeggen!
„Ik ben zoo gelukkig, Pappie," zei ze zacht, hem
bij zijn ouden naampje noemend, en toen hij zich
naar 'r overboog: „niet zeggen nog verder, de dokter
en ik..." Ze bleef steken en zag hem aan.
„De dokter en jij ?" Hij begreep opeens. „Kind,
is 't dat? Ik zag iets aan jevan geluk, maar
Hanny...."
Ze drukte 'r gezicht tegen z'n arm. „0 Pappie, jij
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moest 't het eerst weten, het is zoo iets groots en
moois, ik ben zoo gelukkig Vader. Straks komt ie
hier, om elf uur.
Hij liet haar los, want Amelie en Mary kwamen
het laantje uit, waar de roode kembang sepatoes te
KOLONIAALTJE.

gloeien stonden.
„Kind! Hanny !" schreidde Amelie. „Goddank dat
je er bent!"
„Maatje !" Hanna boog 'r hoofd op haar moeders
schouder en terwijl ze de kussen op 'r wang en voorhoofd voelde van haar en Mary, schokte het opeens
in 'r van ingehouden snikken en ze liet zich gaan,
ze schreide uit en vond zichzelf mal en zwak, maar
ze kon er niets aan doen en toch onder haar tranen
door zei ze tegen zichzelf: „'t Is uit geluk, alleen uit
geluk. Ze moesten eens weten !"
Mama en Mary brachten haar naar haar oude
kamer. De lijfmeid van Amelie naderde ook zachtjes
en vroeg of zij binnen mocht komen om de nonna
van 'r reisgoed te ontlasten. Van Bossche bleef alleen
in de achtergalerij . Zijn oogen gleden zonder te
kijken den zonniger grooten tuin in, waar de hooge
boomen hun lange schaduwen wierpen over het lichte
gras, waar een pralende kalkoensche haan met zijn
wijfje wandelde in de koele schaduw van een gracieus neerbuigende bamboe. Hij zag het alles niet.
Hanny, de vrouw van den dokter— Hanny de moeder
van een Javaansch kind! Wist zij het? Ja, dat moest
wel. Van Maarel was te eerlijk, maar toch, als hij
eens had uitgesteld, als hij eerst, omdat hij natuurlijk
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verliefd was, had willen weten of zij van hem hield...
Neen, neen dat kon niet, daar zag hij hem niet voor
aan. Het ging daar plotseling als een zekerheid door
hem heen, dat Van Maarel een eerlijke kerel was.
,,Het is zoo iets groots en moois en ik ben zoo gelukkig," had ze gezegd. Hij voelde een teederheid
door zich heen gaan, iets groots, iets moois en zich
zoo gelukkig voelen, den koning te rijk, de aarde
een paradijs, ja, zoo was 't in je jeugd, zoo was 't!
Zijn eigen gouden dagen, die zoo ver weg lagen, zag
hij daar liggen, een kleine schilderij van lichtekleuren.
Leek toen alles hem ook zoo mooi en zoo groot?
En haar, Amelie, ook; Ja, het was toen ook voor hen
beiden toch geweest een gouden zondroom, maar
't was moeilijk soms dien tijd terug te vinden. Het
leven was zoo druk, zoo gewoon, zoo benauwend
soms en 't haalde je soms neer, ja, God ja, maar
dat mocht toch niet. Zie nu eens zoo'n mooi jong
geluk! Als ie dacht aan die oogen van Hanny, daar
lag alles in. Misschien meer kracht dan hij ooit gekend had, hij en Amelie ook. Was Amelie eigenlijk
niet langzaam, langzaamaan door 't leven wat van
hem afgewend, opgegaan in kleine dingen? Hij had
soms moeite in haar dat frissche, lieve meisje van
vroeger te herkennen. Een tobbende over kleine
dingen zeurende vrouw leek ze hem meest; maar
was dat niet wat zijn schuld? Liet hij haar door zijn
druk werk niet te veel alleen, geestelijk alleen in het
leven? Was een menschenpaar niet bij elkaar gebracht om elkaar op te heffen, om altijd weer samen
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hand in hand te gaan naar dat mooie ideaal dat je
En wat kwam daarvroeger gezien had in je j
van terecht in 't leven? 0, in de oogen van Hanny
had dat mooie gelegen, dat mooie, dat hij ook gezien
had eens, maar dat er immers nog was, dat alleen
maar door de wolk, die leven heet, onttrokken was
aan je oog. Als je krachtig was om die wolk weg te
kunnen schuiven, als je krachtig was omdat je liefhad! Hoe hoopte hij, dat zijn kind dat hebben zou,
misschien had zij 't, misschien was deze jeugd krachtiger dan die van vroeger.. .
De deur van Hanny's kamer ging open. Amelie's
slofjes tikten op den grond. Van Bossche hoorde ze
naar hem toekomen: hij hoorde 't lichte gerinkel
van haar sleutelmandje, dat ze op een tafeltje zette,
en hij zei, altijd den tuin inziende:
„Kind, kom eens bij me."
Snel keek Amelie haar man aan. Ze bespeurde
iets ongewoons in zijn stem, maar dat was ook niet

te verwonderen nu, na de emotie, en toen ze naast
hem stond, legde hij haar hand op zijn arm, en heel
zacht vertelde hij het haar: „Hanny en Van Maarel..."
Amelie schrok, knipte met haar oogen. „Wat,
Hanny en de dokter, die stille man ?"
,,Ja, ja, maar ze is heel gelukkig, geloof ik ".
„En is er niet ... is er niet een kind van een

in andsche ?"
Van Bossche knikte. Amelie's oogen werden ongerust, haar lippen beefden, maar dat kon toch niet,

zooiets! Zooiets in haar familie ... !
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Van Bossche bleef haar hand, die op zijn arm lag,
in de zijne houden en ze werd plotseling kalm en 't
was of er iets in 'r stroomde van vroeger, van heel
vroeger, toen zij en Van Bossche zoo gelukkig waren,
zoo jong en zoo rijk ....
„Ze is zoo gelukkig, vrouw, zoo echt, weetje .. .
weet je, je herinnert je nog wel zooals wij eens
waren ?"
Amelie zag hem aan.
„We mogen ons kind dat niet onthouden, ik geloof
in 'r groot geluk," zei hij.
Amelie kon niets zeggen, ze drukte de hand die zij
vasthield en een groote glinsterende traan trilde opeens in haar oog.
De sneltrein Batavia-Padelarang had Rinke tot.
het verlaten Maos gebracht, waar de reiswagen,
dien hij telegraphisch besteld had, hem wachtte, een
oude half overkapte victoria, bespannen met vier
kleine desa-paarden. Het was middag, tusschen een
en twee uur, brandend heet, maar de weg leek koel
van schaduw die voor hem lag, en zoo stapte hij
dadelijk in. Hij had in den trein geluncht, vuil en
stoffig voelde hij zich, een bad zou een zalige verkwikking zijn, maar dat kon hij straks wel genieten
als hij aankam. Eerst door naar Hanna, of eigenlijk
naar Hanna's ouders, want Patjanoeloe was zoo
gauw niet te bereiken.
In het rijtuig, achterover geleund, de oogen dicht,
de beenen gestrekt, liet hij zich voorttrekken door
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de dadelijk dravende paardjes, voelde hij zich als
wegdroomen onder het ratelend geluid van den
ouden reiswagen en het krr-krr- geschreeuw van den
zweepklappenden looper, die naast 't rijtuig rende,
zoolang tot de paarden als vanzelf in draf bleven,
om straks met een behendigen sprong naast den
koetsier weer plaats te nemen.
Rinke overdacht wat achter hem lag, wat achter
hem was sedert zeven dagen. Eerst zijn plotseling
besluit naar Java terug te gaan, toen het krantenbericht : ,,Een opstand in Patj anoeloe. De controleur
van Bossche aangevallen," in hem geduizeld had,
daar, terwijl hij 's avonds rustig bij zijn kop thee zat
in het door rozen omgeven hotelletje. Richard aan
daar ook! Wat zou er ge--gevaln!EHws
beurd zijn? En hij was er zoover vandaan. In de
Padangsche bovenlanden, nota bene nog verder van
Java dan Engeland van Holland! Maar hij kon mis
dadelijk weg en hij informeerde bij den hotel--schien
houder. Ja, er ging een boot, den volgenden dag
's avonds, om vijf uur van Padang. Dien na -avond
had hij afscheid genomen van zijn Maleische vrienden, van den oeloebalang en Djerina, zijn vrouw, en
de zeven bruine, frissche kinderen en Christientje,
vooral Christientje was bedroefd geweest. Hij was
met cadeautjes naar huis gegaan, een oud koper
lampje, voorstellend een haantje uit wiens kop een
pitje stak; een stuk kant, zelf gemaakt door Djerina,
de portretten van hen allen... 's Nachts had hij ge
volgenden morgen in den dampigen,-paktend
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vroegen ochtend was hij vertrokken. Toch, ondanks
het heele vroege uur, hadden Christientje en 'r vader
aan het station gestaan. Christientje met bloemen
in 'r arm, die moest meneer als een aandenken meenemen. En toen hij wegreed en hij hen toewuifde, de
twee gestalten op dat kleine stationnetje daar midden in de hooge machtige bergen, greep het gevoel
hem diep aan, dat hij dit alles nooit weer zou zien,
die menschen niet, die bergen niet, die wereld waar
hij mee had geleefd een poos in liefen leed. Hij wuif
de, wuifde tot hij Christientje's kleine hand niet meer
zag en de trein een hoek omging. Het was voorbij.
Een stuk leven afgesneden. Een mooie droom. In
Padang had hij de boot gevonden, gelukkig nog
plaats kunnen krijgen en toen waren er vier zachte
dagen gevolgd op zee, dagen, waarin hij maar lui

gelegen had en gekeken naar de schitterend lichte
golven, die overdag goud en s'avonds zilver werden
in den zilveren nacht. Toen opeens Priok, Batavia,
Weltevreden. Drukte, warmte stoffigheid om hem
heen, een nacht in een hotel en des morgens vroeg
weer de treinreis, ditmaal niet door de Preanger,
maar den weg over Padelarang, die hem om zijn
machtigen bruggenbouw aantrok, een avond in
Bandong, de open nieuwe plaats met zijn witte gebouwen, dat hem den volgenden morgen een sensatie gaf van kristal om zijn lichte huizen, lichte lucht,
lichte bergen, alles blauw van nevel, in den kouden
ongewoon frisschen ochtenddauw. Vandaar de heer
reis door het al duidelijker wordende, lachende,-lijke

249
schitterende landschap van wuivend rijstveld en
heendwalenden bergrand. Niets haalde bij de groote
pracht, die hij verlaten had, maar dit was toch ook in
den ontwakenden morgen van ontroerende schoon
zelfs de klapperboomen leken nu fijne wuivende-heid;
bouquetten, maar, minder lachend was het om hem
heen geworden naarmate de warmte steeg en toen
de zengende hitte hem tegemoet kwam uit de troost
moerasachtige streek bij Maos, liet hij het-loze
treingordijntje zakken om niet meer te zien. En nu
weer was de reis bijna ten einde. De paarden hadden
hard geloopen; een koelere wind stroomde het rijtuig
al tegemoet, want het liep naar vier uur de weg
was uit zijn schaduw in lichtere zoneinden gekomen,
ze waren door desa's gerend, langs dichte valleien en
grijze djattibosschen en nu waren ze er haast. Rinke
herkende de eerste kamponghuizen buiten de plaats
en eindelijk zag hij de lage Europeesche huizen van
den secretaris, den ambtenaar van het kadaster,
den notaris, den dokter ... Hij schreeuwde den
looper toe dat hij naar het hotel gebracht moest
worden, de roemah -makan. Binnen een paarminuten
stond hij er voor stil. Een groot laag huis met vele
bijgebouwen onder zwaar geboomte. Zijn reis was
afgeloopen!
Een uur daarna was hij, verfrischt door een bad en
een een wit pak, op weg naar het residentiehuis;
maar, daarheen wandelende, aarzelde hij. Wie weet
hoe men daar was ; als Richard eens gewond was, als
er nog iets ergers gebeurd was! Als Hanna. . . neen,
KOLONIAALTJE.
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weet je wat, hij zou eerst naar Mary gaan, die was
getrouwd en woonde hier. Hoe heette de man ook
weer? 'n Naam, meende hij, die bij hem paste en 'n
beetje een paskwillige vent, nog al hoog in z'n wapens.
0 ja, Kroon Kroone, daar had je 't. Maar waar
woonden ze nu? Het liep druk van inlanders op den
weg. De eerste avondkoelte zweefde aan, het was vijf
uur en hij vroeg het aan den eersten den besten
vruchtenkoopman, die gebogen onder zijn juk, waar
gevulde manden hingen aan kwam loopen.-ande
Toewan Kroone? Controlir? ja ? en de man wees
hem, daar in die zijlaan, het tweede huis bij den Ketapanboom„ Rinke wist niet hoe een Ketapanboom
er uit zag, maar het tweede huis, dat begreep hij en
bijzonder gauw was hij er ook een middensoort
huis, niet groot, niet klein. Het lag achter een klei-

nen tuin. Er waren menschen in de voorgalerij, schommelende dames. „Omkeeren", ging 't doorhem heen,
maar dadelijk lachte hij om zichzelf. Ben je mal, hij
moest er door heen, hij was nu eenmaal weer in „de"
wereld, in de Indische wereld, en daar doorheen moest
hij toch Hanna bereiken!
„Meneer Diehl ! Rinke !" Het klonk hem tegemoet
uit den mond van Schatj e en Mary, die met haar tennisrackets wachtten op hun heeren en nu eerstthee ge-

ruiten.
Mary was werkelijk hartelijk en Rinke drukte
haar hand, ook die van Schatje: dadelijk was
hem al een pak van 't hart gevallen er kon niets
ergs met Hanna zijn, zelfs niet met Richard,
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anders zou Mary's gezicht niet zoo staan als nu.
„En hoe kom je zoo op eens hier?"
Hij vertelde en vroeg, toen Mary hem een kop thee
voorzette. „ Maar vertel mij nu als je blieft wat er
allemaal is gebeurd". Toen, terwijl hij niet kleine
slokjes de warme thee, die toch goed deed na de reis,
opdronk, kwam het geheele verhaal, van den overval
tot hem. Hij herademde. Hij zette zijn kop neer, dus
met Hanna niets, niets ondanks haar heldhaftigheid,
Goddank ... alleen Sastro, die arme vent, maar ook
die gelukkig was gered. Wondkoorts was er niet
meer geweest.
„Nou, ik ben blij hoor! Dus niets met Hans," Hij
keek Mary met zijn vroolijke lichtbruine oogen aan.
„Neen, maar," en Mary zette haar ernstig pruimenmondje, „ze had 't eigenlijk verdiend, dat zegt
Jacques ook ..."
„Wat zegt Jacques? Wie is Jacques?"
Schatje proestte het uit, ,,Wie is Jacques, wel

Kroone natuurlijk !'"
„O, nou, maar wat bedoelde Jacques dan met : dat
ze 't verdiend had ?"
„Wel heel eenvoudig dit," zei Mary beslist. Jij
en Richard verdienen het allebei, omdat ze veel te
idealistisch zijn. 't Is wel eens goed zoo'n schrik, 't
zal Hanny een beetje genezen van haar idee, dat ze
den Javaan kent en dat je het volk moet behandelen
alsof het ons eigen volk was en dat de eenvoudige
desaman en 't desakind moet leeren en al die poespas meer. Hoe kan Hanna er nu over oordeelen? Ze
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weet er immers niets en niets van, ze wou niet luisteren naar mama en mij en zelfs papa vond ze, geloof
ik, oudbakken en ouderwetsch."
„Loontje komt om boontje ", vulde Schatje aan en
schommelde. Papa zeg ook altijd, hollandsche menschen kennen den inlander niet. Inlanders zijn nog
niet rijp ".
Rinke keek van Mary naar Schatje. Schatje lachte
werkelijk niet. Ze schommelde alleen maar en Mary
was hoogst ernstig. Dat moest er nog maar bijkomen,
dat deze twee Hanna beoordeelden, deze twee! Mary
sprak weer door, zei iets over het volk bij suikerfa
werk, maar hij luisterde niet en-brieknRchad's
barstte opeens uit, met z'n handen op de leuning van
zijn stoel, het bovenlijf voorover gebogen:
„En denk jullie, jij en jij, dat je meer weet van een
Javaan dan Hanny, en denk jullie dat je leeg leven
misschien mooier is en dierbaarder en beschaafder
of weet ik wat, dan dat van Hanny? Hanny, die daar
een mensch is geweest, een heel mensch en die zich
gegeven heeft met 'r hart en 'r ziel, natuurlijk zooals
zij alleen 't kan en zooals jullie je niet eens verbeelden kunt te doen! Weet je wie een javaan kent en wie
alleen? Alleen die een mensch in hem ziet als hij zelf
is, die zichzelf ziet in hem, die raakt het diepe groote
menschelijke aan en voor dien gaat het hart open
voor een ander rasmensch, al was 't een Hottentot of
een papoea, en dit zijn Javanen nota bene ! Jullie zitten
hieronder een oud volk, dat ouder is en fijner dan wij,
waarbij wij met onze grove zintuigen rinoscerossen
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zijn. De inlanders niet rijp, dat zegt, dat zegt ..."
hij hield plotseling op, begreep dat hij grof werd. Hij
stond op. Jk ga heen, Mary, 't overviel me, je moet
maar denken dat ik lang in de rimboe geweest ben."
„Ja, dat dacht ik juist," zei Mary effen. „Als je soms
naar huis gaat, e .... mag je je woorden wel een
beetje beter wikken."
Schatje lachte even die Mary zoo raak zij toch!
Rinke voelde zich ineens heelemaal weer 'n jonge tj e -- hij was weer over stag gegaan, lam toch, dat
hij zijn woorden zoo weinig in bedwang had! Nu, hij
zou gaan, als hij maar weer bij Hans was straks, zou
hij zich wel anders voelen.
Hij stak Mary de hand toe, om haar te groeten, bedacht zich dat dit alweer een onhandigheid was,
maar Mary zag haar man en Galstra, Schatje's ver
aankomen op den weg.
-lofde,
„Daar komen onze heeren, wacht nog even, dan
zie je ze."
Rinke keerde zich om en wachtte tot de twee binnen waren.
Kroone en Galstra beiden, deden j oviaal. Galstra
had trouwens dadelijk zijn aandacht voor Schatje,
die uit haar stoel kwam.
„Wel," zei Kroone, „wat zeg je ervan, Diehl, een
heele verandering hé ?"
„Ja, maar gelukkig zijn ze er allebei goed afgeko-

men...."
,,En heel goed! Je komt net voor de receptie."
„De receptie? Welke ?" Rinke keek met vraag-
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oogen. Wat had hij op een receptie te maken? Dat
hoorde bij die ijselijkheden, die hij lang niet meer
had bijgewoond.
,,Wel van Hanny !"
Mary kwam er opeens tusschen in. „Je weet toch
wel dat Hanny geëngageerd is
Rinke's vraagoogen gingen naar haar.
„Maar Rinke, weetje dat dan niet? We hebben je
toch een kaart gestuurd ?"
„Kaart gestuurd ....", herhaalde hij. ,,Waar ?
Met wat? Is Hanny, is Hanny geëngageerd ?" Hij
hoorde zichzelf die woorden zeggen, zoo alsof 't uit
de verte kwam
,,Ja, een week geleden is 't publiek geworden,
overmorgen is 't receptie."
„Is Hanny geënga ... en met wie, met wie ?" 't
Was hem nu of hij wat dichter bij zijn eigen woorden
kwam. „Met wie?"
„Met van Maarel, dokter van Maarel."
Het raakte hem niet, het bereikte hem niet, den
naam herhaalde hij, maar er vormde zich geen beeld,
het bleef dof om hem, in hem en toch een stekende
pijn kwam op alsof zijn hart in brand stond.
Weg moest hij uit deze omgeving, weg, ver van
deze menschen.
Hij zeide dat hij ging, dathij nu heusch moest gaan,
straks wel aan zou gaan thuis bij Hanny, zeker, adieu,
zij moesten zich niet op laten houden en gaan tennissen. Hij drukte handen, zag de gezichten vaag van
Kroone, van Mary, die van Schatje en Galstra s ging
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met hen een eindweegs mee den breeden weg op en
sloeg het laantje in naar zijn hotel. Daar kwam hij in
't galerijtje bij zijn kamer; een leege hotelkamer
weer, met zijn witte muren en wit ledikant, zijn traditioneele mahoniehouten niet sluitende linnenkast, en
ronde tafel en twee schommelstoelen ; op een van die
twee viel hij neer en hij bleef lang zoo zitten. Hij trok
de jalouziedeur dicht. Nu was het er bijna donker.
In zijn voorgalerij werd de petroleumlamp aangestoken door een gedienstigen jongen, die hem thuis had
zien komen, maar hij bleef in de kamer en niemand
viel hem lastig.
Er was een raam in de kamer. Hij opende het en
keek in den nacht. Fluweelig stond de donkere lucht
boven de nog vaag zichtbaar rijzende boomen en
hooge bergen, een tak boog zacht wiegend tegen de
lucht, onzichtbaar door een vogel aangeraakt; er
drongen geluiden tot hem door van den Indischen
nacht. Hij bleef zitten, hij ging niet meer de kamer
uit, hij ging ook niet naar zijn bed, hij bleef zitten, tot
de donkere nacht kwam. Een zilveren droom werd
het rondom om hem. De maan begon zacht te glanzen in de kamer, witschijnend op den vloer waar zijn
donkere voeten stonden, zilverend over z'n handen
die ineen gevouwen waren. Hij bleef zitten, gebogen,
lang, heel lang tot de maneschijn verder gleed, verder zilverend in de kamer, op de tafel, op het witte
bed. Eindelijk voelde hij zich roe, heel moe en
hij stond op, wankelend even hij kleedde zich
uit en viel met z'n hoofd in 't koele kussen. Daar
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zuchtte hij 't uit als in een snik ,,Hans, mijn, mijn
Hansje !"
De dag was druk begonnen voor Amelie, maar dat
was niets, ze hield van organiseeren, voelde zich in
haar element nu ze alles in orde kon maken voor den
grooten dag, de engagements receptie van Hanny.
Den vorigen avond had ze de werkzaamheden al in
gedachten gerangschikt. Eerst de voor- en binnengalerij ruim maken, wat zitjes weg, want er zouden
veel menschen komen natuurlijk. 't Zou wel een
staande receptie worden en dan na de rijsttafel ook
in de achtergalerij de tafels weg, de stoelen tegen
den muur, de bloemen, want er zouden natuurlijk
bloemen komen van alle kanten, rangschikken en
dan ruimte maken voor de muziek, die niet in de tent,
maar achter zou spelen. Dichterbij dat was toch vroolijker ! Veel jongelui zouden natuurlijk willen dansen,
daar vlasten ze allemaal op, dat wist ze wel en daarom moest de achtergalerij leeg. Ze was in haar schik,
mevrouw van Bossche. Het leven leek plotseling
weer lief en goed. Hanny geëngageeerd met van
Maarel 't gaf iets prettigs en vasts in huis. Altijd
was er een zekere angst in,haar geweest voor Hanny,
dat voelde ze nu. Ze had 't zien aankomen, dat 't
kind weer naar Oma in Holland terug ging, schilderes werd, misschien met Rinke trouwde en nu was die
nachtmerrie voorgoed weg. Van Maarel was nu ook
wel niet de ideale schoonzoon geweest, dien ze zich
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gedroomd had, neen, ze had eerst over veel heen
moeten komen, ten eerste zijn stugheid en dan dat
voorkind, maar och, ze was er over heen. Hanna
moest nu eenmaal een ideaal hebben en dat was nu
zoo'n half inlandsch kind op te voeden, enfin, dat
moest ze haar laten en van Maarel, ze moest 't be.
kennen, hij viel mee, nu hij eenmaal Hanny had leek
hij heelemaal losgekomen. Je las hem 't geluk op z'n
gezicht en als je die twee samen zag, ja, dan moest
een ieder zeggen dat 't een aardig paar was. Die inlandsche vrouw was, goddank, ver weg, liet nooit
meer iets van zich hooren, dat was ook een geluk,
want je had wel lastige gevallen en gevaarlijke ook
natuurlijk. En wat haar ook meeviel was, dat Hanny
en hij zoo gewoon deden. Ze had eerst gedacht dat
ze bijvoorbeeld moeite zou hebben met „de receptie", ze verwachtte eigenlijk dat Hanny die niet zou
willen, dat ze 't banaal zou vinden of zoo iets, maar
hemel neen, ze had dadelijk gezegd, dat ze alles goed
vond zooals moeder 't deed. Een oogenblik was 't
wel in haar opgekomen, dat ze niet geheel „au sérieux " werd genomen door 't kind en door van Maarel,
dat het hun eigenlijk heelemaal in hun geluk voorbij
ging die receptie, maar nu van morgen was Hanny
toch wel heel hartelijk geweest, toen ze begonnen
was de binnengalerij in orde te maken. „Al die druk
om mij !" had ze gezegd, „Hoe liefvan U !" en toen-te
had Hanny haar een zoen gegeven, een echte harte
-lijken,oudrwtsch
zoen.
Sastro, nu al weer zoover hersteld dat hij op
KOL ©N IAALTJS.
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mocht, hield voor, bij de trap, zijn arm nog verbonden in een doek, toezicht op de andere bedienden,
die de planten verplaatsten, maar Amelie wist wel,
dat hij straks aan haar dienst onttrokken werd voor
„de zaak ". Het onderzoek naar de oorzaak van den
opstand in Patjanoeloe was in vollen gang. De aan
daarvan moest onschadelijk gemaakt worden-stoker
en nu Sastro zoo goed als beter verklaard was door
den dokter, zou zijn verhoor plaats hebben in tegen woordigheid van den regent, die vandaag den resident bezocht. Evenals het van belang was wie Hanna
gewaarschuwd had voor het gevaar, was het van belang te weten wie Sastro had aangevallen bij de
kampong Djeroek. Het was lastig „die zaak ", dacht
Amelie. Het onderzoek, waarvan ieder het hoofd
vol had, haar man, Richard, Hanna, van Maarel, ja
zelfs die twee, die wonderlijk onder hun geluk er aan
schenen te denken, dat onderzoek bedierf al haar
pleizier. Het eenige aangename, dat het nu meebracht, was Richard's komst, want ook hij moest bij
die conferentie met den regent zijn. De jongen was
na het geval niet meer van de plaats te krijgen, beweerde maar dat hij nu juist moest blij ven onder de
bevolking, iederen dag zich vertoonen moest in de
desa's. Misschien was hij niet eens voor Hanna's
receptie overgekomen, hoewel Hanna hem toch wel
na aan het hart lag. Maar in alle geval was 't maar
goed dat alles zoo samen viel.
Amelie's kleine mollige handen vulden zich met
de bruine verschrompelde cheveluretwijgjes, die ze
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voorzichtig uit de volle groene wuivende bossen
trok. Telkens als ze dan een hand vol bij elkaar had,
gaf ze het afval aan den naast haar hurkenden
,,kebon ", een der tuinlieden, die de Njonja besaar
'smorgens bij de inspectie van de planten ter zijde
stond. Amelie's slofjes klik - klakten op den marmeren
vloer, de sleutelbos aan haar rood zijden ceintuur,
die even door de dun batisten kabaja heen kleurde,
rammelde licht als ze van plant tot plant ging. Er
waren ook logés in de beide paviljoens, Weelburg
en Rinke Diehl. Nu ja, aan logés was zij gewoon, 't
gaf meer gezelligheid dan bepaald drukte. Weelburg
was wel een decoratieve figuur op Hanna's receptie.
Eigenlijk, dit moest zij zich bekennen, had ze wel eens
gedacht, dat hij wel een aardige schoonzoon geweest
zou zijn, hoewel een officier, zoo'n heen en weer trekkend mensch is ook niet alles; maar in alle geval was
hij aangenaam, charmant, iemand die zijn woord kon
doen en een knappe man. Hadden de jonge meisjes
van tegenwoordig daar geen oog voor? Och, Hanny
dacht zeker al over van Maarel, toen ze Weelburg
leerde kennen. Enfin, dat was nu eenmaal zoo. Alles
beter dan Hanny weer terug naar Holland of met die
Rinke getrouwd. Rinke was nu gevaarloos. Ze kon
hem nu werkelijk beter apprecieeren. Hij leek nu
toch zoo kwaad niet. Misschien had dit jaar in Indië
hem ook al wat meer beschaving bijgebracht, 't kon
zijn! 't Was zelfs wat moeilijk geweest hem te logee ren te krijgen. Die malle jongen wilde eerst in het
hotel blijven, waar hij na zijn Padangse e reis af-
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gestapt was, maar dat tolereerde ze toch niet! Rinke
zou niet zeggen, dat men niet gastvrij was in Indië
en dan, hij ging nu gauw naar Holland terug, met de
„Goentoer'', kon dus alles aan Oma vertellen van
hier. „Neen, 't was goed dat Rinke hier logeerde."
Ze was klaar met de planten en keek haar groot
licht huis rond, waar alles noodde tot een feestelijk
bijeenzijn.
Het was nu tien uur. Straks, om halfelf, zou de
regent zijn opwachting maken bij Hanny en van
Maarel. Als die dokter nu maar op tijd was, hij had
zooveel zieken, beweerde hij. Ze gaf bevel aan Wongso, den tweeden jongen, de zonnezeilen te laten zakken en, juist toen ze heen wilde gaan, om zich voor
de komst van den regent op te knappen kwam Rinke

de trap op.
‚je zult straks je vriend den regent zien ", zeide ze.
Indertijd was hij zoo verrukt geweest van de geheele
regentsfamilie, die hij eenmaal ontmoet had. De
mooie kleederdracht, de stille voornaamheid hadden
hem immers zoo getroffen!
„O, dat is aardig mevrouw," zei hij en hij keek
om zich heen. ,,Het ziet er hier echt uit naar een
feest ".
„Ja, ja ", lachte zij, ,,ik moet nu heen, gauw wat opknappen," en ze verdween op de tik-tak van haar
slotjes, met 't lichte gerammel van haar sleutelbos.
„Een leest," zei hij zacht, leunend met z'n hand
op de ballustrade, waar nog juist de zon onder de
zeilen doorglipte. „Het feest voor Hanny ! " 't Zou
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een harde dag voor hem worden. Maar hij zou er dooro m en . 't Moest. Daar waren van die uren in j e leven,
waarin je flink met je tanden op elkaar door heen
moest -- diep haalde je adem -- en dan kwam je er
wel -- dan kwam je er wel! Hij had besloten flink
te zijn, dien nacht, dien klaren maannacht, doorgebracht bij 't venster in zijn hotelkamer. Zijn liefde
moest zóó groot zijn, dat hij haar met goede gedachten omringen kon, dat altijd in haar leven en zij n
leven dat mooie, goede en zachte tusschen hen zou
blijven bestaan. „Vrienden blijven", dacht hij hardop.
Maar 't was moeilijk die eenvoudige woorden begreep hij nu pas in hun vollen omvang. Ja, hij ver
weg te zijn, op zee, op die groote ruime zee-langde
met haar oneindigheid. Hij schrok. Van Maarel's
stem en de hare, en, o gelukkig waren ze niet alleen,
van Weelburg en Mary met haar man. Ze kwamen
allen door de zijgalerij binnen. Rinke zag dat Hanny
in 't wit was, dat was niets bijzonders. Meestal droeg
ze wit, maar 't leek nu al bruidachtig -- het dunne
voile om haar schouders en armen besluierde haar
zachte blankheid een groote tros witte chrysanten stak in haar ceintuur, en toen Rinke haar wit
figuurtje nader zag komen, kroop een gevoel als van
pijn, naar zijn keel. Zou ze nu heengaan uit z'n leven?
Neen, dat mocht niet, en hij vermande zich, ging
naar de binnenkomenden met een gezicht als van
ouds, tinteling in z'n oogen en een gulle lach om zijn
mond, maar op dat oogenblik kwamen uit het privé -

kantoor de regent, de resident en Richard. De regent
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in zijn donkere, naar goudbruin zweemende kleedij,
slank neerhangend tot de bloote voeten in sandalen,
trad dadelijk, lichtelijk buigend, op Hanna toe, en
Hanna kwam hem tegemoet.
,,Dat is heel vriendelijk van u, Regent, dat u op
dèzen dag komt !"
Zij stak hem haar hand toe, en hij zeide met zijn
zachte, welluidende stem: „Het is mij een genoegen,
een geluk, Juffrouw van Bossche, een der eersten te
zijn, die u vandaag mag komen gelukwenschen, en
u dokter!"
Van Maarel drukte hem ook de hand, en daarop
begroette de Regent Mary, Kroone, Weelburg en
Rinke. Van Bossche noodigde uit om plaatste nemen,
de regent echter zag Mevrouw van Bossche door de
binnengalerij komen en ging haar nu met zijn beleefde houding tegemoet. Mevrouw van Bossche begroette hem met „het" receptiegebaar en de receptiestem lichtelijk geaffecteerd, met de neerbuigende
vriendelijkheid, die tot een tweede natuur was geworden, en die den regent dadelijk eenigszins teruggetrokken maakte. Allen gingen zitten en zwegen
even. De bezoeken van den regent op het residentiehuis hadden op geregelde tijden van het jaar plaats.
Ze waren deftig, correct, zonder de intimiteit die er
allengs ontstaan was tusschen hem en den resident in
hun ambt, en zonder de groote vertrouwelijkheid,
waaraan Richard en Hanna nu al gewend waren te
Patjanoeloe. Dit bezoek had, na den aanval op
Richard bovendien een meer of minder stijf karakter,
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omdat Sorio Wigono voelde, dat de verantwoorde
aangaande het gebeurde op hem drukte,-lijkhed
voelde dat de oorzaak kon toegeschreven worden
aan zijn wijfelende houding tegenover de bevolking.
Toch, noch Van Bossche, noch Richard wilden hem
iets verwijten. Zij waren te zeer overtuigd van de
goede trouw van den regent, zelf te beschaafd, om
niet te waardeeren dat wat Sorio Wigono sympathiek
maakte, zijn fijne zin voor kunst, zijn studiegeest,
maar daarentegen alweer te veel bestuursambtenaren, om niet telkens aan te botsen, tegen het wijfelmoedige van een regent, die door zijn geslotenheid
de moeilijkheden nog voor hen verzwaarde, die dit
onderzoek hen veroorzaakte.
Het verhoor, dat dezen morgen Sastro was afgenomen, had bij Van Bossche, bij Richard, waarschijnlijk ook bij den regent, vermoedens doen rijzen, die
vaag heenwezen waar men den aanstoker van het
oproer moest zoeken, en wel in de familie van den

regent zelf. Sastro had volgehouden niet te weten wie
hem had aangevallen, maar hij had niet kunnen ontkennen, dat men hem meegesleept had naar Pasar
dat dit geschied was door menschen van de-Ikane
desa Djeroek, wier namen in verband stonden met
den Patih.
Terwijl koele dranken en sigaren rond gediend
werden, hervatte de regent zijn gesprek met Hanna.
,Juffrouw Van Bossche, ik heb u nog een mededeeling te doen. Mijn dochter Siti Ranana vraagt of
zij u straks mag komen gelukwenschen."
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,,Wat i " zeide Hanna blij, ,,is Siti Ranana hier ? Is zig
meegekomen met u, Regent, en dat zegt u nu pas!
,,Zij is met mij meegekomen vanmorgen, juffrouw
Hanna. Zij wilde u zoo heel graag nu gelukwenschen
vóór er veel menschen zijn en zij u nog eens alleen
kan zien. Ik heb haar toen eerst naar den Wedana
gebracht, waar zij wacht, totdat ik de auto sturen zal
om haar te halen."
„0," zeide Hanna, „maar dan zullen we haar dadelijk laten halen. Hoe lief van haar, Regent, om die
heele reis mee te maken met u voor mij, .:. voor ons,"
voegde ze er bij en keek van Maarel aan.
,,Jawel ! jawel," zei Van Maarel lachend, „ik begin
jou al zoo'n beetje te kennen !"
„Wongso moet maar even den chauffeur zeggen .. .
waarheen zei u regent? de Wedana?
„Bij den Wedana," boog de regent, en terwijl
Richard een bediende riep, om den chauffeur te waarschuwen, ging hij verder. „Ik moet u allen, mevrouw
en Resident en u die hier aanwezig zijt, hij zag even
beleefd rond, nog een mededeeling doen aangaande mijn dochter Siti Ranana. Zij is sedert gisteren de
aanstaande van Raden Mas Ario Hasmoro, regent
van Seragaj o, U, juffrouw Hanna, wilde zij dit het eerste mededeelen en daarom is ook zij meegekomen."
Hanna voelde het als een duizeling door zich heen
gaan. Ze klemde haar beide handen aan de leuningen
van haar stoel vast. Ze hoorde stemmen van haar
vader en moeder, die den regent gelukwenschten
ook die van Mary, van Kroone, van Richard. Siti, die
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zich verkocht had! Siti, die dit offer gebracht had!
M'n God, wanneer, wanneer had zij dit gedaan ! ? Na
den aanval op Richard natuurlijk, om hem te redden
— daarom, daarom had zij dit gedaan!
„Wat heb je, wat is er kind?" fluisterde van Maarel
maar ze was al opgesprongen uit haar stoel, antwoordde hem niet, zag den regent strak aan, en 't
kwam van haar lippen voor ze het zelf wist:
,,Maar dat mag niet! Dat mag niet! Siti met den
regent van Seragajo! Dat kan niet, Regent, dat is 'n
moord, dat is Siti's dood, dat mag..
De regent, plotseling met vertrokken gezicht, ontsteld, was ook opgerezen, zag haar aan, stamelde:
„U • u zegt, dat mag .. dat mag niet .. U zegt, j uffrouw Hanna. . ."
„Hanny !" zei Amelie scherp en hoog. „Wat doe
je ?" Ze had met een ruk 'r waaiertje ontplooid, wiegde het heen en weer zenuwachtig onder haar vleezige
KOLONIAALTJE

kin en van Bossche, met gefronste wenkbrouwen,
stond op en zeide streng: „Hanny, dat is geen taal.
Bedenk watje zegt, tegen wien je spreekt" en tot den
regent: „Regent, neem 't niet kwalijk, let er niet op."
Hanna was opeens kalm. „Vader," zei ze „ik weet
wat ik zeg. Ik was daarnet ruw, wat te gauw, maar ik
houd vol wat ik zeg." Ze voelde het in zich komen als
een groote onverzettelijke wil Siti te redden, te doen
wat ze kon om dit te verhoeden, Haar hand, die langs
haar zijde hing voelde ze gedrukt door van Maarel
en dat voedde haar wil: ze liet die hand in de zijne.
Deze sympathie, dit vertrouwen had ze noodig, ze
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voelde de anderen al om zichheen, verbaasd, verontwaardigd, vooral Kroone en Mary. Allen waren opgestaan.
,,En toch," zeide van Bossche, „Regent, mijn dochter zal wat nerveus zijn, ik geloof, dat u er niet op
letten moet wat zij zegt."
„Vader !" zeide Hanna weer.
,,Mag ik uw dochter misschien alleen spreken ?"
verzocht de regent beleefd maar beslist.
„Zooals u wilt," antwoordde de resident. „Wilt u
misschien dan even in het kantoor ?"
De regent boog het donker gedekte hoofd, waar
de grijze haarvlokken lichte veegjes langs de bruine
slapen gaven en wendde zich naar het privekantoor,
uitkomend op de voorgalerij.
,,Hans," zeide Richard zacht achter zijn zuster,
„waarom doe je dat? Waarom mag dat huwelijk niet
doorgaan ?"
Hanna verstond hem woord voor woord. Zag hem
even aan. Ze had nu geen tijd om te zeggen waarom
dit een zedelijke moord was, maar ze wist nu ook dat
hij, hij niet om kleine Siti gaf! Ze ging naar de
deur van het kantoor, waar de regent haar beleefd
liet voorgaan en toen deze achter haar de deur sloot,
hoorde ze het afkeurend licht gemurmel van de ach
tergeblevenen. Van Maarel, Rinke, Richard, misschien uitgezonderd, -- begrepen zij geen van allen
haar. Maar hoe zouden ze ook?
-

Hanna zag het door de j alouzieën gezeefde zonlicht
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glanzen op de goudbruine sarong van den regent,
toen hij haar naderde.
„]Vees overtuigd, juffrouw van Bossche," begon
hij, „dat er geen kwestie is van kwalijk nemen; integendeel, er is iets in mij, dat mij zegt dankbaar te zijn
voor uw waarschuwende stem, maar u zult mij moeten toestemmen, dat ik hoogst verwonderd was u zoo
te hooren spreken."
Hij zat nu over haar. Beiden hadden zij plaats genomen in de twee clubstoelen, die op zijde van de
groote schrijftafel voor bezoek stonden. „Ik begrijp
dat Regent," zei Hanna zacht. „Ik vraag u wel excuus
voor mijn drift van zooeven, het was misschien ondoordacht, maar in alle geval 't is, omdat ik zooveel
van Siti houd."
„Dat weet ik, dat weet ik," zei de regent. Zijn toon
was warm, zijn geheele wezen was opener, anders
dan zooeven, hij schoof zijn stoel nader.
jk verzoek u dringend mij alles te zeggen. Waar om is het een moord als Siti Ranana trouwt met
Ario Hasmoro ?"
,,Omdat zij mij, toen ik nog in Patjanoeloe was, gezegd heeft, dat het haar dood zou zijn. Zij heeft mij
verteld, dat u en uw zoon de Patih dit huwelijk
wenschten. Zij was dien avond zoo angstig, zoo in
twijfel wat zij doen moest, Regent. U gehoorzamen
en een offer brengen zoo groot als zij niet dacht te
kunnen brengen of bij haar weigering blijven en u
leed te doen en misschien Si Koemo den weg op te
doen gaan dien zij wilde niet gaan."

a68

KOLONIAALTJE.

Ze zweeg en wachtte. Een oogenblik bleef het stil.
„Wat u daar zegt, geeft mij de overtuiging," zeide
de regent, „dat Ranan a u dus wel gezegd heeft, dat
ik haar nooit zou dwingen ?"
„0 ja, ja, dat zeide zij en daarom juist."
,,En daarom bevreemdde het u zoo, dit besluit 1
Welnu zij is zelf bij mij gekomen, juffrouw Hanna en
heeft mij gezegd, dat zij besloten was Hasmoro's
vrouw te worden en dat zij het met vreugde deed."
„Wanneer, Regent, was dat ?" Hanna vroeg het
met een angstig voorgevoel.
,,Den dag na dien nacht van den overval." De
regent sprak dit laatste woord aarzelend uit.
Dus toen had zij het besluit genomen, die arme

Siti!
„P Regent !" zei Hanna, haar oogen waren groot
en vochtig, „dan weet ik waarom zij het deed."
„U kunt mij alles zeggen, juffrouw Hanna, ik zal uw
vertrouwen niet schenden en als er iets is, dat mij
misschien iets openbaren zal, waar ik van schrikken
zal of dat mij verdriet zal doen, dan moet u dat niet
weerhouden te spreken." Zijn donkere oogen zagen
haar aan, eerlijk en zacht. Hanna voelde moed.
„Wat ik gezegd heb in 't verhoor, Regent, van die
waarschuwing in de telefoon, was niet waar, begon
zij haastig. Ik ben niet gewaarschuwd door zoo
iemand, maar .... door Siti."
,,Door Siti," herhaalde hij zacht.
Hanna knikte. Ze zag naar de punt van haar witte
schoen en ging voort: „Ik weet door Siti wie de
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aanstoker van den opstand en ook waarom het op
mijn broer voorzien was..."
„U weet wie ?'' Zijn stem fluisterde bijna en toen
Hanna zweeg vroeg hij: „Is het, is het iemand ...''
„Die u zeer na staat,"
„Is het mijn zoon ?" vroeg hij langzaam.
„Ja," fluisterde Hanna. Zij wilde hem niet aanzien,
en zij wachtte, maar hij bleef zwijgen en toen zij opzag, bemerkte zij, dat hij gebogen neerzat en z'n
hoofd steunde op zijn hand; opeens stond hij op „Dus
dat kwam Siti u zeggen, zij wilde voorkomen ...."
Weer zweeg hij en Hanna vulde aan. „Zij wilde voorKOLONIAALTJE.

komen dat mijn broer aangevallen werd, zij wilde

hem redden..."
De regent zag haar aan. Hanna stond op van haar
stoel ,,Zij wilde hem redden, Regent, en daarom ook
heeftzij besloten den regent van Seragajo te trouwen.
Zij offert zich op voor mijn broer."
Hanna hoorde nu haar eigen stem zacht ernstig in
die stille kamer, waarin de zon zoo goud stond en terwijl zij beiden zwegen, ruischte van den weg de auto
aan, de auto, die Siti Ranana bracht naar het residentiehuis.
Juffrouw Hanna," zei de regent en hij stak haar
zijn hand toe, die Hanna bevend aannam, ,,ik heb u
begrepen. Ik ben hier de schuldige. Ik heb mijn meisjes opgevoed voor een ander leven dan dit waarheen
ik hen nu voeren wilde. Ik had het gevaar moeten inzien van den omgang tusschen haar en een Europeeschen jongen man." Hij hield even op en zag haar
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aan. „Dit is het toch dat u meent, niet waar? Siti voelt
iets voor uw broer ?"
„Ik vermoed 't alleen, Regent, of neen, ik weet't
wel zeker, zooals zij bij mij kwam dien avond, zoo
angstig om hem en nu dit, nu dit besluit!"
„En uw broer, jufirouw Hanna ?"
Nooit
„Mijn broer? Ik denk, ik geloof niet dat hij
sprak hij er over Regent, neen, ik geloof niet. Hij beschouwt zulk een omgang natuurlijk anders, Regent,
hij is er aan gewend aan een omgang met jonge meisjes, het is gewoon voor hem. Hij waardeerde Siti,
maar dat wat u meent ... o neen, dat niet."
,,Ik vroeg het," zeide hij ,,omdat ik niet graag twee
menschen ongelukkig wilde maken. Het zou dan heel
zwaar voor mij geweest zijn, juffrouw Hanna, de ver
ongedaan te-lovingmetdr aSgjo
maken. De weg zou dan vrij zijn geweest voor uw
broer en mijn dochter."
Hanna zag hem vragend aan,
„Het is niet omdat ik uw broer niet hoog acht, zeer
hoog acht, dat weet u wel. In dien korten tijd van zijn
bestuur heb ik hem leeren waardeeren als een rechtschapen jongeren broeder. Maar er zijn grenzen,
juffrouw Hanna. Wij moeten ons niet vermengen met
de blanken. Er zijn grenzen."
„Maar die grenzen kunnen verlegd worden, Regent
Er zijn landen, die hun grenzen uitbreiden en eens als
de groote broederschap er is. .
„Dan blijven er altijd nog grenzen door de rivieren,
...

door de bergen."
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„Wij trekken de bergen en de rivieren over dan,
Regent, als we allen één zijn ..."
„En het geloof er is dat bergen verzet, wilt u zeggen." Hij liet haar hand los en zag haar aan.
,,Juffrouw Hanna, ik ben een mensch, dat nog
tegen de bergen aanziet, u ziet er overheen, daarom
wil ik u vragen aan mijn dochter te zeggen, dat zij
niet met den regent van Seragajo behoeft te trouwen,
dat ik alle maatregelen, die voor het huwelijk genomen zijn, zal te niet doen . . en zegt u haar dan ook
dat de Patih overgeplaatst is .." Hij zweeg.
Het trilde in Hanna. Ze voelde zich opeens heel
klein. Ze sloeg haar oogen neer en ze knikte zacht
toestemmend, dat zij doen zou wat hij wilde.
Toen werd er op de deur geklopt.
Hanna ging er heen en opende.
De oogen van Van Maarel zagen haar aan.
,,Siti is er." Ze zag even den regent aan en op
een wenk van hem, vroeg ze. ,,Wil je haar vragen
even hier te komen ?"
Ze wachtten beiden stil in de zonneglanzende
kamer en Siti kwam binnen.
Zij leek Hanna ernstiger en voornamer dan ooit.
't Was niet door haar zijden baadje met de diamanten dof glanzende knoopen, of de groote brillanten
in haar oortjes, zelfs niet door den zachten als zwevenden gang van haar tenger figuurtje, maar wel
door de groote oogen met hun diepen sprookjesblik,
wel door dat zeker iets dat de mensch heeft, die een
offer gebracht heeft, die gegaan is, door de diepte
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van het dal, wetend, dat de eerste voetstap op den
weg, stijgend voert naar den overkant.
,,Siti'', zeide Hanna, „hoe lief van je datje komt."
,,Siti kuste haar hand en verborg haar donker hoofd
aan Hanna's schouder. Ze fluisterde: „Ik kom je
geluk wenschen."
„En ik," zeide Hanna en ze zag even, altijd met
Siti's hoofd tegen zich aan, den regent aan, „ik kom
je zeggen uit naam van je vader, Siti, dat je vrij
bent — vrij."
Siti richtte het hoofd op. Haar oogen zagen
vragend in die van Hanna en Hanna lachte door
haar tranen heen.
„Vrij ?" vroeg Siti.
„Ja vrij -- dat huwelijk met den regent is niet
noodig, je vader wil het zelfs liever niet."
Langzaam gleed Siti's hand uit die van Hanna.
Een stroom van geluk trilde over het donkere
mooie gezicht van Siti, „Vader ! "zeide ze en ze
stond al bij hem en nam zijn handen en kuste
die, toen ging ze weer terug naar Hanna en nam
haar handen in de hare en zag haar aan en boog
haar schreiend gelukkig gezicht over hun beider
handen. ,,Hanna! Hanna! Ben ik vrij? Ben ik vrij?
Heb jij dat?" ze voleindigde haar vraag niet
Hanna had haar hoofd geschud en haar oogen
wezen naar den regent.
„U vader?"
„Ik wil niet datje dat offer brengt om mij gehoorik wil je vrij en gelukkig zien.
zaam te zijn, kind,
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Ik weet door haar, door je vriendin, wat 't je kostte.."
„Vader, lief vadertje !" snikte Siti dicht tegen hem
aan.
De regent klopte haar zacht op den schouder. We
moeten weer terug naar onzen gastheer --- 't is onbeleefd langer hier te blijven. Blijf nu nog even hier samen met haar en kom dan gauw." Hij liet haar los
en ging naar de deur.
,,ik mag u toch ook wel
„Regent," zei Hanna
bedanken ?" Zij stak hem haar hand toe.
,,U mij?"
,ja, ik u, dat ik u heb leeren kennen !"
Hij drukte haar hand. Zij zag zijn oogen vochtig
worden.
Hij opende de deur en Hanna ging naar Siti terug.
„Hanna," vroeg Siti. 0 die voorname Siti, hoe
weinig beheerschte zij zich nu, dacht Hanna.
„Wat weet vader? Hoe komt 't?"
, je vader weet wat ik weet alleen, Siti, anders
niet."
Siti sloeg 'r glanzende oogen neer. „Wat jij weet
Hanna, dat is ..."
Ze aarzelde en Hanna kwam dicht bij haar staan.
„Wat ik weet is, dat je een offer hebt gebracht,
omdat je een gevaar voorzag voor iemand; dat offer
hoef je niet te brengen, want je vader wil het niet, hij
zal maatregelen nemen, dat het gevaar wijkt nu hij
alles weet. Maar je zult nu misschien nog een offer
moeten brengen, een ander, veel grooter, zoo een
waarvan niemand weet."
KOLONIAALTJE.
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„En dat is ?" vroeg Siti.
„Dat is dien iemand vergeten, want dat kan nooit,

heeft je vader gezegd."
Hanna wachtte in spanning. Ze voelde Siti's hand
trillen in de hare.
,,Niet alleen daarom," zei Siti zacht, „ook omdat
die iemand, die iemand zelf niet weet, misschien niet

wl ...
Hanna streek haar over 'r schouder, haar tengeren
arm.
„Maar," zeide Siti en zij sloeg haar oogen vol leven
en gloed op en zag Hanna aan, zoodat deze de kracht
en sterkte voelde, ,,ik kan dat, Hanna, ik zal het kunnen, omdat ik nu vrij ben. Ik zal nu 't leven ingaan,
het groote echte leven, dat is door jou Hanna, door
jou, en ik zal sterk zijn, dat zul je zien."
„Mijn lieve Siti," zei Hanna zacht ontroerd.
Zij hoorde gedruisch bij de deur. Weer was het
Van Maarel. Jk word gestuurd, hoor, ik maak m'n
excuses !"
,,We komen. Toe Bart, kom even binnen," en
toen hij binnen was: „haar huwelijk gaat niet door,
ze is vrij."
Hij knikte met z'n donker hoofd en drukte 'r arm
tegen zich aan. „De regent heeft het binnen al gezegd en dat heb jij gedaan, mijn meisje ?"
Siti zag hem aan en ze gaf Van Maarel een hand.
„Laten we nu maar binnen gaan," zei Hanna.
Maar voor ze de deur opende, nam Siti hun beider
handen in de hare en buigend haar mooi vorstelijk
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hoofdje, kuste ze hun vingers en neide : ,,Uw geluk
zal mijn geluk zijn, en, waar ge ook heen gaat, mijn
gedachten zullen altijd zegenend en dankend zijn."
KOLONIAALTJE.

„Dat is mijn troost, kind, dat jij je geluk gevonden
hebt. Ik meen hier niet mee, dat ik geloof, dat er nu
onvoorwaardelijk geluk voor je zal aanbreken. Ook
voor de gelukkig getrouwden is het leven niet zonder
strijd, die zal er voor jou zijn. Je natuur kennende,
denk ik zelfs dat die zwaar, voor je zal zijn in Indië,
maar omdat je uit liefde daar blijft, heb ik alle hoop
dat je er door zult komen, zegevierend zelfs, mijn
lieve Hansje." Hanna las die woorden over en herhaalde ze „zegevierend zelfs mijn lieve Hansje." Het
waren de worden van Oma. Mooiere waren er niet
op dezen dag.
Het was vandaag haar bruidsdag en 't was nog
heel vroeg in den morgen. Half zes. Ze was wakker
geworden van den rhythmischen tik dien de koetsier,
de paarden roskammende, veroorzaakte. Hij was de
eenige die al zoo vroeg op was. Dan volgde de tuin
zijige lange halen de paden ging aan--man,diet
vegen. In den boom vlak bij haar venster warrelden
druk tjilpend de vogels en ze deed nu wijd de glazen
deuren open, die op het galerijtje uitkwamen naast
haar kamer. Koel en geurend dauwde de morgen
naar binnen.
Op het tafeltje van de galerij lagen bloemen. Witte
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rozen, dik in knop nog, een paar uitgeloopen. Er lag
een briefje bij. Ze ging er heen en las de woorden:
,,Van je B." en toen boog ze haar gezicht in de
bloemen, die lieve geurende bloemen van hem, die
hij al heel vroeg daar neer had laten leggen. Ze ging
zitten met de witte rozen in haar schoot. De wijde
mouwen van haar blauw en rose kimono vielen er
om heen, toen ze de handen om haar knieën vouwde
die de brieven nog vast hielden, zooeven nog eens
overgelezen, de brieven uit Holland van Oma en
Rinke. Ver door de blauwe nevelen daar buiten ging
haar blik. O, 't was toch niet oneerlijk tegen over hen
hier, tegenover Bart, tegenover Rick en haar ouders
en de vrienden hier, om even terug te gaan heelemaal, heelemaal naar het oude lieve huis daar in
Holland, op het stille, stille grachtje met zijn donker

water? Er beefde een traan in haar keel en ze slikte
dien weg. Kom, niet mal doen! Ze zou zegevieren, zei Oma immers, maar een groet, een
langen dierbaren groet mocht zij toch wel brengen
naar het oude daar? Naar het werk van vroeger, haar
kamer, naar de Hollandsche luchten, de Hollandsche
wei, zoo ver, zoo groen, zoo weelderig! Dat alles had
Rinke weer gezien! En hij voelde 't als zij. Zoo zou
zij ook geweest zijn, ze wist 't; zoo verrukt haar land
weer terug te hebben!
Ze ontvouwde haar handen, ze rook nog eens aan
de zacht bedwelmende rozen en opende nog eens
Rinke's brief, zijn eersten uit Holland van den
vasten wal.
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„Het is een wonderlijk, heerlijk gelukkig gevoel
weer hier te zijn," las zij „ik zal er niet te veel over
uitpakken, want ondanks al je geluk zou het je mis•
schien toch wel wat raar om je hart kunnen maken
mijn gezwam over Holland. Toen ik daar onze Hol
sloot van den Nieuwen Waterweg-landschebr
in kwam, je weet 't uit mijn vorigen brief, was ik half
dol van plezier, Hans, en ik had een soort onderbewust genot dat ik zoo was, ik, die gezworven had op
de plateau's van Java, in het paradijs van de Padang
bovenlanden, dat ik nog voelde in me de vurige-sche
aanbidding voor onze goddelijke mooie koetjes en
schalmeiende luchten! 0 Holland, Holland, wat ben
je frisch en heerlijk en levend. Hans, ik heb duizendmaal aan je gedacht. Dat mag toch wel? Vertel het
maar gerust aan Bart. Maar je geeft misschien al
het moois van den Nieuwen Waterweg, waar ikje
trouwens al uitgeplozen overheb geschreven, cadeau
en vraagt naar huis.
Ik kwam tegen theetijd, na het eten. 't Grachtje
ving gouden kringetjes van de late zon. Toen ik het
opkwam met m'n valiesje in mijn hand, leek het alles
„nie- waar ", dat ik zoo ver weg geweest was, dat er
zich daar over de groote zee werelden voor me geopend hadden, wier bestaan ik niet vermoed had.
,,Jongetje, jongetje wat heb je gedroomd ", zei
't grachtje, ,,kom maar weer hier onder m'n stille
boomen, die nooit 'n bosch gezien hebben, die 't heel
genoeglijk vinden hier bij mijn water. Doe niet of je
zoo'n reiziger bent die van ver komt. -- Bergen,
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ravijnen, zoo? Wat praat j e, dat alles is er niet. Dit is
er, de schaduw van mijn iepen, 't geflits van het water,
de huizen aan den kant, wat zon op de straatsteenen
en daar, het huis van Oma !"
0 Hans, ik kreeg een vreugdevlaag door me heen,
toen ik daar opeens het huis zag! De ramen van de
bovenvoorkamer waren open. Ik zag Oma's zwarte
japon en 't witte schort van Daatje. Ze stonden mis
uitkijk naar me. Ik zwaaide met m'n-schienalopd
stok, en Oma kwam aan 't venster en de deur werd al
open gemaakt door Daatje toen ik nog zes huizen ver
was. Ik liep als een haas, en daar zag ik de lange gang
weer voor me, dat veil zeggen na de begroeting met Da,
want zij bedekte het doorzicht eerst en toen, halverwege op weg naar de trap, kwam de ontmoeting met
Flip (ik noemde 'm nog Flip en dat verstond 't beest
heusch, hoewel hij een jaar lang bij zijn eigenlijken
naam genoemd was) en toen eindelijk Oma! — Je
oudje ziet er goed uit, Hans, maar ze was erg zenuwachtig. Je begrijpt, hè, dat ik daar nu alleen uit Indië
kwam, jij er niet bij was, dat was een hard moment,
Wat hebben we gepraat! Eerst een beetje gezwegen
om de rare dingen in onze keel, maar dat ging gelukkig door de kopjes thee weg. Ik zat te genieten
van het bekende oude uitzicht, weer de gracht, maar
nu wat anders, alles groen van boven af. Ik moest
alles weten en vroeg Oma naar dat ,,alles ". De overburen van Manen zijn weg, je weet wel, die meneer
en mevrouw met 'r idiote hondje, ik meen met 't
hondje, dat zoo'n idioot manteltje droeg. Overigens
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had 't dier, geloof ik, normale hersens en was niet
achterlijk, maar je moet niet denken, dat we 't daarover lang hadden. 't Was maar zoo'n beetje om jou
weg te praten, weet je. Toch kwam je weer te voor
toen Oma eenmaal kalm was en de onder-schijne
ook weer kenteekenen begon te geven-getknd
van leven, toen moeten je ooren wel gesuist hebben.
En toen Oma alles wist en ook Da, die met een
smoesje binnenkwam, een beetje van alles wist,
mocht ik de dingetjes uitpakken, die ik had meegebracht, hebben we de lamp aangestoken en hebben
we weer gepraat, dat wil zeggen, ik heb gepraat,
Hans. Ik heb ook wat van m'n reizen verteld, maar
Oma wist daar al veel van door de brieven, was op
sommige punten nog beter thuis dan ik. Toen ik me
vergiste en over 't kantschooltje in Padang sprak, zei
ze, „nee, je meent 't kantschooltje in Fort de Kock!"
Den heelen avond heeft Flip met z'n kop op mijn
knie gezeten. Hij heeft waarachtig mee geluisterd.
Oma scheen niet genoeg aan de portretten te hebben, die je had medegegeven, ik moest Van Maarel
precies beschrijven. Ik heb gezegd, dat je een flinken, eerlijken kerel tot man krijgt, Hans, en nog een
heeleboel meer, dat ik nu niet allemaal noodig vind
aan je te vertellen, maar in alle geval het resultaat
was, dat Oma mij haar hand toestak en zei: „Dan
zullen we er maar vrede mee hebben, hè jongen, dat
ze weg is.?"
Dat je weg was, dat je weg blijft, dat kon ik haast
niet gelooven, toen ik vanmorgen vroeg op je atelier

280

KOLONIAALTJE.

kwam. Nee, Hans, daar ben je niet weg. Je leeft er.
Alles is nog precies zooals toen je wegging, tot een
tubetje karmozijn, datje niet open kon maken, weet
je wel, en waaraan ik toen met een mesje onderaan
gepeuterd heb. 't Lag nog op je ezel met een li k j e
rood er naast, net een bloeddruppel. Ik geloof wel,
dat ik hier weer zal kunnen werken. Oma heeft gezegd, dat ik wel op je atelier mag zitten. Of ik 't doen
zal? ik weet 't niet. Wel zal ik er dikwijls komen om je
goeien dag te zeggen, Hans, want je bent er! Ik heb
daar lang voor de open ramen gestaan, 't was of ik
zoo in de boomen zat, midden in 't groen zie je er
bijna niets van de gracht. Je bent er alleen met de
vogels.
Langzaam is alles daar voor m'n herinnering opgerezen. De laatste dagen in Indië in je ouderlijk huis,
dat huis, dat zoo gastvrij zijn dak over me gespreid
heeft. 't Heerlijkste en 't hartelijkste was dat jullie
me wegbrachten naar boord en ik heb 't beeld vastgehouden, Hans, zooals jij daar stond naast je man,
je aanstaande man dan, en aan je hand dat kleine
bruine kind, datje eens moeder zal noemen.
Daar staat Koloniaaltje I, dacht ik. Koloniaaltje II
gaat, die was niet echt! Nummer één is echt. Waschecht Hans, want als Indië je al te veel heeft verkleurd,
zal Holland je weer opfrisschen, je zult, ondergedompeld in ons koud water, hier weer als de oude tevoorschijn komen. Je stond daar zoo met dat kind aan je
hand, jij zoo blank en dat kind zoo donker, en toch
bij elkaar behoorend. 't Zelfde voelde ik, toen je dien
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dag van je receptie den regent de waarheid zei, om
dat mooie dochtertje van hem te redden. Hans, ik
geloof, ik geloof werkelijk, dat ik ongelijk had, toen
ik tegen je zei dien avond, al lang geleden, voor je
naar Patjanoeloe ging, dat je stikken zoudt daar in
die atmosfeer. Je zult niet stikken, je zult 't zoeken en
vinden wat je geluk zal geven, omdat je geluk wilt
brengen. Je hebt je kunst er aan gegeven, oja, spreek
me niet tegen, kunst eischt den heelen mensch en je
zult zien, dat ze met een half mensch niet tevreden is!
Je hebt je kunst er aan gegeven, en je hebt je principes er misschien aan gegeven, maar j e hebt er iets
voor in de plaats gekregen, dat veel mooier nog is,
ja, dat zegt je een man van de kunst, een man van de
reinlevenbeweging, je hebt er liefde voor in de plaats
en je zult er liefde voor krijgen, liefde van die kleine
bruintjes, die half blank en half bruin zijn, die door
de schuld van de nette Hollanders geboren zijn en je
zult er liefde krijgen van de echte bruintjes, ook al-

weer de wasechte, Hans, zij die hun kleur behouden,
en wier bloed van smetten vrij is. Ik voel dat zoo, dat
dat allemaal voor je komen zal, Hans, precies zooals
Siti Ranana door jou ontwaakt is en nu in Semarang
werkt aan de kinderkliniek met 'r zusje, zooals je
haar bevrijd hebt uit de Kaboepatan, zoo zullen
er nog meer door je ontwaken. Zoo zal jij je
baantje van Koloniaaltje waarnemen, Hans, door je
leven en zoo zal je per slot toch kunstenares zij n. -Alles wat ik daar op je atelier bij elkaar heb gedacht, heb ik Oma aan 't ontbijt verteld, terwijl
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ik Flip stukjes roggebrood toestopte onder tafel,
en toen Daatje binnenkwam met een warm kannetje
melk, want Oma had voor Indische koffie gezorgd
('t was 't Engelsche kannetje, dat groene door jou
geschilderd!) zat Oma ineens met rooie oogen en Da
begon ook zoo'n beetje te huilen van de goeie dingen
die ik zei, en zoo heb ik ons allemaal tevreden gesteld,

Hans !"
Hanna keek op. De brief was nog niet uit, maar
ze las niet meer, ze vouwde hem weer ineen en voelde
de koele rozen tegen haar hand, waarvan de geur
zacht, fijn en melancholiek naar haar opsteeg. 't W as
waar, rozengeur maakte haar altijd wat melancholiek,
ze wist niet waarom, waardoor, maar toch was de
lucht heerlijk. Ze hief de rozen op en bracht ze zoo,
de armen vol, naar binnen, naar haar kamer, daar
vulde ze een vaas met water en ze zette ze er in, één
voor één, iedere roos even beschouwend en toch met
'r gedachten nog ver weg. Nog even buiten zitten
zoo in 'r blauwe kimono, tot ze zich verder ging aan
dauw was weggetrokken, in levende,-kledn.D
gloeiende kleuren lagen de tuin, de boomen, de bloemen , de weg voor haar, in de verte rezen de hooge
bergen. Een watertje ritselde; alle geluiden van den
dag kwamen tot haar en het huis was ook ontwaakt,
in de achtergalerij hoorde ze de bedienden, de tuinman harkte de paden, de kalkoenen waggelden in
hun kleurige pracht met hun boosroode lellen voorbij,
en klokten.
Straks zou ze niet meer alleen zijn, Mama, Mary,
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de anderen zouden beslag op haar leggen. Om elf
uur zouden van Maarel en zij aanteekenen en dan
volgden de drukke bruidsdagen. 't Was als zag zij
vooruit hoe gauw dit als een feestroes voorbij zou
gaan. Nu was 't nog stil en rustig om 'r heen. Zij
leunde achterover en dacht. „Koloniaaltje ", 'n woord
dat uit den tijd was, ,,zijn wij kolonisten ? Koloniseeren
wij? Zijn wij niet menschen, die heen gedreven worden naar andere menschen, door materieele en zedelij ke belangen, door egoïsme en ondernemingsgeest,
maar met het groote doel ons langzamerhand te vermengen allen met elkander, broeders te worden.
„Er waren grenzen !" had de Regent gezegd. 0 ja,
maar, er zou een tijd komen, dat er geen grenzen
meer waren, als het terrein van verkeer de lucht.
was! — Koloniaaltje noemde Rinke haar, hij meende
daar wat goeds mee, maar voor haar was 't nog
maar weinig, een kolonist moesten we niet alleen
zijn, mensch moesten we zijn, allemaal ... Vreemd
dacht ze verder, ik ben veranderd. Ik vind veel
beter hier dan vroeger — wat ondragelijk was ik
eigenlijk toen ik aankwam, om zoo neer te zien op
de anderen, op Mama, op Mary, op alle menschen,
waar ze mee omgaan. Ik begrijp ze nu beter. Ze
voelen nog te veel de grenzen, ze hebben jaren geleefd in een zelfgenoegzaamheid,
die gevoed werd
g
g
door hun omgeving, en kunnen moeilijk anders,.
maar ze zullen wel langzamerhand gaan zien, dat wij
niet klein kunnen blijven, niet eng, niet apart. Mama,
ze zag haar moeder voor zich, toen ze Sastro zoo
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dankte voor zijn opoffering, hoe ze hem de hand toestak en hem verzekerde, dat hij zou ondervinden dat
zij allen dankbaar waren. Mama, die een Javaan de
hand gaf! Vroeger zou zij gezegd hebben: ,,Men
geeft een inlander geen hand !"
„De grenzen vallen weg," fluisterde ze.
„Nonna." Het was de stem van Sastro, die haar
zocht.
,,Sastro ?" Ze zag naar zijn donkere tengere figuur
in het juichende licht.
„Daar is toewan al," zei Sastro zacht lachend, met
zijn duim wijzend naar den weg. De toewan is al
vroeg; het is ook een groote dag voor de Nonna. Ik
wensch de Nonna vandaag veel, veel geluk."
„Dank je, Sastro", zei ze, ,,mijn geluk heb ik ook
voor een deel aan jou te danken !"
„Aan Sastro? 0 Nonna, hoe kan dat? Dat werd
alles zoo beschikt door Toean Allah! Dat moest zoo!
Daar is de toewan, Nonna !"
En Hanna ging naar buiten in 'r blauwe kimono,
het golvende haar nog los in een wrong in haar hals.
Van Maarel stond in den tuin met zijn fiets. ,,Zoo
vroeg ?" vroeg ze met oogen, waarin haar diepe
vreugde was.
„Zoo vroeg !" zei hij, ,,nooit vroeg genoeg voor
mijn bruid vandaag !"
, je rozen, wat zijn j e rozen mooi," zei ze. Ze voelde
zijn kussen op haar wang, en sloot even de oogen,
toen zij ze opende, zag ze de bergen en de heele
mooie wereld door 'n mist van gelukstranen.
,
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