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Ma Kankantrie
Een verhaal uit de Slaventijd
door Pater H. Rikken

Hoofdstuk I
Bij de sisi
‘Misgeene heeft de kamp tegen Falsi Lobi aanvaard’, ziedaar het grote nieuws, dat
de bewoners van Paramaribo in januari 1800 in beweging bracht. Indien wij zeggen
‘de bewoners van Paramaribo’ dan is deze uitdrukking in zoverre juist, dat zij de
slavenbevolking, immers verreweg het grootste gedeelte der stadsbewoners, betreft.
‘Mi sisa’, riepen de slavinnen elkaar uitgelaten van vreugde op straat toe, ‘heb
je 't al gehoord, Misgeene heeft 't tegen Falsi Lobi opgenomen. Dat zal me eens
wat worden! Mijn benen beginnen mij nu al te jeuken!’ Bij deze laatste woorden
maakten zij dansende een paar passen, draaiden lustig enige keren in 't rond en
vervolgden weer opgewekt hun weg, terwijl zij het blijde nieuws aan allen, die zij
tegenkwamen, met luidruchtige blijdschap mededeelden. Het rumoerigst echter
werd dit grote nieuws verbreid en besproken op de Oude Oranjetuin, waar niet
alleen de slavenmarkt gehouden, maar ook allerlei levensmiddelen ten verkoop
werden aangeboden. Dit fraaie plein, dat een regelmatig vierkant vormde, was met
oranjebomen beplant en ter weerszijden met nette huizen bezet. Van de kant der
Heerenstraat uit gezien had men, iets verder dan waar thans de Hervormde kerk
staat, het stadhuis of zoals 't in de wandeling genoemd werd: het Hof. Het behoorde
tot de oudste gebouwen der stad en mocht eveneens onder de aanzienlijkste en
grootste van Paramaribo gerekend worden. Het was een groot langwerpig vierkant
met twee verdiepingen, dat hoog van de grond geheel uit zware ‘klipstenen’ was
opgetrokken, terwijl de ‘gevels van Mopstenen opgemetseld’ waren en het met
singels gedekt was. Volgens Stedman bezat het bovendien een spitse toren met
een uurwerk. In het bovengedeelte werden de godsdienstoefeningen der Hervormde
kerk gehouden en het benedengedeelte diende tot vergaderzaal van het ‘Hof van
Politie en Criminele Justitie’, meer algemeen echter het ‘Rode Hof’ genoemd naar
de rode kostuums der rechters. Op enige afstand van het Hof, op de hoek van de
Noorderkerk- en Wage- (nu Keizer-) straat, stond een houten gebouw van twee
verdiepingen, waar de vergaderingen van de verschillende Colleges gehouden
werden en tevens als ‘Weeskamer’ of ‘Kamer van Wees, Curatele- en Onbeheerde
Boedels’ diende. Het benedengedeelte werd gedurende enige tijd gebruikt als
gevangenis voor Europeanen en vroeger nog was de Militaire Hoofdwacht daar
gevestigd, daar het ‘voormaals door de Burgerwacht bezet werd’.
Het ontzettend rumoer, dat gedurende de markt op het plein heerste, waar de
slavinnen vooral zo gaarne elkaar ontmoetten, werd nu vermeerderd door de
luidruchtige stemming waarin de marktbezoeksters verkeerden.
‘Je zult zien’, schreeuwde men elkaar boven 't rumoer uit toe, ‘je zult zien dat
Misgeene 't wint.’
‘We zullen zien’, gaven sommigen ten antwoord, die volstrekt niet onverschillig
schenen voor de nederlaag van Falsi Lobi. Zo mogelijk nog luidruchtiger werd het
succes van het Doe-gezelschap Falsi Lobi door de leden en vriendinnen besproken.
Men was er evenwel, bij de overmoed waarmede de lof van Falsi Lobi bezongen
werd, volstrekt niet gerust op, dat zij het niet voor Misgeene zou moeten afleggen.
Omdat nochtans Misgeene op de uitdaging van Falsi Lobi niet was voorbereid, zou
het nog enige tijd duren, alvorens deze zich aan de kamp zou wagen. Men zou er
echter niets bij verliezen, meenden de belangstellenden. Integendeel. Immers,
Misgeene zou tonen steeds aan haar devies getrouw te blijven, zodat Falsi Lobi wel
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afgunst vermocht op te wekken, doch de zegepalm tegenover haar niet zou kunnen
wegdragen. Doch ook in het vooruitzicht van een mogelijke nederlaag lieten de
leden en belangstellenden van de Doe-partij Falsi Lobi zich haar overmoedige
vreugde over het behaalde succes van de vorige dag niet ontnemen.
‘Ka!’ riep een fruitverkoopster uit, terwijl zij haar pijpje uit de mond nam en het
speeksel achter zich heen spritste. ‘Ik heb nooit zulk een Doe gezien als die Falsi
Lobi gisteren gegeven heeft. Men heeft gedanst en volgehouden van zaterdagavond
tot zondagmorgen vijf uur. 's Middags is men weer begonnen en ze hebben gedanst
tot acht uur toe. Au, zij kunnen het hoor!’
‘Dat geloof ik!’ hernam een andere in haar nabijheid, die gedroogde vis verkocht.
‘En wat waren zij netjes gekleed! En dan de muziek! Ik heb nog nooit zo mooi de
trom horen slaan!’
‘En dan had je de hoeveelheid switi sopi (likeur), chocolade en koek eens moeten
zien, die men er geschonken en rondgedeeld heeft!’ hernam de eerste.
‘Heb je niet gezien, hoe hartelijk de sisi met haar vriendinnen gelachen heeft,
toen Caró flauw viel?’ vroeg weer de andere.
‘Of ik het gezien heb!’ antwoordde de aangesprokene. ‘Mijn ogen hebben zich
niet van haar kunnen afwenden gedurende de gehele nacht. Wat was zij prachtig
gekleed!’
‘De sisi had Caró al haar gouden sieraden voor die avond te leen gegeven.’
‘Nu, dat is ook niet te verwonderen’, meende de eerste. ‘De sisi houdt
verschrikkelijk veel van Caró. Zij behandelt haar meer als gelijke en vriendin dan
als haar slavin. Het is juist hetzelfde als met Lodrika...’, zij eindigde de zin echter
niet. Op hetzelfde ogenblik toch kwam een knappe, rijzige en keurig geklede
karboegerin voorbij, die bij het horen noemen van Lodrika's naam een verachtelijk
klappend mondgeluid (tjoerie) deed horen, en het gelaat een weinig ter zijde
wendend haar walg te kennen gaf, door het speeksel tussen haar fraaie witte tanden
sissend uit te spuwen.
‘O!’ mopperde de koopvrouw, die dit bemerkte, ‘waarom geeft ze ons haar
verachting te kennen?’
‘'t Is afrankeer Caró van Falsi Lobi’, zeide de andere.
‘Ooooo! Nu begrijp ik haar gedrag! Wè, ik moet nog eerst zien, wie het wint.’
Intussen was de slavin, die wij als afrankeer Caró hoorden noemen, een eindje
verder de markt opgelopen en had een van haar kennissen ontmoet.
‘Mi sisa’, begon zij met enige verheffing van stem, zodat zij door de beide anderen
kon gehoord en verstaan worden, die nu ook zwijgend toeluisterden. ‘Heb je ooit
zo'n brutale meid gezien als die Lodrika is? Wat kwam zij bij ons doen? Zij had er
niets te maken! Falsi Lobi is en blijft toch de beste van al de Doe-partijen van de
stad. Maar het is niet zonder reden, dat zij zich Misgeene noemen; zij misgunnen
een ieder de lof, die hem toekomt.’
‘Je hebt gelijk, Caró’, hervatte de aangesprokene, een eenvoudig geklede slavin.
‘Wij bemoeien ons niet met haar, laten zij ons ook met rust laten.’
‘Dat zullen ze wel niet kunnen!’ hernam Caró, terwijl zij nogmaals verachtelijk van
zich afspuwde. ‘Ik hoor reeds zeggen’, ging zij voort, ‘dat Misgeene een nog grotere
partij wil geven om ons in de schaduw te stellen.’
‘Ach wat!’ zeide de andere geraakt, ‘nog groter dan de onze? Waar zal die
sakka-sakka wenke, (die nietswaardige meid,) het geld vandaan halen?’
‘O, dat kost haar niets!’ onderbrak haar Caró. ‘Is misi Bouman, de sisi van
Misgeene, dan niet rijk genoeg?’
‘Ka!’ vroeg de andere. ‘Is misi Bouman de sisi van Misgeene?’
‘Wist je dát niet?’ vroeg Caró. ‘Zij is eigenares van Goejaba, (Potribo) en zij heeft
bovendien nog een paar andere plantages. Maar laat het zijn gelijk het wil’, ging zij
na een poosje gezwegen te hebben voort, ‘Lodrika zal van mij horen. Winnen zij
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het, dan zijn wij nog niet ten einde raad: we kunnen met zestig personen ook nog
wat doen’...
‘Ke, mi sisa Lodrika!’ hoorden zij iemand in haar nabijheid roepen, waardoor haar
gesprek werd afgeleid. ‘Wat gaan jelui toch uithalen? Jelui durven toch wat te
ondernemen!’ Intussen wierp zij tergend een blik op de beide vorige spreeksters,
die spijtig toeluisterden.
‘Ja’, beaamde Lodrika, een sierlijk geklede slavin van twintig jaren, terwijl zij
bevallig naderbij kwam. ‘Sisi gaat tonen, wat zij kan: Misgeene moet en zal de eerste
Doe-partij van de stad blijven.’
‘En waar ga je nu heen?’ vroeg de andere. ‘Je bent uitgedost, alsof je nu al op
weg zijt naar de Doe.’ Lodrika, gevleid door haar aanmerking, lachte terwijl zij het
oranjetakje, waarop zij kauwde, heel handig met de tong naar de linkermondhoek
verschoof.
‘Ik, mi goedoe (schat), ik ga niet naar de Doe. Zie je dan niet wat ik hier bij mij
heb?’ En zij toonde haar een plankje van ongeveer twee voet lengte, waarvan de
boven- en zijkanten met kleurige linten versierd waren en waarop de namen van
de leden van het Doe-gezelschap Misgeene netjes geschilderd stonden. ‘Ik ga de
leden oproepen ter “comparisie”’, ging zij voort, ‘op zaterdagavond om zeven uur
ten huize van sisi. Omdat er nu leden van ons gezelschap hier op de markt zijn of
nog komen zullen, ben ik hierheen gekomen om hen kennis te geven op
“comparisie” te verschijnen.’
‘En wanneer denken jelui klaar te wezen?’
‘Over twee of drie weken hopen we klaar te zijn, want de sisi stelt er prijs op niet
te lang te wachten met te tonen, wat zij kan.’
‘Mooi! Ik kom ook mee dansen’...
‘Kijk! daar heb je sa Kwasiba’, (naam van een meisje, op zondag geboren) viel
zij de andere in de rede. ‘Sa Kwasiba!’ riep zij deze toe. De aangesprokene bleef
staan en Lodrika ging op haar toe. ‘Sa Kwasiba!’ herhaalde zij, ‘sisi roept je op ter
comparisie op aanstaande zaterdagavond bij haar thuis. Je komt toch, niet waar?’
‘Ik zal komen, sa Lodrika!’ antwoordde Kwasiba. ‘Ik ben er al! Misgeene zal tonen
wat zij kan. Ik voel me reeds de voeten jeuken!’
‘Nu, da's goed’, zeide Lodrika, terwijl zij met een stuk krijt een teken op het bordje
maakte waarop zij, na een groet met elkaar gewisseld te hebben, verder ging. Zij
ging Caró voorbij, die nog daar stond te praten, maar bij haar nadering het hoofd
afwendde en verachtelijk op de grond spuwde. Lodrika, die dit bemerkte, legde het
bordje op haar hoofd, greep met de rechterhand haar rok van achteren vast en trok
hem een weinig op, terwijl zij een verachtelijk klappend geluid (tjoerie) met de lippen
maakte.
‘Zie haar eens aan!’ zeide Caró, haar jaloersheid nauwelijks kunnende verkroppen,
terwijl zij met de kin naar haar wees. ‘Ik kan haar niet verdragen om wille van haar
brutaal en aanmatigend optreden. Dagoe habi trangamofo na hem masra dromofo.
(Honden blaffen hard, zolang zij voor de deur van hun baas zijn.) Men is licht
overmoedig als men zich door een sterkere beschermd weet. Maar wacht maar
eens als haar meesteres er niet meer is, waar zij belandt.’ Onderwijl vervolgde
Lodrika haar weg naar de leden van het Doe-gezelschap Misgeene, waarvan haar
meesteres de beschermvrouw of sisi was. Bij allen vond zij gerede toezegging voor
de comparisie op de komende zaterdagavond en trouw nam zij met een krijtteken
notitie van ieders belofte.
En geen wonder. Want zo er iets door de slaven van hun geboortegrond was
overgebracht naar Suriname, dan voor zeker de wilde hartstocht voor spel en dans,
die door de staat van algehele afhankelijkheid, waartoe zij gebracht waren, niet
verminderd of uitgeroeid was. Geen groter genot was er dan ook voor hen denkbaar
dan eens te mogen ‘spelen’ zoals het heette. Op de plantages werd hiertoe met
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nieuwjaar of in de week daaropvolgende, en bovendien nog drie- of viermalen door
het jaar gelegenheid geschonken. Ook wanneer de eigenaar of de administrateur
(Gran Masra) op de plantage verscheen, als een groot werk naar genoegen
afgelopen of hij over de algemene toestand bijzonder tevreden was, werd er een
‘spel’ gegeven. Dit duurde minstens drie dagen. Twee dagen werd er van 's middags
tot de volgende morgen dóór gedanst en de derde dag was om uit te rusten. Indien
men hen nochtans hun zin hierin liet volgen, zouden zij ook die derde dag, hoe hees
de zangeressen, hoe afgemat de dansers en danseressen ook mochten zijn, aan
de noodzakelijke rust van het lichaam onttrokken hebben om door te spelen; zulke
hartstochtelijke liefhebbers waren zij van zang en dans. Enige djogo's (grote stenen
kruiken) dram en melasse dienden om de geestdrift nog hoger op te voeren. De
algemene dans, die als de meest eigenaardige en kenmerkende van onze slaven
moet beschouwd worden, was de Banja. Bij de eentonige muziek van een paar
trommels werd er onder begeleiding van sakka's (een kleine peervormige kalebas,
die een stokje tot steel had en met pitten, bonen of steentjes gevuld werd) of
jorojoro's (een snoer van door midden gespleten en aan elkaar geregen schalen
van de vrucht Thevetia nerifolia) gezongen en gedanst. Hierbij vormden de vrouwen
het koor.
Alhoewel in de stad ook Banja gedanst werd, had die zich daar gaandeweg tot
edeler vormen ontwikkeld, waarmede een groot vertoon van weelde en pracht
gepaard ging. Hiertoe hadden zich genootschappen gevormd van vrouwen,
waaronder ook uit de vrije stand, onder voorzitterschap van een dame, die sisi of
beschermster genoemd werd. Deze genootschappen, Doe's geheten, hadden ten
doel eens in het jaar en wel op een zaterdag in de maand januari Banja te dansen.
De Doe was dan ook niet zozeer een afzonderlijke dans als wel een genootschap
dat er zich op toelegde de Banja op de meest ordelijke maar ook meest weelderige
wijze te dansen. Men trachtte bij die gelegenheid nieuwe gezangen uit te voeren,
toepasselijk op de naam, de spreuk of de leuze, die men zich verkozen had. Zo had
men de Sipi-doe, de Goutoe-doe, waarbij men met kleine boten of scheepjes in
de hand danste, of ook wel de weelde ten toon spreidde door alle kledingstukken
met goudpapier te beplakken. De Doe's der stadsslaven lokten natuurlijk de naijver
uit van die der plantages en omgekeerd. Hierdoor ontstonden de Foto-Doe, die in
haar gezangen het beginsel verdedigde, dat alle beheer en alle luister van de stad
Paramaribo uitging; en de Pranasi-Doe, die het belang bezong, dat de kolonie had
bij de bloei der plantages en aan de stad verweet, dat zij zonder deze niets zoude
zijn. Van spelende scherts kwam het weldra over en weer tot uitvallen en verwijtingen
zó scherp en bitter, dat deze Doe's op straffe verboden werden. De hartstocht,
waarmede men echter aan deze verenigingen vasthield, leidde er wederom toe
haar onder de algemene naam van ‘Baljaarpartijen’ vrijheid van handelen te geven,
mits zij zich van een schriftelijk verlof der bevoegde autoriteiten voorzagen. Niet
minder groot was de naijver onder de verschillende Doe's der stad, die allerlei
namen droegen, zoals: Boen nem de gi grani, Een goede naam is eervol; - Boen
nem na wan sanni, Een goede naam is een goede zaak; - Misgeene, Afgunst; Falsi lobi, Valse liefde; - Vertrouwminsi (-soema no de moro), Vertrouwde mensen
bestaan er niet meer. De beschermvrouwen van deze Doe's behoorden niet altijd
tot de ‘Vrijlieden’, dat wil zeggen, tot haar, die vrijgegeven ‘gemanumitteerd’ waren.
Ook vele dames uit de meer aanzienlijke stand stelden zich aan het hoofd van deze
verenigingen; daardoor wordt én de grote naijver van deze Doe's onderling én de
grote pracht, die bij de uitvoeringen ten toon gespreid werd, beter verklaarbaar. De
buitensporige weelde in het houden van slaven, waardoor het getal slaven tien,
twintig, ja tot dertig liep, werkte het ontstaan van deze verenigingen machtig in de
hand. Dit groot aantal slaven wordt verklaard uit het feit dat in de huizen der
gegoeden eenieder, zelfs ieder kind zijn eigen bediende had. Bovendien had men
slavinnen voor de keuken en nog een kok, een jager en een visser; anderen waren
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bestemd voor de was, voor de zindelijkheid van het huis en voor boodschappen.
De heer en vrouw des huizes hadden elk hun slaven, die hen bij het aankleden
behulpzaam waren, aan tafel bedienden en bij het uitgaan vergezelden en hun
parasol of iets anders nadroegen. Behalve tot de eigen bediening werden nog de
meest bedreven slaven van de plantages in de stad gebracht voor de uitoefening
der verschillende ambachten. Ook de slavinnen werden tegen een bepaald wekelijks
bedrag aan anderen verhuurd of uitgezonden om hier of daar diensten aan te bieden,
‘wroko na passi’. Hierdoor raakten de stadsslaven in het bezit van geld en konden
zij zich beter kleden dan de plantageslaven, die trouwens het gevoeligst het juk der
slavernij torsten. Uit dit alles blijkt bovendien, dat de slaven in de stad een grote,
beter nog, een te grote mate van vrijheid genoten, waarover dan ook herhaaldelijk
geklaagd werd. In de ‘Notulen van Gouverneur & Raden’ komen veel bepalingen
voor tegen te grote vrijheid aan de slaven geschonken. Deze bepalingen schijnen
echter weinig doel getroffen te hebben. Kon destijds de algemene toestand der
kolonie niet rooskleurig genoemd worden, er bestonden toch nog ongeveer 560
plantages met een voldoende slavenmacht. Tijdens het protectoraat van Engeland,
waaronder de kolonie de 18e augustus 1799 gekomen was, kwam er bovendien
veel geld in omloop. Keren we echter na deze uitweiding tot ons verhaal terug.
Lodrika ging overal de leden van Misgeene oproepen; allen moesten ter comparisie
komen, wijl het ditmaal een erezaak gold. Ook de weinige mannelijke leden van het
gezelschap werden uitgenodigd en allen beloofden te zullen komen.
De volgende zaterdag om zeven uur 's avonds waren dan ook de vijftig leden van
het gezelschap Misgeene ten huize van mevrouw Bouman in de Keizerstraat, even
voorbij de Klipsteenstraat. Het grote, fraaie huis, dat mevrouw Bouman bewoonde
en dat bij de brand van het jaar 1821 een prooi der vlammen werd, was een der
aanzienlijkste der stad. En toch waren er toen zeer veel huizen, die door schoonheid
van bouworde en door grootte uitmuntten. De grote brand echter van het jaar 1821,
waarbij vierhonderd woonhuizen in het aanzienlijkste gedeelte der stad met
achthonderd bijgebouwen werden vernield, heeft te grote en te gevoelige verliezen
veroorzaakt, dan dat het mogelijk geweest is alles weer op de oude voet te herstellen.
Zes voet van de grond verhief zich het brede twee verdiepingen hoge gebouw achter
een stoep, die de volle breedte van het huis innam. Wanneer men door de zware
in renaissancestijl uitgevoerde deur met haar blinkend geschuurde koperen klopper,
het huis binnentrad, kwam men in een ruime zaal, spaarzaam doch rijk gemeubileerd.
Al dadelijk viel het oog op een piano rechts van de ingang tegen het beschot,
waarboven een grote spiegel met zwaar vergulde lijst. Een massief mahoniehouten
tafel, waarboven een grote, brede, glazen kroon met spermaceti-kaarsen hing, stond
midden in het vertrek, met een tafelkleed bedekt. Om de tafel stonden een viertal
hobbelstoelen en langs het beschot nog een twaalftal mahoniehouten stoelen met
trijpen zittingen. Twee canapés stonden tegenover elkaar in de lengte der zaal en
in de hoeken vier mahoniehouten ‘speeltafeltjes’. Een mahoniehouten side-board,
ook wel ‘stomme knecht’ genoemd, stond tussen de beide ramen, die op de
binnenplaats uitzagen. Dit in alle Surinaamse huishoudens onmisbaar meubel was
beladen met allerlei glas- en aardewerk van Fayence, dat in vorm van poppetjes,
schutters met blaaskaken, leeuwen en ruiters destijds zeer gezocht was. Enige
kristallen glazen, glaasjes en karaffen met water, likeur, wijn, madera en
schiedammer stonden er ook op. Daaronder in de beide kastjes vond men een
keurige verzameling van kopjes, schoteltjes, borden, schalen, soepterrines en
visborden, alles van porselein en enige zilveren presenteertrommeltjes met gebak;
bovendien een grote hoeveelheid tafelzilver: messen, vorken, lepels, soeplepels,
voorsnijmessen, suikerlepeltjes en allerlei tafelgerei. De wanden waren versierd
met een prachtige pendule, een reusachtige barometer, enige schilderijen en bronzen
schilden, terwijl hier en daar kandelabers met fijn geslepen glazen reflectoren hingen.
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Op ongeveer een derde der hoogte van de vensters waren jaloezieën aangebracht,
terwijl grote ramen met groen gaas bespannen 's avonds het binnendringen der
muskieten beletten. Alhoewel van buiten alles netjes wit geschilderd was, behalve
de groene deuren en de vensterluiken, bleef het inwendige meestal ongeschilderd.
Eerst later begon men het inwendige der huizen te schilderen tot grote ergernis der
oude kolonisten. Het houtwerk werd van binnen netjes geschuurd en minstens eens
in de week met water en het sap van zure oranjes schoongemaakt. Hierdoor heerste
er steeds in de vertrekken een aangename frisse geur. Naast de zaal, die als
ontvangkamer diende, had men nog twee kleinere vertrekken, die als zit- en ook
wel als logeerkamers gebruikt werden. Achter het huis liep een 8 voet brede galerij,
waar thee of koffie werd gedronken. Aan het eind van deze galerij vond men de
‘bottelarie’, voorraadkamer met de onmisbare ‘vliegenkast’, die aan een koord van
de zoldering hing. Een verbazende verscheidenheid van borden stonden in lange
rijen tegen de wand, en onder de doorlopende aanrechttafels blonken tal van vertinde
roodkoperen vormen voor de bereiding van allerlei soorten van taarten en gebak.
Immers, er ging geen week voorbij of er werden taarten gebakken en de minste
gelegenheid gaf aanleiding tot de bereiding van allerlei gebak. Trouwens de
weelderige levenswijze van destijds bracht van zelf mede een rijk voorziene dis.
Bovendien werden in de meer voorname huizen bijna dagelijks met algemeen
hooggeroemde gastvrijheid vrienden en vreemdelingen ten maaltijd genodigd. De
gulhartige ongedwongen wijze, waarop men met elkaar omging en zelfs
vreemdelingen onthaalde, maakte het verkeer recht gezellig. Van de achtergalerij
verleende een trap toegang tot het bovenhuis, ongeveer als het benedengedeelte
ingedeeld. In de slaapkamer stonden grote, hoge mahoniehouten ledikanten met
koperen banden en ballen versierd. Kostbare kanten gordijnen in strikken en lussen
opgehouden, omgaven de menigte veren kussens die in helderwit linnen slopen
met kant afgezet op de veren en paardenharen matrassen lagen opgestapeld. Bij
het huis stond recht vóór de negerpoort een gebouwtje, een ‘gevel-end’ genoemd
en dat als kantoor diende. Iets verder bij de halverwege geplaveide en verder met
schelpzand belegde binnenplaats stonden de keuken, het groot was- en badhuis
en de magazijnen, en iets verder in twee rijen tegenover elkaar de woningen der
slaven die, in kamers afgedeeld, ieder afzonderlijk een verblijf aanboden. Daartussen
in bevond zich de gemetselde welput, terwijl bij het huis een grote stenen regenbak
stond. Achter de ‘negerwoningen’ strekte zich nog een ruime tuin met allerlei
vruchtbomen uit.
Mevrouw Bouman, de sisi van Misgeene, was de echtgenote van de eigenaar
van Groot Marseille, in de wandeling Jacobie genoemd, aan de Cottica en een
der bloeiendste plantages met een slavenmacht van driehonderd koppen; bovendien
administrateur van acht andere plantages, terwijl hij nog het beheer voerde over de
plantage Potribo, door de slaven Goejaba geheten, en eigendom van zijn vrouw.
Zij was een knappe kleurlinge van dertig jaren van rijzige gestalte, welgevormd met
fijn besneden gezicht, waarin een paar heldere, gitzwarte ogen fonkelden. Zij was
een welopgevoede, levendige dame, die echter zeer eerzuchtig en vooral ijverzuchtig
was. Wijl haar echt kinderloos was, zocht zij in partijen, feesten en uitspanningen
afleiding voor haar eenzaamheid bij de herhaalde en langdurige afwezigheid van
haar echtgenoot. Dit alles was dan ook aanleiding, dat zij zich met de leiding van
het Doe-gezelschap Misgeene belastte, hetgeen zeer tegen het verlangen was van
haar man. Deze, een geboren Europeaan, zag in die bijeenkomsten slechts een
gelegenheid voor zijn vrouw om zich te veel met de slaven te encanailleren. Zijn
herhaalde vertogen en ontevredenheid hadden slechts dit bewerkt, dat zij zich
gedurende de aanwezigheid van haar echtgenoot van alles onthield, wat hem zou
kunnen ontstemmen. Gedurende zijn afwezigheid echter, en vooral gedurende de
maand januari, wanneer zijn tegenwoordigheid op de verschillende plantages vereist
werd, had zij vrij spel. En tenslotte liet hij haar zo maar begaan.
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In de schitterend verlichte benedenzaal vinden we mevrouw Bouman in gezelschap
van enige vriendinnen op een sofa gezeten. Zij was gekleed in een wijde japon van
mousseline, rijk met kant bezet, met een ceintuur om het middel. Een diamanten
broche was op de brede kanten halskraag vastgehecht. In de oren en aan de vingers
der kleine, welgevormde hand droeg zij diamanten knoppen en ringen met briljanten.
Het haar werd aan een parelmoeren kam bij wijze van chignon opgehouden. Haar
kleine in net geborduurde pantoffels gestoken voeten rustten op een keurig
taboeretje. Voor en na verschenen op het bepaalde uur netjes aangekleed de leden
van Misgeene.
‘Navoen, sisi’, klonk herhaaldelijk de avondgroet der binnentredenden, telkens
van een kossi vergezeld, waarna de groet voor elk der aanwezige dames herhaald
werd eveneens met een kossi: ‘Navoen Misi!’ Hierop namen zij op de voor haar
bestemde banken plaats. De enkele mannelijke leden kwamen eveneens hun
avondgroet brengen, terwijl zij de voeten beurtelings hoorbaar over de vloer streken.
Hierna zochten zij zich een plaatsje in de achtergalerij.
‘Mati’, begon mevrouw Bouman met iets scherps in haar anders klankrijke stem,
‘zolang Misgeene bestaat, heeft nog niemand getracht ons naar de kroon te steken.
Maar laatstleden zondag heeft men ons niet alleen onze bevestigde roem willen
ontroven, maar men heeft ons zelfs’ - hier werd zij geestdriftig en begonnen de tot
hiertoe rustig op haar schoot liggende handen een wild gebarenspel - ‘op het
gevoeligst willen treffen: den poti wi na singi, men heeft een schimplied op ons
gemaakt en gezongen!’ Een afkeurend gemompel en enkele woorden van verbittering
werden gehoord, waarop zij met heftigheid vervolgde: ‘Overal de gehele stad door
klinkt ons dat schimplied in de oren. Maar wat heb ik de sisi van Falsi Lobi dan
misdaan? Zij heeft mij beledigd! Zij heeft mij in Misgeene aangerand!’ Zij hield een
ogenblik op, want het gezang van een voorbijganger klonk haar tergend in de oren:
A no mi laffoe awari, o-o-o!
Taki a no habi téré, e-e-eh!
Mijn spot is niet de oorzaak,
dat de buidelrat geen staart heeft.
Al spotten wij met Misgeene, toch zijn
wij er de oorzaak niet van, dat zij 't
verliest.

‘Hoor die ellendige slaaf eens aan!’ riep zij in toorn ontstoken. ‘Hij komt ons zelfs
hier bespotten!’ Enigen hadden de stem van de zingende herkend.
‘Het is Jasmijn, sisi, van misi Van Balen.’
‘Ha? Zij heeft zeker die ellendige slang hierheen gezonden om ons te bespotten!
Maar wacht eens... Abeni!’ zei zij tot een jeugdige slavin, die in haar onmiddellijke
nabijheid op de grond gezeten was, ‘ga jij eens gauw Prins roepen.’ Deze verscheen
onmiddellijk en zij ging voort: ‘Prins, ga jij bij de stoep staan en allen, die hier bij het
huis dat gemene lied durven zingen of fluiten, zul jij met de zweep afranselen.’ Prins
ging heen en de vergadering gaf door een goedkeurend gemompel haar tevredenheid
over het gegeven bevel te kennen.
Mevrouw Bouman, intussen een weinig tot bedaren gekomen, vervolgde nu:
‘Vandaag over veertien dagen zullen wij een Doe-partij geven, als nog nooit te
voren. Wij waren toch al klaar, doch de overmoed van Falsi Lobi heeft slechts de
uitvoering verhaast. A no ha foe plei spentjie-mondji nanga wi. Ze moet ons niet
laten watertanden. Ze bezit geen recht ons door haar gedoe uit te dagen. We zullen
dus allen zingen, wat we reeds gerepeteerd hebben en Lodrika heeft haar antwoord
voor Falsi Lobi reeds klaar. Kom, mi goedoe, laat eens horen, wat je hebt.’ Lodrika,
zwierig in haar wijde rokken gekleed, trad voor haar meesteres, maakte een kossi,
nam haar zakdoek in de hand en daarmede wuivende begon zij te zingen:
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Koskossi no habi peni.
Ma Falsi Lobi de gi sjem.
De gi sjem, e-e-eh!
Schelden heeft geen stekels.
Valse liefde geeft schande!

Allen betoonden zich uitermate tevreden met het lied, dat enige malen door Lodrika
werd voorgezongen en door de anderen in koor herhaald werd. Hierna werden enige
mededelingen gedaan omtrent het in te brengen bedrag der leden, de wijze waarop
en de plaats waar de Doe zou gehouden worden. De sisi deelde tevens mede, dat
zij reeds de schriftelijke toestemming van de Baljuw verkregen had en de toezegging,
dat twee ‘dienaren van Policie’ voor die avond konden worden gehuurd om de
orde bij het feestterrein te handhaven. Met het bevel de volgende zaterdagavond
wederom ter comparisie te komen, brak men tegen half negen op.
Op de bepaalde avond vinden wij dezelfde personen wederom in de zaal van het
huis aan de Keizerstraat. Op een tafeltje met een fijne, helderwitte damasten doek
bedekt, stond een porseleinen bord. De leden van Misgeene kwamen door de
achtergalerij de zaal binnen, groetten sisi en haar vriendinnen heel eerbiedig en
legden een gulden op het bord en twee kaarsen op het tafeltje neer als bijdragen
in de kosten van het feest en de verlichting van het feestterrein.
‘Mati’, begon de sisi, toen allen zoveel mogelijk plaats hadden genomen en zij,
die geen zitje konden vinden, in de galerij bleven staan. ‘Mati, we moeten zorgen
de volgende week een schitterend figuur te maken. Ik heb de beste muzikanten
gehuurd. Ik heb iemand naar Kroekau (plantage Wederzorg in de Commewijne)
gezonden om basi Dada en Kwassie te ontbieden, want zij staan bekend als de
beste en fijnste spelers. Ta Kwamina... Waar is hij?’ vroeg zij, hem met de ogen in
de deuropening zoekende.
‘Hier is hij, sisi’, riep men lachende, terwijl men hem doorliet.
‘Ta Kwamina’, sprak zij lachende, tot grote vreugde der anderen, een
hoogbejaarde, doch flinke neger, toe: ‘Jij zult bij deze gelegenheid de koning wezen.’
Ta Kwamina maakte bij het horen van deze eervolle benoeming enige dolle
sprongen, onder het daverend gelach der aanwezigen. ‘Ta Geluk zal fiscaal zijn’,
zeide zij tot een andere minder bejaarde oude neger. ‘Baron zal dokter zijn’, voegde
zij een jonge flinke slaaf toe. ‘Ninne’, vervolgde zij, zich tot een oude vrouw
wendende, die haar in haar jeugd als voedster verzorgd had en op die titel nu als
lid van het huisgezin aan alles deelnam, ‘Ninne zal avo (overgrootmoeder), Kwamina
en Princes tata en mama, en Amba pikienmama van de Doe zijn. Frederika is
natuurlijk trokki (voorzangeres) en Lodrika afrankeer (de pronkster). Tjobbo's
(ceremoniemeesters) zullen wezen: Jauw, Jupiter, Venus en Diana. We beginnen
precies om acht uur, daarom moeten allen hier zaterdagavond om zeven uur tezamen
komen, en trekken dan in optocht door de Klipsteenstraat, de Heerenstraat en de
Gravenstraat langs het huis van mevrouw Van Balen naar het feestterrein voorbij
het hospitaal. Elk die van zijn misi een lantaarn te leen kan krijgen, moet deze
meebrengen.’
Hierop werden nog eens al de nodige liederen gerepeteerd. Na enige verdere
beschikkingen verlieten zij de woning van de sisi, opgetogen in het vooruitzicht, dat
het feest een schitterend verloop zou hebben.

Hoofdstuk II
De Doe
Een buitengewone bedrijvigheid heerste vrijdag en zaterdag in het huis van mevrouw
Bouman. Een menigte slavinnen was bezig met de bereiding van allerlei taarten en
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gebak, als: viàdoe, keksi, dikki-koekoe, Inglisiboloe, adòboewai (hetzelfde als
dikki-koekoe, doch zonder boter bereid) en kostá (een soort van slemp). Bovendien
waren nog een menigte Polka-, ananas-, rijst- en kokosnotentaarten gemaakt, die
algemeen in de smaak vielen en in welker bereiding vooral de dames van weleer
uitmuntten. Bij dit alles heerste een vrolijke opgewektheid, die het werk snel van de
hand deed gaan. De sisi liep bedrijvig heen en weer om haar bevelen te geven, de
inkopen te regelen en het werk voor ieder vast te stellen. Wijl het feestterrein op
enige afstand lag, moest zij bovendien enkele malen haar drukke bezigheden aan
het beheer harer vriendinnen overlaten, teneinde ook daar alles volgens haar
aanwijzingen door de slaven ten uitvoer te doen leggen.
Even voorbij het Militair Hospitaal lag een grote tuin, die dikwijls voor dit doel
gebruikt werd. Hier werden enige palen in de grond geslagen, het dak met zeildoek
bedekt en aldus het aanzijn geschonken aan een tent van twintig voet breedte bij
veertig voet lengte. In de breedte, naar de straat gekeerd, was zij eveneens met
zeildoek afgeschoten, terwijl vlaggen aan enige staken, op de vier hoeken geplaatst,
lustig in de lucht wapperden. Bezijden van de tent kwam men in een voorportaaltje
van de binnenruimte, door een kleurig doek, bij wijze van portière, afgescheiden.
Binnengetreden, zag men rechts in de lengte der tent, die geheel met palmtakken
afgezet was, enige sofa's benevens enige stoelen en lage bankjes, waarvoor een
stuk tapijt op de grond gespreid lag. Links waren enige planken op de blote grond
gelegd. Het middengedeelte was netjes aangestampt. Hier stond een klein twee
voet hoog mahoniehouten tafeltje met fraai bewerkte poten en keurig gepolijst. Dit
tafeltje, dat kwakwabangi heette, doch niet als speeltuig diende, was als het symbool
van het Doe-gezelschap en werd als zodanig in hoge ere gehouden. Het bezat ter
rechterzijde een lade die uitgetrokken en met een stukje fijn damast bedekt was.
Hierop werden de giften van de danseressen en der overige deelnemers gelegd.
Op de hoeken stonden gueridons met zilveren voetstukken, fraaie boeketten
waartussen allerlei beeldjes van ruiters, schutters en leeuwen. Guirlandes en kransen
van groen en bloemen slingerden zich met vlaggendoek langs de zijde der tent. De
gebinten waren met anjisa's (hoofddoeken), tapoe-skien-panji's (lange brede
doeken over de schouder gedragen) en groen bekleed. Vier grote spiegels met
brede vergulde lijsten hingen in 4 hoeken, terwijl nog twee andere tegenover elkaar
in de lengte der tent geplaatst waren. Acht patent-olielampen met kaarsen-kronen
hingen op bepaalde afstand. Tussen de spiegels en een zestal schilderijen vonden
zestien kandelabers met fijn geslepen glazen reflectoren nog een plaats. Aan het
benedeneinde der tent was een groot buffet opgeslagen.
Mevrouw Bouman liet met welgevallen de blik over de versiering weiden en
spoedde zich weer naar huis, om de optocht der slavinnen, die de versieringen naar
het feestterrein moesten brengen, te regelen. Want ondanks de grote bedrijvigheid
en de aanhoudende zorgen der laatste dagen scheen zij geen vermoeidheid te
kennen, mits zij slechts haar leidende hand in alles zien mocht.
Tegen half vijf waren de taarten, het gebak, de likeuren, wijn, jenever en dram,
benevens glazen en karaffen met water, tussen kleurige doeken in grote baskieten
(korven) gepakt. Twintig netjes geklede slavinnen met grote doeken in de hand
plaatsten de baskieten voorzichtig op het hoofd. Als bij toverslag in de meest
uitgelaten vrolijkheid gebracht, gingen zij nu door de negerpoort de straat op. Een
paar slaven met hoofddoeken aan stokken gebonden, begeleidden het troepje; een
slavin met een hoofddoek wuivende en het lichaam in allerlei kringen buigende,
zong:
A no alla disi
Dit is niet alles

waarop allen in koor invielen:
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Moro de ette
Er is nog meer

Het gezang moest niet alleen de belangstelling der voorbijgangers prikkelen, doch
tevens hun aandacht vestigen op de grote hoeveelheid versieringen, die voor de
feestviering weggebracht werden. Het duurde dan ook niet lang, of velen hadden
zich bij het groepje aangesloten, en uitten voor een ogenblik hun vrolijkheid door
het lied mee te zingen. Overal verschenen mensen voor de ramen om nieuwsgierig
alles op te nemen en daarna te bespreken. Nauwelijks was het ene groepje voorbij
of de tweede grotere groep volgde op de voet, en schreeuwde zo mogelijk nog
luidruchtiger haar vreugde uit:
A no diamanti Masra,
Ma sisi foe Misgeene senni wi, o-o-oh!
't Is niet de ‘diamanten meneer’ (een schatrijke slaveneigenaar)
Maar de sisi van Misgeene die ons gestuurd heeft!

Ook dit lied moest de weelde van de feestviering aan allen kenbaar maken.
Bij het vallen van de avond heerste een onbeschrijfelijke drukte en gedrang in de
straten, die leidden naar het ons bekende huis in de Keizerstraat. Vóór het huis
verdrong zich een joelende menigte stadsslaven en vrijlieden, die in het flauwe licht
der wassende maan de aankomst der deelneemsters verbeidden en haar
goedkeuring, bewondering of afkeuring over de kleding hardop te kennen gaven.
Enige hatelijkheden bleven niet onbeantwoord, zodat enige negerinnen mokkend
de binnenplaats van het huis der sisi betraden en een rumoerig gesprek begonnen
over de ondervonden beledigingen, die zij zich voornamen op Falsi Lobi te wreken.
Mevrouw Bouman liet haar ogen met welgevallen en trots gaan over de verzamelde
menigte, waaronder wij in de eerste plaats de ‘koning’ opmerken. Deze had zich in
een lange, afgedankte zwarte jas gestoken met goudpapier aan de zijden, op de
borst, aan de opslagen der mouwen en de halskraag. Een paar epauletten van borden goudpapier en brede gouden tressen over de borst gaven een denkbeeld van
zijn rijkdom en waardigheid. De zwartlakense broek, hem wel wat te kort, was
eveneens met een drie duim breed galon van goudpapier versierd. De houten degen
in een met goudpapier beplakte schede werd met de gouden sabelkwasten aan
een ceintuur met een vergulde gesp gedragen. Een steek (toomhati) met
wapperende witte pluim, roodgele kokarde en gouden lissen volmaakten zijn
kostuum; het gebruik van schoenen was ook in dit geval de ‘koning’ verboden.
Overigens zag Ta Kwamina er volstrekt niet kwaad uit en de weinige grijze haren,
die van onder zijn hoofdtooisel zichtbaar waren, gaven een zekere waardigheid aan
zijn slanke gestalte, door de ouderdom nog niet gebogen.
‘Ta Kwamina’, riep de sisi vergenoegd uit, ‘wat ben je mooi!’ Ta Kwamina sleepte
zeer onkoninklijk bij dit compliment met de voeten over de grond als dank- en
eerbiedsbetuiging aan zijn meesteres; de oude genoot dan ook van zijn waardigheid.
‘En zie me Ta Geluk eens aan!’ zeide de sisi lachende tot haar vriendinnen, die met
haar allen vóór de optocht monsterden. Ta Geluk, de fiscaal, was ongeveer als de
koning gekleed, doch niet zo rijk. De koperen knopen aan zijn lange jas blonken als
goud en de epauletten en het galon aan jas, broek en hoed deed de glans van het
goudpapier duidelijk uitkomen. De ‘dokter’ was netjes in het zwart gestoken en liep
heen en weer te pronken met zijn mooie kleren. De jas zat hem wel wat erg
gespannen, doch dit deed zijn forse ledematen beter uitkomen. Een glimmende
hoge zijden hoed, brouwroe geheten, die slechts even met het zitvlak van zijn
meester in botsing geweest en daarom alléén afgedankt was, dekte zijn trots hoofd.
Met levendiger nieuwsgierigheid werd het vrouwelijk personeel opgenomen en
gekeurd. De avo was in een wijde koto (rok) en jakje gekleed van rood katoen
(seesi) met grote gele bloemen bedrukt. Overigens ging zij als verscholen in een
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soort mantel van aan elkaar genaaide, roodwitte tapoe-skien-panji's, die haar van
de schouders afhingen. Om de hals droeg zij een dubbel snoer granathie,
achtkantige wijnkleurige koralen, en aan de polsen en de enkels enige rijen bokà,
kleine rode koralen. De tata en de mama waren eveneens netjes gekleed. De
pikienmama had zich gestoken in rok en jakje van lichtblauw katoen met opgewerkte
gele en roze bloemen, en daarom ‘kokarde’ geheten. Zij droeg een hoge taihede
(kopro kankan), die als een torentje opstak. Afrankeer Lodrika was als de heldin
van het feest het prachtigst uitgedost. Behalve onder- en bovenpaantjes en een
hemd met kant aan de hals afgezet, droeg zij nog een viertal witte rokken, waarvan
de bovenste een brede kanten zoom had. Daarover droeg zij een wijde rok van
kamerdoek met grote ingewerkte bloemen, die onder de armen opgebonden, daarna
met een blauw zijden doek boven de heupen vast gemaakt werd en waarvan de
punten van achter afhingen. Verder had zij aan een ‘giepsie-baka-jakkie’, een van
voren en van achteren diep uitgesneden jakje met wijde mouwen met een paar
geplooide linten op de rug en nog twee andere op dezelfde hoogte aan de
binnenzijde, teneinde het jakje op de rug te kunnen doen aansluiten. De brede
‘taihede’, eveneens van kamerdoek, die door middel van papier een grotere afmeting
dan het hoofd verkreeg, was met gekleurde lintjes en strikjes versierd en werd van
voren door een grote gouden broche vastgehouden. Aan de hals droeg zij een
dubbel snoer bloedkoralen, dat halverwege het bovenlijf afhing en in een gouden
slootje eindigde. In de oren hingen sjato-rienga, gouden oorhangers met blauwe
steentjes. Aan de polsen, de enkels en onder de knieën droeg zij peeri,
amberkleurige glasparelen in rijen van vier en vijf. Een keurig wit zakje met agrement
afgezet, en met pailletten en zilverkleurig papier versierd, waarin geld en odeur
bewaard werd, droeg zij op de linkerheup. Eindelijk had zij nog een neteldoekse
tapoe-skien-panji, onder een andere van hemelsblauwe zijde, losjes over de
linkerschouder geslagen, terwijl zij een met kant omzoomde batisten zakdoek in de
hand hield.
De sisi nam Lodrika van alle kanten met zichtbaar welgevallen op: ‘Je bent mooi
uitgedost, Lodrika, je zult vanavond een goed figuur maken.’ Lodrika lachte, doch
zeide niets. Venus was gekleed in moni-dress, een peletot-jakje, dat aan het
lichaam sloot en aan de hals, de mouwen en van onder met wit plooisel was afgezet.
Zij had bovendien nog een snoer prachtige maka peeri, ronde met stekels voorziene
gouden koralen, om de hals; om de polsen papaja-siri, eveneens van goud, en aan
de enkels ovaalvormige gouden koralen, abiá-peeri geheten. Anderen droegen een
kleeti-jakkie, dat in tegenstelling met het giepsie-baka-jakkie tot aan de hals dicht
was en slechts het snoer bloedkoralen of een dubbel snoer dure arewépie, heel
kleine benen koralen, of ook een gouden ketting deed zien, die op de borst afhing.
Wederom anderen droegen djèmi, uit katoen met blauwe strepen als dobbelstenen
en vandaar ook dobbloeston genoemd, en korte rokken, die halverwege de kuiten
reikten en door bretels werden opgehouden. Hierdoor waren de scipioen foe mi
bierti - als een schorpioen voor mijn buurman -, cilindervormige koralen met rode
en witte banen, aan de enkels beter zichtbaar. Enkelen droegen krieri-téré, korte
rokken met een smalle stootkant waaraan een smalle sleep, of ook zware maka
(linnen) rokken met ovaalvormige gaatjes overal doorboord waar de helderwitte
onderrok doorscheen. Enigen droegen ook bomstiki-jakkie, kleine jakjes met nauwe
mouwen, evenals een paar der mannelijke deelnemers in nauwe bomstiki-broeken
gestoken waren. Allen echter kwistig behangen en versierd met gouden oorbellen,
broches en koralen, als antóbiaba, roodachtige ronde uit Afrika afkomstig, toe feesi
soema - mensen met twee gezichten -, ovaalvormige half-wit-en-zwarte, en
geelikrala, heel fijne gele koralen. Een paar droegen een kimijá aan een snoer
figa krala, bloedkoralen in de vorm van vijgen, of wel krorin, lichtgele soort van
ruitsgewijze geslepen koraal. Onder de benaming van kimijá verstond men een
tweeënhalve centimeter lange band van gekleurde steen aan een zilveren oogje,

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

een dubbeltje, waaraan eveneens een zilveren oogje was gesmeed en een zilveren
sleuteltje aan een zwart koordje tezamen geregen. Dit werd als een beproefd middel
tegen ogri-hai, de invloed van jaloerse blikken, beschouwd en gedragen.
Eindelijk om half acht ging de negerpoort, waarvoor een ongeduldige menigte zich
verdrong, open en traden enige slaven met taratiki, toortsen, in de hand naar buiten.
Op hen volgden de vier tjobbo's, ceremoniemeesters, de pikienmama, de tata en
mama, de avo, de ‘dokter’, de ‘fiscaal’ en de ‘koning’, en na deze de weinige
mannelijke en dan de vrouwelijke leden van Misgeene. Slaven en slavinnen met
lantaarns en toortsen liepen bezijden de stoet, teneinde hun weg in de donkere en
nauwe straten der stad te verlichten. De stoet nam zijn weg door de Klipsteenstraat
naar de Heerenstraat en door de Oranjestraat en Gravenstraat voorbij het huis van
mevrouw Van Balen naar het feestterrein. Een ontzettend talrijke en joelende menigte
diende hen tot geleide. Aan het feestterrein gekomen, hadden de ‘dienaren van
Policie’ de grootste moeite de orde te handhaven en de stoet een vrije doortocht
te verzekeren. De sisi had zich intussen met haar genodigden, enige heren en vele
dames, langs een kortere weg reeds daarheen begeven en op de sofa's en stoelen
plaats genomen. Rechts tegenover haar hadden de spelers op enige afstand van
het tafeltje met hun instrumenten post gevat. Deze bestonden vooreerst uit de
banja-trom, ook wel mandron geheten: een holle boomstam van vier à vijf voet
lengte en één voet in diameter, waarover aan één zijde een hertevel of ook wel het
vel van een kaaiman, krokodil, strak gespannen was. Het voorste gedeelte rustte
op een blok, waarop de ‘banjaman’, zoals de bespeler genoemd werd, als op een
paard gezeten was; met de vlakke hand bewerkte hij het speeltuig. Daarnaast lag
de poedja, een trom van twee voet lengte en een halve voet middellijn, eveneens
op een blok. Ook hierop ging de speler zitten en sloeg met de toppen der vingers
op zijn instrument. Hierop volgde de ‘kwakwabangi’, een laag langwerpig bankje,
met was netjes opgewreven, waarop met twee korte, harde stokjes geslagen werd.
Een triangel eindelijk volmaakte het orkest. De menigte lampen en kaarsen, die
haar licht in de spiegels weerkaatsten en aan alles gloed en leven bijzetten, wekten
al dadelijk bij het binnentreden een feestelijke stemming.
Onder plechtige stilte traden de deelnemers en deelneemsters aan de Doe-partij
binnen en namen na een buiging of kossi voor de sisi hun plaatsen in. De ‘koning’,
de ‘fiscaal’, de ‘dokter’ en de tata namen rechts, de avo en de mama daarentegen
links van de sisi en haar gezelschap op lage bankjes plaats. Aan de weinige
mannelijke en de vrouwelijke leden werd zo ordelijk mogelijk door de pikienmama
rechts tegenover de sisi en achter de spelers een plaats aangewezen. Zij zelve nam
vóór hen tussen de trokki, de voorzanger, en afrankeer Lodrika plaats. De
mannelijke en vrouwelijke tjobbo's regelden intussen de plaatsing van de menigte
toeschouwers, die tegen betaling van vijfentwintig cent toegelaten werden en
waaronder twee slavinnen van mevrouw Van Balen, Ma Akoeba en Caró, al dadelijk
de aandacht trokken. Ook een tiental kinderen van zeven tot twaalf jaren, die aan
de dans zouden deelnemen, werden meer onmiddellijk onder de hoede der tjobbo's
gesteld.
Nadat alles onder de waakzame blikken van de sisi was geregeld, zeide de
pikienmama, na een goedkeurend teken van de sisi: ‘Gij hebt 't gehoord, mijn
kinderen, wat de sisi gezegd heeft. Wij moeten dansen en volhouden tot
morgenochtend vijf uur.’ Nauwelijks was het schot om acht uur gevallen of de tjobbo
Venus kwam naar de trokki, om haar ten dans te leiden. Met een bevallige zwier
verliet zij haar plaats en dansende, zonder begeleiding der muziek, hief zij haar lied
aan:
Mi njam fallowaisa! (bis)
Mi doro.
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Mi njam fallowaisa! (bis)
Tidei wi doro.
Wi kom na da mama foe gron.

(Groet aan de grondmoeder. Onmogelijk in goed Nederlands weer te geven.)
Nauwelijks had zij de eerste woorden van haar lied gezongen, of de pikienmama
viel, vanaf haar plaats haar bij en samen zongen zij de eerste regels, die door de
overigen herhaald werden. Hierna zongen zij het overige, dat eveneens door de
anderen in koor gezongen werd. Nadat dit enige malen met een stijgend
enthousiasme gezongen was, nam de trokki haar witte zakdoek, die tot hiertoe aan
haar zijde had gehangen, in de rechterhand en de sisi en de overige dames van
het gezelschap daarmede toewuivende, zong zij:
Mi de kom taki den misi odi,
Gran odi, o-o-o!
Mi de aksi den fa den tan,
Fa den tan, e-e-eh!

Ook dit werd door de anderen in koor herhaald, waarop deze haar plaatsen achter
de spelers verlieten en voor de dames defileerden, dansende en het lichaam
buigende, met de armen en de zakdoeken wuivende. De jorojoro's en de sakka's,
die tot hiertoe geruisloos in de koto-bere opgeborgen waren, werden voor de dag
gehaald, en onder een oorverdovend geraas stemden allen in:
Odio alla misi, o-o-o!
Alla misi odio, o-o-o!

Na enige malen te zijn rondgetrokken, hief de trokki aan, met de pikienmama, wie
het alleen toekwam met haar mede te zingen:
Afrankeer Lodrika tjari lavender kom,
Kom wai den misi, e-eh!
Bika tee mi sie den misi,
Wi hede de wai, e-eh!
Bikasi den misi de den moro waart sanni,
De wi habi na kondré e-e-e-eh!

En al zingende en dansende, wuivende en buigende ging Lodrika langs de sisi en
de dames van het gezelschap rond, deze met haar in lavendel gedoopte zakdoek
besprenkelende. Hierbij kreeg een der dames wat van het vocht, dat als een
geurende regen op haar nederviel, in de ogen, zodat zij met een pijnlijke uitroep:
‘O, mijn ogen!’ de handen voor het gezicht sloeg. Zich nu tot de toeschouwsters
wendende, waaronder vele leden van Falsi Lobi waren, hief de trokki aan, nadat
Lodrika haar plaats naast de pikienmama weer had ingenomen:
Odi, alla misi, odi, odi, o-o-oh!
Misgeene senni bari den misi gran odio, o-o-oh!

Nauw had zij echter de mond geopend, of de spelers vielen met donderend geraas
in, terwijl allen met de sakka's ratelden en meezongen. Een der tjobbo's bracht
de trokki, nadat hij haar bij haar groet aan de toeschouwers dansende begeleid
had, wederom naar haar plaats. Na een groet tot de toeschouwers, richtte zich de
trokki tot de spelers, terwijl zij voor hen heendanste en haar zakdoek wuivende,
zong:
Kwa-kwa majoro, loi mi bangi, e-e-eh!
Kwa-kwa-speler, laat de bank weerklinken!
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En terwijl deze met enige slagen op de kwakwabangi op de maat en de toon van
de zang sloeg, herhaalden de overigen het in koor. Dan richtte zij zich tot de
poedja-speler en zong:
Meedja-majoro, nakki na hoedoe gi wi, e-e-eh!

Dit werd eveneens door allen, wuivende en zwaaiende, herhaald. Eindelijk, en zij
keerde zich tot de speler van de grote trom, hief de trokki aan:
Mandron, Banja-hoede, holi doro gi wi, e-e-eh!

Met enige forse slagen op de grote trom werd ook dit lied, dat allen herhaalden,
begeleid. Nadat de trokki, door een der tjobbo's teruggeleid, haar plaats hernomen
had, hief zij aan:
Wee plei, wee plei, e-e-e!
Den gi wi pori nem.
Meki mi dede!
San mi ké?
Bika pori nem na wan hebi nem, e-e-e!

Nauwelijks was dit lied, dat als protest tegen Falsi Lobi moest dienen, aangeheven
en door pikienmama meegezongen, of Venus en Diana openden de dans in hun
hoedanigheid van tjobbo's. Zij hadden echter nog slechts enige ogenblikken gedanst,
toen de beide mannelijke tjobbo's zich bij haar voegden en zonder zich in het minst
aan de muziek of het gezang te storen, de meest bespottelijke bewegingen
uitvoerden. Jupiter vooral scheen het er op toe te leggen de zonderlingste sprongen
te maken onder het daverend gelach van de toeschouwers, die hem zelfs met een
‘Mooi zo! Prachtig!’ hun bijval betuigden. Venus en Diana zwierden streng in de
maat met de sierlijkste bewegingen onvermoeid rond.
De onafgebroken beurtzang onder het oorverdovend geraas der trommen, van
de kwakwabangi en de jorojoro's, terwijl de kinderen in de holle hand klapten,
begon een steigerende toon aan te nemen. Op een wenk van de pikienmama
trokken de tjobbo's zich terug en naderde Jupiter de plaats waar Lodrika stond,
teneinde haar ten dans op te leiden. Door de tjobbo voorafgegaan, die zich nu een
uitmuntende danser toonde, verliet Lodrika al dansende haar plaats en begaf zich
in de open ruimte tussen de sisi en de spelers, waarna Jupiter zich terugtrok. Met
allerlei wendingen en buigingen danste zij op de maat der muziek en van de zang,
die steeds in kracht toenam. Met de grootste oplettendheid en bewondering volgde
men haar bewegingen. Reeds had zij tien minuten aller aandacht geboeid en spelers
en koor in begeesterde stemming gebracht, en nog toonde zij geen vermoeidheid.
Integendeel. Haar bewegingen schenen in losheid en bevalligheid toe te nemen,
naarmate het spel meer geanimeerd, de zang hoger gestemd werd. Tussen de
solo's in van de trokki en de pikienmama gaven de toeschouwsters luide hun
goedkeuring en tevredenheid te kennen: ‘Mooi, mati!’ (Goed zo, mijn beste!); ‘Reti
so, mooi wenke!’ (Perfect zo, mooie meid!) klonk het van alle kanten Lodrika in de
oren.
Lodrika, gevleid en aangemoedigd, wierp nu en dan een steelse blik op de
toeschouwers, waaronder zij vele leden van Falsi Lobi herkende, die gekomen
waren en met de afgunst in het hart getuigen moesten zijn van Misgeenes triomf.
Nu eens bleef zij onbewegelijk staan met de bovenarmen stijf tegen het lichaam
gedrukt, terwijl slechts de voorarmen de bewegingen van het lichaam volgden bij
het heen en weer buigen van het bovenlijf, dat in de bevalligste bochten zich op de
maat der muziek bewoog. Dan weer ging zij met de voeten vast aaneengesloten
nagenoeg op dezelfde plaats vóór de sisi een paar malen op haar hielen ronddraaien.
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De sisi riep in bewondering over haar kunst opgetogen uit: ‘Mooi, Lodrika! Mooi
wenke!’ en het fortissimo van muziek en zang gaf getuigenis van aller bijval. De
pikienmama begreep echter dat Lodrika vermoeid was, en bovendien aan de
toeschouwers gelegenheid moest geschonken worden haar bewondering te luchten.
Zij gaf derhalve het teken tot de pauze door haar sakka waarmee zij voortdurend
ratelde, naar de spelers te buigen.
In de korte pauze ontving Lodrika de uitbundigste lofprijzingen en hierdoor niet
weinig opgeblazen, verweet zij snibbig de pikienmama, dat deze haar willekeurig
in het heetst van het spel had onderbroken. Deze toonde echter niet de minste
gevoeligheid, want zij begreep, dat die grootspraak de vermoeidheid van Lodrika
moest dekken. Intussen waren de slaven en slavinnen die achter de sisi en haar
genodigden stonden, druk bezig allerlei verversingen aan te bieden. Niet lang duurde
de pauze, want twee andere spelers hadden de plaats van de eerste ingenomen
en gaven door enige doffe slagen hun ongeduld te kennen. Juno, een van de meest
bekende danseressen van Misgeene, ging zodra zij zag dat basi Dada de mandron
ging bespelen, naar de pikienmama om het verlof tot dansen te vragen. Ofschoon
anderen haar vóór waren, gaf de pikienmama haar verlof het eerste te dansen. De
trokki stelde haar eveneens een gezang voor, waarin duidelijker nog dan in het
eerste, doel en strekking der bijeenkomst kenbaar werd. De trokki begon dan
wederom, terwijl zij de ‘e-e-e's’ en de ‘o-o's’ dan langer dan korter aanhield, doch
altijd met inachtneming der maat, zodat de woorden meer recitatief worden
voorgedragen om eindelijk in een langgerekte ‘e-e-e’ te eindigen:
Mi frinti, mi frinti e-e-e-eh!
A taki a sa doe mi wan sanni,
Di sa hati mi, o-o-o-o-o-o-o!
San a sa doe foe hati mi dan?
Di a pori mi libi? e-e-e-e-eh!

Met geestdrift werd dit lied gezongen. Het was immers een toespeling op Falsi Lobi,
die gemeend had Misgeene te kunnen overtreffen. De toeschouwers werden
nieuwsgierig: de strijd ging zich ontwikkelen. Door de tjobbo Jauw werd nu Juno
ten dans geleid en met haar begon hij een duet. Het hoofd op de borst neigende
alsof zij beschaamd was, bewoog zij gestadig en snel de voeten op en neer, en
draaide nu en dan snel in de rondte zonder nochtans veel van plaats te veranderen.
Met een bewonderenswaardige lenigheid wendde en keerde zij het bovenlijf in
allerlei richtingen, terwijl het onderlijf als onbeweeglijk bleef. Plotseling vloog zij nu
eens vóór- dan eens achteruit, dan naar de ene en dadelijk weer naar de andere
zijde der tent, terwijl zij bij tussenpozen achtereen in het rond draaide, hetgeen door
allen buitengewoon werd gevonden. Doch niet alleen Juno bewoog zich. Al de
zangeressen geraakten zonder van plaats te veranderen in een golvende beweging,
terwijl zij de maat én met het bovenlijf én met de sakka aangaven waardoor niet
weinig de geestdrift steeg. Ook de muzikanten deelden in het enthousiasme.
Basi Dada bespeelde niet alleen de trom, maar zijn gehele lichaam was in
beweging en met de ogen en gelaatstrekken gaf hij zijn deelneming te kennen,
terwijl hem het zweet van het voorhoofd gutste. De tjobbo danste, zonder de
danseres aan te raken, met de kluchtigste en meest potsierlijke sprongen, vóór en
achter haar heen onder het daverend gelach der menigte, wat echter geen stoornis
bracht in de geregelde gang van zang en spel. Hoe kunstiger de passen der danseres
waren, hoe strenger zij zich hield aan de maat en de cadans van de zang, des te
maller waren die van de tjobbo, die slechts de vrolijkheid scheen te zoeken. Eindelijk
leidde hij haar naar haar plaats terug en kwam er een ogenblik pauze, waarna nog
enige danseressen tot grote voldoening van allen hun kunst toonden.
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Nu kregen de kinderen de beurt. Met scheepjes, korjalen, duiven uit hout gesneden
en bloemvazen net odeur gevuld, begonnen zij te dansen, terwijl de trokki zong en
het in koor herhaald werd:
Koskossi no habi peni.
Ma falsi lobi de gi sjem.
De gi sjem! e-e-e-eh!

Ma Akoeba, de meest vertrouwde slavin van mevrouw Van Balen, was door deze
met Caró afgezonden om het feest bij te wonen, teneinde haar daarvan een getrouw
verslag te kunnen geven. Zij waren door dit schimplied ten hoogste geërgerd, maar
bedwongen zich, vast besloten tot het einde het feest bij te wonen. Met een tergende
opgewektheid werd het lied gezongen en herhaald, totdat de kinderen vermoeid
zich terugtrokken. Intussen was het reeds later dan elf uur geworden. Daarom gaf
de sisi aan de pikienmama een teken, dat dadelijk begrepen werd.
Tjobbo Diana voerde nu een prachtig uitgedoste karboegerin ten dans op, die
om hetgeen zij te doen had, Aflauw genoemd werd. Zij had met een zekere zwier
een blauw zijden omslagdoek losjes over de linkerschouder geworpen, terwijl de
andere helft heel bevallig op de arm opgehouden werd. Nadat zij enige tijd even los
en zwierig als haar voorgangsters had gedanst, hield zij plotseling op. Zij begon
her- en derwaarts te slingeren doch niet zonder een zekere gratie, zodat men
aanvankelijk niet wist of zij al dan niet uit haar rol zou vallen. Weldra begon zij over
al haar ledematen te sidderen en te beven, zodat een der vrouwen toeschoot en
haar in de rug ondersteunde, terwijl zij voortging alle tekenen van een bezwijming
te geven. Plotseling hield het zingen en spelen op, bijna onmiddellijk hervat op het
gezang van de trokki, dat door allen herhaald werd:
Na wan koorsoe nomo
Aflauw ee dede,
Kali datra gi hem, o-o-oh!

Al hoger en hoger steeg het gezang en al dringender werd de bede om hulp. De
‘dokter’ verliet zijn plaats bij het gezelschap en met zijn hoge zijden hoed op,
wandelde hij tot groot genoegen van de toeschouwsters met de hand op de rug
enige malen langs de bezwijmende heen. Eindelijk ging hij op haar toe, voelde haar
de pols en riep om de pikiendatra (zijn assistent). Deze kwam toegesneld met een
koperen bekken met water, een handdoek en een flesje odeur. Onder het vrolijk
gelach van allen begon hij haar gezicht te wassen, waarna hij het afdroogde en
haar eindelijk het flesje odeur onder de neus hield. Met allerlei grimassen kwam
Aflauw langzaam bij, hetgeen zij verried door maatbewegingen met de armen te
maken. Eindelijk geheel tot zich zelve gekomen, nam de ‘dokter’ haar bij de hand
en liep enige malen met haar op en neer, waarna hij zijn plaats bij het gezelschap
hernam. Aflauw danste weer lustig en de anderen zongen:
Datra, gran tangi foe joe,
Di joe kom opo Aflauw gi wi o-o-o!

Nadat Aflauw enige tijd nog gedanst en met haar zakdoek enige malen ten dank
over het hoofd van de ‘dokter’ gewuifd had, voegde een der tjobbo's zich bij haar.
Dansende ging zij haar plaats hernemen bij de anderen onder de uitbundige
bijvalsbetuigingen van de sisi, die onuitputtelijk scheen in haar lof over haar spel.
De overige dames stemden daarmede in. Op een aanwijzing van de pikienmama
begon nu de trokki:
Kom na bangi, o-o-o,
Misgeene-sisi, kom na bangi.
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Alla den pikien wanni sie joe, o-o-o!

Nauwelijks had men dit in koor herhaald, of de ‘heren’: de ‘koning’, de ‘fiscaal’, de
tata, de mama en de avo verlieten hun zitplaatsen en defileerden langs de sisi, voor
wie de ‘koning’ heel genadig boog. Zoals bij alles wat van de blanken door de
mindere bevolking wordt nagebootst, brak er een schaterlach onder allen uit, toen
zij de ‘koning’ en de ‘fiscaal’ in hun potsierlijke dracht en met steken op, blootsvoets
voor hen heen zagen wandelen. Op aansporing van de sisi en onder de indruk van
de muziek en de zang raakten de benen van Zijne Majesteit los en onder het
schreeuwend gelach van de toeschouwers maakte hij met de fiscaal een rondedans
om de avo, die in haar lange panjies gehuld, hulpeloze pogingen deed om de
galanterie der ‘heren’ te beantwoorden. De mama kweet zich hiervan beter en met
een zekere bevalligheid, die men niet meer bij haar zou verondersteld hebben,
danste zij met de tata op de maat, die hij met een zwaaiende beweging der armen
aangaf. De ‘heren’ was echter meer de rol van figuranten dan van acteurs
toebedeeld, zodat zij er dan ook spoedig een eind aan maakten.
De ‘koning’ naderde de lade der kwakwabangi en legde met koninklijk gebaar
de vorstelijke gift van vijf gulden er in. De overigen naderden eveneens en telden
voor allen goed zichtbaar twee of drie gulden neer. Nadat allen hun giften in de lade
gelegd hadden, hield op het teken van de pikienmama zang en spel op. Het was
dan ook middernacht en het ogenblik voor de grote pauze.

Hoofdstuk III
Ajokri
Caró, die met Ma Akoeba zich sinds het begin van de dans een goed plaatsje vlak
bij de deelneemsters had veroverd, zag met wrevel naar het luisterrijk feest van
Misgeene. Als een slang had zij met ijverzuchtige blikken telkens Lodrika opgenomen,
die er waarlijk betoverend uitzag in haar kamerdoek-kostuum met de prachtige
hemelsblauwe zijden omslagdoek over de welgevormde schouders. Maar toen deze
onder de uitbundigste toejuichingen van allen danste en de kostbare juwelen-broche
aan haar hoofddoek als een lantaarndrager schitterde en fonkelde, - toen kon zij
nauwelijks haar afgunst bedwingen en wilde reeds hardop in heftige verwijtingen
uitbarsten. Ma Akoeba hield echter beiden oplettend in het oog en toen Caró op
het punt stond aan haar wrevel uiting te geven, voorkwam zij een uitbarsting door
haar zacht vermanend toe te voegen: ‘Caró, bedwing je. Je moet onze opzet nu
niet gaan bederven door uw onvoorzichtigheid. Wacht tot na de pauze.’ En zij had
het woord niet gezegd, of de pikienmama gaf het teken om op te houden.
Verversingen werden nu aan allen rondgediend. De ‘heren’ kregen een glas bier
met een stukje taart, wat hun door een slavin met gemaakte onderdanigheid en
eerbetoon werd gebracht. De leden kregen switi sopi, de spelers een goede dronk
dram met koek, terwijl er eveneens onder de toeschouwers ajokri's, een eenvoudig
koekje in de vorm niet ongelijk aan St. Nicolaasmannetjes doch iets kleiner, werden
rondgedeeld. Met een zekere verachting hadden Caró en Ma Akoeba het haar
aangebodene geweigerd, hetgeen als een belediging door de bedienende slavin
werd op genomen en haar een ontevreden ‘Oh, soema na joe?’ (wat verbeeldt gij
u wel?) ontlokte.
Lodrika had van haar meesteres een groot stuk taart gekregen, dat zij met een
zekere deftigheid tussen duim en wijsvinger naar de mond bracht, terwijl zij het
bovenlijf wat overboog, opdat de kruimels geen vlekken op haar toilet zouden
veroorzaken. Het lichaam pronkend heen en weer wendend, liep zij met het stuk
taart in de rechterhand op en neer, terwijl zij met de zakdoek wat koelte toewaaide.
De weigering van Ma Akoeba en Caró was haar intussen geenszins ontgaan en zij
besloot zich te wreken. In het volle bewustzijn van haar schoonheid en de behaalde

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

overwinning wandelde zij nu enige malen voor Caró heen en weer en zich eindelijk
naar haar toebuigend stak zij het laatste stukje taart in de mond.
‘Au!’ kreet Caró, door haar opzet geprikkeld, ‘wat 'n mond!’
‘San’, riep Lodrika sissend van toorn uit en met het accent, dat men in zulke
gevallen aan het enkele woordje weet te geven, hetwelk een zee van
verontwaardiging bergt. ‘Wat hoor ik?’ herhaalde zij, de handen in de zijde leggende,
terwijl haar ogen vonken vuur schoten op haar tegenstandster. ‘Joe sakka-sakka
wenke!’ (Jou vagebond van 'n meid!) ‘Joe krokosè!’ (Grof zeildoek!) ‘Wat durf jij
hier te komen zeggen? Jij, oude vrijster, door allen veracht’... Caró trilde van spijt
en toorn en als Akoeba haar niet had teruggehouden, was zij op Lodrika ingevlogen.
Onmachtig haar woede met de vuist aan haar te koelen en haar de prachtige kleding
van het lijf te rukken, deed zij dit met een stortvloed van scheldwoorden, die zij over
Lodrika liet losbarsten. De twist begon reeds grote verhoudingen aan te nemen,
daar de anderen het voor Lodrika opnamen, en de meeste toeschouwers
daarentegen de partij van Caró kozen. De toeleg der toegestroomde leden van Falsi
Lobi, om het feest te verstoren was dan ook bijna gelukt.
De sisi, die er in het eerst niets van bemerkt had, wijl zij met haar genodigden in
een heel druk gesprek gewikkeld was over de schone loop van het feest, werd door
de avo opmerkzaam gemaakt op hetgeen er plaats greep. Dadelijk vloog zij er heen,
gaf Caró een hevige slag in het aangezicht, terwijl zij haar toeduwde: ‘Jou ellendige
slavin! Kom jij hier ons feest storen?’ Caró brak in een hartstochtelijk geween los,
onder de honende schaterlach van Lodrika die met een verachtelijke beweging der
lippen (tjoerie) haar kleed van ter zijde op de heup vastgreep en zich van haar
afwendde.
‘Maar zij heeft niets misdaan!’ klonk het brutaal van alle kanten. ‘Waarom slaat
misi haar dan?’
‘Wat!’ tierde op haar beurt de sisi. ‘Hebben jullie misschien nachtpermissie
gekregen van je meesteres om mij hier te komen beledigen? Weg van hier, ellendige
negers!’ gebood zij met fier gebaar en trots opgeheven hoofd. Doch niemand
verroerde zich, alleen een dof gemompel: ‘mi pai, oh’ (wij hebben toch betaald) liet
zich horen. Juist wilde de sisi de ‘dienaren van Policie’, die buiten stonden, laten
roepen, teneinde Caró en de overigen van het terrein te doen verwijderen, toen
Lodrika haar meesteres ter zijde trad en haar enige woorden in het oor fluisterde,
die haar opeens deden afzien van haar voornemen. ‘Blijft maar!’ zeide zij slechts
en ging heen, daar de pikienmama op haar wachtte, om het teken te geven tot de
hervatting van de dans.
Terwijl een tjobbo Lodrika ten dans opleidde, hoorde Caró tot haar ontsteltenis
en spijt het volgende schimplied dat, wijl het afgestoten, staccato, gezongen werd,
kotti-singi genoemd werd:
Caró, srefi effi joe weri moni-dress.
Den no wanni joe, o-o-oh!
Caró, al ben je nog zo mooi gekleed.
Men wil je toch niet.

Joelend en haast schreeuwend werd het lied in sterk geaccentueerd staccato
herhaald, zodat men nauwelijks het hoongelach kon horen, dat er uit het gezelschap
opsteeg. De spelers sloegen met verdubbelde kracht en in versneld tempo op de
trommen en Lodrika danste met uitgelaten vreugde, terwijl zij haar zakdoek naar
de kant van Caró zwaaide. Deze stond als aan de grond genageld, dikke tranen
sprongen haar uit de ogen, en van spijt en verkropte woede viel zij in onmacht. Dit
stoorde echter de dartele vreugde der overigen niet. Lodrika wierp een triomfantelijke
blik naar de kant waar haar tegenstandster in onmacht was gevallen en nu door de
toeschouwsters werd weggedragen. Zij zwaaide nog steeds met haar zakdoek in
de opgeheven rechterhand terwijl haar omslagdoek, losjes over de rechterschouder
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geworpen, heel bevallig door haar over haar linkerarm opgehouden werd. Haar
kleine voeten bewogen zich op de maat der muziek onzichtbaar snel en zij kronkelde
en wendde het bovenlijf daarbij in alle vormen en bochten. Zo ging zij de rij der
toeschouwsters langs, de bewegingen en de dans van Caró op de volmaaktste
wijze nabootsend. De sisi genoot! Met verslindende blikken volgde zij al de
bewegingen van Lodrika, die uitbundig werd toegejuicht. Deze nam haar sakka in
de hand en er mee schuddend, boog en neigde zij naar alle zijden ten teken van
haar dankbaarheid.
Caró was intussen reeds lang weggedragen, doch haar gezellin Akoeba was
gebleven, en met over elkaar geslagen armen volgde zij met vlammende blikken
de bewegingen van Lodrika. Nu en dan loosde zij een diepe zucht, als deed haar
iets pijn aan het hart, dat zij met geweld wilde onderdrukken. Het bleef dan ook
zowel aan Lodrika als aan de overigen, ondanks hun dartelheid, niet onopgemerkt,
dat Akoeba onbewegelijk op haar plaats bleef, als had zij de opdracht niets
onopgemerkt aan haar aandacht te laten voorbijgaan. Bovendien was zij bij allen
bekend als de pikienmama van Falsi Lobi, zodat men vast besloot zich op haar te
wreken.
Een der vrouwelijke tjobbo's voegde zich bij Lodrika en na enige tijd met haar
een duet gedanst te hebben, bracht zij deze naar haar plaats terug. Enige der
zangeressen hadden zich intussen bij de pikienmama gevoegd, om hun verlangen
kenbaar te maken ook eens te mogen dansen. Met een steelse blik op Akoeba
voegden zij daarbij enige woorden, die de volle goedkeuring van de pikienmama
wegdroegen, want heel vergenoegd en half lachend gaf zij de trokki het teken om
te eindigen. Na deze en ook de spelers enige woorden te hebben ingefluisterd, hief
de trokki wederom aan, terwijl enige vrouwen door een vrouwelijke tjobbo opgeleid
werden om te dansen:
Abeni! Abeni! e-e-eh!
Ma Akoeba, di a go na miendri
foe bangi na moni gowé, e-e-eh!
Let op!
Toen Ma Akoeba was gegaan naar het midden
naar de tafel, was ook het geld verdwenen.

Dit liedje doelde op een voorval van het vorig jaar, toen tengevolge van het
verdwijnen van enig geld uit de kwakwabangi, Akoeba, evenwel geheel ten
onrechte, van diefstal was beschuldigd. Zoals alles, dat op bijzondere wijze de
aandacht en de belangstelling van het volk wekt, had ook dit voorval aanleiding
gegeven tot een spotlied, dat door de naijverige Doe-gezelschappen gezongen
werd. Met hels geraas werden de sakka's geschud, de trommen geroerd en het
lied met alle kracht uitgeschreeuwd, terwijl de danseressen en de zangeressen met
de bewegingen van hun lichamen de maat van de muziek aangaven. Akoeba stond
verslagen. Haar ogen, met bloed belopen, schoten vonken vuur, de dikke, brede
lippen trilden van wraakzucht en de neusvleugels bewogen zich snel door de
hartstocht, die haar inwendig verteerde. Met verwrongen gelaat bleef zij toezien, de
armen krampachtig over elkaar geslagen en vast tegen de hijgende boezem gedrukt
en met geopende mond, waarvan de tanden als in een koorts, hoorbaar op elkaar
klapperden. Een enkele traan was slechts de tolk van haar diepgevoelde zwakheid
en machteloosheid. Zij was verschrikkelijk om aan te zien en waren de overigen
niet zozeer door het spel, het gezang en de hartstocht verblind, zij zouden
onwillekeurig gebeefd hebben voor een uitbarsting van haar wraak. Nu echter bleef
dit voor hun verborgen. De avo alléén, aan wie bovendien het toezicht op de
bediening was opgedragen, had, inééngedoken zittende op haar plaats bij het
gezelschap, alles gezien. Zij hield onbewegelijk de blik gevestigd op Akoeba, die
blijkbaar de opdracht had het feest ten einde toe bij te wonen, en zelfs door
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beledigingen niet van haar voornemen kon worden afgebracht. Met uitgelatenheid
die slechts aan de verhitting van de dans kon worden toegeschreven, zong en
danste men maar door. Lodrika gaf de trokki een teken, doch de pikienmama
weigerde het spel te doen ophouden. Hierop wendde zij zich tot de zangeressen
en verzocht haar door tekens te zwijgen. Ofschoon ongaarne, voldeed men aan
haar verlangen ter wille van de blakende gunst, waarin zij bij de sisi stond. De spelers
hielden ook op en toen de pikienmama driftig naar Lodrika omzag, naderde deze
haar snel, fluisterde eerst haar en daarna de trokki enige woorden in de oren, en
na een korte pauze klonk 't:
Srefi effi joe habi kankantrie-maka
Mi no de frede joe, e-e-e-eh!
Al had je zelfs de stekels van een kankantrie boom
Ik vrees je niet!

Een gillend gelach begroette de aanhef van dit lied. De sisi lachte even en spoorde
daardoor aan zich ten koste van Akoeba te vermaken, die de bijnaam droeg van
Ma Kankantrie. Deze was zichzelve dan ook niet meester en wilde Lodrika te lijf
vliegen, die zij wist dat van alles de schuld droeg. De tjobbo's, die op een uitbarsting
van haar toorn bedacht waren, stelden zich nochtans in haar nabijheid op. Woest
rolden haar de ogen in het hoofd, waarvan de aders gespannen waren en zij wrong
de armen vaster nog tegen het lijf, als breidelde zij daarmee haar rechtmatige toorn.
‘Joe sakka-sakka wenke!’ (gemene meid!), gilde zij boven het hels rumoer der
spelers en danseressen uit. Doch zij drong met geweld haar smart in het bloedend
hart terug: zij zou ook weten te treffen als het ogenblik daar was!
De avo, die Akoeba geen ogenblik uit het oog verloor, maar al haar bewegingen
zorgvuldig bespiedde, had niet zonder bekommering de verbittering van deze
gadegeslagen. Zij keurde het ook volstrekt niet goed, dat men haar aldus straffeloos
sarde, maar zij vermocht niets om het te beletten. Het lag bovendien in de zeden
van die tijden elkaar op 't hatelijkst te bespotten en zich aldus op de personen, die
men haatte, te wreken, en hierdoor ontstonden vijandschappen en veten, die de
treurigste gevolgen na zich sleepten. De dans werd intussen steeds opgewekter en
de ene danseres na de andere of ook enigen tegelijk, al naar mate men daartoe
aan de pikienmama de wens te kennen gaf, werden door de tjobbo's opgeleid.
De spelers, die elkaar nu spoediger afwisselden, deden hun uiterste best om hun
roem te handhaven. Enkele malen danste men voor hen heen al zingende:
Nak' na boeba, blaka baja, nak' na boeba,
Abanie de na miendri boesie,
Meki a jere san na boeba de taki, o-oh!
Sla er op los, vriendje, sla er op los.
Het hert is midden in het bos
Laat het eens horen, wat het trommelvel verkondigt.

Dan werd er met aan waanzin grenzende onstuimigheid op de trommen geslagen,
zo dat de spelers het zweet van het voorhoofd gutste. Lieten de spelers door
vermoeidheid een weinig af, dan trachtte de trokki het spel wederom aan te
wakkeren door te zingen:
Mi blaka baja, o-o-oh!
Joe de kori mi, e-e-e-eh!
Joe no de nakki na hoedoe mooi, e-e-eh!

Hierdoor tot ijver geprikkeld, lieten de spelers zich niet onbetuigd en vooral basi
Dada, die de mandron bespeelde. Wilder en woester klonken de trommen onder
het goedkeurend gezang:
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Ké, mi basi, e-e-eh!
Fa joe de gi mi da odi mooi,
A mooi e-e-e-eh!

En de zakdoeken wuifden over de hoofden der spelers heen en menig stuk geld
werd in de kwakwabangi geworpen door de dansenden. Opeens begon de mandron
minder goed te klinken; een paar wiggen, waarmede het vel gespannen was over
de opening van de boomstam, waren door het woeste spel losgeraakt. Dit werd als
een ongunstig teken opgenomen, en daarom begon de trokki:
Kali wi avo, e-e-eh!
Avo moe teki bekien nanga watra,
Misgeene oema fallowaisa,
Kali wi avo, e-e-eh!
Roep onze avo,
De avo brenge een bekken met water aan,
We roepen de avo,
De leden van Misgeene worden tegengewerkt.
Roep onze avo, e-e-eh!

(Het fallowaisa is ons hier zowel als elders niet recht duidelijk.)
Onder de diepste stilte stond de avo op van haar plaats, nam een koperen bekken
met water gevuld en besprenkelde daarmede de grond. Dit geschiedde om de mama
foe gron, de geest der plaats, te bezweren. Intussen had basi Dada de mandron
weer goed gespannen, zodat het spel dadelijk hervat werd. Hoe meer de nacht ten
einde spoedde, des te onstuimiger werden de bewegingen, des te heviger weerklonk
het gezang, des te minder echter werden er blijken van vermoeienis bespeurd. De
liederen volgden nu elkaar spoediger op en de pikienmama deed steeds meerderen
aan de dans deelnemen.
Tegen vier uur in de morgen verscheen wederom Aflauw, maar nu onstuimiger
in haar bewegingen danste zij, totdat zij eindelijk veinsde in bezwijming te vallen.
Hierop volgde een pauze waarin verversingen werden rondgediend. Veel
zangeressen echter trachtten nu niet alleen door het gebruik van suikerwater de
stem wat bij te brengen, doch sommigen gebruikten daartoe ook zwarte peper met
zout vermengd. De avo nam Lodrika een weinig ter zijde en spoorde haar aan
Akoeba ditmaal met rust te laten; daar het feest een schitterend verloop had, zou
het onvoorzichtig wezen iets te doen, waardoor stoornis kon worden gewekt. Lodrika
beloofde haar te zullen gehoorzamen en bleef dan ook opzettelijk wat uit de buurt
van Akoeba. De sisi liet de pikienmama bij zich komen en zeide haar het feest met
een uur te willen verlengen. In plaats van om vijf uur zou men dus om zes uur
ophouden. Niemand verzette zich tegen het verlangen van de sisi, ook de spelers
niet, die nu vooral beter met dram bedacht werden. Zelfs de mandron kreeg een
sopi, die van achter tegen het vel werd geworpen, opdat zij ‘beter’ zou klinken. De
dans werd kort hierop hervat. De pikienmama spoorde nu haar ‘kinderen’ aan zich
tot het laatste toe goed te houden, terwijl zij met de trokki zong:
Ma Amba! e-e-e-eh!
Alla mi pikien, o-o-oh!
Tidei mi de tjari oen go na bigi pé
Oen no moe gi mi sjem, e-e-eh!
Moeder Amba, de mama van de Doe.
Al mijn kinderen,
Vandaag doe ik jullie de berg van eer bestijgen,
Doe mij dus geen schande aan!
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Pas had zij dit gezongen, of allen vielen dansend en zingend in, terwijl basi Dada
als een bezetene de trom roerde:
Ninne, no frede, o-o-oh!
Ninne, no banga, o-oh!
Tan loekoe den oema fa den plei banja, o-oh!
Moedertje, wees onbevreesd,
Moedertje, wees onbezorgd,
Blijf slechts toezien hoe wij, vrouwen, banja dansen!

De zang werd luidkeels herhaald en met een verbazingwekkend
volhardingsvermogen in de hoogste tonen uitgegalmd. De kinderen, die men met
de uiterste moeite wakker gehouden had, werden nu wederom ten dans opgeleid.
De mannelijke tjobbo's, door dans en spel verhit, voerden de vreemdsoortigste
sprongen om hen heen uit. Afrankeer Lodrika danste met haar zakdoek in de ene
hand en in de andere hand een bloemvaasje met odeur, waarin zij de punt van haar
zakdoek nu en dan doopte en de dames daarmede besprenkelde. Alhoewel de
spelers hun uiterste best deden om aan de gestelde hoge eisen te voldoen klonk
het toch wederom:
Nak' na boeba, blaka baja, nak' na boeba,
Abanie de na miendri boesie,
Meki a jere fa hem boeba bari, e-e-eh!

En met korte stoten klonk de mandron terwijl de poedja daartussen in een roffel
sloeg. Het was echter duidelijk zichtbaar, dat de vermoeienissen van de nacht zich
bij allen begonnen te doen gelden. Daar men echter om wille van zijn goede naam
niet kon ophouden, bleef men met volle moed doordansen en zingen. Het was op
straffe van een boete verboden te gaan slapen, hetgeen bij al de opschik ook
ondoenlijk zou geweest zijn. Bovendien mocht niemand behalve in de korte pauzen
zitten, doch moest men onverbiddelijk blijven staan. Slechts voor de kinderen werd
nog een uitzondering gemaakt. Wie zich bewust was het niet te kunnen volhouden,
moest niet aan de Doe deelnemen! Maar men wist wel vol te houden! Want het
scheen, alsof met het naderen van het einde, allen nog eens de lust tot dansen
wilden botvieren. ‘Mama, ik wil dansen’, klonk het herhaaldelijk en de tjobbo's
leidden de ene danseres na de andere ten dans op. De pikienmama riep echter
nu en dan ter aanmoediging en ter herinnering: ‘Mi pikien oen jere, na sieksi wee
go kaba!’ Kinderen hoort het wel, om zes uur houden we op. Het vallen van het
morgenschot was het sein tot de uitgelatenste vreugde, terwijl men zong:
Na dei, e-e-eh!
Dei opo wi, o-o-oh!
Noja a go kaba,
Dei opo wi, e-e-eh!
De dag is voor ons aangebroken.
Nu gaat het eindigen.

In dit laatste uur vooral werd het wildst gedanst en gezongen; a waram, heette het:
het spel was dan op het heetst. Als om strijd weergalmden de solo's van de trokki
en het dadelijk invallend gezang van het koor. Al wilder en wilder werd het dansen,
al harder en woester en onverpoosder weerklonken de trommen. Voor en na werden
nog de meest pikante liedjes herhaald, totdat allen door elkaar dansten, zwierden
en dwarrelden als dronken van de feestroes.
Tegen zes uur verscheen de pikienmama met een grote doek in de hand, hetgeen
het teken voor allen was, dat het feest ging eindigen. De spelers hielden een ogenblik
op, gelijk ook het gezang plotseling verstomde. Maar ook slechts één ogenblik: men
scheen adem te willen scheppen om de laatste tonen met verdubbelde krachten uit
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te galmen of beter uit te schreeuwen. Want terwijl basi Dada de mandron uit alle
krachten beukte, de poedja maar voortroffelde, de kwakwabangi haar scherpste
tonen deed horen en de jorojoro's en sakka's als door bezetenen geschud werden,
zong men onder het bedekken van de kwakwabangi, het symbool van Misgeene:
Adjossi, Misgeene, adjossi,
Di neti wi sa miti baka, e-e-eh!
Adjossi, Misgeene, adjossi, o-o-oh!

Het was zes uur. De pikienmama boog plotseling haar sakka's naar de spelers
over. De spelers hielden dadelijk op. Het koor herhaalde nog het ‘Vaarwel!’ waarna
het gezang verstomde.
‘Prachtig!’ riep de sisi opgetogen uit, als ware hier de schoonste overwinning
behaald. ‘Prachtig!’ herhaalde zij, terwijl zij haar ogen nog eens met welgevallen
over de nog vóór haar verzamelden liet gaan. ‘Ik feliciteer u allen’, ging zij voort,
‘Misgeene heeft haar oude roem gehandhaafd. Ik hoop, dat alles vanavond op
dezelfde schitterende wijze zal aflopen als het vannacht gegaan is.’
‘No frede, sisi!’ (Wees onbezorgd, sisi) riepen allen, terwijl zij een kossi maakten
en dit voor haar gezelschap herhaalden. Hierop staken allen de armen in de hoogte
en de sisi en haar genodigden toewuivend riepen zij: ‘Hiep! hiep! hoereee!’ enige
malen achtereen. En toen de sisi opstond om heen te gaan, omringden zij haar en
voerden een rondedans om haar uit, teneinde van hun blijdschap en dankbaarheid
te doen blijken. Maar ook hieraan moest een einde komen en nu ging zij met haar
genodigden, door haar beschermelingen omstuwd, de deur uit.
De toeschouwsters hadden zich inmiddels al op de straat verspreid, vol
bewondering en lof over het boven aller verwachting welgeslaagd feest. Zelfs de
leden van Falsi Lobi moesten tot haar spijt erkennen, dat Misgeene overwonnen
had, en daarom trachtten zij er een schaduw op te werpen door breed op te halen
over de ‘gemene’ schimpliederen, die er gezongen waren. Half schreeuwend en
half twistend trok men verder.
Nadat de sisi vertrokken was, kondigde de pikienmama aan, dat men om vijf uur
wederom zou beginnen. Zij gingen nu heen en werden naar huis begeleid door haar
vriendinnen, die haar buiten stonden op te wachten en met wie nog lang en breed
over alles gesproken werd. Lodrika alléén was nog voorzichtigheidshalve wat met
enige harer vriendinnen achtergebleven. Er ontspon zich nu een druk gesprek over
het voorgevallene in de afgelopen nacht.
‘Die Ma Akoeba is een gevaarlijke vrouw’, zeide er ene. ‘Ik zou mij niet gaarne
haar vijandschap op de hals halen.’
‘Ka!’ riep Lodrika spijtig uit, als bezon zij zich nu eerst, wat zij reeds eerder had
moeten doen. ‘Dat ik er ook niet aan gedacht heb vannacht!’
‘Wat is er?’ vroeg er ene, die Cleopatra heette.
‘Wel, heb je niet gezien’, ging zij voort, ‘hoe Ma Akoeba de ogen voortdurend op
mij gevestigd hield? A ben gi mi ogri-hai.’
‘Je hebt gelijk’, meende de andere.
‘Het mocht wat!’ viel haar een tweede gekrenkt in de rede, ‘wisi moro wisi’ (is
het ene vergif dodend, het andere is het nog meer).
‘Juist zo!’ zeide Lodrika met een zucht van verlichting. Doch nu het verhitte gemoed
een weinig was bekoeld, herinnerde zij zich weer met vreze de blik vol gloeiende
haat en wraakzucht, die Akoeba op haar had geworpen. Wel trachtte zij zich moed
in te spreken, doch ondanks alle geruststellende verzekeringen van haar vriendinnen
slaagde zij niet. Cleopatra nam Lodrika ter zijde en fluisterde haar enige woorden
in het oor, die deze onmiddellijk haar gewone luchthartigheid deden herkrijgen. Zij
gingen nu allen heen, om van de nacht uit te rusten en nieuwe krachten te
verzamelen voor het besluit van de schitterend geslaagde Doe-partij.
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Hoofdstuk IV
Kwakoe
Nauwelijks had Ma Akoeba het terrein, waar de Doe-partij was gehouden, verlaten
of zij kreet van woede hijgende uit: ‘Mijn macht zul je ondervinden, ellendelinge! Jij
meent je krachtig beschermd door de gunst van je sisi? Doch je bedriegt je!... Ha!’
lachte zij verbitterd, ‘treffen zal ik haar beiden!’ En vrezend door onbescheiden
voorbijgangers te zijn beluisterd, wendde zij het hoofd om, waarop zij haastig haar
weg vervolgde naar het huis van haar meesteres in de Gravenstraat even voorbij
de Watermolenstraat. Zij was de negerpoort nog niet ingelopen, toen zij bij het zien
van mevrouw Van Balen, die haar in de achtergalerij scheen op te wachten, met
hartstocht uitriep: ‘Misi, mi dede! (ik besterf 't!) Misgeene heeft ons niet alleen
geslagen, maar zij hebben ook op Caró en mij spotliederen gemaakt! Ke, mi misi!’
riep zij handenwringend uit terwijl dikke tranen van verbittering over de wangen
rolden. ‘Wat een schande voor mij!... Zij hebben Caró bijna gedood van ergernis en
spijt!... Maar waar is zij?’ vroeg zij eensklaps.
‘Kom hier, Akoeba’, zeide haar meesteres, ‘kom binnen! Ik heb alles reeds
gehoord van Caró, die vannacht half dood hier binnen gebracht is door Kwakoe en
Jasmijn. Met grote moeite hebben wij haar weer bij kunnen brengen. Nu is ze
ingeslapen.’
‘Goddank!’ viel Akoeba in de rede, terwijl zij ogen en handen ten hemel richtte
en een kossi voor haar meesteres maakte.
‘Maar hoe is alles verder afgelopen?’ vroeg nieuwsgierig haar meesteres, die zich
nauwelijks kon bedwingen van spijt en afgunst over het succes van Misgeene.
‘Hoe zou het afgelopen zijn, misi?’ herhaalde Akoeba wrevelig. ‘Hoe anders dan
dat wij verslagen zijn!... Nog nooit, hoorde ik zeggen, nog nooit is er zulk een
Doe-partij in de stad gehouden. En zulk een weelde werd nog maar zelden ten toon
gespreid!... Taarten en gebak, wijnen, bier en likeuren, alles - alles was er in
overvloed!... En de muziek!... Zo mooi heb ik ze nog nooit gehoord!... Van plantage
zelfs zijn de spelers naar hier moeten overkomen!... En de tent!... Het licht schitterde
en fonkelde je van alle kanten tegen en de spiegels braken het als de diamanten
van misi... En de wenke's! (jonge vrouwen) Wat waren ze netjes uitgedost!’
‘Genoeg’, zei haar meesteres verbitterd door het verhaal van Akoeba, waarvan
ieder woord haar als een dolksteek door de ziel ging. ‘Wat nu gedaan?’ ging zij
voort, de slavin met vlammende blikken aanziende.
‘Misi zal wel beter weten dan ik, wat ons te doen staat’, verontschuldigde deze
zich.
‘Akoeba’, riep haar meesteres met drift, ‘terg mij niet langer! Zeg mij, wat wij doen
moeten om ons te wreken... Of meen je, dat ik die smaad ongewroken zal laten?
Zal ik dulden, dat men Caró, mijn slavin, bespot? Ha, die Lodrika’, voer zij voort,
haar vinger dreigend opheffend, ‘geselen zal ik haar! Geselen om die schande mij
aangedaan!... En die mevrouw Bouman! Ook zij zal ondervinden, dat men mij niet
straffeloos hoont en bespot!... Ondervinden zal zij het, dat niet zij de machtige is
maar ik... Treffen zal ik haar met mijn wraak, het kost wat het wil!’...
‘En wat is misi dan voornemens te doen?’ vroeg Akoeba, die tengevolge van
haar leeftijd en langdurige omgang met haar meesteres er niets aanmatigends in
zag haar omtrent haar plannen te ondervragen. Deze vraag bracht mevrouw wel
een weinig in verlegenheid. Want ofschoon zij over de beantwoording daarvan de
gehele nacht had nagedacht, was zij echter tot geen besluit kunnen komen omtrent
de juiste middelen.
Beschaamd om zich tegen haar slavin onmachtig te verklaren, gaf zij trots ten
antwoord: ‘Hoe, Ma Akoeba, staan mij niet even zovele wegen open om mijn wraak
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te koelen als ik zelf verkies in te slaan? Zou ik mij onmachtig voelen mijn doel te
bereiken en haar te verpletteren onder het gewicht van mijn wraak? Morgen reeds
zal ik een aanklacht indienen tegen Lodrika en vóór haar meesteres het nog goed
weet, is zij reeds naar het binnenfort (Zeelandia) gebracht en aan de geselpaal
geboeid en viert zij haar triomf onder de zweepslagen der gevangenbewaarders...
Ha, ha’, lachte zij woest, ‘morgen zal haar meesteres ondervinden, dat haar
hoogmoed mijn macht niet in de weg staat!’
‘Ma misi’, waagde Akoeba na enige ogenblikken hier tegen in te brengen, ‘zal
haar sisi niet eveneens de macht bezitten om Lodrika aan de strafoefening te
onttrekken?... Maar’, ging zij aarzelend voort, haar meesteres bedeesd aanziende,
als vreesde zij haar te weerstreven, ‘kan misi...’
‘Wat dan toch?’ viel deze ongeduldig in de rede, ‘wat zou ik moeten kunnen?’
‘Kan misi zelf de strafoefening niet doen plaats hebben?’ vroeg Akoeba schuchter.
‘Hoe bedoel je dat?’
‘Mi no sabi’, begon Akoeba met het stereotiep aanloopje dat meestal de uiting
der mindere bevolking voorafgaat en wellicht als een uiting van bescheidenheid
tegenover haar meerderen kan worden beschouwd. ‘Ik weet het niet. Maar zou misi
haar niet vandaag nog kunnen doen bestraffen?’
‘Wel, hoe zou ik dat kunnen doen?’ vroeg mevrouw Van Balen meer en meer tot
nieuwsgierigheid geprikkeld. ‘Hoe zal ik daartoe gelegenheid vinden?’
‘Ik zou menen, misi, dat vanavond na afloop van het spel zich wel een gelegenheid
zal kunnen voordoen haar een geduchte kastijding te bezorgen.’
‘Vanavond? Maar hoe dan? Kom mi goedoe’, ging zij als smekende voort, ‘ke
mi mama, onthoud mij uw raadgevingen niet, want straffen moet en zal ik die gemene
meid, die krokosè, voor haar beschimpingen... Toe, zeg mij wat ik doen moet?’
herhaalde zij, haar armen op Akoeba's schouders leggend.
‘Zou er geen middel wezen’, vroeg deze, ‘om Lodrika vanavond bij het verlaten
van het feestterrein op een eenzame plaats te lokken en haar door Kwakoe, Jasmijn
en nog enige anderen van ons te laten afranselen?’...
‘Zou dat kunnen?’ vroeg haar meesteres, haar nieuwsgierig in het gelaat kijkend,
om daarop het middel tot uitvoering van het aangegeven plan te lezen.
‘En waarom niet?’ antwoordde Akoeba, die alles reeds overwogen scheen te
hebben. In enkele woorden deelde zij haar meesteres het plan mede aan welks
uitvoerbaarheid zij meende niet te mogen twijfelen.
‘Maar als men het gerecht eens er bij haalde?’ sprak mevrouw Van Balen bezorgd.
‘Daarom moet misi zich er ook volstrekt niet mee bemoeien, maar alles aan ons
overlaten’, zeide Akoeba geruststellend. ‘Ik zal voor alles zorgen en misi kan er van
verzekerd wezen, dat het naar wens zal slagen.’
‘Als dat zo is, doe dan alles maar zoals je gezegd hebt, hoor, mi goedoe.’ En
Akoeba omhelzende als om haar te bedanken voor het genot, dat haar bevredigde
wraaklust haar zou verschaffen, gaf zij haar de meest vleiende benamingen. Akoeba
ging voldaan henen. Mevrouw ging eens naar Caró omzien en haar troosten met
het blijde vooruitzicht van de voorgestelde wraakneming. Caró had sinds de nacht
een paar malen een zenuwaanval te verduren gehad die uit verkropte spijt en
machteloze woede voortsproot, doch inderdaad niet zo hevig was als zij die wilde
doen voorkomen. De grote genegenheid, beter nog, de wekelijke tederheid, die
haar meesteres haar toedroeg, was oorzaak, dat zij alles in het huis van haar
meesteres naar haar hand kon zetten. Van daar werd zij overmoedig, trots en grillig.
Want al mocht de slavernij voor velen hard en zelfs ondragelijk zijn, toch genoten
de slaven, vooral in de stad, een grote mate van vrijheid en ook vaak genegenheid
van hun meesters en meesteressen.
Hoevele donkere plekken, hoeveel schaduwzijden het leven der slaven hier in
Suriname ook heeft aangeboden, - hoe wreed en onmeedogend de behandeling in
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vele gevallen ook was, toch biedt de geschiedenis der slavernij in Suriname genoeg
lichtpunten aan. Men heeft de hoofdfiguren in de geschiedenis der
slavenmishandeling zó donker gekleurd, dat op het gehele tafereel een zware
schaduw moest vallen. Het is de bedoeling niet, de wrede handelingen van sommige
meesters die alle menselijk gevoel hadden afgeschud, te willen goed praten. Maar
hierop willen wij de aandacht vestigen: al waren er ook velen, die zich aan
machtsovertreding tegenover de slaven schuldig maakten, er waren nog veel meer
goede meesters, die in hun slaven het zekerste middel van hun rijkdom zagen. Deze
bevorderden, zo al niet door menselijkheid dan toch door eigenbelang gedreven,
het welzijn der slaven. Onmogelijk kunnen wij ons bovendien geheel indenken in
de toestand van voorheen. Slavernij en menselijkheid zijn voor ons twee factoren,
die noodzakelijkerwijze vernietigend tegenover elkaar optreden. Maar dit, vergeten
wij het niet, heeft zijn grond niet in de zaak zelf, zoals zij toen was, maar veeleer in
een denkwijze aan de tijdgeest ontleend, zoals die nu is. Hij wil volstrekt geen banden
meer erkennen en acht ze knellend en voor de geest en voor het lichaam: dit is nu
onze tegenwoordige menselijkheid. Het slavenbezit op zich alléén heeft niet het lot
van de onderhorigen bepaald, noch verzwaard. Veel was ook een uitvloeisel en
noodzakelijk gevolg van de vigerende rechtspleging. Immers, de ‘Constitutio
Criminalis Carolina’ was het Crimineel wetboek, dat in 1593 (dus na de vestiging
van de Republiek der Verenigde Nederlanden) voor Nederland ontworpen, sindsdien
de rechtsbedeling in Suriname beheerste. Daarin werden galg en rad tot de meest
gewone straffen gerekend. In de ‘Notulen van Gouverneur en Raden’ vindt men
zonder vorm van proces de zwaarste straffen, wij bedoelen lijfstraffen, tegen de
slaven uitgesproken. De benoeming van rechters zónder jurisprudentie, het
zogenaamde Rode Hof, was eveneens een grote factor. Deze rechters waren
genomen uit de grote eigenaars of administrateurs van de plantages, bij wie vooral,
dit zij gezegd zonder iemand te na te komen, het eigen belang de zwaarte der
straffen bepaalde. De grote nadelen, waaraan de plantages van de kant der Marrons
hadden blootgestaan en nog bleven blootgesteld tengevolge van het voortdurend
weglopen der slaven; de schreeuwende onevenredigheid waarin de vrije lieden tot
de slaven stonden (in 1805 waren er volgens Van Sack 6000 vrije lieden, blanken,
kleurlingen en zwarten tegen 58.500 slaven), deden de rechters de misdadigers te
zwaar straffen en dit dikwijls alléén uit zelfbehoud.
Dit alles dient beter in het oog te worden gehouden, dan zulks bij een
oppervlakkige kennismaking geschiedt. Meningen, opvattingen en ook rechtsbedeling
zijn geheel relatieve zaken, die in de lijst van hun tijd dienen beoordeeld te worden,
en dit afgescheiden van onze tegenwoordige denkbeelden en opvattingen. Bij al de
gruwelen, op Surinaamse bodem gepleegd en door de geschiedenis gemeld, is het
niet ongepast in het voorbijgaan er eens de aandacht op te vestigen, dat de meest
bloedig gekleurde namen meestal allesbehalve Hollands klinken. Niet zozeer aan
de slavernij als zodanig als wel aan twee andere factoren zouden wij de wreedheid
in onze slavernij willen toeschrijven: de onzedelijkheid en het ontbreken van alles
wat tot vorming van geest en hart kon dienen. Wat het eerste betreft, springt het al
dadelijk in het oog, dat het absoluut bezit van slaven, het door niets begrensd
eigendomsrecht over vrouwelijke slaven, de onzedelijkheid en ongebondenheid in
de hand moest werken. De ongebondenheid der zeden, ziedaar de eerste en de
voornaamste aanleiding tot de wrede behandeling der slaven, die in de jaloersheid
haar grootste drijfveer vond. Ofschoon de bloei der kolonie sinds het jaar 1773 had
opgehouden tengevolge van de windhandel in plantages en de daarop gevolgde
faillissementen in het Moederland, was er toch nog weelde en rijkdom genoeg, die
verwekelijkend op de gemoederen inwerkte. Deze verwekelijking leidde nu eens tot
een te grote, intieme gemeenzaamheid tussen de slavinnen en haar meesteressen
vooral, dan tot onredelijke en misdadige hardheid en wreedheid, om daardoor het
verloren prestige te herwinnen. Dit verklaart de omgang, die dikwijls geen afstand
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meer tussen de slaven en meesteres deed bemerken, waardoor de slavernij zich
in vele gevallen niet zo hard voor de onderhorigen als wel verderfelijk voor de zeden
doet kennen. Voegt men hierbij het totaal gebrek aan godsdienst bij de slaven,
waarvan de uitoefening, wat de Katholieken betreft, stelselmatig onderdrukt werd,
dan is én de wrede behandeling der slaven én de ongebondenheid der zeden in
haar oorzaak voldoende, maar ook naar waarheid geschetst. Doch keren wij na
deze uitweiding tot ons verhaal terug.
Caró trachtte én door haar woorden én door haar ziektetoestand erger dan zij was
te doen voorkomen, al de haat die zij Lodrika toedroeg, in het gemoed van haar
meesteres over te storten. In de benedenwoning van haar meesteres lag zij in een
kamertje op een papaja (slaapmat) uitgestrekt, het moede hoofd op enige kussens
rustend, die haar meesteres haar van haar eigen bed had doen aanbrengen. Deze
zat op een laag stoeltje naast de zieke en hield haar nu en dan een in odeur
gedrenkte zakdoek onder de neus; of bevochtigde haar slapen met water uit een
geelkoperen bekken, dat bij haar stond.
Mevrouw Van Balen was een statige en welgevormde dame van omstreeks
tweeëndertig jaren met een goed getekend gelaat, waaruit de blik der vurige ogen
straalde in volmaakte tegenstelling van haar gehele wezen, dat zwakheid van
karakter kenmerkte. Zij was met de heer Van Balen, een Europeaan, gehuwd, die,
behalve over de plantage Slootwijk aan de Commetewane-kreek, over nog vier
andere plantages het beheer voerde. Een jongetje van vijf jaren was de enige vrucht
van haar echtvereniging en daarom was zij te inniger aan het kind gehecht. Zij
bewoonde een groot herenhuis aan de Gravenstraat even voorbij de
Watermolenstraat, dat bij de brand van het jaar 1821 een prooi der vlammen werd.
Een tiental slaven waren tot haar bediening aangewezen, waaronder Caró en
Kwakoe tot de meest bevoorrechte behoorden. Haar man, die zich volstrekt niet
inliet met haar doen en laten, was meestal op plantage ter behartiging zijner zaken.
Zij zocht daarom afleiding en gezelschap en was er zo toe gebracht zich aan het
hoofd te stellen van het Doe-gezelschap Falsi Lobi. Behalve de naijver, toch reeds
zo groot tussen de verschillende verenigingen, bestond nog een oude vete tussen
haar familie en die van mevrouw Bouman. Ofschoon minder rijk dan deze, wilde zij
toch in niets voor haar onderdoen.
Caró opende de ogen en wierp een flauwe lusteloze blik op haar meesteres, die
brandde van verlangen om haar het heugelijk nieuws mede te delen van de
voorgenomen strafoefening aan Lodrika.
‘Caró, gevoel jij je beter?’ vroeg zij vriendelijk.
‘Mijn hoofd doet mij veel pijn’, zei deze zacht. ‘Maar als ik denk aan...’ Zij kon de
zin niet ten einde brengen want dikke tranen van spijt rolden uit haar grote, zwarte
ogen.
‘Stil, Caró’, hervatte deze bezorgd, ‘hou je bedaard, mi goedoe. Ik had je
bovendien een mededeling te doen, die je niet treurig doch blij moest stemmen.’
Caró hief zich nieuwsgierig op en zag haar meesteres aan, die haar in weinige
woorden het plan van Akoeba ontvouwde. Ongelofelijk snel kalmerend werkte dit
bericht op de geschokte zenuwen, en al de aandrang van haar vurig gemoed volgend,
smeekte zij haar meesteres deelgenote van de uitvoering te mogen zijn. Hoe
ongaarne zij haar ook in moeilijkheden zag gewikkeld, gaf zij toch eindelijk de
verlangde toestemming. Caró gevoelde zich hierdoor weer geheel hersteld en ging
zelfs naar Akoeba, om door haar nog beter omtrent het plan te worden ingelicht.
Akoeba bevond zich echter niet in haar woning, daar zij in de buurt bij een van haar
bekenden was gegaan, om met deze een afspraak te maken. Toen Akoeba hiervan
terugkeerde, zag zij Kwakoe (dagnaam van een jongen, op woensdag geboren)
op de drempel van zijn woning zitten, in gedachten verzonken. Onder de slaven
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van mevrouw Van Balen was hij 't, die het meest op de genegenheid van zijn
meesteres mocht bogen. Hij was een goedhartige, trouwe slaaf van het ras der
Cromantins, die toen veel in de kolonie ingevoerd werden en zeer gezocht waren,
daar zij tot de beste veldarbeiders behoorden.
Kwakoe was een korte, fors gebouwde en stevig gespierde neger met een rond
gelaat, diepzwart van kleur, met heldere, levendige ogen, een welgevormde neus
en tamelijk dunne lippen. Ter weerzijden van het hoofd had hij drie insnijdingen in
de slapen, die als ras-teken moesten beschouwd worden. Hij was naar schatting
negentien jaren oud en als kind uit Afrika naar Suriname over gekomen met zijn
moeder, die tot veldarbeid op de plantage van mevrouw Van Balen werd gebruikt,
terwijl hij in de stad voor de bediening van het zoontje van zijn meester bestemd
was.
Sedert geruime tijd was hij met Lodrika in kennis geraakt, die evenals hij tot de
Cromantins behoorde, waardoor zij zich meer aan elkaar gehecht voelden. Hij had
zich met de hoop gevleid, dat zijn meesteres wel in zijn vereniging met Lodrika zou
bewilligen, omdat, nu zij beiden in de stad verbleven, geen beletsel daartegen meer
bestond. Op de plantages vonden zulke verenigingen zelfs plaats tussen slaven
van verschillende meesters, met dien verstande nochtans, dat de kinderen uit zulke
verenigingen geboren het eigendom waren van de meester der moeder. Het ligt
voor de hand, dat de meester, maar vooral de meesteressen der slaven, het eerste
woord in deze te zeggen hadden en van hun goeddunken alles afhing. Die deden
zich dan vooral gelden, wanneer het een vereniging betrof van slaven van
verschillende meesters. Gaven dikwijls de naijver en de menigvuldige veten, die er
tussen de directeurs of administrateurs der verschillende plantages bestonden,
aanleiding tot verzet tegen een verbintenis van hun slaaf met een slavin van een
ander ‘effect’, - de wrede behandeling der slaven deed deze dikwijls afzien van een
vereniging met een slavin van hun eigen meester, teneinde hun kinderen niet te
onderwerpen aan de harde behandeling, die zij zelf ondergingen. Toch wisten de
slaven ook zulke vereniging tegen de wil van hun meesters te sluiten. Was het op
de plantages al reeds ondoenlijk de handelingen der slaven zó na te gaan, dat er
geen ongewenste verenigingen plaats vonden - in de stad was dit bij de grote vrijheid,
die er de slaven genoten, vrijwel onmogelijk. Indien echter de meester of meesteres
het bemerkte, waren niet alléén zware lijfkastijding, maar ook verbanning naar een
afgelegen plantage de gewone straf der schuldigen.
Kwakoe wist dit alles maar al te wel en hij had met de uiterste zorg zijn
genegenheid voor Lodrika verborgen voor zijn meesteres. Intussen vleide hij zich
met de hoop eenmaal haar toestemming te zullen bekomen en trachtte door vlijt en
trouw zich hoe langer hoe meer van de gunst zijner meesteres te verzekeren. Zij
had hem dan ook buitengewoon lief gekregen en zou niet graag zijn dienst bij haar
kind willen ontberen. De naijver echter, die er tussen de beide Doe-gezelschappen
Falsi Lobi en Misgeene, meer bepaaldelijk nog de openlijke vete, die tussen de
beide sisi's ontstaan was, deed thans de schoonste droom van zijn leven in rook
opgaan. Want nu zou zijn meesteres haar toestemming niet geven tot een vereniging
met de slavin van haar mededingster, terwijl deze op haar beurt zich beslist tegen
een vereniging van Lodrika met de slaaf van haar tegenstandster zou verzetten.
De schitterende afloop van de Doe, de bespotting, waaraan Caró had
blootgestaan, de ergernis en de wrevel, die dit alles bij zijn meesteres verwekt had,
dit alles stemde hem daarom diep treurig. Met de armen op de knieën ondersteunde
hij het hoofd, waarin allerlei gedachten en voorstellingen van het verleden en de
sombere toekomst elkaar verdrongen. Nu en dan loosde hij een diepe zucht. Strak
tuurde hij voor zich uit als tekenden zich op het witte schelpzand der binnenplaats
de beelden af, waarmede zijn geest zich thans bezig hield.
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Terwijl hij zo zat te mijmeren, kwam Akoeba voorbij; een blik op hem werpend,
vroeg zij: ‘Wat zit je daar te treuren, Kwakoe? Wat scheelt je?’
Kwakoe schrok bij deze onverwachte aanspreking op, doch herstelde zich spoedig:
‘Mij scheelt niets, Ma Akoeba.’
‘Waarom ween je dan?’ vroeg zij, toen zij zag dat hij een traan wegpinkte.
‘Och, ik heb wat buikpijn’, hernam hij om zich met een leugen aan de netelige
vraag van Akoeba te onttrekken.
‘Wel, als je buikpijn hebt dan moet je castorolie (ricinusolie, het algemeen
geneesmiddel) innemen. Ik zal misi dadelijk wat voor je vragen’, vervolgde zij half
plagend, omdat zij niet aan zijn ziekte geloofde.
‘Laat het maar’, hervatte Kwakoe toen zij zich verwijderde. ‘Het zal wel overgaan.’
Akoeba keerde weer terug. ‘Kwakoe’, riep zij verrast uit. ‘Ik zou het haast vergeten
zijn. Ik had je wat te zeggen.’
‘En wat zou dat wel wezen?’ vroeg Kwakoe lusteloos.
‘Misi heeft werk voor jou vanavond’, begon Akoeba gewichtig en de indruk van
haar woorden op zijn gelaat bespiedend, sprak zij verder: ‘Je weet, wat Lodrika’...
Kwakoe schrok onwillekeurig bij het horen van die naam. Hij zeide echter niets en
trachtte zelfs zijn ontroering voor Akoeba te verbergen. Deze had haar echter zeer
goed bemerkt, doch schreef die aan andere oorzaken toe. ‘Ja, het geldt Lodrika’,
vervolgde ze met nadruk, ‘die Caró zo bespot heeft; wij moeten het haar betaald
zetten.’ Kwakoe zag verrast op, wat Akoeba de zekerheid gaf, dat hij in haar plannen
belang begon te stellen. ‘Vanavond’, ging zij langzaam voort, ‘na afloop van de Doe
zullen we haar naar een eenzame plaats lokken en onze wraak aan haar koelen.’
‘En hoe zullen we dat doen?’ vroeg Kwakoe na enige ogenblikken in onzekerheid.
‘Minerva hiernaast zal na afloop van de Doe een boodschap aan Lodrika brengen,
dat haar moeder doodziek in de stad is gebracht naar het huis van haar meesteres
aan de Waterkant, en dat zij uitdrukkelijk verlangt Lodrika te zien alvorens te sterven.’
Kwakoe had ademloos en met opengespalkte ogen naar Akoeba zitten te luisteren
en omdat ze niet voortging, vroeg hij met drift: ‘Maar wat dan?’
‘Op de hoogte van de winkel van masra Jacobson moet jij haar met Jasmijn
aangrijpen, Bebé en Cupido zullen haar daar eveneens opwachten en die zullen
wel het verdere werk doen, terwijl ik zelf een handje zal meehelpen.’
‘Ik?’ vroeg Kwakoe ten hoogst verwonderd.
‘Ja, gij’, zeide Akoeba, zijn aarzeling niet begrijpend. ‘Ben je voor iets bang? Misi’,
ging zij geruststellend voort, ‘weet er alles van en heeft het plan en uw deelneming
aan de uitvoering daarvan goedgekeurd.’
‘Maar als de patrouille ons dan oppakt?’ hervatte Kwakoe langzaam, als moest
hij zich bij ieder woord bedenken.
‘Wat geef ik om de patrouille’, snauwde Akoeba ontevreden over Kwakoe's
aarzeling.
‘En als de anderen haar vergezellen, wat dan?’ vroeg hij nogmaals.
‘Denk je, dat al de leden van Misgeene haar zullen vergezellen?’ beet zij hem
toe, geraakt over zijn bedachtzame opmerking.
‘Nu, mij goed’, zeide Kwakoe opeens beslist, terwijl zich een plan aan zijn geest
voordeed. ‘Maar, hoe laat moeten wij er wezen?’
‘Niet later dan acht uur, jerba!’ hernam Akoeba nu zachter door zijn
bereidwilligheid gestemd. ‘Ik ga weer heen om eens naar Caró om te zien’, besloot
zij.
Kwakoe dacht nog eens goed na over hetgeen de oude voorgesteld had en
besloot zo spoedig mogelijk Lodrika van het tegen haar gesmeed plan in kennis te
stellen. Met dit denkbeeld vervuld, werd zijn gemoed een weinig verlicht en vol
ongeduld zon hij op een middel om naar Lodrika te kunnen gaan, toen hij zijn
meesteres hoorde roepen.
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‘Kwakoe, kom eens gauw hier!’ Hij liep dadelijk naar haar toe en vroeg: ‘Wat is
er van uw dienst, misi?’
‘Hier heb je geld’, zeide deze. ‘Ga gauw naar de markt een kip voor mij kopen. Ik
zal Caró vandaag wat versterkends geven.’ Kwakoe ging blijde heen, doch in plaats
van naar de markt op de Oude Oranjetuin, begaf hij zich naar de tweede daartoe
aangewezen plaats ‘het kruis van de Keizerstraat, Klipsteen- en Dominéstraat’.
(Publicatie van 1781.) Hier heerste een grote drukte, en een levendig gesprek werd
er gevoerd over de schitterende Doe-partij van Misgeene. Vooral de twist tussen
Caró en Lodrika was het onderwerp van alle gesprekken, daar men begreep, dat
de sisi's de partij van haar meest bevoorrechte slavinnen trokken. Enige van de
gezangen werden herhaald, ook het spotlied op Caró en dat met tergende vrolijkheid,
waarmede de lagere bevolking steeds zo onredelijk partij kiest voor de sterke.
Kwakoe vond spoedig wat hij zocht en liep toen vlug naar het huis van mevrouw
Bouman. Op het erf zag hij een slavin en vroeg haar naar Lodrika, aan wie hij een
dringende boodschap had af te geven.
‘Ik geloof, dat zij slaapt, want zij was vannacht erg vermoeid’, antwoordde de
slavin, terwijl zij met haar arbeid ophield. ‘Doch wat voor een boodschap is het?’
vroeg zij, terwijl zij Kwakoe, die zij niet scheen te kennen, aandachtig opnam.
‘Ik wens het haar persoonlijk mede te delen’, verontschuldigde zich deze.
‘Oh!’ zei de andere ontevreden. ‘Wel, ga dan naar haar toe; zij woont ginds in de
laatste kamer.’
‘Grantangi, mi sisa, hartelijk dank’, zeide Kwakoe. Bij de woning gekomen
waarvan de deur op een kier stond, aarzelde hij een ogenblik Lodrika te wekken.
Doch het gewicht der tijding, die hij haar mede te delen had, deed hem zijn aarzeling
overwinnen en hij riep met enige verheffing van de stem: ‘Lodrika! Lodrika!’
‘Wie roept mij daar?’ vroeg zij ontevreden.
‘Ik ben het, Kwakoe!’
‘Kwakoe?’ riep Lodrika verrast uit, terwijl zij opstond en de deur voor hem opende.
‘Zo, Kwakoe, wat kom je hier doen?’
‘Ik heb je wat mede te delen’, zei hij verlegen. Lodrika aarzelde verder te vragen,
doch zei slechts: ‘Kom dan maar binnen, baja.’ (Ba of baja is eigenlijk broeder,
doch wordt in de betekenis van maat gebruikt.)
‘Lodrika’, begon Kwakoe, nadat hij de kip met de poten aan elkaar gebonden
voor de deur gelegd had en binnen getreden was, ‘je weet, ik houd heel veel van
je.’ Het meisje zeide niets doch keek verlegen vóór zich. ‘Daarom ben ik hierheen
gekomen om je te waarschuwen.’
‘Mij waarschuwen?’ vroeg Lodrika verwonderd. ‘En waarvoor?’
‘Je weet dat mijn sisi erg op jou gebeten is ter wille van Caró, die vannacht zelfs
ziek geworden is.’
‘Heeft zij zich zó moeten verbijten?’ vroeg Lodrika met trots welbehagen.
‘Ja, doch dat willen ze je betaald zetten’, hernam Kwakoe.
‘Wat? Mij dat betaald zetten?’ riep Lodrika wrevelig uit, het hoofd trots in de nek
werpend. ‘Wat zou die gemene negermeid mij kunnen doen? Ik geef niets om haar’,
besloot zij verachtelijk.
‘En toch heeft men plannen om je vanavond te mishandelen.’
‘Mij? Vannacht nog?’ vroeg Lodrika getergd en ongelovig.
‘Zoals ik je zeg’, bevestigde Kwakoe. Hierop verhaalde hij alles wat hij van het
plan van Akoeba wist. Lodrika had met gespannen aandacht toegeluisterd.
‘Die gemene, sakka-sakka ningre, dat uitvaagsel van een negerin!’ barstte zij
los. ‘Willen zij mij slaan? Mij mishandelen?... Hartelijk dank, Kwakoe, dat je mij
gewaarschuwd hebt! We zullen ze weten te ontvangen!’ riep zij lachend uit.
‘Maar, mi sisa, laat niemand weten dat ik je iets verteld heb’, bad hij dringend.
‘Vrees niet’, stelde Lodrika hem gerust. ‘Er zal niets van uitlekken, dat je mij
gewaarschuwd hebt.’

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

‘Adjossi dan, Lodrika’, besloot Kwakoe.
‘Adjossi, ba! Hartelijk dank hoor!’ voegde zij er bij met een dankbare blik, die
Kwakoe geheel gelukkig deed heengaan.
Lodrika spoedde zich ogenblikkelijk naar het woonhuis van haar misi, om haar
van het gehoorde in kennis te stellen. ‘Misi’, zeide zij, toen ze na bekomen verlof
boven in haar slaapkamer gekomen was, ‘men wil mij strikken spannen deze avond.’
‘Hoezo?’ vroeg haar meesteres verrast.
‘Men wil mij na afloop van de Doe op een eenzame plaats lokken en daar
afranselen.’
‘Wat hoor ik daar?’ riep mevrouw Bouman driftig uit, terwijl zij zich van haar bed
oprichtte om het gesprek beter te kunnen volgen. ‘Wie zou mijn slaven durven
afranselen?’ vroeg zij bits.
‘Zoals ik gehoord heb’, begon Lodrika, ‘zou Ma Akoeba van mevrouw Van Balen
het plan daartoe hebben.’
‘Wat, die ellendige negerin?’ riep mevrouw Bouman met hartstocht uit. Zij zette
zich op een stoel neer en vroeg, terwijl Lodrika bij haar op de grond plaats nam:
‘Maar wie heeft je dat toch verteld?’ Lodrika was niet op deze vraag voorbereid,
maar antwoordde toch dadelijk: ‘Een vriendin heeft het mij vanmorgen verteld.’
‘Maar ben je er dan wel zeker van, dat men je niet belogen heeft?’
‘Neen, misi, zij weet het zeker’, zeide Lodrika beslist. ‘Die het mij verteld heeft, is
er heel zeker van. Zij heeft het met haar eigen oren gehoord.’
‘Nu, weet je ook of de sisi er in betrokken is?’ vroeg haar meesteres. ‘Oh’, ging
zij voort, ‘hoe kan ik nog zo iets vragen? Het plan is van de sisi zelf uitgegaan en
zij laat het slechts door haar slaven uitvoeren. Maar wacht even!’ riep zij uit, zich
meer en meer opwindend. ‘Zij zal weten met wie zij te doen heeft! Weet je wat,
Lodrika! Roep al de slaven bij elkaar tegen twaalf uur; ik zal hen wel zeggen, wat
zij te doen hebben. Maar ga nu nog wat rusten, of blijf maar hier’, verbeterde zij,
terwijl zij zich weer op haar bed legde en Lodrika op de grond een plaats op een
slaapmat aanwees.

Hoofdstuk V
Trobi
Zoals de pikienmama 's morgens aan allen had medegedeeld, zou men 's middags
om vijf uur weer met de dans beginnen. Even over tweeën kon men, ondanks de
hitte, de slavinnen feestelijk uitgedost langs de voornaamste straten zien flaneren.
Met de armen van het lichaam afgestrekt tengevolge van de stijf gestreken
onderrokken, die haar wel een el van het lijf afstonden, liepen zij voort met de vlakke
hand de voetbewegingen herhalend. Met een eigenaardige heupbeweging wisten
zij bij iedere voetstap een licht slingerende beweging aan haar rokken te geven.
Hier en daar liep men bij vriendinnen en kennissen in, om deze en gene te groeten,
doch meer bepaald met het doel zich te doen bewonderen en te horen prijzen over
het succes van de vorige avond. In alle straten zaten dames die niet minder dan de
slavinnen zich voor de Doe-partijen interesseerden, achter de jaloezieën of voor de
wijd geopende vensters naar de danseressen uit te zien, die op hun weg naar de
plaats der bijeenkomst zouden langs komen. In de voordeur, die ter wille van de
hitte halverwege openstond, zat nog de een of andere dame, op de onontbeerlijke
oranjestok zuigend en kauwend, vol verwachting in de straat te turen. Op de stoepen
zaten en lagen slavinnen in de schaduw van het huis naar het zo aantrekkelijk
schouwspel der voorbijgangsters uren en uren achtereen te staren. Een oude
negerin, met het hoofd van een jongere op haar schoot, was bezig met de uiterste
nauwkeurigheid een onderzoek in loco in te stellen. Nu en dan ontsnapte haar bij
het naderen van een danseres de uitroep: ‘Ke mi masra, och hemel, wat is ze mooi
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gekleed!’ Dit deed de dames half uit het raam gebogen met gerekte halzen naar
het voorwerp harer bewondering uitzien.
‘Wie is zij?’ vroeg men tegelijk.
‘Wel, is het Diana van mevrouw Bouman niet, die daar aankomt?’ hernam de
oude.
‘Is 't mogelijk!’ riep een der dames, die nu meer aandacht aan de komende schonk
dan aan het oranjestokje, dat zij in de mond had, en dat nu zolang achter het oor
werd opgeborgen. ‘Wat is zij netjes gekleed!’ riep zij opgetogen uit. ‘Wat een mooie
gouden ketting! En zie je die broche wel in haar taihede?’
‘Mi mama’, riep de oude weer, ‘wat een overvloed van maka peeri! Soso goutoe,
't is niets dan goud, wat zij aan het lijf heeft!’ Diana was intussen naderbij gekomen
en tevreden over de haar bewonderende blikken, wendde zij zich lachend tot de
dames en met een kossi groette zij elk afzonderlijk met een ‘odi misi’, terwijl deze
allen op haar beurt met een ‘odi Diana’ antwoordden. Hierop groette zij wat vrijer
de op de stoep gezeten slavinnen met een ‘odi mama, odi sisa’, die een ‘odi mi
goedoe, odi sisa, odi Diana’ op haar groet deden volgen.
‘Misi Bouman houdt veel van Diana, hoor’, meende de oude, nadat zij haar in
bewondering tot het einde der straat had nageoogd. ‘O, wat is zij prachtig gekleed!’
ging zij voort. ‘A passa (het overtreft alles)!’ De verschijning van Diana gaf de dames
stof tot een onderhoud over de rijkdom van mevrouw Bouman. Er begon zich juist
een levendige redetwist over dit punt te ontwikkelen. toen de oude slavin op de
stoep: ‘Misi, zie eens wie daar aankomt! Au, a weri, jere!’ (Wat is zij gekleed) En
starogend bleef zij de komende beschouwen. De dames staakten hun gesprek, nu
de nieuwsgierigheid door een nieuw voorwerp werd opgewekt. Een der slavinnen,
die in de aankomende Lodrika herkende, klapte van verbazing in de handen onder
allerlei uitroepen van verwondering, waarna zij de hand op de mond legde als om
de stroom van eindeloze uitroepen wat te stuiten.
‘Mi mama, oooi!’ riep zij opspringend en Lodrika tegemoet gaande uit, en nam
haar met verbaasde blikken van alle kanten op, terwijl zij met grote armbewegingen
haar bewondering te kennen gaf: ‘Keee! Lodrika, wat ben je mooi! Zie eens aan,
wat prachtige seesi! En een zijden tapoe-skien-panji! 't Is zo blauw als de hemel!
Ssssst’, siste zij tussen de tanden als of zij door haar verbazing aan de kook was
gebracht, tot dat zij eindelijk met een opgetogen mondgeluid besloot, alsof zij al dat
moois met een kus vereerde. Lodrika, die bij haar nadering lachend was blijven
staan, genoot van de bewonderende blikken, die haar zowel van de dames als van
de slavinnen ten deel vielen.
‘Ke, mati!’ bad een der dames. ‘Kom eens even hier. Laten wij je eens opnemen,
mi goedoe!’ Lodrika gaf aan de uitnodiging, die haar ijdelheid zozeer streelde,
bereidwillig gehoor. Zij kwam nader tot bij de stoep, waarop de dames zich nu
begaven, terwijl de oudere dames voor het venster gezeten met de kin op de
ellebogen rustend haar gretig starende blikken over alles lieten gaan. Nadat men
haar goed opgenomen, de bovenrok nog een weinigje van achteren opgehaald en
naar genoegen de stof der kleren tussen de vingers onderzocht, de mooie kanten
afzetsels aan het boven het jakje uitstekend hemd en aan de mouwen en zomen
der onder- en bovenrokken geprezen en het prachtige bloedkoralen snoer om haar
hals uitbundig bewonderd had, mocht Lodrika eindelijk heengaan. Met de armen
stijf van het lijf afgehouden, ging zij met zwierige tred henen, een fijn geborduurde
zakdoek in de hand houdend, waarvan zij echter geen gebruik maakte, daar zij zo
nodig buiten het gezicht van haar bewonderaarsters zich het zweet met de stootkant
van een harer onderrokken afdroogde.
De oude negerin loosde een diepe zucht. ‘De jonge meisjes van deze tijden’,
begon zij na van haar verbazing te zijn bekomen, ‘spreiden een weelde ten toon,
die wij, ouderen van dagen, nooit gekend hebben!’ En een blik werpend op haar
schamel paantje, besloot zij met een droevig ‘eh!’ Er was wel reden voor de oude
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om te zuchten over het groot verschil onder haar. Immers, de slavinnen werden bij
gelegenheden als deze met het schoonste en kostbaarste, dat haar meesteressen
bezaten, overladen. De verwaarlozing echter, waarin zij zich bewogen, leverde zo'n
schril contrast op, dat het voor de meer nadenkende toeschouwers pijnlijk moest
zijn. Geen wonder, dat de zo rijk uitgedoste slavinnen zich tot het toppunt van geluk
waanden opgevoerd en vaak alle gedachte aan hun dienstbaarheid schenen
afgeschud te hebben.
De verschijning van Lodrika deed het gesprek der dames vallen op de naijver en
de tweedracht, tussen Lodrika en Caró.
‘Maar die meid heeft ook héél wat pretenties’, zei de oudere dame, ontevreden
over de rijkdom, waarover de jongeren niet uitgeroepen konden komen. ‘'t Is een
schande’, ging zij voort, ‘dat de misi's hun slavinnen verlof geven om elkaar zo te
beledigen en te treiteren en dit nog door haar tegenwoordigheid aanmoedigen.’
‘Dus meent u, tante’, zeide een der jonge dames, ‘dat Lodrika zich maar straffeloos
moest laten tergen?’
‘Och, wat tergen!’ antwoordde de aangesprokene gemelijk. ‘Tergen? Wie heeft
haar getergd? Is dat tergen als men een partij geeft die de anderen van nijd en
jaloersheid doet toornen? Kaba dan, mati (Houd op, beste), met dat te beweren.
En was het dan ook geen tergen, toen Lodrika in een spotlied Caró beschimpte?
Kaba dan (Houd toch op)!’
‘Ja, maar Falsi Lobi had ook een spotlied op Lodrika gemaakt’, zeide een derde.
‘Dat zeg ik ook’, viel haar de eerste bij. ‘Men heeft Lodrika eerst beledigd en nu
zij op haar beurt hetzelfde doet, zou men het euvel duiden?’
‘Goed’, besloot de oudere dame, die toch niet te overtuigen was, ‘zij is in ieder
geval een trotse pronkzieke meid en anders niet...’
‘Zie eens, daar komt de koning aan!’ Allen keken nieuwsgierig en giechelend naar
de ‘koning’, die in zijn met goudpapier beplakt gewaad, blootsvoets en een steek
op, zo potsierlijk mogelijk kwam aanstappen. De oude negerin voelde de rimpels
op haar voorhoofd wijken onder de vrolijke indruk, die de verschijning van de ‘koning’
op haar en de anderen maakte. Deze, genietend van zijn optreden in zulk een
hoog-voornaam ambt, kwam met afgemeten passen en komiek-ernstig gelaat nader.
Niet zodra was hij in haar nabijheid gekomen, of de slavinnen barstten uit: ‘Odi,
koning! Odi, granmasra! Dag, hoogedele heer! Odi, ooo!’ en schaterlachend,
gierend en schreeuwend van pret, vielen zij over elkaar op de stoep.
‘Odi, koning!’ herhaalden de dames, doch minder hard.
‘Odi, koning!’ herhaalden de slavinnen wederom in koor in de luidruchtigste
vrolijkheid, zenuwachtig schuddend en elkaar krampachtig aangrijpend, als om niet
te bezwijmen. De koning bleef staan en ondanks het tierend spotgelach der
slavinnen, waarboven hij zich natuurlijk verheven gevoelde, maakte hij een buiging
voor de dames en streek daarbij een paar malen met de voeten over de grond.
‘Wat ben je mooi, koning!’ riepen zij lachend. De koning lachte heel genadig, doch
achtte het raadzaam geen verdere complimenten meer af te wachten.
De oude slavin lachte hartelijk met de overigen mee. ‘Mi dede! Hemel, zie me
die trappers onder zijn lijf eens aan!’ riep zij de jongeren, die maar niet tot bedaren
schenen te kunnen komen, toe, op de grote platte voeten van de ‘koning’ wijzend.
‘En had hij nog maar een paar “sroepa” aan van zijn meester, mofina (arme)! Zie
de slippen van zijn jas eens, hoe zij van links naar rechts zwiepen. Tjò - tjò’, zeide
zij, met de handen die bewegingen nadoende.
‘Zie je wel’, vroeg een der slavinnen, half stikkend van het lachen, ‘hoe hem die
lange soepjas om het lijf gespannen zit? Je kunt zijn ribben tellen!... ik... ik kan niet
meer!...’ en zij gilde 't uit van 't lachen, terwijl zij over de stoep rolde.
‘San keesi - keesi de doe na bakrahoso’, (Wat doet een aap in het huis van de
blanken) spotte de oude, waarop een geweldig lachen van allen volgde. De ‘koning’
had dit laatste gehoord, nog juist vóór hij de hoek der straat bereikte. Zich enigszins
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omkerend wierp hij een toornige blik op zijn bespotsters en bromde daarbij een
verwensing tussen de tanden. Bij het omslaan van de hoek der straat zag hij Lodrika
naar hem toekomen.
‘Omoe’, zeide deze, ‘ik heb je nog wat te vertellen.’
‘En wat zou dat wel wezen?’ vroeg hij en zette het hoofddeksel, dat hem erg
benauwde, af, waarna hij zich het zweet met de rechterhand van het voorhoofd
veegde.
‘Vanavond na de Doe’, ging Lodrika voort, ‘moet omoe met mij meegaan, want
men wil mij op een eenzame plaats lokken en aanvallen.’
‘Wat zeg je daar?’ riep de koning verbaasd uit met een breed en vorstelijk
armgebaar.
‘Het is, zoals ik zeg’, hernam Lodrika. ‘Misi heeft bevolen, dat al de mannelijke
leden van de Doe vanavond na de dans mij van verre naar huis zullen volgen.’
‘Eh!’ zuchtte de koning bezorgd, daar hij niet graag tot slotnummer van het feest
een vechtpartij zag opgenomen, waarbij zijn koninklijke persoon in 't gedrang zou
moeten komen. Er bleef echter niets anders over dan te gehoorzamen. Hij krabde
zich met de volle hand enige malen spijtig het hoofd, zette het hem benauwende
hoofddeksel weer op en ging heen, doch lang zo goed geluimd niet meer als zo-even.
‘Ik moet nog even hier in de straat bij een kennis wezen’, had Lodrika hem
toegevoegd. Zij ging enige huizen verder een negerpoort door, groette de meesteres
die in de achtergalerij zat en vroeg verlof even bij Cleopatra te mogen gaan.
‘Zij is daar in het eerste huisje’, zeide de dame, een blik van welgevallen op de
net geklede slavin werpend. Lodrika maakte een kossi: ‘Grantangi, misi (Hartelijk
dank, mevrouw’) en ging bij Cleopatra binnen.
‘Ik wacht je al zo lang’, zeide deze, ‘zodat ik begon te menen, dat je niet meer
komen zou.’
‘Volstrekt niet, mati’, viel zij spoedig in. ‘Nu meer dan ooit heb ik het beloofde van
je nodig, want het is nu duidelijk, dat men mij kwaad wil.’ Hierop stelde zij Cleopatra
met enige woorden op de hoogte van hetgeen men met haar wilde doen.
‘Ke, mi Gado!’ (Goede God) kreet deze bedroefd.
‘Wees maar onbezorgd’, hernam Lodrika. ‘We zullen ze wel ontvangen, als zij
komen.’ En na haar het plan van verweer uiteengezet te hebben, voegde zij er aan
toe: ‘Zie je, Cleopatra, ik zou dit alles niet zo goed weten en in de strik gevallen zijn,
als men mij niet was komen waarschuwen.’
‘Maar wie heeft je dat alles dan gezegd?’
‘Wel, een zeker iemand’, antwoordde Lodrika aarzelend.
‘Die jij zeker goed kent’, hernam Cleopatra schalks lachend.
‘Jere, mati (Luister eens). Ik zal 't je wel vertellen, als je mij belooft het aan
niemand over te vertellen.’
‘Ke, mi sisa, och, hoe kun je zo iets van me veronderstellen?’ vroeg Cleopatra
treurig. ‘Aan wie zou ik het ook kunnen vertellen en aldus je in ongelegenheid
brengen, mi goedoe?’
‘Nu dan, goed’, hervatte Lodrika gerustgesteld. ‘Kwakoe van misi Van Balen heeft
't mij gezegd.’
‘Kwakoe?’ vroeg Cleopatra ten hoogste verbaasd. ‘Kwakoe van misi Van Balen?’
herhaalde zij met een bijna schreeuwend accent. ‘Wat hoor ik daar?’
‘Wat meent ge?’ vroeg Lodrika angstig. ‘Waarom verwondert je dat zo?’
‘Omdat ik niet goed begrijp, hoe Kwakoe van misi Van Balen - de vijandin van je
sisi - je dat kan gezegd hebben.’ Lodrika wist of liever wilde niet rechtstreeks op
deze vraag antwoorden en haar genegenheid voor Kwakoe openbaren. ‘En toch
is 't zoals ik je zeg’, hervatte zij na een poosje nagedacht te hebben. ‘Hij weet het
zeker en zal mij niet bedriegen’, en hier werden haar woorden beslister: ‘'t Is zo, hij
zal mij niet bedriegen.’ Deze stellige verzekeringen prikkelden de nieuwsgierigheid
van Cleopatra ten hoogste.
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‘Hoe weet je dat zo stellig?’ drong zij verder aan.
‘Wij zijn reeds lang in kennis met elkaar’, zeide Lodrika ten slotte in het nauw
gebracht. Doch zij voegde er ook aanstonds bij: ‘Je moet het aan niemand zeggen,
hoor! Beloof je me dit?’
‘Niemand zal er een woord van mij over vernemen’, beloofde Cleopatra, ‘maar...
Zie je, mi sisa’, begon zij met enige aarzeling. ‘Ik wil het ook niet voor je verborgen
houden, wat ik gehoord heb. Men heeft mij verteld, dat misi Van Balen zoveel van
Kwakoe houdt, omdat...’
Lodrika, die haar met gespannen aandacht de woorden letterlijk uit de mond keek,
viel haastig in: ‘Waarom houdt zij van hem?’
‘Nu als je 't toch weten wilt’, ging zij nu voort, ‘maar ik heb het niet gezegd, hoor’;
zij wachtte een ogenblik op 'n belofte van geheimhouding van Lodrika. Deze bleef
haar echter roerloos aanzien. ‘Omdat misi Van Balen een vereniging van Caró met...
met Kwakoe op het oog heeft’, bracht zij eindelijk uit.
‘Wat hoor ik?’ riep Lodrika pijnlijk verrast uit en de handen wanhopig wringend,
bleef zij nadenkend op de grond staren. Eindelijk riep zij blijde uit: ‘Kwakoe zal mij
niet bedriegen! Als hij mij niet beminde, zou hij mij dat vanmorgen niet zijn komen
zeggen.’
‘Je hebt gelijk’, viel haar Cleopatra bij.
‘Nu, wat er ook van moge wezen’, besloot Lodrika, ‘vanavond zal ik zien of Kwakoe
't werkelijk goed met mij meent. Maar’, ging zij gehaast voort, ‘ik moet weg! Waar
heb je dat ding dat je mij beloofd hebt?’
‘O, dat is waar ook!’ sprak Cleopatra en vlug nam zij haar pagaal, (vierkante in
elkaar sluitende klerenkorf) die in een hoek der kamer stond en haalde van onder
haar klederen een klein voorwerp voor de dag. Dit bestond uit een klein vierkant
zakje, waarin een zaad ter grootte van een hazelnoot, en dat aan een koord om de
hals gedragen als een onfeilbaar middel gold tegen de ‘ogri-hai’. Lodrika nam
dankbaar het voorwerp van Cleopatra in ontvangst en deed het zich om de hals.
Hierdoor achtte zij zich gevrijwaard tegen de nadelige invloed van jaloerse blikken,
die men die avond op haar zou werpen. Met een verlicht gemoed ging zij nu naar
de plaats van de bijeenkomst.
Hier verdrong zich reeds een grote menigte, waaronder als steeds een rumoerige
drukte heerste. Bij de komst van Lodrika mengde zich onder de uitroepen van
bewondering ook enkele schimpscheuten, die door haar met een verachtelijk gesmak
der lippen (tjoerie) beantwoord werden, terwijl ze het gelaat daarbij half afwendde.
Zij verdween in de tent, waar de meesten reeds bijeengekomen waren en van waar
nu en dan enige slagen op de trom weerklonken als jeukten de spelers de handen.
Eindelijk tegen vijf uur kwam ook de sisi met haar genodigden, en spel en dans
namen onmiddellijk een aanvang.
Het scheen alsof de korte rust, die zij gedurende de dag genoten hadden, de
krachten en stemmen der feestvierenden geheel hersteld had. Meer nog, bij allen
was een overprikkeling merkbaar, die vooral aan de uitbundige lofprijzingen over
de behaalde zege moest toegeschreven worden. Men danste nu, in het bewustzijn
van Misgeenes meerderheid, met een opgewektheid, zoals die zelfs gedurende de
afgelopen nacht niet geheerst had. Tegen betaling van enige centen waren nu veel
meer toeschouwers toegelaten, en onder haar was Akoeba, die onbeweeglijk daar
stond en haar blikken onafgewend op Lodrika gevestigd hield, als wilde zij dezer
vreugde met de gloed van de haat die uit haar ogen straalde, verteren. Lodrika, die
er in het eerst geen erg in had, richtte toevallig de blik naar Akoeba, en bemerkte
haar gloeiende ogen. Zij rilde onwillekeurig onder de indruk van die oogslag. Want
al had zij zich overmoedig tegenover de anderen getoond, toen er gesproken werd
van ‘wisi’, nu het gevaar haar meer van nabij dreigde, voelde zij zich de moed
ontzinken. De vrees, die de mindere mensen voor elkaar koesteren en die voortspruit
uit een veelal meer denkbeeldig dan werkelijk gevaar voor vergiftiging of het
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toezenden van kwade geesten en ziekten, was ook hier oorzaak van Lodrika's angst.
Met de haar eigen lichtzinnigheid herstelde zij zich. Droeg zij niet het middel bij zich,
dat haar voor alles zou vrijwaren? Haar vrees onderdrukkend zei zij bij zichzelve:
‘Uw ogri-hai zal mij toch niet schaden’ en zenuwachtig lachend wierp zij een trotse
blik op Akoeba, nadat zij zich met de hand vergewist had, dat haar talisman nog
om haar hals hing. Zij nam haar zakdoek in de hand, deed zich door een der tjobbo's
ten dans opleiden en op een door haar gegeven teken begon de trokki wederom
te zingen:
Caró, srefi joe weri moni-dress,
en no wanni joe, e-e-eh!

Onder het publiek ging een afkeurend gemompel op dat echter overstemd werd
door het hels geluid der spelers en der trommen en het onstuimig enthousiasme,
waarmede het lied in koor herhaald werd, vergezeld van het oorverdovend geraas
der sakka's. En al meer en meer steeg de geestdrift, het gezang werd krijsender,
de dans wilder. Meerderen namen herhaaldelijk aan de dans deel, nu de tijd en
daarmede de vreugde krap was toegemeten. Tegen zes uur werden de lampen
ontstoken en in het feeërieke door de spiegels weerkaatste licht der kaarsen voerden
de danseressen en de ‘heren’ de dans uit. Met het naderen van het einde ging het
tempo al sneller en werd er én van de spelers én van de danseressen én van het
koor al meer en meer gevorderd. Men was als dol van vreugde en de rijkelijk
rondgediende verversingen (de sisi wilde zich nu eens uit ijverzucht op bijzondere
wijze tonen) droegen er het hare toe bij om de brooddronkenheid ten top te doen
stijgen.
Een glans van genoegen vloog over Akoeba's strak gelaat: het was een gunstig
teken voor het welslagen van haar plannen. Zij genoot reeds van de vreugde, die
haar straks zou doorgloeien, als zij Lodrika door het pijnlijke nieuws aan de feestroes
ontrukken zou. En de tijd naderde; weldra zou het acht uur slaan en het nachtschot
een einde maken aan de dans, een einde aan Lodrika's vreugde en een begin aan
haar smart. Te midden van het feestgedruis dreunde het avondschot: men staakte
de dans. Met een drieslag op de trom: boem! boem! boem! stierf het geluid van
deze weg, alleen het koor herhaalde nog 't refrein, en toen was alles stil. Een ogenblik
slechts. Want snel werd de kwakwabangi, het tafeltje, dat als symbool van Misgeene
diende uit elkaar genomen en zorgvuldig in een kist opgeborgen. Men wuifde het
met de zakdoek toe, terwijl men zonder begeleiding echter van de muziek, zong:
Adjossi, Misgeene, adjossi, o-o-oh!
Tra jari wi sa miti baka, e-eh!

Na een langgerekt e-e-eh, waarin al de kracht van de feestvreugde nog trilde,
verstomde het gezang. Nauwelijks heerste er stilte, of aan de ingang der tent baande
een slavin onder een hartverscheurend geweeklaag zich een weg door de menigte:
‘Ke, mi masra o-o-o-o! Ach, goede hemel!...’ En de handen voor het gezicht slaande
als om de uitbarstende smart wat te temperen, riep zij: ‘Lodrika! Lodrika!’ Deze
schrok bij het horen van haar naam, en de blik richtend naar de kant van waar het
geroep kwam, zag zij een slavin, die haar handen op het hoofd legde en haar
droefheid in allerlei geluiden en uitroepen kenaabr maakte.
‘Wat is er?’ vroeg Lodrika angstig.
‘Kom eens hier!’ zei de andere tussen haar uitroepen van smart door. Lodrika
ging naar haar toe, terwijl de anderen en ook de sisi nader kwamen om te vernemen,
wat er gaande was.
‘Ke mi sisa’, begon zij, ‘ontstel je niet. Uw moeder is daareven doodziek in de
stad gebracht en zij verlangt je te spreken voor...’ Lodrika had nog niet alles gehoord,
of zij schreeuwde het uit van smart. Er heerste een grote opschudding, waarbij men
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nog het enkele woord ‘Waterkant’ van de slavin opving. ‘Geef haar wat water te
drinken, want ze is erg geschrokken’, riep men van alle kanten tegelijk, terwijl Lodrika
voortging in allerlei uitroepen van smart aan haar overkropt gemoed lucht te geven
en tranen haar langs het gelaat rolden.
Cleopatra, die van alles op de hoogte was, zocht na de eerste ontroering, die zich
van allen had meester gemaakt, met de ogen naar Akoeba. Maar deze was
verdwenen. Ook de slavin, die de tijding gebracht had, had zich bij de verwarring
eveneens uit de voeten gemaakt. Blijde naderde zij Lodrika en bracht haar fluisterend
van alles op de hoogte.
Alles helderde zich thans op en ook de sisi, die nu het geval begreep, sloeg zich
voor het hoofd met de uitroep: ‘Hoe kon ik toch zo dom wezen?’ Zij bracht allen, die
bij haar waren op de hoogte van de strik, die men Lodrika spande en van de middelen
van verweer, die genomen waren. Lodrika, die zich geheel hersteld had, was toch
uiterst gevoelig over de wijze, waarop men haar in de val trachtte te lokken. Daar
de toeschouwsters reeds lang waren heengegaan, drong zij bij haar meesteres er
op aan te mogen vertrekken. Deze liet haar gaan en vermaande allen, die haar
moesten beschermen, er geducht op in te slaan en de slaven en slavinnen van
mevrouw Van Balen volstrekt niet te sparen.
Men brak dan op. Lodrika ging een eindje alléén vooruit de Gravenstraat,
Klipsteen- en Heerenstraat door, hardop huilend en schreeuwend, teneinde haar
belaagster de zekerheid te geven, dat zij zich in de val liet lokken. Zo snel als ze
konden, sloegen een tiental slaven twee verschillende richtingen in met de opdracht
elkaar in de Watermolenstraat even vóór de Wagestraat (nu Keizerstraat) te
ontmoeten, terwijl een paar anderen haar op de voet volgden. In het nauwe straatje,
dat het Kerkplein met de Watermolenstraat verbond, hadden de slaven van mevrouw
Van Balen besloten Lodrika op te wachten. Kwakoe bevond zich onder het achttal,
dat daar in het donker post gevat had en met bezorgd gemoed wachtte hij de uitslag
af, vast besloten Lodrika tegen elke aanranding te beveiligen. Zijn hart bonsde
hoorbaar in zijn borst, toen hij Lodrika op korte afstand hoorde naderen.
Pas was Lodrika van het Kerkplein het nauwe straatje ingeslagen, of Akoeba
sprong op haar toe met de uitroep: ‘Daar heb ik je, jou gemene meid!’ Nauwelijks
echter had zij dit gezegd of zij viel op de grond, want Kwakoe was te hulp gekomen
en had Akoeba van haar afgeslingerd. Caró, die op het geschreeuw van Akoeba
kwam toegeschoten, werd evneeens door Kwakoe tegen de grond gesmakt, zodat
zij het uitgilde van pijn. Dit deed de slaven, die ter verdediging van Lodrika waren
afgezonden, haastig toeschieten. Akoeba sprong als een tijgerin, wie men haar
prooi ontrukt, woedend op en wilde de aanval hernieuwen. Doch Kwakoe had haar
in de duisternis toch in het oog gehouden en gaf haar een stomp in de zijde, zodat
zij van pijn ineenzonk. Hierop trok hij zich met Lodrika uit de strijd terug, teneinde
met de anderen niet handgemeen te worden. Hij gaf haar aan een der slaven van
mevrouw Bouman over die haar verder naar huis geleidde.
Intussen werd onder geschreeuw en getier in het donker straatje hevig gevochten.
De bewoners van de Watermolenstraat lagen nieuwsgierig uit de ramen te turen.
Enige slaven uit de omliggende huizen kwamen toegelopen, terwijl anderen werden
uitgezonden om te vernemen wat het rumoer te beduiden had. Men vocht echter
dapper door, stompte en sloeg elkaar zo woest mogelijk. Akoeba en Caró, die
beiden opgestaan waren, namen ondanks hun pijn deel aan de strijd. Opeens hoorde
men een gil, gevolgd door de uitroepen: ‘Den kiri hem! Men heeft haar vermoord!’
Snel als de wind stoven allen behalve Akoeba uiteen en zochten een goed
heenkomen.
Men kwam met een lantaarn naderbij en zag Caró op de grond liggen, terwijl haar
het bloed uit neus en mond liep. Akoeba schreeuwde het uit van smart en riep om
hulp. Kwakoe kwam spoedig nader en door enige anderen geholpen droeg hij Caró
in een nabijgelegen huis, waar men alle pogingen aanwendde om haar bij te brengen.
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Zij wist zich niets meer te herinneren, toen zij na een half uur uit haar bezwijming
ontwaakte, dan dat men haar een stomp op de borst had toegebracht; toen was zij
gillend neergezegen.
Mevrouw Van Balen, door haar slaven van de toestand van Caró onderricht, zond
hen terug met een leuningstoel, waarin zij haar naar huis droegen. Enige ogenblikken
later was de stilte in de donkere straat wedergekeerd. In de bovenhuizen ontspon
zich echter een druk gesprek over het meer en meer ruw optreden der
Doe-gezelschappen tegenover elkaar. Men drukte algemeen zijn misnoegen er over
uit, dat zij niet alleen de lust tot weelde en opschik bij de slavinnen wakker riepen,
maar ook tot allerlei uitspattingen aanleiding gaven.

Hoofdstuk VI
Ma kankantrie
De diepste verslagenheid heerste in het huis van mevrouw Van Balen.
Caró die reeds daags te voren van de zenuwen had te lijden gehad, was na de
slag die zij in het gevecht van de afgelopen nacht had opgedaan, ten prooi geweest
aan een hevige zenuwkoorts. Maar dit niet alleen. De overige slaven en slavinnen
waren ook geslagen en gestompt. Ma Akoeba was kreunend van pijn bij haar
gekomen en Kwakoe beweerde een schop ontvangen te hebben, waardoor hij voor
alles ongeschikt was. Eindelijk de mislukking van haar wraakoefening en de
ruchtbaarheid, die aan haar opzet zou gegeven worden, - dit alles had mevrouw
Van Balen van spijt en verdriet geen oog doen luiken. Bovendien was Caró, die zij
bij zich in huis had laten brengen, de ganse nacht onrustig geweest en in wilde
dromen had zich het toneel van het gevecht voor haar herhaald. Akoeba, die
eveneens bij Caró de nacht doorbracht, had én door haar gekreun én door haar
herhaald beklag over de geleden nederlaag het lijden van haar meesteres
vermeerderd en haar de slaap ontnomen. Tegen de morgenstond was zij in slaap
gevallen en ook haar meesteres, door vermoeidheid overmand, viel eindelijk in
slaap, waaruit zij weer spoedig door een benauwde droom ontwaakte. Zij voelde
haar hoofd bonzen, als wilde het uiteen springen, en een hevige hoofdpijn kwelde
haar. Om enige verlichting te zoeken bond zij een witte doek in water en azijn
gedrenkt om de slapen. De handen lusteloos in de schoot geworpen leunde zij op
een canapé met het zieke hoofd tegen het beschot der kamer.
Enige tijd later richtte Akoeba zich geeuwend en met ontelbare uitroepen, die
haar pijn en stramheid moesten vertolken, van de grond op.
‘Koemara, misi’, (goedemorgen, mevrouw) zeide zij, een kossi makend voor
haar meesteres. ‘Hoe gaat het u?’
‘Zeer slecht, Akoeba! Ik heb razende hoofdpijn. De gehele nacht heb ik geen oog
dicht kunnen doen en Caró is ook al die tijd onrustig geweest.’
‘Ke mi misi!’ (ach mevrouw) begon Akoeba weer. ‘Wat is ons overkomen?’ Zij
stokte en een zucht lozend ging zij hoofdschuddend voort: ‘Het is slecht met ons
afgelopen!’ Zij maakte hierop ten teken van droefheid een smakkend geluid met de
mond, niet ongelijk aan dat van een hond als hij water leppert.
‘Spreek er mij niet van, Akoeba’, bad haar meesteres. ‘Ik kan er niet meer van
horen’, herhaalde zij, de armen afwerend tot haar uitgestrekt. Daarna de handen
tegen de slapen drukkend, kreunde zij: ‘Mijn hoofd barst nog van dat pijnlijk geklop!’
‘Poti!’ (Ach) klaagde Akoeba terwijl zij half hinkend, met een ‘e-e-eh! au’ haar
linkerbeen pijnlijk nasleepte en heenging. Nadat zij haar gezicht gewassen en mond
en tanden gereinigd had, was zij eindelijk met een ‘eh!’ klaar. Zij nam nu de
palissadebezem ter hand om haar daaglijks morgenwerk te beginnen en de halve
breedte van de straat voor het huis netjes schoon te vegen.
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In het voorbijgaan stiet zij de deur van Kwakoe zachtjes open, terwijl zij vroeg:
‘Hoe maak jij 't, mi baja?’
Kwakoe zat ontevreden voor zich uit op de grond te turen, de kin op de knieën
gesteund en de armen om de benen geslagen. ‘Ik heb overal pijn’, bromde deze.
‘Ke, baja, sanni miti wi, jere!’ (Daar is ons wat overkomen, hoor) hernam zij,
zich met een pijnlijk gezicht de linkerheup wrijvend, waarop zij zich op de drempel
van Kwakoe's woning liet neervallen. ‘Als 't nu maar geen slechte keer voor ons
neemt!’ mijmerde zij hardop met een bedenkelijk gezicht.
‘Daar ben ik maar wat bang voor’, gaf Kwakoe met bitterheid ten antwoord. ‘Wat
had men ons ook te belasten de slaven van anderen te gaan afranselen?’ vroeg hij
driftig, terwijl hij het hoofd ophief en Akoeba dreigend aanzag. ‘Als men Caró had
doodgeslagen, wiens schuld zou het dan geweest zijn?’
‘Jij hebt niks daarover te oordelen!’ riep Akoeba geraakt uit, terwijl zij verwonderlijk
snel zich oprichtte en Kwakoe met de bezem dreigde. ‘Loekoe boen! Wees
gewaarschuwd, jou kwajongen! Heeft de liefde je soms gek gemaakt?’
‘Dreig mij niet, ninne’, zeide Kwakoe toornig. ‘Houd de bezem zo niet tegen mij
opgeheven.’
‘Wat zeg je daar?’ kreet Akoeba als buiten zichzelve van drift. ‘Zul jij mij willen
terechtwijzen? Mij die je moeder had kunnen zijn?’
‘Libi mi!’ (laat mij met rust) beet Kwakoe zich afwendend haar toe. Akoeba
smakte verachtelijk met haar samengetrokken lippen en met een ontevreden ‘oh!’
ging ze mopperend heen. Met de palissadebezem in de rechterhand en de linkerarm
op de rug, begon zij voorover gebogen de straat vóór het huis van haar meesteres
te vegen.
‘Hij schijnt wel mal te wezen vandaag... Misi schijnt er nog niets van te bemerken,
maar ik heb het al lang gezien... De jongen weet wel wat hij doet’, zei ze met een
tevreden lachje over haar kennis van zijn hart. ‘Caró is zo geliefd bij misi, dat hij wel
alles gedaan zal krijgen, wat hij wil... Au!’ riep zij uit terwijl zij zich oprichtte en de
hand pijnlijk in de zijde legde. ‘Dat staan van eergisterennacht heeft me verschrikkelijk
vermoeid. De lamatiki (de reumatiek) begint mij in de rug te kwellen.’
Na zich wat op de heupen gewreven te hebben wilde zij vooroverbukkend haar
arbeid hervatten, toen haar blik op een voorwerp viel, dat naast de stoep in een
hoekje verborgen lag. ‘San!’ riep zij verschrikt uit, ‘wat zie ik daar! Mi mama, mi
dede! Goede hemel ik besterf 't!’ ging zij voort haar gezicht in allerlei plooien
vertrekkend, waarna zij de rechterhand naar de kin bracht en in stomme verbazing
naar het voorwerp van haar schrik staarde. Een rolletje wit katoen, een paar akanza's
(maisdeeg), enige centen, eieren en twee stukjes krijt lagen daar op een wit bordje
voor haar ogen. Ma Akoeba huiverde en bleef als aan de grond genageld. De
betekenis van hetgeen zij daar zag, was haar niet lang verborgen: ‘Den wanni wisi
mi, men wil mij iets overzenden’, mompelde zij. Om haar, meende zij, was het te
doen, want wilde men de inwonenden treffen, men zou dan alles op de stoep en
niet zoals nu in een verloren hoekje, in 't verborgene gelegd hebben. ‘Goddank!’
riep zij eindelijk verlicht uit. ‘Goddank, dat ik er niets van aangeraakt heb. Was ik er
mede in aanraking gekomen, dan zou ik verloren zijn, maar nu... Doch wat moet ik
er mede aanvangen? Moet ik het laten liggen of zou ik het weggooien. O, neen, dat
in geen geval!’ besloot zij haastig.
Wellicht had zij nog lang besluiteloos er naar staan kijken, als niet uit de negerpoort
van een naburig herenhuis een jeugdige slavin op straat was gekomen en haar
toegeroepen had: ‘Koemara, goedemorgen Ma Akoeba!’
Zij schrok een weinig, maar zich snel omkerend antwoordde zij: ‘Koemara,
Minerva. Hoe gaat 't?’ Doch zonder enig antwoord af te wachten ging zij voort: ‘Zie
je wel, wat men hier heeft neergelegd? Massaningre! Men kan tegenwoordig
nergens meer heengaan of men komt zowat tegen.’
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‘Wat is er ninne?’ vroeg de andere nieuwsgierig, en naderbij tredend zag zij naar
hetgeen de vrees van Akoeba had opgewekt en haar nu ook met huivering vervulde.
‘Wisi!’ mompelde zij zacht.
‘H'm!’ antwoordde Akoeba en loosde een diepe zucht. ‘Men heeft het op mij
gemunt. Welnu, het is goed. Men zal dan ook weten, wie ik ben.’
‘Maar, ninne’, vroeg Minerva plotseling, ‘hoe is 't met Caró? Ik hoor dat ze
gisterenavond half dood bij haar misi is ingedragen.’
‘Zwijg kind. Ik wou wel, dat ik je nooit met de boodschap uitgestuurd had.’
‘Ik nog veel meer, ninne. Ik heb getracht mij zo goed mogelijk te verbergen, maar
ik vrees toch dat de een of ander mij herkend heeft. Maar’, voegde zij aarzelend er
aan toe, ‘ik wist ook niet, dat je zo iets in de zin had.’
‘Welnu’, hervatte Akoeba geruststellend, ‘dan kun je altijd zeggen, dat iemand je
de boodschap gegeven had. Maar mij niet noemen, hoor!’ Minerva ging nu
gerustgesteld heen. Akoeba zette haastig haar arbeid voort, doch zij vermeed
zorgvuldig het schrikaanjagend voorwerp ook maar van verre te genaken. Toen zij
met haar taak gereed was, ging zij naar binnen en vertelde haar meesteres, wat zij
gezien had.
‘Is 't mogelijk!’ riep deze met schrik uit. ‘Begint men ook daarmede? Wisi, zeg je!
En wie wil men dan wisi toezenden?’
‘Wie anders dan mij’, kreet Akoeba in vertwijfeling uit. ‘Waarom anders alles in
een hoekje verborgen, tenzij omdat ik de straat veeg? Maar ik zal ook wel weten,
wat mij te doen staat’, besloot zij met klem, terwijl angst en toorn zich op haar gelaat
aftekenden.
‘Zou men 't misschien niet op Caró bedoeld hebben’, vroeg haar angstige
meesteres, ‘want...’ Een rauwe gil weerklonk door het vertrek. Caró had alles
verstaan en viel van angst en ontzetting in zwijm. Mevrouw Van Balen vloog naar
de kamer, waar Caró was en zag haar in een hevige aanval van zenuwen liggen.
Zij kronkelde en wentelde zich op de grond als worstelend tegen een onzichtbare
macht. De ogen stonden haar strak in het hoofd, en tussen de vast op elkaar
geklemde tanden stond het schuim, terwijl de handen vast aaneengesloten met de
duim ineengedrukt waren. Men droeg water en azijn aan en waste haar het
aangezicht en polsen, maar de aanvallen schenen met het ogenblik toe te nemen.
Opeens sprong zij woest op, en met wild uitpuilende ogen staarde zij in het rond,
dan wierp zij zich met een plof op de grond als door een geheimzinnige macht
neergesmakt, waarop zij weer in allerlei bochten zich kromde en wentelde. Met
ontzetting staarden de beide vrouwen naar het huiveringwekkend schouwspel,
waartegen zij zich volkomen machteloos gevoelden. Mevrouw Van Balen wilde met
een geestrijk vocht Caró tot het bewustzijn brengen, doch nauwelijks had zij zich
over haar heengebogen of daar vloog Caró weer op en wierp haar meesteres op
de grond, zodat deze met het achterhoofd tegen een der posten van de kamer viel.
De slavinnen, op het rumoer toegelopen, gilden het uit van schrik en angst. Enigen
ijlden naar haar meesteres, die met 'n wonde in het achterhoofd bloedend op de
grond lag. Anderen hielden Caró tegen, die de deur uit wilde en zich met de kracht
der wanhoop tegen allen verzette, die het haar wilden beletten. Op het hulpgeroep
der slavinnen kwamen enige slaven toegesneld en in een oogwenk waren ook van
alle kanten de buren nieuwsgierig en medelijdend komen toelopen. Men droeg
mevrouw Van Balen uit Caró's nabijheid weg. Deze, een bezetene gelijk, werd met
de uiterste krachtsinspanning door enige slaven op de grond gehouden. Zij wilden
haar binden, doch op bevel van een heer uit de buurt liet men daarvan af. Trouwens
Caró lag weldra uitgeput en met wild starende ogen en de mond vol schuim. Het
zweet gutste haar langs het voorhoofd en gezicht.
Mevrouw Van Balen was, nadat men de wonde verbonden had, door enige buren
te bed gelegd, en onder die ijverige zorgen kwam zij dan ook spoedig bij. Zij klaagde
over hevige hoofdpijn en verzocht een dokter te laten halen. Toen die na enige tijd
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verscheen, schreef hij haar een kalmerend drankje voor, terwijl hij de hoofdwonde
voor vrij onbeduidend verklaarde. Op verlangen der meesteres bezocht de dokter
ook Caró, die omringd door al de huisslaven daar uitgeput op de grond lag en slechts
bij het door de deur indringend licht zichtbaar was. Het was broeiend heet in die
kamer en de atmosfeer haast ondragelijk.
‘Maar gooi dan toch de vensters open’, riep de dokter hun gebiedend toe.
‘Zij wil uit het venster springen’, riepen allen.
‘'t Doet er niet toe, de vensters open. Het is hier niet uit te houden. Gauw, vooruit!’
Akoeba, die begreep dat tegenstand hier ondoenlijk was, zette ontevreden de
vensters open met het vaste voornemen ze te sluiten, zodra de dokter zou zijn
heengegaan. Deze nam nu de pols van Caró en constateerde een versnelde polsslag
en neiging tot temperatuursverhoging. Hij begreep dadelijk, dat het meisje aan een
hevige zenuwaanval had blootgestaan en vroeg naar de reden daarvan: ‘Is zij wellicht
geschrokken of hevig ontroerd geweest?’
‘Mi no sabi’, (ik weet 't niet) zeide Akoeba met het onschuldigste gezicht. ‘Ik heb
haar zó hier gevonden.’
‘Maar hoe komt uw misi aan die hoofdwonde?’ vroeg hij, om verder verband
tussen de beide gevallen te kennen. Akoeba keek verwonderd op, als kwam zij nu
pas te weten, dat haar meesteres iets overkomen was. Zij schokschouderde eens:
‘Mi no sabi! Wat weten wij, arme slaven, van hetgeen tussen misi en haar
huisbediende voorvalt?’ De geneesheer drong maar niet verder aan, daar hij inzag,
toch niet achter de ware oorzaak der ziekte te zullen komen. Hij gaf slechts zijn
voorschriften omtrent de behandeling der zieke en schreef een volledige rust voor.
Akoeba luisterde aandachtig naar alles, wat er gezegd werd. Nu en dan gaf zij met
een ‘iaaa, Masra’ of ook wel ‘iaaa, mi bakra’ vergezeld van een kossi haar
bereidwilligheid te kennen, zodat de geneesheer hoop koesterde zijn voorschriften
nauwkeurig te zien opgevolgd.
‘Zorg nu goed voor haar, hoor. Zij is wel uiterst zwak, maar met een goede
oppassing kunnen wij haar behouden. Vooral rust en niet veel mensen bij haar
toelaten’, maande hij nog onder het heengaan.
‘Ke, mi Masra, mi Papa, we zullen haar oppassen beter dan onze zuster. Niets
zal haar ontbreken. No frede, (wees onbezorgd) mi Tata, e-e-e-eh!’ riep Akoeba
hem na. Maar nauwelijks was hij vertrokken of daar bromde zij: ‘Wat zou hij er van
weten, wat haar scheelt? En wat zeide hij weer, dat het was?’ vroeg zij.
‘Ik geloof, dat hij sprak van zenuwen’, zeide er een.
‘San? Sinwee?’ (zenuwen)... en na een klappend mondgeluid ten teken van haar
verachting voor zulk een nonsens, herhaalde zij: ‘Sinwee?’ met een zo op het
bespottelijke trekkend accent, dat de anderen er om moesten lachen. ‘Wie heeft
ooit zulke sinwee gezien? Go foe joe! (loop heen) Verdien je geld bij misi, die kan
je genezen. Maar Caró...’ En de daad bij het woord voegend sloot zij de luiken
weder, ontevreden over de bakra, die een zieke in het volle daglicht zou willen laten
liggen. Een slavin, die met het recept voor mevrouw Van Balen uitgestuurd werd,
kwam bij Akoeba om dat van Caró te vragen.
‘Waartoe zou dat dienen’, vroeg zij, ‘het te laten klaarmaken?’
‘Misi wil het hebben, omdat anders Meneer er achter komt en dit tot
onaangenaamheden aanleiding kan geven’, antwoordde de andere.
‘Neem het dan maar’, zeide Akoeba gemelijk; tussen de tanden mompelde zij:
‘Zij zal er toch geen gebruik van maken.’
Na enige uren begon de koorts te stijgen, de zenuwaanval herhaalde zich en
Caró begon weer te ijlen. Dit bevestigde Akoeba in haar vermoedens. ‘Ik had het
wel gedacht’, zei zij voldaan. ‘Den wisi na wenke. (zij hebben het meisje wat
overgezonden) Wat ik gezien heb, was niet voor mij bestemd, maar voor Caró. Nu
zoveel te beter, want dan ben ik er nog om te weten wat er gedaan dient te worden.’
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Zij deelde aan niemand haar plannen mede, doch verzocht slechts aan haar
meesteres, die zich weer een beetje beter begon te gevoelen, verlof die avond uit
te gaan. Deze gaf haar het vereiste permissie-biljet, zonder het welk geen slaaf zich
na het avondschot op straat mocht vertonen.
Na het vallen van de avond begaf Akoeba zich op weg naar Kau-knie, een open
vlakte aan het Wanicapad ter hoogte van de Nieuwe Domineestraat, naar een klein
onogelijk huisje, dat op een open en verwilderd erf lag. Hier woonde Ma Joanna
Kroesanna, om haar grote bekwaamheid in het kaartleggen door haar stamgenoten
ten hoogste geacht en bezocht.
Een treurig gevolg toch van de algehele verwaarlozing der slaven onder godsdienstig
opzicht was het welig tieren van afgodische en bijgelovige praktijken. Wel werden
zij in de openlijke uitoefening der heidense gebruiken die zij uit hun geboortegrond
naar hier hadden overgebracht, door de algemene wetsbepalingen verhinderd, doch
daaraan werd slecht de hand gehouden.
Bij allen heerste het onwrikbaar geloof aan de invloed van kwade geesten, die
als de onmiddellijke oorzaken van alle ziekten en van de dood beschouwd werden,
behalve in geval de dood tengevolge van bloedstorting was ingetreden. Zekere
personen oefenden volgens de slaven een soevereine macht over die geesten uit,
zodat zij hen iemand toezenden, maar hen ook weer het lichaam konden doen
verlaten. Deze lui genoten in de tijd waarvan wij spreken niet alleen het vertrouwen
van hun stamverwanten, doch stonden bij dezen in hoog aanzien.
Het geheimzinnige, dat hun persoon en hun handelingen omgaf, was hiervan de
oorzaak.
Dit bijgeloof, dat diep geworteld was bij allen, werd in de hand gewerkt door de
vele gevallen van vergiftiging, die aan de invloed van kwade geesten werden
toegeschreven. Behalve de afgodendienst hadden de slaven uit Afrika naar hun
nieuw vaderland ook overgebracht de kennis van allerlei middelen om anderen óf
tijdelijk onschadelijk te maken óf voor goed uit de weg te ruimen. Deze middelen,
die op de kennis van schadelijke kruiden en gewassen berustte, verschafte in de
handen van de bonoe's, wisiman of hoe ze heten mochten een geduchte macht,
waardoor zij een hevige schrik onder de slaven voor hun personen en bedrijven
onderhielden.
De vrees, die minder ontwikkelden als van nature eigen is, voor machten wier
werking zij niet kunnen achterhalen, bleef niet tot hen beperkt. Zij werd door de
beter ontwikkelden gedeeld. Een instinctmatige schrik voor de niet doorvorste
kunstgrepen en bijgelovigheden der ‘zoutwaternegers’ (pure Afrikanen) beheerste
ook de overige bevolking. En niet alleen liet men hen ongemoeid in hun bijgelovige
praktijken, doch wat erger was, men gaf er zich ten eigen bate maar al te dikwijls
aan over.
Zo iemand innig van de invloed der kwade geesten overtuigd was, dan voorzeker
Ma Akoeba. Zij was de dochter van een slavin, die algemeen gevreesd was als
bonoeman of afgodspriesteres; daarom had zij steeds een zeker overwicht bezeten
over haar medeslaven, te meer nog daar zij in haar land - zij was van Ashanti afkomst
- in dezelfde hoedanigheid reeds was opgetreden.
Sinds haar jeugd was Akoeba van haar moeder gescheiden, zodat zij niet opgeleid
had kunnen worden in al de geheimen der kunst, waarvan de moeder de bezitster
was. Dit nam niet weg, dat het geloof aan dat alles diep in haar gevestigd was en,
om de moeder, een zekere wijding zelfs voor haar ontvangen had.
Haar grote verering voor de Kankantrie boom, waarvan zij de meest wonderlijke
verhalen kon doen, die het geloof van haar hoorders dikwijls op een zware proef
stelden, was oorzaak, dat zij algemeen Ma Kankantrie genoemd werd. Doch
ondanks haar grote verering voor de boom was zij er zeer gevoelig voor aldus
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genoemd te worden. Het was haar als een bespotting en een ontheiliging van
hetgeen door haar zo hoog geschat werd.
Zij was de ninne (voedster) van mevrouw Van Balen geweest en genoot als
zodanig haar grootste vertrouwen.
Als ijverig lid van het Doe-gezelschap Falsi Lobi, waar zij de taak van pikienmama
vervulde, was zij bovendien nog meer verknocht aan haar meesteres, die er de sisi
van was.
Ma Akoeba was een korte, doch stevig gebouwde negerin, diepzwart van kleur
en met een dik hoofd, waarvan de haren begonnen te grijzen of liever een witgele
kleur aan te nemen. De grote ogen, met hun geelachtig witte en borstelige
wenkbrauwen gaven iets vals aan haar blik. Zij had enige insnijdingen op de wangen,
brede wijdgeopende neusvleugels en een brede mond met dikke lippen. Hoewel
reeds over de zestig, kon zij alles nog goed meedoen en was flink ter been. Daar
Caró, na de dood van haar moeder, als kind reeds bij mevrouw Van Balen in huis
was opgenomen, had Ma Akoeba steeds een grote genegenheid voor haar
gekoesterd en zich als haar tweede moeder betoond.
Bij het huisje van Ma Kroesanna gekomen, liep Akoeba het erf op, dat slechts door
een lichtstraal, die door de half geopende deur naar buiten drong, beschenen werd
en riep: ‘Koeneti, Ma Kroesanna, goedenavond Ma Kroesanna.’
De aangesprokene riep van binnen: ‘Wie wenst mij goedenavond?’ Akoeba trad
binnen en wierp snel een blik in de kleine huiskamer, die slechts spaarzaam door
een spermaceti-kaars op de hals van een fles, verlicht werd. Behalve een oude
tafel, waarop de kaars brandde, zag zij een oude koffer en enige bankjes tegen de
wand. Op een der bankjes zat Ma Kroesanna, een oude negerin, groot van gestalte,
met een grof gerimpeld gelaat, diep liggende loerende ogen en met door ouderdom
geelwit geworden haren. Behalve op haar gezicht had zij nog op schouders, borst
en rug allerlei insnijdingen. Geheel in elkaar gedoken zat zij daar met een paantje
slechts gekleed, terwijl zij de armen over het blote bovenlijf gekruist hield.
‘Ik ben de hulp van Ma Kroesanna komen inroepen’, begon Akoeba.
‘Hm’, gromde de oude als enig antwoord. Akoeba liet zich op een der bankjes
vallen. Zij vertelde de oude alles omtrent de ziekte van Caró en de vermoedelijke
oorzaak daarvan, en werd door deze natuurlijk ook op de hoogte gesteld van de
vete, die er tussen de beide sisi's bestond.
Nadat de oude aandachtig naar het verhaal van Akoeba had geluisterd, stond
zij op en begaf zich naar de aangrenzende kamer, waaruit zij echter weldra
terugkeerde. Akoeba legde op tafel twee gulden - de adviezen van Ma Kroesanna
waren zeer duur tegen die van andere kaartlegsters gerekend - en een
spermaceti-kaars die nu aangestoken werd. Daarna schonk de oude wat water in
een prapi, een diepe zwart-aarden schotel, die zij uit de kamer meegebracht en
van onder met krijt getekend had. Zij plaatste zich nu dwars vóór de tafel, zette de
aarden schotel vóór zich tussen de benen op de grond, en nam een spiegeltje in
de hand, zodat het licht der kaars er in viel.
Hierop begon zij eerst zachtjes, daarna luidop te bidden: ‘Mi Tata, joe jere! Mi
de kali joe, jere!’ En als had zij tevergeefs hem geroepen, klonk het na enige
ogenblikken dringender: ‘Kom dan, mi Tata, mi de kali joe, jere!’ Dan bleef zij
enige minuten in het spiegeltje staren, liet het daarin opgevangen licht in het water
van de schotel vallen en slaakte eindelijk een diepe zucht. Akoeba had met de
meeste aandacht toegeluisterd en al de bewegingen der oude met de ogen gevolgd.
Eindelijk legde Ma Kroesanna het spiegeltje uit de handen en begon: ‘Caró heeft
een vijandin, die haar benijdt en belaagt. Deze heeft zich door middel van een
bonoeman van haar kra meester gemaakt.’
‘Ach, mijn God’, kreet Akoeba met de grootste ontsteltenis. ‘Zou 't waar wezen?’
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‘Zoals ik je zeg’, hervatte Ma Kroesanna, een weinig ontevreden over de twijfel
van Akoeba.
‘Wees niet ontevreden, mijn beste’, bad deze. ‘De smart deed mij zo spreken.
Doch wat moet ik doen?’
‘Men moet haar de kra weer terugbezorgen wil je haar niet zien kwijnen en
sterven’, luidde het antwoord van Ma Kroesanna.
‘Maar tot wie moet ik mij hiertoe wenden?’ vroeg Akoeba.
‘Dat is mannenwerk’, zei Ma Kroesanna beslist.
‘Eh’, begon Akoeba weder, zij begreep dat het nu geld ging kosten. Na een
ogenblik nagedacht te hebben vroeg zij: ‘Zou je mij niet iemand kunnen aanwijzen
voor dat werk?’
De oude was veel te voorzichtig om zich hiermee in te laten, en zei slechts: ‘Neem
maar die je wilt.’
Akoeba stond nu met enige pijnlijke uitroepen op, en na Ma Kroesanna een
‘goedenavond’ toegewenst te hebben, ging zij peinzend naar huis terug.

Hoofdstuk VII
Ta Agossóé
Ma Akoeba was allesbehalve gerustgesteld door de wetenschap, dat Caró haar
kra verloren had.
Algemeen toch was het bijgeloof onder de slaven heersende, dat behalve de ziel
(het levensbeginsel van het lichaam, die de namen droeg van see, somra,) ook
nog een bijgeest, kra (Verkeerdelijk hoort men wel eens zeggen: akra. Het woord
kra is zuiver Afrikaans.) of kla genoemd, het medebezit van het lichaam had. Deze
werd als een beschermgeest beschouwd, wiens betrekking tot de persoon, waarin
hij verbleef, met diens dood eindigde. Deze geest verliet naar willekeur het lichaam,
doch keerde er ook in terug. Gedurende de slaap dwaalde hij overal rond, zodat de
dromen op rekening gesteld werden van de kra en voor niets anders beschouwd
dan voor hetgeen met de kra gedurende de slaap was voorgevallen.
Nu kon door de inwerking van anderen iemand van zijn kra beroofd worden, doch
de beroofde zou dan noodzakelijk ziek worden, kwijnen, sterven. Slechts door de
hulp van de bonoe, de afgodspriester, die met de geestenwereld in betrekking
heette te staan, kon men weer in het bezit gesteld worden van zijn kra. En dit was
nog te meer vereist, daar anders de kra van een ander persoon, gebruik makend
van de afwezigheid van eigen kra, bezit van het lichaam zou kunnen nemen. Het
gevaar was derhalve dubbel, daar de afwezigheid van de kra, op zichzelf reeds
onheilspellend, de altijd dreigende inval van een vreemde kra medebracht.
Hoe meer Akoeba er over nadacht, des te vaster werd haar besluit om een
bonoeman te gaan ondervragen. Onder deze genoot Ta Agossóé een grote
+
vermaardheid onder de slaven. Evenals Ma Kroesanna was ook hij in dezelfde
betrekking werkzaam geweest in zijn geboorteland, vanwaar hij ondanks zijn
gemeenzaamheid met de geesten en de grote macht, die hij gezegd werd over hen
uit te oefenen, als slaaf naar Suriname was overgebracht. Bij de dood van zijn
meester had men hem volgens diens uiterste wil vrijgegeven en nu woonde hij sinds
enige tijd aan de Grote Combéweg.
Akoeba besloot eerst zijn oordeel te gaan inwinnen over de aard der ziekte. Want
alhoewel zij niet aan de verklaring van Ma Kroesanna kon noch wilde twijfelen,
begreep zij toch dat de behandeling van Caró door een bonoeman tamelijk kostbaar
zou worden.
De volgende dag ging zij naar het hutje van Ta Agossóé op Combé, dat half
verscholen achter enige bomen, 'n beetje van de weg af lag.
+
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Ta Agossóé, een oude neger van de stam der Papa's of inboorlingen van
Dahomey, was lang van gestalte, pikzwart van kleur en had een groot aantal
insnijdingen op het voorhoofd en het gezicht. Slechts een lendendoek dekte hem
zoals hij daar nederzat en vrij onverschillig naar Akoeba keek die op hem toekwam
met een mandje op het hoofd, en met een ‘Odi, mi Tata’ hem groette.
‘Odi, mi sisa’, antwoordde hij, terwijl hij bleef kijken naar het mandje, dat Akoeba
van het hoofd op de arm genomen had en waaruit zij een fles dram en wat geld
nam.
‘Zou mijn vader dit van mij gelieven aan te nemen?’ zeide zij, hem alles met een
kossi aanbiedende. Hij nam het onverschillig aan en legde het naast zich op de
grond zonder een woord te spreken. ‘Ik ben bij mijn vader gekomen’, begon Akoeba
weer, ‘om raad te vragen, wat er moet gedaan worden. Een meisje van mijn kennis
is ziek en men heeft mijn gezegd, dat zij haar kra verloren heeft.’
‘Wie heeft dat gezegd?’ vroeg Ta Agossóé.
‘Wè, zo zeggen de mensen.’ Zij wilde hem niet mededelen, dat zij dit van Ma
+
Kroesanna was te weten gekomen. Zij hield een ogenblik op, maar toen Ta
Agossóé niets zeide, vervolgde zij: ‘Ik zou echter willen weten, wat mij nu te doen
staat.’ De oude bleef voor zich heenstaren en bleef zwijgen. ‘Ke, mi tata’, bad
Akoeba smekend, ‘help ons en verlaat ons niet in deze nood. We zullen je betalen,
wees daarover onbezorgd. Haar meesteres is rijk en houdt heel veel van Caró.’ De
oude lachte sluw bij deze laatste woorden, immers kon voor hem het voorval met
Caró niet onbekend gebleven zijn, daar een ieder er over sprak.
‘De kra zal misschien kunnen terugkeren’, zei hij langzaam en als in diep
nadenken.
‘Goddank!’ juichte Akoeba.
‘Ma den moe pai hem’, (dit is de geijkte term en heeft de zin, dat men de geest
door offergaven wederom gunstig moet stemmen) zeide hij.
‘Eh, mofina foe mi’, (och, ik arme) zuchtte Akoeba. ‘Waar zal ik het geld vandaan
halen?’
‘En je zei daareven’, zei de oude sluw, ‘dat haar meesteres rijk is?’
‘Dat is ook zo’, beaamde Akoeba, nu zij zich verraden zag. ‘Maar ik weet niet of
misi 't zal willen. De blanken houden niet van ningre-sanni.’ (negerpraktijken) De
oude, die juist het tegenovergestelde scheen ondervonden te hebben in zijn praktijk,
liet zulk een verachting blijken, dat Akoeba begreep met haar uitvlucht niets bij hem
gewonnen te hebben. ‘Ik weet 't, mijn vader, ik weet 't’, haastte zij zich te zeggen.
‘Grootspraak is 't, anders niets. Ik zal haar wel weten over te halen er voor bij te
dragen.’
‘Waar is het meisje geboren?’ vroeg Ta Agossóé.
‘Op Kroekan, waar haar moeder ook overleden is.’
‘Zo!’ zei de oude vos peinzend, ‘dan zal het nog al moeilijk gaan haar kra terug
te krijgen.’
‘Wat dan te doen?’ vroeg Akoeba wanhopig.
‘Wel, ik kan proberen om de kra terug te brengen, maar terwijl zij op plantage
geboren is, zou het kunnen wezen, dat er meer moet gedaan worden om haar terug
te krijgen.’
‘Ke, mi tata’, hervatte Akoeba, ‘doe alles wat je weet of denkt te moeten doen,
hoor! We zullen je betalen. Misi zal Caró niet aan haar lot overlaten.’
‘Nu goed’, zeide de oude, blij in 't vooruitzicht een klant te krijgen, aan wie hij
goed wat verdienen kon en vast besloten haar niet los te laten alvorens zijn geldzucht
bevredigd te hebben. ‘Ik zal komen...’
‘Moet je dan zelf bij de zieke komen?’ viel hem Akoeba gejaagd in de rede.
‘Hoe wil ik haar anders genezen?’ vroeg de oude op zijn beurt.
+
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‘Maar misi weet er nog niets van, dat ik naar je toe gekomen ben’, gaf zij ten
antwoord. ‘Misschien zou zij niet eens willen.’
‘Als je haar alles uitlegt en er bovendien bijvoegt, dat zij zal genezen, waarom
zou zij het dan niet willen?’
‘Ja, zie je, mi tata, misi heeft gisterenmorgen de dokter bij Caró laten komen.’
‘Iaaaa!’ riep Ta Agossóé huiverig uit.
‘Daarom ben ik wel een beetje bang...’
‘Maar wanneer komt de dokter bij haar?’ vroeg hij, haar plotseling in de rede
vallend.
‘Gewoonlijk in de voormiddag, althans zo is hij gisteren en vandaag gekomen’,
antwoordde Akoeba.
‘Wel, dan zal ik 's avonds komen’, besloot de oude. ‘Dat zal je misi ook liever
hebben, denk ik.’
‘Dat geloof ik’, beaamde Akoeba. ‘Maar’, voegde zij aarzelend er aan toe, ‘ik moet
misi eerst verlof vragen of je komen moogt.’
‘Mij goed’, hervatte de oude. ‘Maar wanneer zal ik komen?’
‘Ik zal je zo spoedig mogelijk een boodschap zenden’, antwoordde Akoeba. ‘Ik
smeek je echter’, ging zij voort, hem vier banknoten (twee gulden) toereikend, ‘dit
al vast van mij te willen aannemen.’
‘H'm!’ bromde de oude ontevreden, ‘vier banknoten!’
‘Wees niet ontevreden, mijn beste, later zul je meer hebben. Wij, arme slavinnen,
bezitten immers geen rijkdommen!’
‘Het zij zo’, gromde de oude. ‘Doch als ik moet komen werken (wrokko), moet ik
meer hebben. Voor minder dan 20 banknoten doe ik het niet.’
‘Ik zal er voor zorgen’, beloofde Akoeba. ‘Misi zal ook wel alles toestaan.
Goedendag, mi tata!’ Hierop ging zij heen.
Thuis vond zij Caró in dezelfde toestand terug: de koorts deed haar ijlen en allerlei
onzin uiten. Mevrouw Van Balen zat in haar nabijheid, het hoofd nog altijd omwonden
met een doek. Zij zag met bezorgdheid naar het lijden van haar meest beminde
slavin.
Toen Akoeba groetend de kamer binnentrad, riep zij deze dadelijk toe: ‘Ik ben
blij, dat je terug bent, Akoeba, want het werd me hier wel een beetje akelig bij Caró.
Zij zegt allerlei rare dingen en kijkt mij nu en dan zo verwilderd aan, dat ik er bang
van word.’
‘Geen wonder, misi’, beaamde deze. ‘Wie zou er niet bang van worden! Ik heb
het sinds gisteren gedacht, maar nu weet ik het zeker.’
‘Wat weet je zeker?’ vroeg haar meesteres nieuwsgierig.
‘Misi zal er toch niet aan willen geloven’, begon zij met sluw overleg. ‘En toch is
't waar; Caró heeft ningre-siki.’ (Onder deze benaming verstaat men ziekten, die
aan de inwerking van kwade geesten worden toegeschreven.)
‘En de dokter zegt...’ Mevrouw Van Balen wilde nog meer inbrengen, doch de
oude voorkwam haar.
‘Val mij niet lastig met die dokter, misi’, viel Akoeba haar snel in de rede, terwijl
zij 'n langgerekte tjoerie van tussen haar opeengedrukte en vooruitstekende lippen
deed horen. ‘Die weet immers niets van ningre-siki? Wij, mensen van ningrekondre
(Afrika) hebben aan onze landaard eigen ziekten, die de blanken niet kennen. En
zo heeft Caró ook ningre-siki en anders niet.’
‘Zou het waarlijk zo zijn?’ vroeg mevrouw. ‘Maar de dokter zei, dat het overspannen
zenuwen waren, die na een tijdje rust wel weer tot bedaren zullen komen.’
Akoeba had nauwelijks toegeluisterd en verachtelijk met de mond smakkend, zei
zij: ‘Sinwee? sinwee? sinwee?’ Het woord telkens met groter aplomb uitsprekend.
‘O zo, is dat sinwee?’ vroeg zij spottend ongelovig. ‘En zou dat door dit geneesmiddel
genezen worden?’ Zij nam het medicijnflesje van de tafel en het witte vocht (een
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oplossing van Brometum calicum) tegen het licht houdend, sprak zij spottend: ‘Het
lijkt wel water uit zijn regenbak!’ Zij rook er eens aan. ‘Mi dede’, riep zij, ‘puur water!
En dat zal nu de sinwee genezen? En dit sabanasanti’, (savannezand) ging zij
voort, de poeders beschouwend, ‘zal haar de verloren gezondheid hergeven!’
‘Wat kunnen wij er anders aan doen, ninne?’ vroeg haar meesteres door de spot
der oude in twijfel gebracht omtrent de uitwerking der geneesmiddelen.
‘Wat te doen!’ riep Akoeba blijde uit, haar meesteres daar te hebben, waar zij
haar wilde. ‘Wat te doen?’ herhaalde zij. ‘Wat anders dan een loekoeman te laten
komen?’
‘Een loekoeman!’ riep mevrouw uit. ‘Ik houd er niet van, die mensen bij mij aan
huis te zien.’
‘Is misi dan bang, dat zij haar kwaad zullen doen?’ vroeg Akoeba spottend. ‘Maar
als misi niet wil, zal er niets gebeuren...’
‘Maar als men er achter kwam, dat ik aan die zaken doe!’ zei zij met een
bedenkelijk gezicht.
‘Misi heeft daaromtrent niets te vrezen’, zei Akoeba geruststellend en vol moed
nu zij terrein begon te winnen. ‘En voor wie zou misi bang moeten wezen?’ vroeg
zij geslepen.
‘Nu ja, juist niet bang’, hervatte haar meesteres ietwat geraakt, ‘maar ik had toch
niet gaarne, dat anderen het wisten. Meneer mag het in geen geval weten’, zei zij
beslist.
‘Misi spreekt juist, alsof de anderen het ook niet doen’, begon Akoeba op
sarcastische toon. ‘Wij negers weten wel beter, wie er zoal tot de loekoeman hun
toevlucht nemen. Is niet laatst nog een voornaam heer bij Ta Agossóé geweest?’
vroeg zij met overmoed. ‘Heeft hij ook geen wiwiriwatra (een bad van kruiden; dit
is een noodzakelijk middel voor alle genezing door die heksenmeesters te verrichten)
gebruikt? Nu was het een blanke en toch liet hij zich door een neger behandelen.’
Mevrouw Van Balen luisterde met gespannen aandacht toe en voelde al meer en
meer haar tegenzin wijken. ‘Heeft meneer P...’, zeide Akoeba zachtjes, als vreesde
zij beluisterd te worden, ‘zich niet laatst nog tot een loekoeman gewend om een
goede betrekking te krijgen? En misi J... dan?’
‘Meen je dat?’ vroeg haar meesteres verbaasd.
‘Ik weet het maar al te goed, dat het zo is’, bevestigde Akoeba 'n weinig knorrig.
‘Waarom onderhoudt hij zo druk vriendschap met die neger? Waarom ontvangt hij
hem zo dikwijls bij zich aan huis en geeft hij hem allerlei geschenken? Gaat hij zelf
niet naar de plantage van die neger?’
‘Hoe weet je dat alles toch, Ma Akoeba?’ vroeg mevrouw Van Balen nieuwsgierig.
‘Heeft hij zelf vroeger geen geneesmiddelen van mij gehad?’ antwoordde zij
ontwijkend.
‘Zo, ken je ook die geneesmiddelen, Ma Akoeba?’ vroeg haar meesteres
belangstellend.
‘Wij allen, ouden van dagen, kennen enige geneesmiddelen’, gaf zij ten antwoord.
‘Wat zou er dikwijls in ziektegevallen van ons geworden zijn, als wij ons niet wisten
te behelpen?’
‘Nu Akoeba, doe maar zoals je wilt’, besloot de meesteres, die zonder
gemoedsbezwaar er in bewilligde haar slavin aan de bijgelovige praktijken te
onderwerpen. Wat bekommerde zij er zich ook over, hoe Caró genezen werd, als
zij haar gezondheid slechts herkreeg en niemand iets van praktijken te horen kreeg,
voor wie zij zich nog meende te moeten schamen. En om te beter nog alle
vermoedens van zich af te wenden, als zou zij haar aan een negerkuur willen
onderwerpen, moest de geneesheer haar onder zijn behandeling houden. Aldus
meende zij voldoening te kunnen geven aan Akoeba, tevens hopende Caró hersteld
te zien, zich voor het oog der wereld te dekken en het verwijt te ontgaan aan
bijgelovige praktijken deel te nemen. Tegen dit laatste echter, dat haar nog in grote
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onrust hield, meende zij zich door de uiterste voorzorgen te moeten behoeden, en
daarom, na een ogenblik nagedacht te hebben, vroeg zij: ‘Maar, Akoeba, er zal
toch niets van uitlekken, nietwaar?’
‘Volstrekt niet, misi’, gaf zij geruststellend ten antwoord. ‘Maar wacht eens! Daar
valt me iets in. Gaat misi vanavond niet uit?’
‘Ik? Akoeba, waarom vraag je dat zo? Ik heb nog hoofdpijn.’
‘Ik wilde u anders het middel aan de hand doen, er u geheel buiten te kunnen
houden.’
‘Je meent, dat als ik uitging, je dat alles buiten mij om zou kunnen doen?’ vroeg
zij.
‘Juist zo, misi’, bevestigde Akoeba.
‘Goed’, besloot zij. ‘Dat is een goed idee van je. Ik zal mevrouw Lommel vanavond
een bezoek brengen. Uitmuntend!’
‘Maar’, begon Akoeba aarzelend weer, ‘misi moet me nog geld geven, want
zonder betaling werkt de loekoeman niet.’
‘En hoeveel moet je dan wel hebben?’
‘Twee stopen dram en... veertig banknoten.’
‘Veertig banknoten!’ riep mevrouw Van Balen verschrikt uit. ‘Da's veel! Kan hij 't
niet voor minder doen?’
‘Misi schijnt niet te weten, dat die soort ziekten veel geld kosten?’ hernam Akoeba.
‘Men betaalt veel meer zelfs. Soms vijftig, zeventig tot honderd banknoten. En om
de waarheid te zeggen, misi’, voegde zij er aan toe, daar haar meesteres een
bedenkelijk gezicht zette, ‘zijn die dokters dan ook zo goedkoop! En dan moet je
nog de apotheker betalen! En bij de loekoeman gaat dat samen.’
‘Nu enfin! Neem stopen dram uit het magazijn en zo meteen zal ik je ook het geld
geven. Maar spreek er met niemand over, hoor!’
‘Met niemand’, beloofde Akoeba geheel voldaan. ‘En daarom moeten de anderen
er ook niet bij wezen. Ik zal zorgen, dat niemand hem ziet komen of gaan.’
‘Best!’ besloot zij, blij haar geweten aldus te hebben kunnen geruststellen, nu zij
er niet bij tegenwoordig zou wezen en alles, alhoewel met haar voorkennis, toch in
haar afwezigheid zou plaats vinden. ‘'t Is toch niet goed’, begon zij bovengekomen
weer tegen zichzelve te spreken, nadat zij de gepolitoerde mahoniekast geopend
en een kleine lade uitgetrokken had. ‘Ik moest die bijgelovigheden bij die negers
niet aanmoedigen... En ook - wie weet? - komt 't uit dat ik er niet alleen de hand in
gehad, maar er zelfs geld voor gegeven heb... De heidense gebruiken passen een
christin ook niet!... Maar die arme Caró... Zij is zo ziek!... Het kan toch zijn zoals
Akoeba zegt... Die slaven hebben allerlei vreemde ziekten uit Afrika medegebracht...
Het zou toch waar kunnen zijn, wat Akoeba zegt!... En toch...’ Opeens verhelderde
haar gelaat en verdween haar bezorgdheid: ‘Als de anderen het ook doen! He, dat
had ik niet gedacht van meneer P... Da's nog wel een “gestudeerde” man! Wat zal
mevrouw Lommel er van opkijken! Maar stil, ik zal mij toch wel een beetje wachten,
als het geen pas geeft, 't haar te zeggen... En mevrouw J..., die zo vroom is! Kijk,
kijk, wie had dat kunnen denken?’ Zij bleef besluiteloos voor de kast staan turen.
‘Och, wat ben ik ook mal!’ zei zij ten slotte. ‘De anderen gaan zelf raad en hulp
vragen... maar ik?... Ik doe 't immers noch voor mijzelf, noch persoonlijk. 't Is toch
maar Akoeba, die dat alles bezorgt?... Neen, ik wil 't niet doen! Ik ben een christin.
Maar wat de slaven doen, dat moeten zij ook zelf maar weten. Ik laat mij niet in met
hun zienswijze en gebruiken!’ Met deze redenering verdween de laatste aarzeling
bij haar. Zij nam een kleine zilveren trommel uit de lade, waarin zij haar gouden
lijfsieraden en ook haar speldengeld borg. ‘Ziezo!’ zeide zij bij zichzelve terwijl zij
de kast weer sloot, ‘hiermede ben ik van de zaak af!’
Zo leverde zij het bewijs, hoe nadelig het slechte voorbeeld van anderen op ons
inwerkt en dat men steeds in grotere fouten van anderen spoedig een
verontschuldiging voor zijn steeds geringer geachte fouten zoekt en vindt.
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‘Akoeba!’ riep mevrouw Van Balen, als brandde haar het geld in de vingers. ‘Kom
eens even hier!’ Deze klom de trap op en nam dankbaar knieknikkend het geld van
haar misi aan.
‘Grantangi, misi, grantangi’, herhaalde zij. ‘Mijn beste dank! Wat hebt ge toch
een medelijdend hart voor uw slaven.’
‘Sst! Spreek er niet over’, bad haar misi. Akoeba lachte tevreden, toen zij de trap
afdaalde en mompelde bij zichzelf: ‘De blanken zeggen wel, dat zij er niets van
geloven, maar jawel! Niet zodra zitten zij in de nood of zij weten de loekoeman
spoedig genoeg te vinden.’
Zij liet nu in de loop van de middag Ta Agossóé door Minerva weten, dat hij om
half acht maar moest komen. Tegen het bepaalde uur sloop Ta Agossóé de
negerpoort in, terwijl mevrouw Van Balen reeds een uur geleden het huis met enige
slaven had verlaten. Op de binnenplaats gekomen stond hij een ogenblik besluiteloos
of hij zich wel aan het hoofdgebouw zou aanmelden. Hij liep er echter een ogenblik
later zachtjes heen en riep: ‘Navoen, misi!’ (Goedenavond, mevrouw)
Akoeba hoorde die groet en riep van uit de binnenkamer: ‘Kom maar binnen!’ Ta
Agossóé trad schuchter rondziende binnen en toen hij slechts Akoeba met de zieke
bij het schijnsel der kaars in de kamer bespeurde, lachte hij tevreden.
Nader toetredend groette hij beiden: ‘Navoen, mi mama! Navoen, mi sisa!’
‘Navoen, mi Tata!’ beantwoordde hem Akoeba. Caró, die met het moede hoofd
op een kussen gesteund, uiterst zwak, doch zonder koorts op een papaja nederlag,
beantwoordde de groet zachtjes met een ‘Odi, omoe’. Zij zag hem verwonderd met
grote ogen aan, daar zij niets van het doel zijner komst wist, omdat Akoeba het
beter geoordeeld had haar hiervan onkundig te laten. Zij wendde dan ook na een
wijl het hoofd af en scheen te willen slapen.
‘Caró!’ riep Akoeba haar toe, ‘Caró, hoor eens, wat ik je te zeggen heb.’ Zij keerde
zich lusteloos om en keek Akoeba vragend aan. ‘Je bent erg ziek’, vervolgde
Akoeba, ‘en ik mag je niet aan je lot overlaten. Ik moet beproeven je de gezondheid
te hergeven.’ Caró scheen het doel van Ta Agossóé's komst nu te begrijpen. ‘Je
hebt ningre-siki, mijn kind’, ging Akoeba op zachte deelnemende toon voort. ‘Maar
Ta Agossóé zal je genezen. Ik heb hem laten komen.’ Caró scheen als in verdoving
haar nauwelijks te verstaan.
‘Zie je wel’, begon nu Ta Agossóé, ‘ik had 't wel gedacht. Zij is lusteloos en als
dood voor alles, wat haarzelf of haar omgeving betreft.’
‘Caró!’ bad Akoeba dringend. ‘Kom, mijn kind, laat je eens aan Ta Agossóé
zien...’
‘Laat haar met rust’, beval deze. ‘Ik moet mij eerst er van overtuigen, dat het
werkelijk het verlies van de kra is die haar zo doet verzwakken. Waar heb je de
dram? Apankra de wiki kra’, (Spiritus wekt de geesten op. Hier én als woordspeling
én als in werkelijke zin bedoeld) ging hij voort, zich tot Akoeba wendend.
‘Hier zijn twee stopen’, zeide deze, terwijl zij het gevraagde uit een hoek der kamer
te voorschijn haalde en op tafel plaatste. Ta Agossóé vroeg vervolgens om een
klein wit aarden kommetje, waarin hij eerst wat dram schonk, enige druppels daarvan
bij de zieke op de grond sprenkelde en het overige heel behagelijk uitdronk. Alvorens
een onderzoek naar de aard der ziekte van Caró in te stellen, wreef hij wat pimba
(kaolien of porseleinaarde) aan duim en wijsvinger der rechterhand en greep dan
de beide oogleden vast, zodat deze wit gekleurd werden.
Door Akoeba geholpen, richtte hij Caró op en liet haar met een paar kussens in
de rug gesteund rechtop zitten, waarbij zij nog door Akoeba vastgehouden werd.
Ta Agossóé plaatste nu het witte kommetje, waarin een paar guldens, een ei, wat
water, ningrekondre-pepre (Amomum granum paradisi) en een stukje krijt lagen,
Caró op het hoofd, waarop hij recht voor haar op de grond gehurkt, begon te vragen:
‘Heeft iemand je wat toegebracht?’ De zieke kon van uitputting nauwelijks opzitten,
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en neigde daarom het hoofd naar Ta Agossóé wat voor hem als een bevestiging
op zijn vraag gold.
‘Dus men heeft je wisi gegeven?’ vroeg hij nog. Het hoofd van Caró buitelde naar
voren, zodat Ta Agossóé op de veiligheid van het kommetje bedacht moest wezen.
‘Hebben ze je kra ontnomen?’ vroeg hij verder. Wederom knikkebolde de zieke.
‘Joe sie!’ (zie je nu wel) riep hij zegepralend uit. ‘Ik heb 't wel gedacht. Maar zal je
kra terugkeren?’ voer hij voort. Er volgde geen buiging van het hoofd, doch Caró
vertoonde veel neiging om te gaan liggen. Akoeba hield haar echter tegen, daar
de reeks van vragen nog niet ten einde was.
‘Mita Tata!’ bad Agossóé smekend. ‘Je moet terugkeren, hoor! Zul je
terugkomen?’ Caró maakte een diepe buiging met het zwakke slappe hoofd, dat
het kommetje er bijna afviel.
‘Eh!’ riep Akoeba, verschrikt dat het breken zou.
‘Het gaat goed zo’, bemoedigde Ta Agossóé. ‘Laat mij maar begaan. - Wil je dan
werkelijk terugkeren, mi tata?’ Er volgde geen buiging van het hoofd. ‘Wee go pai
joe!’ ging hij voort. (We zullen je geven, wat je verlangt.) ‘Zul je terugkeren?’ Caró,
wie alles van uitputting voor de ogen draaide, knikte nu werkelijk met het hoofd.
‘Tangi foe joe, mi tata!’ juichte Ta Agossóé. ‘Wel verplicht, mijn beste vader. Kom
maar weer terug, hoor! Je zou er ook niet uitgegaan zijn, als ze je niet gedwongen
hadden, nietwaar?’ Caró buitelde hier geheel voorover, zodat het kommetje op de
grond viel, maar gelukkig heel bleef.
‘Mi mama!’ riep Akoeba uit, terwijl zij Caró wederom ophielp en het kommetje
aanraakte.
‘Blijf er af’, riep Ta Agossóé haar haastig toe, alsof hij bang was, dat de kra, die
nu in het kommetje zetelde er wederom eens van door mocht gaan. Hij greep
eerbiedig en voorzichtig met beide handen het kommetje aan, alsof het
kraakporselein was, waarna hij opnieuw begon: ‘Wees niet boos, mi tata, wees niet
boos mijn beste. Men deed verkeerd je met geweld te verdrijven uit de plaats, waar
je rechtens zolang woonde...’ Caró kon van vermoeienis niet langer opzitten en zij
viel met een smak ter zijde neder. Het kommetje vloog naar een hoek van het vertrek
en brak in honderd stukjes.
‘Au!’ kreet Akoeba en staarde in stomme smart nu eens naar Caró, dan weer op
de scherven, die door de kamer verspreid lagen. Ook Ta Agossóé was een weinig
onthutst en wist niet goed wat te beginnen. ‘Ik ben niet alléén aan het werk
vanavond’, herstelde hij zich. ‘Elders werkt men mij tegen!’ Hij bleef een poosje in
gedachten verzonken en overlegde bij zichzelf hoe hij de zaak zou aanpakken.
‘Maar wie is het dan toch, die je tegenwerkt?’ waagde Akoeba, toen zij Caró weer
wat recht gelegd had.
‘Dat kan ik zo niet weten’, zei hij ontwijkend, ‘en dat heb je me ook niet gevraagd.
Maar toch, wie zou het anders kunnen doen dan een vijandin van haar? Is zij niet
met iemand in onmin?’ vroeg hij, alsof hij van niets wist.
‘Ja’, antwoordde Akoeba, en nu vertelde zij hem alles wat er sinds zaterdagnacht
was voorgevallen. Ta Agossóé knikte bij dit verhaal tevreden met het hoofd, terwijl
er nu en dan een glimlach speelde om zijn brede mond. Hij had 't wel gedacht, dat
er zo iets in het spel moest wezen! ‘En’, ging Akoeba voort, ‘sinds eergisteren is zij
zo erg geworden, nadat zij gehoord had, dat ik die dingen hier bij de stoep gezien
heb.’
‘Wat heb je hier bij de stoep gezien?’ vroeg Ta Agossóé nieuwsgierig.
‘Wel, een bord met eieren, krijt en katoen.’
‘En waar zijn die dingen nu gebleven?’ vroeg hij.
‘Ze liggen nog in een hoek bij de stoep.’
‘Oh!’ riep Ta Agossóé aangenaam verrast uit, als ging hem nu een groot licht
op. ‘Oooh!’ rekte hij zijn uitroep van verwondering. ‘Liggen die dingen nog bij de
stoep?’ vroeg hij met een emfase, die Akoeba verwonderd tot hem deed opzien.
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‘Iaaaa!’
‘O, dan weet ik 't! Dan heldert het zich op, dat de kra verklaarde niet in de zieke
te willen terugkeren. Het zal mij heel wat moeite kosten haar terug te brengen’,
voegde de oude sluwe vos er bij. ‘Weet je wat? Vanavond kan ik niets meer doen.
Ik zal morgenavond weer terugkomen. Maar kun je haar hier niet uit het huis krijgen?’
‘Dat zal moeilijk gaan’, gaf Akoeba ten antwoord. ‘Men wilde nauwelijks toelaten,
dat je hier kwam.’
‘Dat ken ik’, zeide de oude spottend. ‘Zij wilde niet, maar zij wilde weer wel, is 't
niet?’
‘Na so’, (zo is het ook) beaamde Akoeba. ‘Maar’, ging zij voort, ‘ik zal haar wel
weten te bewegen Caró naar het huisje te laten vervoeren.’
‘Da's goed’, hervatte Ta Agossóé, ‘laat haar dan tegen de avond in een
negerhuisje brengen. Is de tuin groot en omheind?’ vroeg hij opeens.
‘Ja’, antwoordde Akoeba.
‘Mooi zo’, besloot hij. ‘Zorg nu voor een haan of kip, een grote tobbe met water,
en dat er een paar mensen bij de hand zijn om mij te helpen. Vergeet niet haar het
ei te geven, dat in het kommetje gelegen heeft.’
‘Dat is ook stuk gevallen’, bemerkte Akoeba.
‘Geef haar dan dadelijk een ander, maar gekookt en vergeet niet, goed voor alles
te zorgen.’
‘Ik zal voor alles zorgen’, beloofde Akoeba, vast besloten elke tegenstand van
haar meesteres te overwinnen. Ta Agossóé nam nog een goede teug dram uit de
stoop, die hij meenam, en streek met zekere voldoening het geld op, dat op tafel
lag. Met een ‘navoen’ nam hij afscheid van Akoeba.

Hoofdstuk VIII
Kra
Brandend van nieuwsgierigheid omtrent de uitslag van het bezoek van de
loekoeman, keerde mevrouw Van Balen tegen half negen naar huis terug. Haar
nieuwsgierigheid werd nog meer geprikkeld door de gesprekken, die zij met mevrouw
Lommel gevoerd had. Een grote onrust had zich bovendien van haar meester
gemaakt bij het vernemen van de verschillende praatjes, die over haar in de stad
liepen. Niet alleen was de Doe-partij, die mevrouw Bouman gegeven had, het
onderwerp van alle gesprekken, maar men keurde het hogelijk in haar af, dat zij het
er op toegelegd had Lodrika in de val te lokken om haar door haar slaven te doen
afranselen. Mevrouw Bouman had er zelfs ernstig aan gedacht de zaak aan te geven
en een strafrechtelijke vervolging tegen mevrouw Van Balen uit te lokken. Haar
vriendinnen hadden haar echter van dit voornemen teruggebracht door de
overweging, dat mevrouw Van Balen reeds voldoende voor haar overmoed gestraft
was door de ziekte van haar meest geliefde slavin. En voor 't geval de ziekte een
slechte afloop kreeg, vreesde men in allerlei moeilijkheden met het gerecht te
geraken, wanneer de zaak aanhangig werd gemaakt. En dit wilde men bovendien
om een andere reden nog vermijden. De herhaalde twisten, waartoe de Doe-partijen
aanleiding gaven, hadden reeds meermalen de wens doen uiten ze voor goed te
verbieden. Dit nu zouden de sisi's hoogst ongaarne gezien hebben. Ondanks alles
gevoelde mevrouw Bouman zich bovendien wel wat ongerust er over, dat men Caró
zo had geslagen, dat zij er ernstig ziek van was geworden.
Dit alles was mevrouw Van Balen bij haar bezoek aan haar vriendin te weten
gekomen, hetgeen haar stemming niet verbeterde, maar de haat en afkeer tegen
haar mededingster slechts deed toenemen. Zij voelde zich diep gegriefd door de
algemene afkeuring van haar gedrag en de bittere aanmerkingen, die op haar
dwaasheid gemaakt werden.
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Haar vriendin, die zich deelnemend tegenover haar betoonde en haar zeer
genegen bleek te zijn, had van de vertrouwelijkheid, waarin zij tot mevrouw Van
Balen stond en de gemoedsstemming, waarin zij verkeerde, gebruik gemaakt om
haar alles, wat er gesproken werd, over te vertellen. Zij was dan ook nog lang niet
aan het einde van het verhaal der lopende praatjes en geruchten, toen mevrouw
Van Balen met een verkropt gemoed opstond. Fier in haar volle lengte zich
verheffend met minachtend gebaar, maakte zij een einde aan dat gesprek met het
trots gezegde: ‘Ik bekommer er mij volstrekt niet over, hoe mevrouw zus of mevrouw
zo er over denkt. En’, ging zij snibbig voort, ‘mevrouw P... heeft wel recht mij hard
te vallen!... Zij, die zich niet schaamt... doch laat mij er maar het zwijgen toe doen...’
‘Ge maakt me nieuwsgierig’, zei haar vriendin. ‘Is er wat met haar aan de hand?’
‘Laat het maar zijn’, hervatte mevrouw Van Balen wederom plaats nemende.
‘Maar als men wilde, zouden er al heel rare noten gekraakt worden.’
‘Dat is ook zo!’ beaamde haar vriendin, die intussen ongeduldig uitzag naar
hetgeen mevrouw Van Balen voor haar verborgen scheen te willen houden. ‘En
toch als men die mensen hoort spreken’, ging zij voort in de hoop haar verder te
zullen uithoren, ‘zou men denken, dat alles bij hen in orde, bij anderen in de grootste
verwarring is. Het is hier vooral “schijn bedriegt”!’
‘Dat is het juist’, viel mevrouw Van Balen haar bij en in de mening, dat haar vriendin
er meer van wist, aarzelde zij niet langer en ging voort: ‘Daar heb je het geval met
meneer P... Wie zou nu denken, dat hij zich zou inlaten met bijgelovige praktijken
om tot eer en aanzien te komen.’
‘Dat zeg je wel!’ hernam haar vriendin, half zuchtend over zoveel verblindheid en
de schijn aannemend alles te weten.
‘Je weet toch, dat hij laatst die afgoderij neger, Ta Agossóé, om hulp gevraagd
heeft? En nu onderhoudt hij vriendschap met hem. Laatst moet hij zelfs een ander
op plantage bezocht hebben, teneinde zijn gunst te winnen.’
‘Hé’, kreet haar vriendin verrast uit. ‘Dát wist ik niet.’
‘O, ik dacht, dat je het wist’, hernam mevrouw Van Balen een weinig bezorgd, dat
men haar voor de zegsvrouw hiervan zou houden. ‘Nu, dan heb ik je niks gezegd,
hoor!’ voegde zij er haastig aan toe. ‘Het blijft onder ons. Ik wilde er maar alléén op
wijzen, hoe de lui de schijn aannemen niets met al die praktijken te doen te willen
hebben en toch achter de schermen met de slaven knoeien.’
‘Wees onbezorgd’, zeide haar vriendin, haar geruststellend. ‘Vriendinnen mogen
elkaar wel eens wat zeggen, dat nu juist niet voor de buitenwereld bestemd is. Maar
het geval is toch curieus!... En zijn vrouw is zo vroom!’
‘Vroom?’ schimpte mevrouw Van Balen. ‘En zij onderhoudt vriendschap met
mevrouw Bouman, die mij in alles en overal tracht te dwarsbomen? Doch ieder zijn
beurt’, zei zij, zich meer en meer opwindend, nu haar aandacht wederom op haar
tegenstandster was teruggevoerd. ‘'t Is een schande iemand het leven zó ondragelijk
te maken!’
‘Denk er maar niet meer aan’, maande haar vriendin. ‘Doch daar valt me iets in:
zou je niet voor een tijdje naar plantage kunnen gaan?’
‘Dat nooit!’ viel haar mevrouw Van Balen beslist in de rede. ‘Dit stond gelijk, in
hun ogen tenminste, aan een vlucht.’
‘Zo meen ik 't niet’, antwoordde haar vriendin, die begreep schromelijk misgetast
te hebben. ‘Maar ik bedoel, dat ge onder voorwendsel, bijvoorbeeld van de ziekte
van Caró, u op de palntage terugtrok.’
‘Onmogelijk! Men zou gaan menen, dat ik haar aan de behandeling van de dokter
hier in de stad onttrok om haar...’ Zij stokte een ogenblik, als hoorde zij een verwijt
in haar binnenste. ‘Neen’, ging zij na een poosje voort, ‘ik wil de overmoed van
mevrouw Bouman tarten, en tonen haar lasterpraatjes voor niets te achten. Maar
kom’, besloot zij, ‘het wordt tijd, dat ik heenga. Ik groet je hoor! De groeten aan je
man, als hij thuis komt... Maar ik heb je niets gezegd, hoor!’
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‘Nu, wel thuis!’ zei mevrouw Lommel terwijl zij haar de hand drukte ten afscheid.
‘Ik zal het doen, hoor! En vrees niet, dat ik wat vertellen zal!’ Mevrouw Van Balen
ging heen, terwijl haar vriendin, nauwelijks van haar verbazing bekomen, zich vast
voornam toch eens te onderzoeken hoe de vork in de steel zat.
Met haastige schreden vervolgde mevrouw Van Balen haar weg naar huis terug,
onder geleide van enige van haar slaven. Nauwelijks had men de koperen klopper
enige malen op de voordeur doen vallen, of Akoeba kwam haastig uit de
ziekenkamer toegeschoten om de deur voor haar meesteres te openen.
‘Hoe is 't er mee?’ vroeg zij gejaagd bij het binnentreden.
‘Het is nog hetzelfde met haar. De koorts begint weer op te komen.’
‘Hé’, zeide haar meesteres verrast, maar...’ doch zij bedacht zich en zweeg totdat
de haar begeleidende slaven door de negerpoort op de binnenplaats verdwenen
waren, en Akoeba de deur achter haar had gesloten.
‘Is hij er geweest?’ vroeg zij nauw hoorbaar.
‘Ja, misi’, gaf Akoeba ten antwoord. ‘Maar 't is te lang om u alles vanavond nog
te vertellen. Morgen zal ik misi van alles op de hoogte brengen.’
Intussen waren zij de ziekenkamer ingetreden en over Caró heenbuigend, die
daar buiten kennis nederlag, zei mevrouw Van Balen weemoedig haar het voorhoofd
strelend: ‘Poti Caró... Arme meid!’ Zij ging treurig heen, begaan met het lot van haar
lievelinge; Akoeba bleef echter bij haar de nacht doorbrengen.
Tegen alle verwachting in ging deze tamelijk rustig voorbij en het scheen zelfs,
dat de zieke bijna aldoor had geslapen. 's Morgens wakker geworden zag zij
verwonderd naar Akoeba op en vroeg deze, waar zij was?
‘Wel, hier in huis bij je misi’, zeide deze. ‘Weet je dan niet, wat met je sinds
zondagnacht gebeurd is?’
‘Neen’, antwoordde zij, daar zij tengevolge van de hevige koorts, waaraan zij
geleden had, zich slechts flauw iets kon herinneren. Ik ben blij, dacht Akoeba toen
zij dit hoorde, dat ik Ta Agossóé heb geroepen, daar zij die kleine beterschap in
de toestand van Caró aan diens tussenkomst toeschreef.
‘Weet je dan ook niet, dat gisterenavond iemand hier geweest is, om je onder zijn
behandeling te nemen?’ vroeg zij verder. Caró wist er niet veel van. Zij had er slechts
een flauwe voorstelling van, te onbestemd echter om iets dienaangaande te kunnen
mededelen. Dit alles bevestigde Akoeba in de mening dat Ta Agossóé goed gezien
had: de kra had haar door haar heengaan in die ziektetoestand gestort. Nu echter
de tussenkomst van de loekoeman al dadelijk zulke resultaten had opgeleverd,
hoopte zij met grond haar geheel herstel van zijn verdere behandeling. Zij meende
dus én Caró én haar misi met deze hoop te kunnen vleien en van de ingetreden
beterschap tot bereiking van haar oogmerken gebruik te moeten maken.
‘Caró’, zo begon zij weer, na alles bij zichzelf rijpelijk overwogen te hebben, ‘Ta
Agossóé is gisterenavond hier geweest... Ik had hem laten roepen, want na
onderzoek was ik tot de wetenschap gekomen, dat gij ningre-siki hebt. En nu zou
hij vanavond willen terugkomen, maar’, ging zij voort, ‘je kunt hier niet blijven. Je
moet naar je woning terug, want wij ningre-soema (zwarten) doen onze zaken niet
zo graag onder de neus van de blanken, versta je?’ Caró knikte toestemmend. Het
was haar trouwens onverschillig, op welke wijze zij de gezondheid terugbekwam.
‘Welnu’, ging Akoeba voort, ‘dan moet je er bij misi op aandringen naar je woning
te mogen overgebracht worden. Wij zijn dan vrijer in onze bewegingen, daar misi
ook niet alles behoeft te weten.’
‘A boen’, (mij wel) antwoordde Caró met kalme bereidwilligheid.
Enige ogenblikken later trad mevrouw Van Balen de kamer binnen om met de
meeste belangstelling naar Caró's toestand te vernemen.
‘Koemara, misi’, (goedemorgen, mevrouw) zei deze met tamelijk vaste stem,
toen zij haar meesteres de kamer zag binnentreden.
‘Zo, gevoelt ge je wat beter nu?’ vroeg deze blij verrast.
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‘Ja’, hernam Caró. ‘Ik ben nog wel zeer zwak, maar het is me toch alsof ik vrij wat
beter ben nu.’
‘Goddank!’ riep mevrouw Van Balen dankbaar uit. ‘Heb je de medicijnen gebruikt
van de dokter?’ vroeg zij naar het tafeltje gaande, waarop enige flessen stonden,
waarvan er een nog geheel onaangeroerd was.
‘Het geneesmiddel deugt niet, misi’, zeide Akoeba nu haastig, ‘daarom heb ik
het haar maar niet gegeven. Het werd er bovendien maar erger op. Het andere heb
ik weggegooid om de dokter gisteren te doen geloven, dat zij het gebruikt had. Maar’,
ging zij voort, ‘misi ziet nu zelf hoe goed Ta Agossóé haar reeds geholpen heeft.
Merkt misi dat nu ook zelf niet op?’
‘Zou het werkelijk daarvan zijn?’ vroeg deze nog een weinig ongelovig. ‘En
gisterenavond heb je mij gezegd, dat zij 't nog even slecht maakte als te voren.’
‘Dat heb ik ook gezegd, misi’, beaamde Akoeba. ‘Maar Ta Agossóé was pas
klaar, toen u kwam, en’, voegde zij er haastig aan toe, ‘hij heeft gezegd nog te
moeten terugkomen.’
‘Moet hij weer in huis komen?’ riep mevrouw Van Balen ontsteld uit bij de gedachte,
dat het voortdurend gaan en komen van de loekoeman haar in opspraak zou kunnen
brengen.
‘Misi’, begon Akoeba, die de angst van haar meesteres bemerkte en de reden
daarvan wel begreep, ‘ik heb er zelf aan gedacht, dat het niet goed is hem telkens
hier bij u in huis te laten komen. Daarom was het beter, dat Caró naar haar woning
gebracht werd.’
‘Ik laat haar niet gaarne naar haar woning terugvoeren’, antwoordde haar
meesteres. ‘Het maakt zo de indruk, alsof ik mij na al het gebeurde van haar aftrek.
Maar als die man hier moet terugkomen?... Dat heb ik minder graag... En men komt
hier zo spoedig alles te weten! Er blijft niets geheim...’
‘Maar misi’, hervatte Akoeba, ‘ge ziet zelf hoe mooi Caró is bijgekomen. In een
paar dagen is zij beter. Hoe zou men er u dus een verwijt van kunnen maken, dat
ge haar aan haar lot hebt overgelaten?’
‘Ja, dat is waar ook’, meende haar misi. ‘Caró, gevoel jij je zo beter, dat je naar
je woning zou kunnen gaan?’
‘Om er heen te lopen?’ vroeg deze verwonderd, daar zij er de kracht niet toe
gevoelde.
‘Neen, zo meen ik het niet. Ik zal je er wel heen laten dragen. Maar zou het niet
beter voor je zijn hier te blijven?’
‘Kan ik niet even goed in mijn huisje beter worden als hier?’ vroeg zij, de vraag
van haar meesteres ontwijkend beantwoordend.
‘Nu, Akoeba’, besloot deze, ‘doe zoals je wilt. Maar pas er toch goed voor op,
dat men mij met al die bezoeken niet in opspraak brengt. Bovendien’, ging zij als
tot zichzelf sprekende voort, ‘meneer zou terug kunnen komen. Weet je wat’, zei
zij, haar aarzeling plotseling overwinnend, ‘nu het toch moet gebeuren en Caró zich
nu wat beter gevoelt, zal ik haar dadelijk maar laten overbrengen... Kwakoe! Jasmijn!’
riep zij uit het venster tot de beide slaven, die op de binnenplaats stonden, ‘kom
eens hier!’ Toen deze verschenen waren, werden enige kussens tegen de leuning
van een hobbelstoel geplaatst en met verenigde krachten beurden zij Caró daarin.
Hierop werd zij naar haar woning op de plaats overgebracht. Een paar slavinnen
hadden reeds een papaja op de grond en daarop een laken gespreid, en enige
kussens aan het hoofdeinde op elkaar gestapeld. Men tilde Caró nu uit de stoel,
legde haar zachtjes op de grond en dekte haar met een katoenen sprei toe. Akoeba
zag haar wensen vervuld. Nog één zaak bleef haar te regelen over: die van het geld
aan Ta Agossóé voor zijn behandeling te betalen.
‘Ja, misi’, begon Akoeba wederom, toen haar meesteres nog eens alles opnam,
teneinde er zich van te overtuigen, dat de zieke niets zou ontbreken, ‘ik heb nog
vergeten te zeggen, dat ik een kip nodig heb.’
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‘Wilde je een soep voor Caró koken?’ vroeg deze. ‘Mij is het wel: neem er maar
een uit het hok. het zal haar wat kracht geven.’
‘Neen, niet daarvoor juist wilde ik een kip hebben’, antwoordde zij schuchter...
‘Het is nodig... voor iets anders. Maar toch’, voegde zij er haastig bij, ‘zal ik een
blafoe voor haar laten koken. Ik heb nog een mooi stuk gedroogde vis liggen: dat
zal haar kracht geven.’
‘Nu, neem maar, wat je nodig hebt. Maar laat mij er buiten, hoor je? Heb je die
twee stopen dram gisteren ook genomen?’
‘Ja, misi, maar ik heb er nog twee nodig.’
‘Moet Caró dan met dram genezen worden?’ vroeg mevrouw Van Balen
ontevreden.
‘Neen, misi, maar het is om haar in te wrijven’, verzekerde Akoeba, onwillig haar
meesteres nader bekend te maken met het doel waarvoor de drank bestemd was.
‘Dat zal haar goed doen.’
‘Nu, mij goed, neem ze maar. Heb je nog iets nodig?’ vroeg zij willende heengaan.
‘Ja’, hernam Akoeba niet zonder enige vreze, ‘ik zal Ta Agossóé nog moeten
betalen.’
‘Betalen?’ vroeg haar meesteres spijtig. ‘En gisteren heb ik je nog veertig
banknoten gegeven!’
‘Dat was maar de helft van hetgeen Ta Agossóé vroeg’, gaf zij aarzelend ten
antwoord.
‘De hélft maar!’ kreet mevrouw Van Balen ontsteld. ‘Dat zaakje kost me meer dan
ik dacht. Die neger zet ons af, Akoeba... Ik zou hem niets meer geven.’
‘Niets meer geven!’ herhaalde Akoeba. ‘Die man kan ons immers even gemakkelijk
kwaad berokkenen, wanneer wij hem niet betalen, als hij Caró genezen kan. Neen’,
ging Akoeba met nadruk voort, ‘misi moet zo niet spreken. Ningre sabi sanni
toemoesi. Die negers zijn van alle markten thuis, als het er op aankomt iemand
ziekten of onheil te berokkenen...’
‘Ik zal het ontbrekende dan maar bij geven’, zuchtte mevrouw Van Balen. ‘Maar
dan heb ik ook genoeg betaald, zou ik menen.’
‘Meer zal hij ook niet vragen’, bemoedigde Akoeba. ‘Maar de dokter moet niet
meer bij Caró komen. Wij hebben aan Ta Agossóé genoeg. Wat nog te doen met
die bakra?’
‘Welnu dan, mij goed’, besliste haar misi. ‘Ik zal hem bedanken als hij terugkomt.
Het kost mij zo toch ook al geld genoeg.’
‘Juist zo’, bevestigde Akoeba, die haar meesteres wederom tot al haar verlangens
had overgehaald.
‘Ik ga intussen zolang heen’, zei haar misi ten slotte. ‘Ik zal straks wel eens naar
Caró omzien. Tot straks dus.’
‘Tot straks, misi’, herhaalde Akoeba tevreden: zij had nu het terrein geheel alléén.
Kwakoe had met een levendige belangstelling alles gehoord en begrepen. Trouwens,
Akoeba, die er zich vast van overtuigd hield, dat hij Caró beminde, maar nog voor
zijn liefde niet wilde uitkomen, had er geen bezwaar in gevonden in zijn bijzijn alles
te zeggen, wat zij meende, dat hem slechts vreugde kon veroorzaken, nu het de
beterschap van Caró gold.
‘Baja’, zei zij tot hem, toen hij tegen de deurstijl geleund en met het bovenlijf
voorovergebogen de kamer inkeek. ‘Je moet me vanavond helpen, hoor! Ta Agossóé
zal omstreeks zeven uur hier wezen. Ik zal Jasmijn waarschuwen, dat hij bij de hand
is, wanneer wij zijn hulp nodig mochten hebben.’
‘Het is goed’, zeide hij tamelijk onverschillig. ‘Zou ik die hobbelstoel maar weer
niet wegbrengen?’ vroeg hij.
‘Neen, laat hem maar hier blijven. Caró zou er wel eens gebruik van willen maken
en misi zal het wel goed vinden.’ Kwakoe keek nog eens rond en daar er niets meer
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was, dat zijn aandacht kon boeien, ging hij weer aan de arbeid in de nabijheid van
de koeien.
De dag verliep voor Caró tamelijk wel. Zij gevoelde zich wel uiterst zwak en had
niet de minste eetlust getoond, alhoewel Akoeba haar uiterste best had gedaan
haar er toe te brengen iets te gebruiken. Immers, hoe bezwaarlijk het voor Caró ook
was op te zitten, had zij toch, geholpen door een paar anderen, haar de mond en
de tong met grote moeite en zorg gewassen, daar zij van oordeel was, dat de reinheid
van de mond wel van zelf appetijt zou bijbrengen. Nadat men haar derhalve de tong
met een stuk balein afgeschraapt, de tanden gepoetst en de mond met een natte
doek had schoon gemaakt, zette Akoeba haar een kom blafoe voor, waarvan het
hoofdbestanddeel bestond uit een gedroogde snoek met inlandse peper rijkelijk
gekruid. Na heel veel bidden en smeken liet zich Caró enige lepels van dit vocht
ingieten. Zij wilde echter geenszins ten genoegen van Akoeba alles gebruiken,
hetgeen deze als een ongunstig teken beschouwde, omdat een zieke, die niet eten
wil of kan, noodzakelijkerwijze moet sterven.
‘Ke, mi goedoe!’ bad zij, ‘neem nog een beetje. Het zal je krachten
vermeerderen... Wat 'n lekkere blafoe’, mompelde zij vergenoegd tot zichzelf,
teneinde de zieke aan te moedigen. En hierop ook enige lepels daarvan gebruikend,
ging zij voort: ‘Het zijn maar de bonjo's’, (de graten van de vis) terwijl zij enige
graatjes in de mond stak en smakkend-zuigend tussen de tong en verhemelte het
merg(!) er uit trachtte te zuigen. ‘Ik kan je de bonjo's toch niet geven’, herhaalde
zij, als moest zij haar handelwijze goed praten. Hierop wierp zij de graten de hond
toe, die vóór de deur der woning op het smakkend eetgeluid van Akoeba met
gespitste oren een afwachtende houding was komen aannemen. ‘De kokkin heeft
toch een lekkere blafoe gekookt’, zei zij met grote voldoening de kom nog eens aan
de mond zettend en slurpend enige teugen daaruit nemende. ‘Kom dan’, begon zij
weer tot Caró, die nu toch zeker eetlust moest voelen opkomen, terwijl zij nog gauw
een graat tussen vinger en duim uit de blafoe opviste en smakkend-zuigend het
het ‘merg’ er uit haalde. ‘Kom dan, mijn beste, mijn kind’, ging Akoeba met bijna
rusteloos mondgeklak voort en zij wilde Caró wederom een lepelvol ingieten. Zij
zag echter nog juist intijds een bonjo, die zij voor zichzelve met de vinger er uit
pikte. Caró was echter niet meer te bewegen nog iets van de lekkere blafoe te
gebruiken, zodat Akoeba zuchtend over zulk een tegenstand, er nu wat
gemakkelijker bij ging zitten. De kom met de linker- ondersteunend, nam zij met de
rechterhand de stukjes vis en graten er uit, die na lang door haar uitgezogen te zijn,
de hond werden toegeworpen, die ze heel behendig met de bek opving en nu voor
goed deed verdwijnen. Na de kom een paar malen aan de mond gezet en met veel
geraas tot zelfs de laatste druppels er uit geslurpt te hebben, nam zij nog even met
de wijsvinger zeer zorgvuldig de vette rand weg, die zich daar had vastgezet. Heel
behaaglijk likte zij hierop enige malen de vinger af. Welgedaan bleef Akoeba nog
een ogenblik met de kom in de hand zitten. Eindelijk zette zij de kom neder en op
de handen steunende hief zij zich met de onmisbare zuchten en au's van de grond
op.
Mevrouw Van Balen vond Caró enige uren later bij haar bezoek, zeer zwak.
Akoeba was echter van mening, dat zij vrij wat beter was dan daags tevoren zodat
zij met ongeduld de komst van Ta Agossóé verbeidde. Mevrouw Van Balen trachtte
wel nieuwsgierig naar het doel van Ta Agossóé's komst te onderzoeken, doch
Akoeba verklaarde niets naders te kunnen zeggen dan dat zij het grootste
vertrouwen in zijn bekwaamheid stelde. Haar misi deelde haar nu mee, dat de dokter
bij zijn bezoek aan haar naar de toestand van Caró gevraagd en zij hem gezegd
had, dat zij nu mooi beter was. Hij had er wel wat vreemd van opgekeken, doch
daaruit genoegzaam begrepen, dat men van zijn verdere bezoeken ontslagen wenste
te zijn.
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Intussen was Ta Agossóé bezig de voorbereidende werkzaamheden te verrichten.
Tegen vijf uur 's middags ging hij met een schop het bos in over de Sommelsdijckse
kreek. Na zich op een open plek aldaar het aangezicht en de oogleden met pimba
te hebben wit gemaakt, begon hij te graven. Toen hij de humuslaag genoegzaam
verwijderd had, vond hij op een diepte van drie voet mooi zand. Hij nam nu, zich
over het gat heen buigend, wat zand van de bodem en deed het in een door hem
meegebracht wit aarden kommetje. Na zich de pimba van het aangezicht
weggeveegd te hebben, ging hij weer naar zijn huisje terug, teneinde het vallen van
de avond af te wachten, alvorens zich naar de zieke te begeven.
Tegen zeven uur was hij bij de negerpoort van het huis van mevrouw Van Balen,
waar Akoeba hem reeds stond op te wachten.
‘Is alles in orde?’ vroeg Ta Agossóé, toen hij de avondgroet van Akoeba
beantwoord had.
‘Ja’, hernam deze, ‘Caró is thans in haar eigen woning.’
‘Is je misi thuis?’ vroeg hij verder.
‘Ja, maar dat hindert niets’, zei Akoeba geruststellend, ‘ze weet er immers alles
van.’
‘Wè’, hervatte Ta Agossóé zijn aarzeling overwinnend, ‘mij ook goed. We moeten
anders de bakra's niet in onze geheimen inwijden’, voegde hij er vermanend aan
toe.
‘Wees niet bevreesd’, bemoedigde Akoeba, terwijl zij hem voorging naar het
verblijf van Caró. Deze was van zwakte en uitputting in slaap gevallen, terwijl het
klamme zweet haar op het voorhoofd parelde. ‘Caró’, ging zij voort, terwijl zij deze
zachtjes wakker stiet, ‘hoor eens, mi mama: Ta Agossóé is hier. ‘Zij is sinds
gisterenavond vrij wat beter’, vertelde Akoeba aan Ta Agossóé. Caró zag hem met
verbaasde blikken aan, doch zeide niets.
‘Wees onbekommerd, mi sisa’, begon deze. ‘Ge zult wel beter worden. Maar nu
moet ik je gaan wassen en’, voegde hij er aarzelend bij, ‘dat zal hier in huis niet
kunnen geschieden. Men moet je daartoe buiten brengen.’
Akoeba liet aan Caró de tijd niet haar mening over dit voorstel te kennen te geven,
doch liet er dadelijk op volgen: ‘Wel, dat kan heel goed: hier is een hobbelstoel en
ik zal Kwakoe en Jasmijn gaan roepen om haar naar buiten te dragen.’ En de daad
bij het woord voegend ging zij spoedig heen en kwam een ogenblik daarna met
beiden terug. Door dezen geholpen, werd nu Caró in de stoel gezet. Voorafgegaan
door Akoeba, die hun een brandende kaars vooruitdroeg met de hand tegen de
wind beschermd, en gevolgd door Ta Agossóé, gingen zij op diens verlangen naar
de achterzijde van het erf, waar de stoel met Caró onder een tamelijk grote
manjaboom geplaatst werd. Het kommetje, waarin Ta Agossóé die middag wat
zand uit het bos gedaan had, werd door hem aan de voet van de boom geplaatst.
Men bracht een klein zitbankje waarop Caró plaats moest nemen, na door Akoeba
van haar jakje te zijn ontdaan. Een grote tobbe met water werd nog door de beide
slaven aangebracht en in de onmiddellijke nabijheid van Caró geplaatst, die door
Akoeba gesteund moest worden om op te kunnen zitten. Ta Agossóé mengde met
het water enige aromatische kruiden als anijskruid en andere, na ze tevoren tussen
de handen stuk gewreven te hebben. Een haan, met de poten stevig aan elkaar
gebonden, werd eindelijk ook gebracht, zodat nu alles voor de kunstbewerking van
Ta Agossóé gereed was. Deze zag eens even rond en vroeg aan Akoeba: ‘Waar
heb je de dram?’
‘Ke’, riep de oude slavin spijtig uit. ‘Ik heb het geheel en al vergeten. Doch wacht,
ik kom zo terug. Kwakoe’, zeide zij tot deze, ‘houd Caró even voor mij vast.’ Zij ging
snel naar het huis van haar meesteres, doch ontmoette deze op de plaats bij de
keuken; daar zij, nieuwsgierig naar hetgeen Ta Agossóé ging doen, gemeend had
alles ongemerkt te kunnen begluren. Zij geloofde wel niets van al die duivelskunsten,
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zoals zij zei. Een beschaafd mens kan er zich niet mede inlaten... Maar toch wilde
zij wel eens zien wat die negers zo al uitvoeren.
Het was haar dan ook hoogst onaangenaam door Akoeba op die nieuwsgierigheid
betrapt te worden, waarom zij tot deze zei: ‘Hoe is 't met Caró? Ik wilde er eens
heengaan.’
Akoeba weifelde een ogenblik met haar antwoord, doch de toeleg van haar
meesteres radend antwoordde zij: ‘Ta Agossóé is gekomen en ik kwam juist de
twee stopen dram halen.’
‘O, dat is goed. Hier heb je de sleutel van het magazijn’, zei zij haar een sleutel
uit de sleutelbos, die zij bij zich droeg, overreikend. Zij deed als wilde zij weer in
huis terugkeren, doch nauwelijks was Akoeba heengegaan of zij sloop naar de
woning van Caró, vanwaar zij bij het schijnsel der kaars, die Jasmijn in de hand
hield, alles kon zien wat er bij de boom ging gebeuren.
Toen Akoeba de dram gebracht had, nam Ta Agossóé, die zich reeds de
oogleden met pimba had ingewreven, heel behaaglijk enige goede teugen, na de
grond daarmede een weinig te hebben besprenkeld. Hij nam hierop de haan bij de
gebonden poten vast, doopte deze ondanks zijn heftig gespartel in de nabijzijnde
tobbe met water en begon daarmede als met een spons Caró te wassen. Deze rilde
en huiverde niet alleen van het koude water, dat haar langs het bovenlijf stroomde,
maar niet minder van het spartelen van de haan. Ta Agossóé verstond echter zijn
kunst, want ondanks het gespartel van het beest ging hij kalm met wassen door en
doopte daarbij de haan zo diep onder water, dat hij telkenmale half verdronken er
uit gehaald werd. Eindelijk liet het dier dan ook af met spartelen en bij een vernieuwde
onderdompeling was het dood. Doch toen was ook de afwassing volbracht, terwijl
Caró poedelnat op haar bankje zat te rillen en te beven. Men groef een gat aan de
voet van een boom en de haan - immers het offer aan de terugbezorgde kra - werd
hier begraven, daar het offer aan haar bijgeest natuurlijk zo maar niet aan verrotting
kon worden prijsgegeven. Een stokje met een stukje wit katoen als een wimpel werd
op het graf van de haan geplaatst en moest er blijven, tot dat het door weer en regen
zou vergaan: het symbool wellicht van de vrede, die hij door zijn dood de zieke had
aangebracht. Een fles met water werd naast het vlaggetje geplaatst als offergave.
De aarde, tot hiertoe zo zorgvuldig in het kommetje bewaard, werd nu verachtelijk
weggeworpen, daar de teruggebrachte kra wederom bezit van zijn woonplaats had
genomen.
Terwijl Caró met de stoel naar haar woning werd teruggebracht, telde Akoeba
Ta Agossóé, die onder al de bedrijven de stoop met dram niet onaangesproken
had gelaten, in de holle hand twintig banknoten voor, die hij met een zekere
nonchalance in zijn zak borg, waarna hij met de andere stoop dram heenging.
Mevrouw Van Balen had niet zonder bezorgdheid dat zonderlinge bad aan Caró
zien toedienen, doch zij hield zich stil en ging, toen zij bemerkte dat alles afgelopen
was, ongemerkt naar voren terug.
Akoeba ontdeed Caró van haar natte paantjes, deed haar andere daarvoor in de
plaats aan en geholpen door de beide slaven legde zij haar wederom op de grond
ter ruste neer, waar zij roerloos en verstijfd bleef liggen tot de volgende morgen.

Hoofdstuk IX
Ningre-siki
Caró was na de behandeling van Ta Agossóé erger geworden in plaats van enige
beterschap te ondervinden. Ma Akoeba, die met onfeilbare zekerheid van zijn
tussenkomst de heilrijkste gevolgen voor Caró had verwacht, was wel een weinig
in haar vertrouwen geschokt. Zij meende echter de slechte uitslag van zijn pogingen
te moeten toeschrijven aan een dwaling van Ta Agossóé, als zou de oorzaak van
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haar ziekte aan de afwezigheid of de misdadige verwijdering van haar kra moeten
toegeschreven worden. Dat de waterkuur bij de van koorts en uitputting half
stervende zieke noodzakelijk tot een crisis moest leiden, kwam niet eens in haar
op. Immers vorderde de aard der ziekte een dusdanige behandeling en Ta Agossóé
stond, wat de behandeling der ‘negerziekten’ betreft, te hoog in aanzien bij allen,
dan dat bij haar enige reden tot twijfel zou kunnen oprijzen. Erger stond het nochtans
gesteld met haar verantwoordelijkheid tegenover haar meesteres.
Mevrouw Van Balen, die reeds schoorvoetend in de komst van Ta Agossóé had
toegestemd, voelde al haar afkeer voor de kunstgrepen der loekoemans herleven
bij het zien van diens nutteloze pogingen en weet hem ook het verergeren van
Caró's toestand.
‘Die kerel bedriegt mij en jou’, had zij tot Akoeba gezegd. ‘Nu hij zijn geld heeft
opgestreken, kan het hem ook weinig schelen, hoe het verder met de zieke afloopt.’
‘Misi moet zo niet spreken’, zei Akoeba. ‘Kunnen de doktoren dan ook altijd de
zieken genezen? En worden ook zij niet voor hun nutteloze pogingen beloond?’
‘Dat is ook zo’, beaamde haar meesteres. ‘Maar je zult toch wel enig onderscheid
weten te maken tussen de behandeling van iemand, die daarvoor gestudeerd heeft
en het samenstel van 's mensen lichaam kent, en de behandeling van die neger?’
‘Dat alles kan wel waar wezen, misi’, hervatte Akoeba. ‘Maar de zaak staat ook
niet het zelfde voor een blanke en een slaaf. De blanken volgen, en terecht ook, de
geneeswijze van hun land en dit met succes tegenover hun rasgenoten. Doch als
het een slaaf geldt, dan dient deze behandeld te worden volgens de geneeswijze
van zijn geboortegrond. En nu zijn wij allen van Afrika afkomstig. Ziet misi dan niet
in, dat wij een geneeswijze moeten volgen verschillend van die, welke tegenover
blanken dient gevolgd te worden?’
‘Maar, Ma Akoeba’, begon mevrouw Van Balen wederom, ‘wat weet die neger,
die nooit iets geleerd heeft van het menselijk lichaam om iemand te kunnen
genezen?’
‘Wat weet’, vroeg Akoeba op haar beurt niet zonder enige verbittering, ‘wat weet
die dokter uit Holland ook van de ziekten van ningrekondre?’ (Afrika)
‘Maar, Akoeba’, hernam haar meesteres een weinig geraakt door het boud
optreden der slavin tegenover haar, ‘Caró is hier geboren en getogen. Hoe kan zij
aan ningrekondre-ziekte raken?’
‘Misi’, begon Ma Akoeba met een zekere bedeesdheid, die spoedig plaats maakte
voor de vertrouwelijkheid, die haar betrekkingen tot mevrouw Van Balen steeds
kenmerkte, ‘misi, hoor mij eens even aan. Wij inboorlingen van Afrika weten en
geloven voor vast en zeker, dat alle ziekten, die ons treffen, het werk zijn van kwade
geesten, die ons door vijandig gezinde mensen worden toegezonden. Deze geesten
zijn slechts te weerhouden door de offers, die wij hun brengen. Daar arme slaven
niet bij machte zijn, bij gebrek aan geld, de geesten door onze offers geregeld te
bevredigen, wreken zij zich op hen door het toezenden van ziekten. Daar deze ons
worden toegezonden door de wraaklust der geesten, kunnen wij de ziekten slechts
van ons afwenden door hen met offers en geschenken tot verzoening te brengen.
Zó is het geloof, dat ons van ouder tot ouder is toegekomen. Maar niet alléén doen
de geesten ons kwaad tengevolge van onze eigen nalatigheid, maar niet minder
om de beledigingen hun door onze ouders en zelfs grootouders aangedaan. Al is
dus Caró hier geboren en grootgebracht, daarom zou toch een kwade geest zich
op haar kunnen wreken als gevolg van een onachtzaamheid of belediging hem door
haar ouders of grootouders aangedaan.’
‘Meen je dan werkelijk, Akoeba’, vroeg haar misi, ‘dat de geesten ziekten
veroorzaken? Als dat het geval is bij jullie, waarom dan niet ook bij de andere
mensen?’
‘Omdat de geesten geen vat op hen hebben’, antwoordde zij. ‘Zijn er dan geen
ziekten, die de slaven alleen treffen?’
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‘Dat komt van het gestel van die mensen, van hun wijze van arbeiden, van de
inwerking van het klimaat, waaraan zij meer dan anderen zijn blootgesteld en ook
van hun levenswijze.’
‘Volstrekt niet, misi’, hervatte Akoeba levendig. ‘Al zouden de anderen hetzelfde
doen als wij, ningre-siki kregen zij toch nooit, dat kan niet. De geesten hebben
geen vat op hen. Dat is de reden.’
‘Gekheid’, betoogde mevrouw Van Balen vruchteloos. ‘Omdat jullie nu eenmaal
geloven, dat de geesten de ziekten aanbrengen, daarom doen zij het ook. Het is
volstrekt niet, omdat men 't zeker weet of 't bij ondervinding heeft...’
‘Men zou het niet weten, misi!’ riep Ma Akoeba half verontwaardigd en beledigd
uit. ‘Onder wiens invloed zijn dan de bonoe's als zij spreken? Is het niet de geest,
die in hen spreekt en door hen handelt?’
‘Bedoel je die bedriegers, die de arme negers afzetten?’ vroeg mevrouw Van
Balen geërgerd. ‘Het schijnt, dat hoe erger die kerels je beetnemen, des te sterker
het vertrouwen wordt in hun macht.’
‘Ka, misi’, riep Akoeba ontzet uit. ‘Zou misi durven beweren, dat zij ons
bedriegen?’
‘Wel wis en zeker!’ ging haar meesteres levendig voort. ‘Weet je wat, ik zal je
vertellen, hetgeen mijn vader mij daarvan medegedeeld heeft. Je hebt zeker wel
eens gehoord van de vrij-neger Kwassie, naar wie het door hem in 1730 ontdekt
geneeskrachtig hout genoemd is? Hij is door het Gouvernement herhaaldelijk gebruikt
om onderhandelingen te voeren met Marrons en op het laatst van zijn leven (hij
stierf in mei 1787 op hoge ouderdom) woonde hij hier in de stad en had een eigen
huis en zelfs slaven.
Nu, deze was de meest befaamde obiaman, die ooit in de kolonie geweest is.
Hij was een grote, lange neger, die altijd op een barse toon tot de slaven sprak en
zowel door zijn voorkomen als door zijn duivelskunsten veel invloed op hen had. In
zijn jeugd had hij door ziekte vier vingers van zijn hand en bijna al de tenen van zijn
voeten verloren. Een directeur die hem niet graag mocht lijden, besloot eens zijn
tovermacht op de proef te stellen. Hij liet hem ontbieden, teneinde door hem te
weten te komen, wie zijn tafelzilver had ontvreemd. Het duurde niet lang of Kwassie
wees een der slavinnen van de directeur als de dievegge aan. De slavin betuigde
nochtans met tranen in de ogen, dat zij het niet gedaan had, doch het hielp haar
niets. Kwassie bedreigde haar met straf als zij niet wilde bekennen. Eindelijk door
hem op allerlei wijzen in het nauw gebracht en na zelfs enige zweepslagen ontvangen
te hebben, werd zij tot bekentenis gebracht, doch zij wilde maar niet zeggen, waar
zij het gestolene verborgen had. Kwassie, van zijn triomf verzekerd, bedreigde haar
hoe langer hoe meer en putte zich uit in allerlei kunstgrepen om haar schrik aan te
jagen, totdat de directeur meende, dat het spel lang genoeg geduurd had. Hij
verzocht Kwassie met hem in een andere kamer te gaan en, na de deur achter zich
op slot gedaan te hebben, maakte hij een koffer open en wees Kwassie het
tafelzilver, dat hij zelf daarin verborgen had. Kwassie, nauwelijks van zijn ontsteltenis
bekomen, werd door de directeur met de zweep afgeranseld voor zijn leugens en
bedriegerijen, totdat hij in wanhoop zich voor hem neerwierp en om vergiffenis
smeekte. Nadat de directeur hem genoeg getuchtigd had, opende hij weer de deur
en Kwassie vloog het huis uit en verdween. Nu, wat zeg je daarvan, Akoeba?’
besloot haar misi.
‘H'm’, zuchtte deze eens, alvorens haar mening kenbaar te maken. ‘Dat kan wel
zijn, maar daar was een blanke in 't spel. Onder negers zou het hem wel gelukt zijn
de dader uit te vinden.’
‘Wat zijn jullie toch verdwaasde mensen’, riep mevrouw Van Balen wrevelig uit.
‘Kort en goed: met jullie valt niet te redeneren. Maar wat daarvan ook moge wezen:
ik wil die kerel niet meer bij Caró hebben. Hij mag hier zelfs niet meer komen. En
laat ik het je zeggen: ik heb alles gezien, wat die vent met Caró gedaan heeft. Het
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is nonsens en bedrog, anders niets. Heb je me begrepen, Akoeba? Ik wil niet meer
hebben, dat hij hier een voet over de drempel zet. Het spijt mij zelfs het verlof
gegeven te hebben, dat die vent bij Caró mocht komen. Ik zou ook niet graag hebben
dat men het te weten kwam.’
‘Zoals misi verkiest’, antwoordde Akoeba met gemaakte deemoedigheid. ‘Misi
heeft immers slechts te gebieden. Is misi ook niet de meesteres van ons allen, en
zijn wij iets anders dan haar slavinnen?’
‘Zo is het niet bedoeld, Akoeba’, hervatte mevrouw Van Balen zachter gestemd.
‘Maar ik zou niet willen, dat ik mij zelf verwijtingen had te maken, als Caró kwam te
sterven door kunstgrepen van de neger.’ Mevrouw Van Balen ging heen. Zij was
innig blij haar geweten in zoverre te hebben gerust gesteld, dat zij haar fout zo goed
mogelijk trachtte uit te wissen door Agossóé de verdere toegang tot haar huis te
ontzeggen. Akoeba bleef met de kin in de rechterhand gesteund nog enige tijd in
gedachten verzonken naar de grond staan turen.
Eindelijk met een diepe zucht uit haar overpeinzing als ontwaakt, begon ze te
morren. ‘Zeker heeft iemand mevrouw opgestookt en tegen Ta Agossóé ingenomen!
Wat nu echter te beginnen?’ vroeg zij zich peinzend af. ‘Hij zal wel niet meer hier
willen komen, als hij geen geld krijgt... Maar ik moet nog eens zien hem bij Caró te
krijgen, zonder dat misi het te weten komt. Maar hoe?’
Na lang nagedacht te hebben, scheen zij tot een besluit te zijn gekomen, dat zij
uitvoerbaar oordeelde; althans zij zei half hoorbaar: ‘Dat zal wel het beste wezen.’
Onder het voorwendsel wat wiwiri (kruiden) voor Caró te gaan plukken, ging
Akoeba naar Ta Agossóé op Combé en verhaalde hem het verloop der ziekte van
Caró zonder hem nochtans met het verbod van haar misi in kennis te stellen.
Ta Agossóé vond de zaak zeer bedenkelijk en meende terwille van zijn goede
naam verplicht te wezen zijn hulp weer te verlenen: de beloning zou wel niet
achterblijven. ‘Ik zal vanavond terugkomen’, zei hij, na zich een wijl bedacht te
hebben. ‘Zorg er echter voor, dat ik een paar flessen dram vind.’ Akoeba beloofde
dit en keerde vol blijde hoop naar huis terug.
In de loop van de middag verzocht zij haar meesteres om een stoop dram, onder
voorwendsel wat spiritus nodig te hebben voor de bereiding van een geneesmiddel
voor Caró, waarvoor zij reeds de kruiden bijeen gezocht had. Mevrouw Van Balen
gaf hoogst ongaarne toe aan haar verzoek. Wijl ze echter de geneesheer had
bedankt en Caró toch niet geheel en al van hulp kon verstoken blijven, liet zij zich
overhalen en gaf Akoeba de sleutel, die zij steeds in een zakje aan haar zijde droeg.
Deze ging naar het magazijn, op de plaats bij de keuken gelegen, nam twee stopen
dram in plaats van de ene gevraagde, borg een daarvan achter de keuken weg en
ging met de andere in de hand naar haar meesteres terug, aan wie zij de sleutel
met een kossi overreikte. Bij het heengaan nam zij ook de andere van achter de
keuken mee en wachtte toen verder de komst van Ta Agossóé tevreden af. Door
de tussenkomst van Minerva aan wie zij alles verteld had, werd Ta Agossóé met
de grootste voorzorgen over het belendend erf op dat van mevrouw Van Balen
binnengebracht. Wel hadden al de slaven hem binnen zien komen en zich ondanks
het uitdrukkelijk verbod van hun meesteres naar Caró's woning zien begeven, doch
Akoeba wist maar al te goed, dat zij, wat er ook mocht geschieden, haar nooit aan
haar meesteres zouden verraden. Hiertoe droegen bovendien verschillende oorzaken
het hare toe bij. En wel vooreerst waarborgde haar de vrees, die de slavenbevolking
voor de geheimzinnige macht der winti- en loekoemans koesterde, de stipte
geheimhouding. Bovendien zou reeds de eigenaardige vrees, die de negers steeds
voor elkaar hebben, hen ook belet hebben ook maar iets aan hun meerderen
openbaar te maken. Eindelijk het in de slavernij vooral sterk ontwikkeld wantrouwen,
dat de betrekking tussen het blanke en het zwarte ras kenmerkte, schonk haar alle
waarborg, dat zij het geheim ongeschonden zouden bewaren.
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Ta Agossóé vond het geval uiterst moeilijk en meende dat er sterk tegen hem in
gewerkt werd op Caró. ‘Haar vijandin’, zei hij met al zijn beslistheid, waartoe zijn
faam hem het recht gaf, ‘is vrijgeviger geweest in haar offers aan de geest, daarom
is hij niet teruggekeerd, of liever’, verbeterde hij zichzelf haastig, ‘weer verdwenen!
Het zal dus nodig wezen door grote offers hem tot terugkeer aan te sporen en zijn
toorn te doen bedaren. Nu, haar misi’, ging hij met een sluwe glimlach om de brede
mond voort, ‘is rijk genoeg om nog offers te brengen...’
‘Au’, riep Akoeba pijnlijk verrast uit. ‘Misi is wel rijk, doch het is haar maar niet
aan het verstand te brengen, dat Caró ningre-siki heeft. Wat nu te beginnen?’ vroeg
zij verlegen en half hoorbaar.
Ta Agossóé, die thans inzag, dat de bron hier ophield te vloeien, trachtte zich
van alles af te maken door zich verontwaardigd te tonen en te zeggen: ‘Als men
niet doen wil, wat ik zeg, kan ik er ook niets aan doen. Het spijt me wel, mijn kind’,
ging hij met een gemaakt medelijden voort, zich tot Caró wendende, die half als
wezenloos naar hun gesprek geluisterd had. ‘Ik zou je wel beter hebben kunnen
maken, maar de koppigheid van uw meesteres is oorzaak van je dood! Nu, wat
geven zij ook om de dood van een slavin min of meer’, zei hij met vlijmend sarcasme.
‘Liever zien zij een slaaf of een slavin sterven onder de behandeling van hun dokter
dan aan de geneeskunst van ons, negers, geloof te slaan.’ En Ta Agossóé stapte
verontwaardigd op, innerlijk zeer verheugd zich zo gemakkelijk uit een netelige
positie gered te hebben. Hij vergat echter niet de twee stopen dram mee te nemen,
als een al te geringe beloning voor zijn komst bij de zieke.
Akoeba zag diep verslagen de man heengaan, op wien zij meende voor het
behoud van Caró te kunnen rekenen. Zij wist dan ook in deze ogenblikken niet wat
aan te vangen. De zieke aan haar lot overlaten kon en wilde zij niet. Daarvoor was
haar genegenheid voor Caró, die zij van de dood van haar moeder af had opgebracht,
te groot. Daarenboven werd iedere dag het gevaar dreigender, dat haar meesteres
weer tot de afgewezen geneesheer of een ander haar toevlucht zou nemen, op
wiens kunst zij niet het minste vertrouwen stelde. Peinzensmoede richtte zij zich tot
Caró die, door herhaalde aanvallen van koorts en zenuwen uitgeput en verzwakt,
daar als ongevoelig voor alles ter neer lag.
‘Ach, mijn kind’, verzuchtte zij in diepe smart, ‘wat moet ik doen om je gezondheid
te hergeven? Geld, meer en veel geld wordt er vereist om de geest, die je martelt,
te verzoenen en te verdrijven. Maar hoe nu aan geld te komen?... Misi wil niets meer
geven, wijl zij niet geloven wil, dat je ningre-siki hebt... En ik, arme, waar zal ik het
geld vinden, dat alléén ons redding kan aanbrengen?... Moet ik je dan zo maar voor
mijn ogen zien wegsterven zonder hulp te kunnen bieden? Och, hemel, wat zijn wij
slaven er toch erg aan toe in de ziekten!... Caró!... wat zal ik nog voor je kunnen
doen?’... En in stomme smart bleef zij voor zich uitstaren als in een duister, hopeloos
verschiet, vanwaar geen enkele lichtstraal bemoedigend haar vriendelijk toewenkte...
‘Maar wacht eens’, riep zij opeens uit, als had een plotseling opduikend licht de
duisternissen uit haar geest verdreven. ‘Zeg eens, Caró, zou jij zelf niet aan misi
kunnen vragen je te helpen?’ En toen deze niet zo dadelijk hierop antwoordde, ging
zij haastig voort: ‘Ja, Caró, dat moest je eens doen, als zij hier kwam... Of zal ik
haar maar gaan roepen voor je?... Is het niet zo? Vraag jij haar het nodige geld...
Zij zal je het niet weigeren... Wacht maar, ik ga eens kijken of misi thuis is.’ En
zonder verder enig antwoord of een teken van goedkeuring van Caró af te wachten,
ging zij naar voren, naar het bakrahoso. Zij verzocht haar meesteres eens bij Caró
te willen komen, daar zij haar gevraagd had.
‘En is er haast bij, ninne?’ vroeg deze goedig. ‘Want dan kan ik wel ogenblikkelijk
met je mee gaan. Is zij erger geworden misschien?’
‘Neen, misi’, antwoordde Akoeba geruststellend. ‘Dat wel niet. Maar als misi nu
wil of er de tijd toe heeft, zou het gewenst zijn mee te gaan.’
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‘Wel ja, laat mij maar even met je meegaan’, besloot haar meesteres. ‘Ik heb Caró
deze middag niet bezocht, wellicht vraagt ze daarom naar mij. Bebé!’ riep zij tot een
van haar slavinnen, ‘neem eens een lamp uit de kamer en licht mij voor op de plaats.’
Voorgelicht door Bebé ging zij met Akoeba de plaats over naar de woning van
Caró, die slechts spaarzaam door een spermaceti-kaars verlicht was.
‘Caró, mi goedoe’, begon haar meesteres, toen zij bij haar ingetreden was, ‘hoe
maak je 't?’
‘Ik... ben... zwak misi’, gaf zij met afgebroken stem ten antwoord. ‘Mi hati fadon.
(Bij iedere ziekte, die verzwakking, lusteloosheid en gebrek aan appetijt met zich
brengt, is de gewone uitdrukking: mi hati fadon, het hart is verzwakt! De patiënt
wijst dan pijnlijk op de maagkuil als een overduidelijk bewijs van zijn bewering.) Ik
voel mij door en door zwak.’
‘Poti, och arme!’ zei mevrouw Van Balen levendig getroffen door haar hachelijke
toestand. ‘En wat wilde je nu van me hebben?’ vroeg zij.
‘Ik wilde misi dringend verzoeken’, antwoordde zij nauw hoorbaar, ‘mij te helpen.’
‘Maar waarmede kan ik je dan helpen?’
‘Misi’, begon Caró langzaam, ‘ik heb ningre-siki’...
‘Och kom, met die malligheid’, viel mevrouw Van Balen haar in de rede, terwijl zij
een ontevreden blik wierp op Akoeba. ‘Ningre-siki!’ herhaalde zij. ‘Wat heeft de
behandeling van Ta Agossóé bij je uitgehaald? Immers niets!’
‘Dat is ook zo’, beaamde Caró tot grote voldoening van haar misi. ‘Maar als nu
andere invloeden sterker dan de zijne werken, wat dan?’
‘Wat bedoel je daarmede?’ vroeg haar meesteres nieuwsgierig.
‘Ninne’, bad zij, zich tot Akoeba wendend, ‘zeg jij aan misi wat ik haar te zeggen
heb. Het spreken vermoeit mij teveel.’
‘Ja misi’, begon Akoeba wel wat verlegen na zich met de volle hand achter de
oren gekrabd te hebben. ‘Misi wil het wel niet geloven, maar 't is ningre-siki. Haar
kra is weg.’
‘Haar kra? Wat is dat?’ vroeg haar misi.
‘Wel, is het niet de geest, die de mens gedurende het leven bijblijft en hem overal
volgt?’
‘O, zo, noem je dat de kra?’ zei mevrouw Van Balen verwonderd. ‘Dat noemen
wij de ziel van de mens. Dat is het, wat 't leven schenkt aan het lichaam.’
‘Neen’, hervatte Akoeba. ‘De kra is heel wat anders dan de somra of mikrá.
Deze noemen wij ook see. De kra is een andere geest, die behalve de see, ons
bijblijft.’
‘En nu?’ vroeg mevrouw Van Balen aandringend op verdere uitleg. ‘Wat zou dat
dan?’
‘Deze verlaat de mens gedurende de slaap door de mond. Daarom is het zo
schadelijk met de mond open te slapen. Bij het einde van de slaap keert zij terug,
doch geheel vrijwillig. Hierom dan ook vinden wij 't nooit goed iemand plotseling uit
de slaap te wekken. Men moet hem bedaard wakker maken om de kra tijd te geven
te kunnen terugkeren. Maar zij kan ook door toedoen van anderen uit het lichaam
heengaan, doch dan veroorzaakt haar vertrek ziekte en meestal ook de dood.
Daarom moet zij worden teruggebracht.’
‘En hoe wordt zij dan teruggebracht?’ vroeg haar meesteres nieuwsgierig.
‘Door haar offers te brengen: den moe pai hem’, antwoordde Akoeba. ‘Anders
komt zij niet terug.’
‘Wel vreemd’, meende haar meesteres wrevelig, ‘dat er altijd geld en offers bij
die dingen in het spel zijn. Maar hoe moet men die offers brengen aan de geest of
zoals je zegt: den moe pai hem?’
‘Dat weet ik niet, misi’, gaf Akoeba ten antwoord, half lachend over de onnozele
vraag van haar meesteres. ‘Dat kan de wintiman of bonoe alleen weten.’
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‘O’, riep mevrouw Van Balen verdrietig uit. ‘Is er hier weer zo'n wintiman in het
spel? Nu, dan begrijp ik al waarom het te doen is. Je wil zeker geld hebben?... Maar,
Akoeba, begrijp je dan niet, dat het zo niet kan gaan? Reeds heb je veertig gulden
gegeven en enige stopen dram. Het wordt mij te duur. Daarbij komt nog, dat ik
volstrekt geen resultaat bij Caró kan bemerken. Integendeel. Zij wordt van dag tot
dag zwakker. Het spijt mij zelfs, dat ik de dokter bedankt heb. Maar morgen laat ik
hem weer roepen. Ik wil niets meer van die dingen weten, 't is te mal om er van te
spreken: veertig gulden voor een bad met een haan! Ik zou ook niet graag hebben
dat mijn vrienden en kennissen te weten kwamen, dat ik mij met die bijgelovige
praktijken inlaat. Nu ja, men kan wel eens wat doen, dat juist niet in de haak is’,
meende zij, ‘doch men moet zorgen dat niemand het te weten komt. Je gooit immers
je fatsoen anders op straat. En dan nog: wat blijft er hier in Suriname verborgen?
Wellicht weet men reeds hier of daar te vertellen, dat die kerel hier bij mij in huis
geweest is! Weet je wat, ninne, spreek me daar niet meer over, hoor!... Ik houd
veel van je en weiger je daarom zeer ongaarne iets. Maar als meneer het een en
ander kwam te weten, zou ik mij niet kunnen verantwoorden. Morgen zal ik de dokter
weer laten roepen. Zorg intussen maar goed voor Caró. Maar wat ik ook vragen
wil’, viel zij zichzelf plotseling in de rede, ‘heb je Caró nu ook ingewreven met de
kruiden, die je geplukt hebt?’
‘Dat had ik nu juist willen doen, misi’, loog zij haar voor.
‘Nu, dat is goed’, besloot haar meesteres. ‘Goedenacht, Caró, slaap lekker hoor!
Tot morgen!’ Mevrouw Van Balen ging weer heen, vol vreugde dat zij voor de aanval
van Akoeba op haar geweten niet bezweken was en voorgelicht door Bebé, die
zwijgend alles had afgeluisterd.
Akoeba deed, toen haar meesteres ver genoeg was om er niets van te vernemen,
een smakkend mondgeluid horen, dat als een teken van grote ontevredenheid geldt.
‘Oh!’ begon zij hierna, ‘misi is onverstandig met haar weigering. Het is toch maar al
te waar wat Ta Agossóé zei: De meesters laten liever een slaaf sterven dan hun
mening prijs te geven! Maar wat nu te beginnen? Morgen komt die dokter weer. Die
zal haar zeker wel gezond maken?’ vroeg zij zich spottend af, weer een tjoerie
makende. Na enige ogenblikken bij zichzelve overlegd te hebben, hervatte zij: ‘Had
ik maar wat geld! Ik zou dan wel weten, wat mij te doen stond.’
‘Ninne’, riep Caró, die haar laatste woorden verstaan had, ‘hoor mij eens even
aan.’ Akoeba ging naar haar toe en zette zich naast Caró op de grond neer. ‘Ik hoor
je zeggen, ninne’, begon deze, ‘als je geld had, je wel zou weten wat je doen moest.
Wat wou je wel doen?’
‘Hoor eens, Caró’, hernam Akoeba ontevreden, ‘het is nutteloos je dat te zeggen’...
‘Volstrekt niet’, viel haar deze in de rede, ‘want ik zou je nog wel aan geld kunnen
helpen.’
‘Ach, mijn kind’, riep Akoeba blij verrast, ‘wat red je me daar uit een grote
ongelegenheid! Zeg eens, hoeveel kun je mij geven?’
‘Vertel mij eerst wat van je plannen, dan zal ik ook spreken’, gaf Caró ten antwoord.
‘Je hebt gelijk’, zei Akoeba. ‘Luister dan naar hetgeen ik je ga zeggen. Ik vind
dat Ta Agossóé te duur is. Hij heeft wel veel naam, want blanken zelfs nemen hun
toevlucht tot hem en daarom verwondert het mij nog meer, dat misi zo tegen hem
ingenomen is. Maar dat daar gelaten... Ik wou nu morgen naar Ma Doeseesi gaan.’
‘Wie noem je zo?’ vroeg Caró.
‘Een oude Afrikaanse, zoutoe-watra-ningre, die op Frimangron woont. Ik weet
ook niet juist of zij zo heet. Het zou ook wel een batjau-nem (bijnaam) kunnen
wezen. Zij is een bonoe en bij haar wilde ik eens gaan vragen, wat ons te doen
staat. Wat zeg jij daar van, Caró?’
‘Wel, mij is het goed’, hernam deze. ‘Maar nu zal ik je ook wat moeten zeggen:
Daar in mijn pagaal’, en zij wees met de vinger naar een hoek der kamer, ‘heb ik
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wat geld geborgen. Open de pagaal en je zult heel onderaan een koto (rok) vinden.
1
In de band daarvan heb ik wat karta moni bewaard.’
‘Ke, mi pikien’, kreet Akoeba van vreugde en opspringende ging zij vlug naar
de aangewezen plaats. Zij vond de rok, betastte hem van alle kanten en voelde
werkelijk iets hards in de zoom van de band. Zij sneed deze los en enige op de helft
doorgeknipte kaarten gelijk vielen er uit. Zij telde: ‘vijf, zes, zeven bigi karta’. (in
waarde aan f. 17,50 gelijk) ‘Mooi zo!’ riep zij blij uit, ‘hiervoor kunnen we nog eens
wat doen! Weet je wat, Caró, ik zal ogenblikkelijk werk van de zaak maken. Minerva
hiernaast is zeer goed met mij vertrouwd en komt daar nog al eens in de buurt. Ik
ga nu dadelijk naar haar toe om alles met haar te bespreken.’
Alhoewel het nachtschot reeds lang gevallen, en het naar oude zeden niet alleen
de slaven, maar ook de soldaten en matrozen der op de rede liggende schepen
verboden was, zich zonder verlof op straat te vertonen, kon Akoeba toch gemakkelijk
bij Minerva op het naast gelegen erf komen. Want al werd de negerpoort aan de
straat gesloten, de achtererven waren onderling niet zo stevig afgeschut, dat niet
door het nemen van een of meer planken uit de verrotte spijkergaten toegang was
te verkrijgen. Op het erf gekomen klopte Akoeba aan de woning van Minerva aan
en op haar verzoek om binnengelaten te worden, werd de deur geopend. Akoeba
stelde Minerva op de hoogte van haar plannen en verzocht haar de volgende dag
naar Ma Doeseesi te gaan teneinde van deze te vernemen, wat Caró toch scheelde.
Zij meende haar echter te moeten aanraden, er niets van te laten blijken door Akoeba
gezonden te zijn, en ook met geen enkel woord van Ta Agossóé's tussenkomst te
gewagen.
‘Ik moet twee bigi karta (dit is vijf gulden) van je hebben’, zeide Minerva, die in
die zaken een zekere routine scheen te hebben, ‘want, om je de waarheid te zeggen,
zonder geld komt men nergens bij de bonoeman klaar.’
‘Dat weet ik al te goed’, zuchtte Akoeba. ‘Hier heb je ze’, zei zij, haar het
gevraagde overreikende.
‘Goed’, besloot Minerva, ‘morgen zal ik er heengaan, ninne. Maar hoe gaat het
met Caró?’
‘Het is nog altijd hetzelfde, er is geen beterschap te bespeuren. Help ons dus, mi
sisa! Anders weten wij waarlijk niet meer wat aan te vangen.’
‘Wees onbekommerd, ninne’, troostte zij, toen Akoeba weer heenging.
Geheel gerustgesteld keerde deze bij Caró terug, die zij met de uitslag van haar
bezoek bij Minerva in kennis stelde, waarna zij zich ter ruste legde.

Hoofdstuk X
Ma Doeseesi
De volgende dag kocht Minerva van het haar door Ma Akoeba verstrekte geld, twee
flessen bier en een pint switi sopi, die zij op een groen geschilderd bakje met gele,
rode en witte figuren legde benevens een gulden en een kalebas vol water. Dit alles
werd door haar bedekt met een stukje helderwit damast met geplozen randen bij
wijze van franje. Zelf kleedde zij zich netjes aan in een blauw geruite koto en jakje;
en met het bakje op het hoofd sloeg zij de weg in naar Frimangron. In dit weinig
bezochte gedeelte der stad stond op een slecht onderhouden erf, door een
verwaarloosde heg van zoete lemmetjes en marmeldoosoe van de weg
afgescheiden, een armelijke woning, waartoe een vervallen bruggetje toegang
verleende. Hier woonde een vrije negerin Joanna Doeseesi, in de wandeling echter
Ma Doeseesi genaamd. Zij was een grote, fors gebouwde zoutwaternegerin (uit
Afrika ingevoerd) van de stam der Loango's die toen veel in Suriname gevonden
1

Kaartengeld, aldus genoemd naar het papier der speelkaarten waarvan zij gemaakt waren.
In november 1798 liet Gouverneur Frederici voor 600.000 gulden zonder toestemming van
het Hof van Policie in omloop brengen. - Wolbers pag. 477

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

werden. Zij had een langwerpig rond gezicht met smal voorhoofd, doch minder sterk
teruglopend dan dit bij de meeste rassen het geval is, terwijl de jukbeenderen minder
sterk ontwikkeld waren. Haar ogen, door grauwachtige wenkbrauwen overschaduwd,
hadden op haar gevorderde leeftijd, zij kon ongeveer 68 jaren oud zijn, nog de
heldere oogslag behouden. Een regelmatige neus met brede neusvleugels, een
kleine kin en een middelmatig grote mond met niet zeer dikke lippen hadden aan
haar verschijning niets terugstotends gegeven, indien zij niet de gewoonte had
bezeten het hoofdhaar, dat reeds grauwachtig was, geheel los gekamd te dragen,
waardoor het hoofd vrijwel de gedaante van een ragebol verkreeg. Een grove, zwaar
klinkende stem was bovendien nog in haar nadeel, alhoewel die geheel in
overeenstemming was met haar ruw ontwikkelde ledematen. Op haar aangezicht,
borst, rug en armen had zij allerlei vierkante en ronde insnijdingen, die niet alleen
de kentekenen van haar stam, maar ook van haar waardigheid van bonoe
(priesteres) waren. Als alle negerinnen van die tijd droeg zij gewoonlijk slechts een
paantje van katoen met grote rode en witte ruiten, waarvan de einden in een gordel
van oengjee (langwerpig bruine koralen) boven de heupen opgehouden waren. Bij
gelegenheden echter wist zij zich met jeugdige ijdelheid op te schikken, wanneer
zij zich ook het haar, in regelmatige vierkante vakken over het hoofd verdeeld, tot
kleine vlechtjes liet breien, die als zovele horentjes in de hoogte staken. Om de hals
droeg zij een lang dubbel snoer tapoe-tapoe, de zaadhuisjes van een zeker zaad,
tegen elkaar geregen en lichtbruin van kleur, hier en daar afgewisseld met papamoni,
de witte schelpjes (cauris), die in Dahomey als munt gebruikt werden. Aan de polsen
droeg zij, in rijen van vier, plata weti, witte platte koralen, en aan de enkels en onder
de knieën korte ronde koralen, gongosaman no habi bangi (een kwaadspreker
heeft geen zitplaats. De kwaadspreker loopt overal rond) geheten.
Ma Doeseesi was algemeen bekend en gevreesd als de grootste wintiman der
stad. Zij was bonoe of priesteres in haar land geweest en daarom bij haar stamen rasgenoten zeer geëerd. Door vlijt en vooral door het uitoefenen van haar
bijgelovige praktijken had zij zich uit de slavernij weten vrij te kopen en zich daarna
in de nabijheid der stad gevestigd, waar zij een overvloedige bron van inkomsten
vond in de bijgelovigheid van rijk en arm.
Bij haar woning stond een klein, langwerpig vierkant gebouw, dat zorgvuldig met
een houten slot gesloten was, en waarvan de sleutel, een stukje hout, waarmede
de lip van het slot uit de opening in de deurstijl gewrongen wordt, door haar met de
grootste zorg bewaard werd. In dit huisje, wintihoso geheten, was recht tegenover
de ingang een stellage, bij wijze van altaar, tegen het beschot geplaatst, die geheel
met een zekere steensoort rood gekleurd was. Op het altaar lagen stukken katoen,
rode en witte pimba of kaolien, enige flessen bier, eieren, rijst en grote kruiken en
kannen met water, dat op vastgestelde tijden vernieuwd werd. Tegen de wand
bezijden het altaar waren lange banken waarop prapi's, (zwart aarden schotels)
witte kommen en borden, alle met een krijtteken gemerkt, op een rij stonden en
waarop enig geld en krijt lagen. Tegen het beschot hingen nog enige lansen, houwers
en geweren uit hout gesneden. Op geregelde tijden, volgens de stand der maan,
werd het huisje opengezet en uitgeveegd. Hier in dit huisje woonde de geest, die
Ma Doeseesi vereerde en diende en die al naar gelang er goed of minder goed
betaald en dranken geofferd werden, zich meer of minder gunstiggezind toonde
aan haar beschermelingen. Allen die bij gelegenheid van een winti dans min of
meer onder de invloed geraakt waren, hadden elk en bord of kom in het wintihoso
en onder de hoede van de bonoe geplaatst. In die kommen en prapi's werd de
geest geacht zijn gewoon verblijf te hebben, zodat men zich tot de bonoe, aan wie
men zijn winti in bewaring gegeven had, moest wenden, wanneer men voor een of
ander doel een winti dans wilde houden of daaraan deelnemen. Dit noemde men:
go na winti feesi. Men trad dan, na bekomen verlof van de bonoe, het huisje
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binnen, wreef zich het gezicht dat men tevoren tegelijk met de handen eerst
gewassen had, met pimba in, ging naar het bord, dat men er geplaatst had, legde
geld daarop neer en bad de geest bij de danspartij te verschijnen. Men moest zich
nochtans wel wachten aan de borden en kommen van anderen te raken, daar men
er zich van verzekerd kon houden, dat men dan door een ongeluk zou getroffen
worden. Op bevel van de bonoe mocht men ze echter aanraken, doch om zich voor
enige wraakneming van de geest te behoeden, begon men eerst met de luidop
uitgesproken verklaring: na mama senni mi, de bonoe heeft mij gezonden. Mocht
iemand zonder voorkennis van de bonoe het huisje zijn ingedrongen of de haar
geofferde gelden hebben weggenomen, dan kon men zich van de wraakneming
van de geest overtuigd houden. In het laatste geval werd men behept met de manie
van stelen, waarvan geen genezing te hopen was, tenzij men het gestolene teruggaf
en met de vereiste offergaven aan de geest zich met de bonoe naar het wintihoso
begaf, en vergiffenis vroeg voor zijn vergrijp. Eerst dan hield de manie van stelen
op.
Men duidde elkaar aan als beschermeling van de een of andere bonoe door te
zeggen, bijvoorbeeld: mi de na mama Doeseesi doro. (ik hoor bij Ma Doeseesi
thuis) Op verlangen van haar cliënten legde de bonoe soms ook twee tas-stokken
(van de taspalm, Sangrafoe) kruiselings voor de deur van het wintihoso, teneinde
de geest te beletten het huisje te verlaten en haar beschermelingen kwaad te doen.
Ma Doeseesi zat op een laag bankje in het voorhoisi of huiskamer van de in twee
kamers verdeelde woning waarvan de deur wagenwijd openstond. Met de armen
over het bovenlijf gekruist en tegen de opgetrokken benen geleund, zat zij naar
buiten te turen, toen Minerva op het erf kwam. Zodra deze haar had bemerkt, nam
zij het bakje van het hoofd op de linkerarm, bracht de kalebas met water daaruit te
voorschijn, waarna zij het bakje weer op het hoofd zette.
‘Odi, mama’, begon zij, terwijl zij wat water uit de kalebas links en rechts voor
zich uitsprenkelde, zonder de bonoe aan te zien of van plaats te veranderen. ‘Ik
ben bij moeder gekomen voor een aangelegenheid.’ Zij hield met sprenkelen op en
wachtte eerbiedig.
‘Odi mi pikien’, antwoordde de bonoe. Zich hierop tot een klein meisje wendend,
dat in een paantje gekleed op enige afstand op de grond zat, gaf zij het, met de kin
naar de aangekomene wijzend, een teken. Het kind ging naar de bezoekster, nam
het bakje uit haar handen aan, dat deze haar met een kossi voor de bonoe
overreikte en bracht het naar Ma Doeseesi. Dan lichtte het meisje de doek even
op, om de bonoe gelegenheid te geven zich van de aard en hoegrootheid van het
geschenk te overtuigen, zette dan alles op een eenvoudige tafel tegen het beschot
en hernam haar plaats op de grond.
De bonoe scheen tevreden te zijn over het geschenk, want dadelijk zei zij, zich
goedig tot haar bezoekster wendend: ‘Kom maar wat dichterbij, mijn kind.’ En toen
Minerva aan haar uitnodiging gevolg gevende in de kamer gekomen was, ging zij
voort: ‘Wat wil je van mij, mijn kind?’ en nam haar bezoekster met scherpe blik op.
Met een ‘mi begi mama’ (met uw verlof) boog Minerva zich tot de bonoe over
en fluisterde deze het doel harer komst toe. Minerva bemerkte niet, dat een sluwe
glimlach een ogenblik de lippen plooide van de bonoe, die met gespannen aandacht
luisterde.
Toen Minerva met spreken had opgehouden, bracht de bonoe de rechterhand
naar de kin en scheen te overleggen. Eindelijk sprak zij met een gewichtig gezicht
tot Minerva: ‘Joe moe tjari wan moni kom en poti wan begi na ini hoso.’ (Ge
moet wat geld brengen en de geest in het huisje aanroepen.) Nadat men het over
de som eens was geworden, die drie bigi karta, f. 7,50, bedroeg, ging Minerva, na
de bonoe gegroet te hebben, met haar bakje weer heen met de belofte de volgende
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dag terug te zullen komen. Zij deelde Ma Akoeba het verlangen der bonoe mede,
die haar vier bigi karta gaf, drie voor de bonoe en de andere voor bier en likeur.
De volgende dag ging Minerva naar de bonoe en werd op dezelfde wijze als de
vorige dag toegelaten. Ma Doeseesi monsterde het door haar bezoekster
meegebrachte en liet zich daarna door het meisje uit een pagaal, die in de
slaapkamer stond, haar wintikrosi (de klederen, die zij bij haar optreden als bonoe
droeg) voor de dag brengen. Deze bestonden uit een tamelijk korte rok van vuurrood
katoen met grote blauwe bloemen, een jakje van dezelfde stof, waarvan de onderkant
evenals die van de rok van kleine schelletjes voorzien was, een hoofddoek en een
tapoe-skien-panji met witte franjes aan beide einden. Zij liet het meisje een kalebas
met water halen, waarna zij het hoofd even buiten de deur stak, zich met de
rechterhand het gezicht wies en de handen en het aangezicht afdroogde. Zij kleedde
zich aan, wreef zich de oogleden met pimba in, gaf zich kriskras enige strepen
langs voorhoofd en wangen en maakte toen de bovenzijde der handen wit. Vergezeld
van het meisje, dat een kalebas met water, en van Minerva, die het bakje met de
gaven droeg, ging zij de plaats over naar het wintihoso, dat zij met de houten sleutel
opende. Een tobbe met water werd door het kind binnengebracht, waarin zij een
grote papa godo (een kalebas met slechts een kleine opening en die voor waterkruik
dient) plaatste, en een bankje daarnaast.
Ma Doeseesi nam plechtstatig de kalebas met water van het meisje aan,
besprenkelde daarmee links en rechts de grond vóór het altaar en sprak:
Tata, joe sie wi kom na joe, jere.
Wi sa gi joe san joe wanni.
Vader, zie, wij hebben onze toevlucht tot u genomen, hoor.
Wij zullen u geven, wat gij verlangt.

Zij legde de twee flessen bier op het altaar met een stuk wit katoen en enige akanza's
(maisdeeg), die Minerva meegebracht had. Het flesje likeur maakte zij open, goot
daarvan enige druppels op de grond uit en ledigde het ongeveer voor de helft. Hierop
nam zij recht voor het altaar op het bankje plaats, de tobbe met water ongeveer
tussen de knieën voor zich. Met de bolle handen sloeg zij nu ter hoogte van de
cirkelvormige opening op de godo, terwijl zij zong:
Min na tobbo, gringrin,
Nowa, nowa, gringrin,
Mi Tobosi. (Ik ben Tobosi, naam van de geest)
Nowa, nowa, gringrin,
Mama na liba, kali den, gringrin,
Nowa, nowa, gringrin.

(Moeder is op de rivier, roep ze. Dit lied is een aanroeping van de geest.)
Het kind begon hierbij de bolle handen tegen elkaar te slaan en het refrein ‘Nowa,
nowa, gringrin’ te herhalen, terwijl het gezang (indien men althans een zeker
recitatief met een nietsbeduidende modulatie der eindlettergrepen aldus zou mogen
noemen. Evenals bij al de negerzangen beheerst het gevoel of de passie van de
zanger het gezongene geheel en al) hoe langer hoe levendiger werd. Ma Doeseesi
sloeg wilder en wilder op de godo, die slechts uit voorzorg in een tobbe met water
geplaatst was, teneinde het geluid daarvan zoveel mogelijk voor onbescheiden oren
te smoren.
Minerva zag met de levendigste belangstelling naar dit alles, dat echter volstrekt
niet nieuw voor haar was, daar zij zelf dikwijls aan wintidansen had deel genomen.
Opeens sprong Ma Doeseesi, die al geruime tijd over al haar leden beefde, op,
wierp met behulp van het meisje rok en jakje van zich af op de grond en begon nu,
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in haar paantje alleen gekleed, een wilde dans uit te voeren onder de begeleiding
van het doffe geluid van de godo, die nu door het meisje geslagen werd. Zij
dwarrelde heen en weer door het huisje, waarbij Minerva uit eerbied iedere aanraking
met haar zorgvuldig trachtte te vermijden. Eindelijk begon zij in half gebroken zinnen
met onnatuurlijke stem te roepen:
A no dia! A no dia! ('t Is niet hier)
Na pranasi mi de;
Go teki mi foe pranasi.

Nog enige onverstaanbare woorden werden door haar geuit, waarna zij zich met
een plof als buiten zichzelf naast het meisje op het bankje liet neervallen en na
enige tijd wederom bijkwam. De geest, die zich van haar, naar het algemeen
bijgeloof, meester gemaakt en door haar mond gesproken had, was nu weer uit
haar verdwenen. Tot zichzelve gekomen, wist zij dan ook niets van hetgeen zij
daareven had gesproken, wijl zij slechts de spreekbuis geweest was van de geest!
Gelukkig wisten Minerva en het meisje volkomen juist, wat de geest gezegd had.
Ma Doeseesi liet het orakel herhalen, waarvan zij nochtans zeer goed de uitlegging
wist te geven.
‘“A no dia!” heeft hij dat niet gezegd?’ vroeg zij een ogenblik nadenkend, waarna
zij voortging: ‘Wel dan is het duidelijk, dat de kra niet hier, maar op plantage moet
gezocht worden. Is Caró niet op plantage geboren?’ vroeg zij.
‘Dat weet ik niet zo juist’, antwoordde Minerva, ‘maar ik zal het vragen.’
‘Daar is geen twijfel meer aan, nu de geest gesproken heeft. De kra moet op de
plantage gezocht worden en nergens anders. Immers zegt de geest, dat zij hem
van de plantage moeten terughalen.’
‘Hoe moeten wij dat nu doen?’ vroeg Minerva bezorgd.
‘Wel, men neemt wat aarde uit het bos of van de savanne, waar het meisje geboren
is en laat haar dan wassen.’
‘Zoals Ta Agossóé reeds gedaan heeft?’ liet Minerva zich ontvallen.
‘Oh, is Ta Agossóé al bij haar geweest?’ vroeg Ma Doeseesi zonder de minste
verrassing te laten blijken.
‘Ach, mi mama’, kreet Minerva, bevreesd zich het ongenoegen van Ma Doeseesi
op de hals te hebben gehaald. ‘Wees niet boos. Gisteren heeft men mij eerst gezegd’,
loog zij verder, ‘dat Ta Agossóé bij de zieke geweest is, doch haar niet heeft kunnen
genezen. Wees niet op mij vertoornd, wat ik je bidden mag. Ik kan het niet helpen.’
‘'t Betekent niets’, bemoedigde Ma Doeseesi. ‘Maar nu weet je ook, waarom de
zieke niet genezen werd. Ta Agossóé nam aarde hier uit het bos, terwijl hij aarde
van de plantage moest hebben. Drape hem doti de. (daar is haar geboortegrond)
Maar wat zei de geest verder?’
‘Ik verstond de laatste woorden niet meer’, gaf Minerva ten antwoord. ‘Ik geloof
ook, dat het Cromantin (een door de Cromantins verbasterd Negerengels) was.’
‘Dat kan wel zijn’, hervatte de bonoe en zich tot het meisje wendend: ‘Wat heeft
de geest nog meer gezegd?’
‘Den moe pai mi boen’, zei het meisje zonder de minste aarzeling.
‘Je hoort dus, wat de geest gezegd heeft: men moet hem met rijke offers trachten
te verzoenen. Zonder dit laatste vooral zou niets kunnen baten. Dat is het
voornaamste.’
‘Ik zal alles aan de belanghebbenden meedelen’, beloofde Minerva. ‘Maar het zal
natuurlijk van haarzelf afhangen of alles gedaan wordt, zoals ge gezegd hebt.’
‘Nu, zij moeten 't zelf ook maar weten’, zei de bonoe beslist, ‘wat zij verkiezen te
doen. Als de geest niet met rijke offers gunstig voor de zieke gestemd wordt, zal zij
het moeten besterven.’
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‘Eeeh!’ riep Minerva medelijdend uit. ‘Ik betuig intussen mijn dank aan Ma’, hierop
maakte zij een kossi voor de bonoe. ‘Ik hoop maar, dat men uw raad opvolge.
Adjossi, Ma!’
‘Goedendag, mijn kind’, herhaalde deze, terwijl Minerva zich verwijderde.
Nauwelijks was zij heengegaan en wilde Ma Doeseesi, in haar huisje
teruggekeerd, zich te goed doen aan de switi sopi, die zij gemakkelijk verdiend
had, of het meisje bracht haar de boodschap, dat Minerva haar nog even verlangde
te spreken.
‘Och!’ mompelde zij ongeduldig, ‘laat haar maar even binnenkomen.’ Het meisje
ging heen en Ma zette de fles aan de mond en dronk alles in één grote slok uit. Het
was duidelijk, dat zij er door gewoonte een grote handigheid in gekregen had. Zij
veegde zich behagelijk met de rug van de hand de mond af, toen Minerva weer
binnenkwam.
‘Wees niet boos op mij. No mandi mi, ooh! Ik heb vergeten je iets te vragen.’
‘En wat zal dat wel wezen?’ Ma zette met enige moeite het stramme lichaam op
haar bankje neer, na het meisje gelast te hebben alles op zijn plaats terug te zetten
en de deur van het wintihoso te sluiten.
‘Ta Agossóé had gezegd, dat er hard tegen hem gewerkt werd’, begon Minerva
zachtjes, terwijl Ma Doeseesi een stompje pijp uit een tip van haar paantje voor de
dag haalde. ‘Wij verstonden daaruit’, ging Minerva voort, ‘dat de vijandin van Caró
ook haar krachten inspande, om zijn bemoeiingen te doen mislukken. Is het niet zo,
Ma?’
‘N h'm’, klonk het van de lippen der bonoe, terwijl zij met veel moeite haar pijpje
met het tondel aanstak en met zwaarklappend mondgeluid er enige flinke trekken
aan deed. Het scheen, dat zij daaraan meer aandacht schonk dan aan Minerva's
mededelingen.
Minerva liet zich nochtans daardoor niet ontmoedigen en vervolgde: ‘Zou 't dus
wel baten door grote offers de geest tevreden te stellen en Caró van zijn kwade
invloeden te zien bevrijden, als wij niet tevens de krachten van haar vijandin trachten
te breken?’
De bonoe liet Minerva een poosje op antwoord wachten, daar zij juist door een
ferme trek aan haar pijpje er in slagen mocht de tabak aan het branden te krijgen,
waardoor zij in een wolk geurige (!) Amerikaanse tabak gehuld werd. Dan nam zij
het pijpje uit de mond, veegde de mondhoek met de hand af en eerst toen liet zij er
op volgen, na zich bedacht te hebben dat ook hieruit voordeel voor haar te halen
was: ‘Het zou zeker weinig voordeel voor de zieke aanbrengen, als de tegenstrijdige
machten niet gebroken of vernietigd werden.’
‘Maar hoe dit nu te doen?’ vroeg Minerva.
‘Vooreerst moet je de geest overvloedig offers geven en ten tweede bij de andere
trachten te doen, wat deze bij Caró deed’, orakelde Ma Doeseesi tussen haar trekjes
door.
‘Maar op welke wijze dan?’ vroeg Minerva weer.
‘Joe moe poti wisi gi hem’, (je moet de tegenpartij betoveren) zei zij met
onverstoorbare kalmte.
‘Eeeh!’ riep de ander ontsteld uit.
‘Weet je wat’, ging de bonoe voort, zonder zich aan Minerva's verbazing te storen,
‘kom morgen terug. Ik zal wat voor je gereedmaken, maar ik moet er twee bigi karta
(vijf gulden) voor hebben.’
‘Ach, mi mama’, bad Minerva. ‘Help ons, arme slaven, die niets hebben en nog
door de anderen vervolgd worden. Maar’, voegde zij er aarzelend bij, ‘ik weet niet
of die mij gezonden heeft het zal kunnen betalen.’
‘En de misi van Caró is zo rijk, naar ik hoor.’
‘Ja, maar ze wil niets met de ningre-sanni te doen hebben en beweert reeds
teveel geld aan Ta Agossóé verloren te hebben.’
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‘Nu, ik kan 't niet voor minder’, beweerde de bonoe, overtuigd dat de misi van
Caró wel in het eind zou afschuiven.
‘Ik zal dan morgen, als 't kan, terugkomen’, besloot Minerva, die na gegroet te
hebben heenging.
Ma Akoeba werd in niet geringe verlegenheid gebracht door de mededelingen van
Minerva, die haar echter niet vertelde, dat zij de uitspraak van Ma Doeseesi in
dezen had uitgelokt. Niet alsof het aangewezen middel, om Caró te genezen door
haar tegenstandster onschadelijk te maken, haar afschuw inboezemde. Integendeel.
Zij had reeds herhaalde malen aan een wraakneming gedacht, doch zowel de ziekte
van Caró als de kosten aan de tenuitvoerlegging van haar plannen verbonden waren
oorzaak, dat zij er tot nog toe geen begin van uitvoering aan gegeven had. Bovendien
strookte het ook veel meer met haar aard, de ondergane belediging gedurende
enige tijd op haar verstand en hart te laten inwerken, teneinde op het geschikte
ogenblik, maar dan ook zonder de minste aarzeling haar wraak aan haar slachtoffer
te koelen. Dit uitstel zou niet alleen de tenuitvoerlegging van haar wraakneming
vergemakkelijken, maar vooral geen boos vermoeden tegen haar bij het slachtoffer
doen rijzen. Zolang de wonde, door het voorgevallene in haar hart geslagen, bleef
schrijnen - en bevredigende wraaklust kon slechts voorgoed de smart verdoven zou zij het voorwerp van haar haat uitstel, doch nimmer afstel van wraakoefening
geven. Nu echter de tijd van handelen door Minerva's mededelingen tegen haar
verlangen in vervroegd was, moest zij wel op het voorstel van deze ingaan, wilde
zij Caró niet onder haar ogen zien wegsterven. De dood van Caró zou bovendien
haar taak moeilijker, de zegepraal der tegenpartij schitterender, haar smart des te
groter maken.
‘Doch hoe nu te handelen?’ sprak zij peinzend als tot zichzelve. ‘Misi wil geen
geld meer geven... Er moet iemand naar de plantage gestuurd worden... Vele offers
moeten aan de geest gebracht... De kwade invloeden van de tegenpartij te niet
gedaan... Maar hoe? Hoe aan het geld te komen?... En toch kan en mag ik Caró
niet aan haar lot overlaten!... Maar dat ik er ook niet eerder aan gedacht heb!’ riep
zij na een poosje blij verrast uit: ‘Ik kon... Minerva’, onderbrak zij haar alleenspraak,
‘Minerva! Wat dunkt er jou van als ik... mevrouw gunstig voor mij liet stemmen?’
De aangesprokene, die tot nu toe niets gezegd had, teneinde Akoeba geen
gelegenheid te geven haar om hulp te vragen, waardoor zij haar laatste bigi karta,
uit medelijden wel zou moeten afstaan, aarzelde enige ogenblikken en vroeg op
haar beurt: ‘Je bedoelt door Ma Doeseesi?’
‘Juist geraden!’
‘Nu goed, ik zal er met haar over spreken, als ik er morgen heen ga. Zorg dus
dat ik het geld heb.’
‘Je zult het hebben’, hervatte Akoeba, ‘al moest ik daarvoor ook het laatste geven,
wat ik bezit.’
‘Maar hoe maakt Caró 't toch?’ vroeg Minerva.
‘Het is en blijft hetzelfde: niet de minste beterschap aan haar te bespeuren.
Adjossi, ba!’ Akoeba ging dadelijk na dit gesprek naar mevrouw Van Balen, die
boven in een hobbelstoel gezeten aan de kokkin haar bevelen gaf.
‘Zo, Akoeba, 't is goed, dat je komt’, zei haar meesteres vriendelijk. ‘Hoe maakt
Caró het?’
‘Zij heeft vannacht wat geslapen. Nu en dan echter schrok zij wakker, alsof haar
iemand plotseling wekte.’
‘Dat zijn de zenuwen, die nog niet tot bedaren zijn gekomen. Heb je haar het
drankje van de dokter gegeven?’
‘Ja, misi’, bevestigde zij zonder de minste aarzeling, ofschoon Caró er niets van
gebruikt had.
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‘Goed’, hervatte haar meesteres, ‘maar wat ik je zeggen wilde, ik was van plan
naar plantage te gaan en wilde Caró meenemen’...
‘Ke, misi, doe dat niet’, viel Akoeba haar ontzet in de rede.
‘En waarom dan niet?’ vroeg mevrouw Van Balen verwonderd. ‘De verandering
van de lucht zal haar goed doen en haar geschokte zenuwen wederom tot bedaren
brengen.’
‘Ke, misi’, smeekte Akoeba hevig ontroerd. ‘Geloof me, het zal niets baten. Caró
heeft ningre-siki!’
‘Ach, schei toch uit, ninne, met die malligheid van ningre-siki. Ik heb de dokter
gevraagd en deze heeft mij gezegd, dat het niets anders is dan zenuwen.’
‘Kan hij ook anders spreken?’ vroeg Ma Akoeba met overtuiging. ‘Wat zou hij
ook verdienen, als hij beweerde, dat het ningre-siki was? Blanken moeten door
blanken, maar negers door negers genezen worden, misi.’
‘Hoor eens ninne, als je iemand anders waart, zou ik je verbieden mij nog verder
over die nonsens te spreken. Maak geen misbruik van mijn genegenheid voor u. Ik
wil er niet meer van horen!’
‘Zou Caró dan maar moeten sterven?’ vroeg Akoeba wanhopig.
‘Sterven? Ninne, wie spreekt er nu van sterven?’ zei mevrouw Van Balen
geruststellend. ‘Zo erg is het gelukkig nog niet. Zij heeft het alleen maar op de
zenuwen gekregen door het optreden van Lodrika’...
‘Misi, noem mij die naam niet meer!’ viel Akoeba haar met heftigheid in de rede.
‘Noem mij die naam niet meer!’ herhaalde zij opgewonden. ‘Misi weet het niet, maar
sanni de passa, (er gebeuren dingen) waarover men zo maar niet wil spreken!...
Die mensen!’ ging zij voort, de arm opheffende, ‘die bakra's zoals zij zich noemen!...
U zegt niet te willen geloven aan ningre-sanni; ook zij geloven er niet aan, maar
zij doen het!’
‘Maar wie of wat bedoel je toch?’ vroeg haar meesteres nieuwsgierig en verrast.
‘Mi no sabi’, antwoordde Akoeba schijnbaar slechts ontwijkend. ‘Wij, arme
slavinnen, hebben niets in te brengen, minder nog is het ons geoorloofd over de
bakra's en hun handelingen een oordeel uit te spreken.’
‘Kom, ninne, doe maar zo niet’, vleide haar meesteres nieuwsgierig. ‘Zeg mij
maar eens, wat je bedoelt. Kom eens hier bij mij op de grond zitten. Bebé!’ riep zij
luid, ‘breng mij eens een glas water.’ En toen de slavin het gevraagde op een zilveren
blaadje gebracht en haar meesteres met een kossi aangeboden had, ging mevrouw
Van Balen voort: ‘Ga aan de kokkin zeggen, dat zij het eten op het vuur zet. En hier,
neem de pikien masra, de jongeheer, en ga met hem wat naar buiten. Boi’, riep
zij tegen de huisjongen, ‘foetoeboi, ga jij met Bebé mee naar buiten. Je doet niks
dan slapen in de bottelarij. Als meneer terug is, zal hij je wat ijveriger maken, al is
het dan ook met een karwats.’ Nadat zij allen uit haar omgeving verwijderd had
richtte zij zich weer tot Akoeba: ‘Ninne, je weet dat ik van je houd. Spreek dus vrij
en verberg mij niets.’
‘Misi zal mij niet willen geloven’, begon zij langzaam.
‘Och kom’, zei deze, enigszins ongeduldig door haar vervelend talmen. ‘Toe,
ninne, vertel mij nu eens alles.’
‘Wel, als misi dan alles weten wil’, begon zij na rondgekeken te hebben of zij niet
beluisterd werd, terwijl zij haar stem zo zacht mogelijk deed klinken. ‘Men is druk
bezig met allerlei ningre-sanni, om te beletten dat Caró beter wordt.’
‘Zo!’ riep mevrouw Van Balen verschrikt uit, ‘en hoe geschiedt dat dan?’
‘Misi gelooft immers niet aan ningre-sanni’, zei Ma Akoeba ondeugend. ‘Maar
zeker is het, dat Caró het zal besterven als’...
‘Wat is dat?’ kreet haar meesteres met smart. ‘Caró het besterven? Heeft men
haar dan... vergeven?’ vroeg zij Akoeba aanziende.
Deze richtte de ogen niet op en blij, dat haar woorden zulk een hevige ontroering
bij haar meesteres hadden opgewekt, trachtte zij in haar sluwheid de indruk daarvan
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eerder te versterken dan te verzwakken. ‘H'm’, zuchtte zij gemaakt. ‘Kaba misi,
houd op met uw vragen. Gij weet niet, wat de negers in het schild voeren.’
‘Maar, God’, kreet mevrouw Van Balen met hartstocht uit, bedroefd bij de gedachte
dat haar meest geliefde slavin haar door de dood ontrukt zou worden. ‘Wat heb ik
die mensen dan toch gedaan, dat zij mij blijven vervolgen? Maar, ninne, in ernst,
zou het waar wezen?’ vroeg zij met angst.
Ninne zag niet op en antwoordde slechts voor zich uit: ‘Wè, misi, als u mij niet
geloven wil, 't zij zo.’
‘Neen, ninne’, hervatte haar meesteres wrevelig, ‘niet geloven wil? Dat zeg ik
immers niet. Ik vraag maar alleen, hoe je dat alles te weten komt’, vroeg zij met
aandrang.
‘Hoe ik dat te weten kom?’ herhaalde Akoeba, als moest zij eerst de vraag
herhalen alvorens haar te kunnen begrijpen. ‘Hoe ik dat weet? H'm! Ga ik de straat
dan niet op? Spreek ik dan niet met anderen? Hoor ik dan niet wat ze zeggen? H'm!
Iedereen heeft de mond vol van Caró's ziekte en ik zou niets horen? Kaba dan,
misi!’ (Houd toch op, misi)
Al deze onbestemde mededelingen hadden haar meesteres wel geen juist
antwoord gegeven op haar vraag, doch de eerste indruk van Akoeba's gezegde
zeer versterkt. Zij begon nu ook te geloven, dat er wellicht vergif in het spel kon
wezen. Caró bleef immers zólang ziek van de zenuwen! Wonder dat de dokter het
niet gezien had! Zij schijnen ook veel minder belang in de slaven te stellen, al krijgen
zij hun geld! Ma Akoeba liet haar meesteres aan haar gedachten over. Met de
benen lang uitgestrekt op de grond gezeten en de handen in de schoot, wachtte zij
het einde daarvan af, overtuigd het pleit reeds half gewonnen te hebben.
‘Zeg mij nu eens, Akoeba’, zei mevrouw Van Balen, eindelijk uit haar
overpeinzingen ontwakend, ‘zeg mij nu eens kort en goed: ben je er zeker van, dat
Caró vergeven is?’
‘Ka!’ lachte deze sluw de hand aan de mond brengend als om de uitbarstingen
der lachspieren te bedwingen over de naïeve vraag van haar meesteres. ‘Gelooft
misi dan niet?’ vroeg zij.
‘Maar wie? Wie zou het dan gedaan hebben?’
Ma Akoeba antwoordde met sluw overleg niets op deze vraag. Zij sloeg slechts
de handen ter hoogte van de mond vlak tegen elkaar en liet ze daarna van zich
afgekeerd op haar schoot vallen: ‘Het is zo gevaarlijk voor een slavin een kwaad
vermoeden te uiten, vooral als het bakra's geldt!’ Mevrouw Van Balen begreep haar
stilzwijgen zeer goed en dit deed haar besluiten zich uit de pijnlijke onzekrheid te
verlossen, zonder zelf het hoge woord te moeten zeggen.
‘Wie kan zo op Caró gebeten zijn?’ vroeg zij, doch met iets zonderlings in de stem,
dat Ma Akoeba begreep op wie haar meesteres vermoedens koesterde.
‘Wie op Caró gebeten kan zijn?’ sprak zij, de vraag herhalende. ‘Ka!’ en weer
lachte zij sluw. ‘Alsof misi niet weet, wat er in de laatste acht, negen dagen is
voorgevallen?’
‘Zou mevrouw...’, zij beet zich echter op de lippen om dé naam niet te noemen.
‘Zou zij de hand hierin hebben?’
‘Hoort eens hier, misi’, hervatte Ma Akoeba met een ernstig gezicht, dat aan haar
woorden gewicht bijlegde, ‘kent misi Suriname dan niet? Is het dan de eerste maal,
dat blanken zich inlaten met ningre-sanni? En heeft men niet genoeg getoond een
haat op u en uw slavin te hebben? Kon men u dieper grieven’, ging zij op een
hartstochtelijke toon voort, ‘dan men reeds gedaan heeft? En nu sterft Caró weg,
omdat u niet aan ningre-sanni wil geloven en de anderen er gebruik van maken.
Maar mij wel’, besloot zij met een blik vol wraak, ‘dat de slavin sterve, als men maar
de hand niet uitsteekt naar u of uw kind!’
‘Mijn God!’ gilde mevrouw Van Balen van angst en schrik. ‘Wat zeg je daar, ninne?
Zou men het op mij of mijn kind gemunt hebben?’ vroeg zij, wanhopig de handen
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voor het gezicht slaande. Ma Akoeba lachte: zij had haar doel bereikt! ‘Ninne’, kreet
mevrouw, ‘help mij. Geef mij raad, wat te doen?... Want mijn enig kind te moeten
verliezen!... Mijn God, dat overleef ik niet!’
‘Misi’, troostte nu Akoeba, ‘zover is het nog niet. Wie... wie zal beter over u waken
dan ik, die u sinds uw kinderjaren verzorgde?... Neen, misi, zo iets zal niet gebeuren,
tenzij uw stijfhoofdigheid de plannen van uw vijandin doet gelukken.’
‘Maar wat dan te doen, ninne?’ vroeg haar meesteres van angst en vrees ten
einde raad.
‘Wel, hen met dezelfde wapenen bestrijden als waarmede zij ons trachten te
overwinnen’, antwoordde zij kalm.
‘Je meent dus, dat ik’...
‘Misi hoeft er zich niet mee in te laten’, onderbrak Akoeba snel, ‘wat er gedaan
moet worden, doe ik.’
‘Zeer goed’, zei mevrouw Van Balen gerustgesteld. ‘Ik zou niet graag hebben,
als men te weten kwam, dat ik mij met die zaken inliet.’
‘Misi behoeft zich anders niet zo erg er over te schamen voor de anderen’, hernam
Akoeba met een medelijdend lachje. ‘In het geniep doen zij 't immers ook... Maar
dat daargelaten. Als misi mij maar in staat stelt’...
‘Alweer geld dus?’ vroeg zij ongerust.
‘Maar misi’, zei Akoeba geslepen, ‘u zijt een blanke en ik ben een slavin. U weet
veel meer dan ik, doch ziet u niet, dat als Caró sterft het groter schade voor ons is,
dan dat u wat geld uitgeeft en haar in het leven houdt? Kan het bezit van geld
opwegen tegen het gevaar van uw kind?’...
‘Genoeg ninne’, viel haar meesteres haar in de rede, ‘maak mij niet erger ongerust
dan ik 't reeds ben.’
‘Nu goed, ik zal daarover zwijgen’, zei deze. ‘Maar kost de behandeling van Caró
ook geen geld?’
‘Ja, maar hoe de dokter weer af te schepen?’
‘Zeg dat zij naar plantage vertrekt. U wilde immers naar plantage gaan?’
‘Ja en spoedig ook. Nu vooral na al hetgeen ik gehoord heb, ga ik zo gauw
mogelijk. Overmorgen komt de boot in de stad en daarmede vertrek ik met mijn
jongetje.’
‘Beter kan 't niet’, zei Akoeba. ‘Maar... misi zal mij wel voor die tijd aan geld willen
helpen?’
‘Hoor eens, ninne, als dat het enige middel is om Caró te houden, zal ik er over
heen stappen. Hoeveel heb je nodig?’
‘Ik weet het niet’, begon zij aarzelend. ‘Doch het zal veel, zeer veel geld kosten.’
‘Toch niet meer dan vijfentwintig gulden?’ vroeg haar meesteres.
‘Ik weet het niet’, herhaalde Ma Akoeba, die het beter vond maar niets te bepalen.
‘Minder zal het zeker niet kosten.’
‘Nu luister, mijn beste’, hervatte mevrouw Van Balen gemoedelijk, ‘als het 't heil
van mij en mijn kind en de gezondheid van Caró geldt, is mij zelfs vijftig gulden niet
te veel hoor. Maar’, voegde zij er wat meer bedachtzaam aan toe, ‘maar dat zal toch
wel het hoogste wezen, niet waar?’
‘Dat geloof ik ook, misi’, beaamde Ma Akoeba. ‘Doch als misi reeds zo gauw
weggaat, zou ik dan nu niet het geld van u mogen hebben?’
‘Ik zal je alvast de helft geven, ninne’, zei zij. ‘Hier heb je de sleutel. Ga daar in
de slaapkamer naar mijn linnenkast, doe de middelste lade open, en breng dat
mahoniehouten kistje hier, dat er staat.’ Ma Akoeba richtte zich op de handen
steunende van de grond op en deed zoals haar meesteres bevolen had. Zij bracht
het kistje bij deze, die haar vijfentwintig gulden aan bigi karta en assignatiën
voortelde. Zij sloot het kistje en wilde het Akoeba doen wegbergen, toen zij het uit
haar handen terugnam, zeggende: ‘Kom, laat ik je ook maar alles in eens geven,
dan ben ik er van af.’ En zij gaf haar nog vijfentwintig gulden bij.
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Ma Akoeba kon haar vreugde nauwelijks bedwingen en maakte de ene kossi
na de andere en greep haar meesteres, toen deze haar het kistje terug gaf, bij de
hand, die zij kuste. ‘Ke, mi misi’, zei zij geroerd, wat zijt ge goed voor mij en Caró.
God zal het u lonen. Ik weet niet hoe u te bedanken. Hartelijk dank, hoor, misi,
hartelijk dank.’ En de tranen rolden haar van aandoening over de wangen.
‘Het is al genoeg, ninne’, zei deze. ‘Breng het kistje maar weer weg. Ge moet
me nog wat helpen om alles voor mijn vertrek in gereedheid te brengen.’ Ma Akoeba
borg het geld in de tip van haar paantje, dat zij zorgvuldig aan haar koralen ceintuur
om de heupen bevestigde en na het kistje op zijn plaats geborgen te hebben, ging
zij, na herhaalde dankbetuigingen blij heen.

Hoofdstuk XI
Go driengie thee
Het ging er lustig en vrolijk toe in het ons bekende huis van mevrouw Bouman aan
de Keizerstraat. Een luidruchtig gelach weerklonk van uit de helder verlichte
benedenzaal door de wijd geopende vensters op straat, waar een menigte slaven,
slavinnen en vrijlieden in het heldere licht der maan stonden en nieuwsgierig naar
het gewoel en de drukte daarbinnen staarden. Er was die avond een feestelijke
bijeenkomst bij de sisi; het slotnummer van de veel besproken Doe-partij van
Misgeene. De grote kamer van het benedenhuis, gewoonlijk door een porte-brisée
van de ontvangkamer afgesloten was voor deze gelegenheid open gezet, alsof de
sisi een uitgelezen gezelschap ten dans verwachtte. Aan het hoofdeinde der zaal
waren een sofa, een paar canapés en stoelen geplaatst, waarop de genodigden
van mevrouw Bouman, heren en dames, zaten. Op banken langs de wanden zaten
de leden van Misgeene, die allen in hun beste kleren uitgedost in optocht naar de
woning van de sisi getrokken waren, om de avond in zang en dans door te brengen.
Op twee grote glazen kronen brandden spermaceti-kaarsen, die licht in de
afhangende prisma's braken en in lichtschittering schenen te wedijveren met de
twaalf tegen het beschot opgehangen kandelabers met fijn geslepen glazen
reflectoren. De twee grote spiegels met zwaar vergulde lijsten, die in de lengte der
zaal hingen, gloeiden in het licht der kronen, dat zij met zachte glans weerkaatsten.
Twee mahoniehouten side-boards of buffetten waren eveneens aan het hoofdeinde
der zaal tussen de stoelen der genodigden en de banken der slavinnen geplaatst.
Zij waren voorzien van allerlei dranken: bier, wijn als clairet, bourgogne, rijnwijn,
madera; likeuren en rum, waartussen verscheidene grote taarten, waarvan de
genodigden grote stukken op nette porselein schoteltjes met zilveren vorkjes
aangeboden werden. In de achtergaanderij en de bottelarie waren enige slavinnen
ijverig in de weer met het wassen, drogen en aandragen van kopjes, bordjes en
schoteltjes, terwijl in de keuken een paar grote ketels chocolade, rijk met kaneel en
specerijen gekruid, te borrelen stonden. De slaven en slavinnen, die hun
meesteressen of meesters naar hier vergezeld hadden, zaten op de stoep of in de
gaanderij bij of mengden zich ook onder de anderen, die aan de arbeid waren en
van wie zij hun aandeel in taart, gebak en drank ontvingen. Een zachte koelte woei
verfrissend door de vensters en de wijdgeopende deur, waarvoor zich een dichte
menigte stond te verdringen, die men hoogst ongaarne bij zulke gelegenheid zou
missen, daar zij tot de omlijsting van het geheel behoorde. Immers stil genot, en
van alle onbescheiden bespiedende blikken vrije feestviering, is nooit een zwak der
Surinamers geweest. Zelf genieten en anderen doen genieten van de tentoon
gespreide weelde is hun altijd een ideaal geweest bij iedere feestviering.
Deze bijeenkomst, die ook als een potvertering kan worden beschouwd, werd
aangeduid onder de naam van thee-avond en meer eigenaardig ‘go driengie thee’;
alhoewel nu juist geen thee, aan de leden der Doe-partij tenminste, geschonken
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werd. Dikwijls gingen danseressen niet alleen bij de sisi, maar ook bij al de dames,
die bij de Doe-partij tegenwoordig geweest waren en haar uitgenodigd hadden, een
avondje doorbrengen. Opeens kwam er stilte in het gejoel van stemmen omdat de
trokki op een teken van de pikienmama zong:
Mi ben habi wan tranga sari na hati,
Ik had een diep gevoeld verdriet,
Ik heb mij gewend tot mijn vriendinnen,
En zij hebben er mij van verlost,
Mi kali mi baka-man kom.
A kom poeloe hem gi mi, e-e-eh!

Dit was een lofprijzing op de vriendinnen van de sisi, die haar door haar vriendschap
ten troost en opbeuring strekten in haar leed. Nauwelijks was zij begonnen, of de
overigen begeleidden haar gezang met het oorverdovend geraas der sakka's en
jorojoro's, die slechts bij deze gelegenheid gebruikt werden. Met al de kracht der
longen werd het lied herhaald, terwijl tjobbo Diana de dans opende.
Al hoger steeg de geestdrift, en met welgevallen zag de sisi, dat Lodrika ten dans
werd geleid. Met bevallige zwier haar zakdoek wuivende, danste zij voor de sisi
heen en weer in allerlei zwaaiende, buigende en schommelende bewegingen, die
met het grootste genot en gespannen aandacht gevolgd werden.
‘Mooi zo, wenke’, riep haar meesteres in bewondering uit toen zij een pirouette
gemaakt had, door nu eens op de linker- en dan weer rechterhiel een paar malen
als een tol te draaien. Nadat zij enige tijd gedanst had, traden ook anderen op, doch
geen enkele zette het dansen zo voort als dit bij de Doe gebruikelijk was.
Spoedig trad er een pauze in, waarin allen rijkelijk op koek, taart, gebak en
chocolade onthaald werden. Want tot niet geringe verwondering van haar genodigden
en niet minder grote zelfverheffing van de leden van Misgeene, had de sisi
meegedeeld dat de tata haar na de afloop van de Doe de belangrijke som van 150
gulden had ter hand gesteld: van de giften, die in de lade van de kwakwabangi
gelegd waren. Onder een levendig gesprek werd het voorgediende gebruikt, daar
men bijeengekomen was meer om zich aan taart, likeur of chocolade te goed te
doen, dan om te zingen en te dansen. Mevrouw Bouman vond echter zoveel
genoegen in het spel en de dans, dat zij de pikienmama liet zeggen spoedig
wederom met de dans een aanvang te maken.
Twee karboegerinnen traden nu op, waarvan de ene in sneki-seesi, rode
katoenen kleding met witte strepen als slangetjes, en de andere in aboma-seesi,
grote bloemen en strepen op een witte grond, gekleed waren. Aan de enkels droegen
zij duidelijk zichtbaar tengevolge van de hoog opgetrokken rokken, stoipiston,
cilindervormige asgrauwe koralen met kleine belletjes, zilveren muntstukjes en
goemà, kleine schelpen, die bij het verzetten der voeten een rinkelend geluid
maakten. Nauwelijks waren zij begonnen aller aandacht door haar bevallig duet te
boeien of Jupiter, de tjobbo, begon om haar heen dansende de zonderlingste
passen en sprongen te maken tot grote en uitbundige vreugde van allen. De beide
danseressen stoorden zich echter volstrekt niet aan hem en bleven tegenover elkaar
voortdansen met onberispelijke juistheid en gelijkmatigheid. Toen ook deze haar
plaatsen op de banken hadden hernomen, zag men onder een zenuwachtig gelach
der toeschouwsters Aflauw naar het midden der zaal voortschrijden. Dadelijk barstten
allen in een schaterend gelach uit, dat zich tot op de straat voortplantte en het
gezang een ogenblik deed verstommen. Zij had een jakje aan, dat papajatoetoe
(papajahorens) genoemd werd, uitgesneden aan de hals, met nauwe mouwen,
terwijl zij een taihede op had, die als twee horens langs het hoofd opstaken. Deze
nauwe bovenkleding over de zeer wijde rokken stond haar, een zware forse
karboegerin, als een harlekijnspak. Toen men na een schreeuwend gelach weer
wat tot bedaren was gekomen, begon Aflauw te dansen op de wijze als zij wel eens
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Ma Akoeba bij gelegenheid van de Doe-partij had zien doen. Zij deed dat zó
onberispelijk juist en met dat onnavolgbaar talent voor mimiek, dat niemand omtrent
haar bedoeling in het onzekere was. Had men bij de eigenlijke Doe-partij op een,
hoewel onware beschuldiging gezinspeeld, nu liet men haar, in de persoon van
Aflauw dansende, zich verdedigen door te zingen:
Na nem joe gi, e-e-eh!
A no foe mi nem, o-o-oh!
Na verkeerti nem joe de kali mi, e-e-eh!
De naam, die gij mij geeft,
Is de mijne niet. (ik ben geen dievegge)
Gij geeft mij een verkeerde naam.

Intussen danste Aflauw maar voort, de passen en de bewegingen van Ma Akoeba
met grote juistheid teruggevende. Vooral de armbewegingen bleken treffend juist
te wezen, daar telkens bij zulk een armzwaai een schaterend gelach uit de menigte
opging. Plotseling bleef zij stokstijf in het midden der zaal staan, kromde zich als
een oude vrouw voorover en de armen met de half geopende hand op de rug
leggende, begon zij zich te wrijven onder allerlei uitroepen van au, ee, ooh, uu,
lamatiki. Dit deed een gillend onbedaarlijk gelach opgaan, vooral toen zij met de
hand op de heup en een allererbarmelijkst gezicht naar haar plaats strompelde.
Toen men wat tot bedaren gekomen was, begon de trokki te zingen, nog steeds
op Akoeba doelende:
Mi no ben da persoon
Ik ben het niet geweest

Hierop antwoordden allen in beurtzang:
Mi de kom jere, o-o-oh!
Ik hoor het.

Nadat nog enigen aan de dans hadden deelgenomen, trad Lodrika voor het laatst
op, terwijl men het lied zong dat zij het eerst gezongen had:
Koskossi ne habi peni.
Ma falsi lobi de gi sjem, e-eh!

Eindelijk kwam aan zang en spel een einde en na enige verversingen gebruikt te
hebben, brak men tegen tien uur op, na een bijna eindeloos geroep van ‘navoen’
aan de sisi en haar genodigden.
Kort hierop gingen ook de genodigden van mevrouw Bouman heen, zodat zij
slechts met enige vriendinnen overbleef. Met welgevallen luisterde zij naar de
loftuigingen, die haar over het schitterend succes van Misgeene werden toegezaaid.
De ziekte van Caró kwam al spoedig ter sprake en mevrouw Bouman vond haar
een heilzame bestraffing voor de aanmatigende houding tegenover Lodrika en meer
nog voor het boos opzet deze te hebben willen afranselen.
‘Hoor eens hier’, zei mevrouw Bouman ongeduldig. ‘Het moet nu uit zijn met die
geschiedenis. Als mevrouw Van Balen meent, mij in Lodrika te willen smaden en
tergen, dan bedriegt zij zich. Haar opzet heb ik steeds weten te verijdelen, zoals ik
't nu weer bewezen heb. Wat beeldt zij zich toch wel in?’ vroeg zij opgewonden.
‘Heb ik haar niet gekend als de arme dochter van de nog armere directeur Beyman?
Nu zij met meneer Van Balen getrouwd is, neemt zij een air tegenover anderen aan,
als ware zij een dame van gegoeden huize.’
‘Dat zegt ge wel’, viel haar een vriendin met levendigheid bij. ‘Ik heb haar vader
nog heel goed gekend. Hij is trouwens genoeg bekend geweest, daar hij zowat op
alle plantages in de Commewijne directeur geweest is.’
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‘Is zij de dochter van de oude directeur Beyman?’ vroeg een derde.
‘Hé, wist ge dat niet?’ vroeg mevrouw Bouman haar verwonderd aanziende. ‘Heb
je dan nooit gehoord van het schandaal, dat indertijd zoveel opspraak verwekt heeft
op plantage?’
‘Ik herinner er mij niets van, mijn schat’, antwoordde de aangesprokene met iets
tot voortgaan smekends in de stem.
‘Wel, de zaak is deze’, begon mevrouw Bouman, blij haar verontwaardiging te
kunnen luchten. ‘Haar vader - nu ge begrijpt wel hoe dat op plantage toegaat - was
nogal goed gezien bij de slaven, zodat zij hem in alles ter wille waren, en er weinig
of geen klachten bij de administrateur tegen hem ingebracht werden. Ongelukkig
had hij vele kennissen en familieleden in de stad, zodat er nooit een pont van de
plantage vertrok, zonder dat er bananen of aardvruchten, suiker, likker enzovoort
voor hen meeging, waarvan de administrateur nooit iets afwist. Hij stuurde wel nu
en dan enige kippen of, als er gejaagd was, wat wild naar deze, maar dat betekende
eigenlijk niets voor iemand, die zo goed door de administrateur behandeld werd.
Maar het kruikje gaat te water tot het breekt, zegt het spreekwoord. Op zekere dag
had hij een oude slaaf, die er alles van wist, door de bastiaan vreselijk laten straffen.
Die man diende zijn beklag in bij de administrateur, toen hij in de stad kwam en
verzocht zelfs als de granmasra hem niet wilde geloven hem iemand mee te geven,
aan wie hij zou laten zien, wat er zo al naar de stad gezonden werd. De granmasra...
Nu, om je de waarheid te zeggen’, onderbrak mevrouw Bouman zelf haar verhaal,
‘ik kan 't je wel zeggen, 't is toch geen geheim - 't was mijn mans vader. Je ziet dus,
dat ik alles goed kan weten.’ Zij wachtte een ogenblik om de uitwerking van haar
mededeling op het gelaat harer toehoorsters op te nemen, die met een ‘och kom!’,
‘hé!’, ‘wel, wel is 't toch zo?’ aan haar verrassing uiting gaven. Aller aandacht werd
natuurlijk hoger gespannen, toen mevrouw Bouman vervolgde: ‘Kort en goed: de
granmasra ging zelf mee. En het was goed ook. De slaaf wees hem enige prachtige
bossen bananen, zoals hij er nog nooit aan de administrateur gezonden had. Vijf,
zes bossen lagen er in de pont. Een paar gallons lika (lika of likker, suikerstroop).
Een paar kistjes met suiker en vacuümpan, vruchten, kippen, een varken en een
schaap, deze laatste nochtans om bij de slager te verkopen. Nu was de vader van
mijn man niet iemand, om er maar gras over te laten groeien. Hij riep haar vader
ter verantwoording op. Daar had je nu de poppen aan het dansen. Hij was volstrekt
niet op zulk een vraag bedacht en wist in het eerst niet wat te antwoorden.
“Maar, mijnheer”, begon hij eindelijk, toen hij zich wat hersteld had, “ik sta
verwonderd over uw vraag.”
“Dat geloof ik wel”, antwoordde mijn schoonvader. “Je dacht, dat je doen en laten
kon op de plantage, wat je wilde.”
“Doen en laten, wat ik wil!” begon hij hoe langer hoe brutaler wordende. “Ik begrijp
u niet. Zijn niet alle directeuren”, vroeg hij zich verontwaardigd tonende, “niet
gerechtigd kost (een typisch Surinaams woord voor voedingsmiddelen in natura)
en likker van de plantages te genieten, zoveel zij willen?”
“Heb ik me ooit van mijn leven!” begon mijn schoonvader kwaad wordende, en
die man kon zich toch zo opwinden soms. “Dat is tot je eigen gebruik. Begrijp jij dat
niet? Maar daarmede heb je nog het recht niet kost en likker naar de stad te
zenden”...
“Dus maakt u mij uit voor een dief, mijnheer”, viel hij mijn schoonvader in de rede.
“Ik! Een fatsoenlijk man, die jaren en jaren overal gediend heb. Weet u dan niet, dat
alle directeurs eveneens handelen als ik. Geen enkele is er, die niet nu en dan iets
naar de stad aan zijn familie zendt. Maar het schijnt, dat wie fatsoenlijk is, hier
nergens bescherming vindt. Anderen leven op de plantages, zoals zij willen en van
hen wordt niets gezegd. Is men daarentegen getrouw en zorgzaam voor alles, dan
besteelt met de plantage.” En nog meer ditjes en datjes. Enfin, de twist liep zo hoog,
dat mijn schoonvader hem ontsloeg uit zijn betrekking. Doch hij had met zijn kweek
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(met de veeteelt) nogal wat verdiend en opgespaard, zodat, toen de plantages zo
goedkoop werden, hij de plantage kocht, die zij nu nog hebben.’
‘Kijk’, zei een der dames, nadat mevrouw Bouman haar verhaal geëindigd had,
‘dat heb ik nooit geweten!’
‘Maar dan begrijp ik niet’, begon de eerste weer, ‘dat zij zo groot doet. Zij zal toch
zoveel niet hebben.’
‘Geluk, mijn beste, zij heeft altijd geluk gehad. Haar vader heeft de plantage mooi
opgewerkt, kreeg aanzien als plantage-eigenaar en zo kwam zij met meneer Van
Balen in kennis, die haar trouwde.’
‘Dus’, besloot de eerste, een bijzondere nadruk leggende op dit woordje, ‘dus
haar vader was de ondergeschikte van uw schoonvader?’ Hierbij vertrok zij haar
gelaat verachtelijk als deed zij nu afstand van alle vroeger aan mevrouw Van Balen
betoonde hoogachting.
‘Je moet ze maar kennen’, begon mevrouw Bouman weer. ‘Je ziet de mensen
hier somtijds groot doen, maar dat groot doen van nu moet de vroegere armoede
dekken! En later worden zij nog vroom erbij, als zij genoeg hebben of als er iemand
aan het hoofd hier is, die zij naar de ogen moeten zien!’ Zo ging het enige tijd voort.
Met de meeste liefdeloosheid werden de gedragingen van anderen aan de vinnigste
kritiek onderworpen en met de grootste minachting werd er afgegeven op de afkomst
van sommigen, die tot aanzien gekomen waren. Het gesprek werd nu weer algemeen
onder de dames, die natuurlijk partij trokken voor mevrouw Bouman in haar
afgekeerdheid jegens mevrouw Van Balen, en in haar welgeslaagde poging om
deze in de ogen van allen te vernederen en gehaat te maken.
Plotseling kwam Lodrika met ontsteld gelaat en handenwringend tot haar
meesteres gesneld. Het gesprek verstomde en allen zagen haar in stomme verbazing
aan.
‘Wat is er, Lodrika?’ vroeg mevrouw Bouman hevig ontsteld.
‘Ke misi’, riep zij hijgend en bevend uit, ‘den wisi mi, men heeft mij betoverd.’
Als de bliksem de vergaderden voor de voeten was geslagen, zou dit wellicht niet
meer ontsteltenis bij de aanwezigen hebben teweeggebracht dan deze enkele
woorden.
‘Eh!’ riepen allen uit, Lodrika aanstarend en een verdere verklaring met angstig
gelaat verbeidend.
‘Men heeft wisi voor mij neergelegd’, gaf zij eindelijk op de vragende blikken ten
antwoord.
‘Maar hoe? Wat is er dan toch gebeurd?’ vroeg haar meesteres.
‘Men heeft een flesje vlak voor mijn woning begraven’, bracht zij met moeite uit.
‘Ke, misi’, kreet zij vol smart, terwijl haar de tranen overvloedig langs de wangen
rolden. ‘Help mij, misi’, smeekte zij de handen in wanhoop naar haar meesteres
uitstrekkende. ‘O, mijn God’, gilde zij uit, ‘men gaat mij vermoorden’... En sidderend
van angst wierp zij zich onstuimig op de grond en kermde en schreeuwde allerlei
onsamenhangende woorden uit, totdat zij eindelijk in onmacht viel. De sisi vloog op
en wilde haar van de grond opheffen, doch Lodrika was als verstijfd van schrik. Op
haar geschreeuw en getier waren de slaven en slavinnen toegesneld en de sisi,
geholpen door de aanwezigen, waste haar de slapen en aangezicht, zodat zij na
enige tijd weer bijkwam. Doch weer tot het bewustzijn gekomen, begon zij te schreien
en te weeklagen.
‘Maar, Lodrika, wat is er dan toch gebeurd, dat je bevreesd maakt?’ vroeg haar
meesteres. Met geweld haar aandoening bedwingend, verhaalde zij nu, dat toen zij
haar woning wilde bereiken, zij juist voor de deur op iets getrapt had. Bij het heldere
licht der maan zag zij, dat het een flesje was tot aan de hals in 't zand begraven.
‘En nu ik er over gelopen ben’, besloot zij, ‘ben ik onfeilbaar verloren.’
‘Heb je dan niet eerder het flesje daar bemerkt?’ vroeg een der dames.
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‘Neen, misi’, antwoordde zij, ‘het moet zelfs deze avond daar in de grond begraven
zijn geworden. Anders toch zou ik het reeds vroeger bemerkt hebben.’ Haar
meesteres trachtte haar zo goed zij kon te bemoedigen, doch ondanks alle
inspanning ging het haar toch niet van harte. De vrees voor allerlei geheimzinnige
en kwade invloeden was trouwens volstrekt niet uitsluitend het deel der mindere
bevolking. Geen wonder dus, dat mevrouw Bouman met angstige bezorgdheid het
lot van Lodrika tegemoet zag. Deze onverwachte gebeurtenis deed de vreugde van
de avond in schrik en droefheid vergaan. De dames, die nog gebleven waren nadat
Lodrika door de anderen was weggebracht, begonnen het geval te bespreken.
‘Het is toch vreemd’, zei een van hen met onderdrukte angst tot de anderen.
‘Dat is zeker’, hernam mevrouw Bouman. ‘Die mensen hebben allerlei middelen
tot hun beschikking om anderen onheil te berokkenen.’
‘Nu, ik geloof er wel niet aan’, meende een derde, ‘doch men moet voorzichtig
zijn met hen: zij kunnen je kwaad doen vóór je 't denkt.’
‘Herinnert gij u nog het geval van de slavin Arabella, die ook binnen enkele weken
tengevolge van wisi was gestorven?’ vroeg de eerste niet heel bemoedigend voor
mevrouw Bouman.
‘Was dat de reden van haar dood?’ vroeg deze met zichtbare onrust in de ogen.
‘Was er dan een andere voor haar dood aan te wijzen?’ antwoordde de
aangesprokene. ‘Geloof me’, ging zij voort, ‘er vallen er veel meer door wisi dan
wij wel weten of misschien zelfs denken.’
‘Och kom’, zei nu op haar beurt de tweede, meer nog om mevrouw Bouman gerust
te stellen, dan omdat zij er zelf niet aan geloofde. ‘Wie zou het op Lodrika voorzien
hebben?’
‘Zegt dat niet’, riep mevrouw Bouman uit, als ging haar nu een licht op. ‘Wie?
vraagt ge, wie anders dan mevrouw Van Balen? Dat is te zeggen’, verbeterde zij
zich, ziende dat zij te ver gegaan was met deze onbewezen beschuldiging naar het
hoofd van haar tegenstandster te slingeren. ‘Dat is te zeggen: zij wel niet in persoon,
maar toch door haar slavin Akoeba. Ja, nu herinner ik mij het weer goed’, ging zij
levendig voort. ‘Die hele avond heeft Akoeba onbeweeglijk daar gestaan en naar
Lodrika gekeken, zodat zij er wel ogri-hai van moest krijgen. Later heeft ninne mij
er over gesproken, dat zij voor Lodrika vreesde, omdat Akoeba haar bewegingen
met een blik vol haat en gramschap gevolgd had. Ik heb toen weinig acht geslagen
op haar woorden. Nu zie ik echter, dat zij gelijk heeft; men wil zich op Lodrika wreken
en mij in haar treffen. Maar dan zal men ook ondervinden’, voer zij voort, haar stem
in gramschap meer verheffende dan dit voor een dame passend was, ‘wie ik ben!
Het is dus niet gedaan. Eerst mijn slavin trachten af te ranselen en nu dit niet gelukt
is, wil men op meer bedekte wijze Lodrika treffen. Nu goed dan, de uitdaging is
aangenomen’, besloot zij de handen krampachtig in elkaar wringende.
‘Maar mijn beste’, suste een der dames, ‘weet ge wel, wat ge doet? Kan er niets
anders in het spel wezen en zou het niet beter zijn dat eerst te onderzoeken?’...
‘Onmogelijk’, viel mevrouw Bouman haar in de rede. ‘Omdat ik daar niet eerder
aan gedacht heb, kon ik ook geen maatregelen nemen.’
‘En wat zoudt ge er tegen hebben kunnen doen?’ vroeg de eerste nieuwsgierig.
‘Wat ik zou gedaan hebben? Dat zal de tijd leren.’ De dames begrepen maar al
te wel, dat het nu tijd was heen te gaan. Zij stonden op en na mevrouw Bouman
gegroet en haar ‘beterschap met Lodrika’ toegewenst te hebben, gingen zij, gevolgd
door hun slavinnen, heen.
De gebeurtenis, waarvan zij getuige waren geweest, was natuurlijk het onderwerp
van gesprek, zodra zij op straat en buiten het bereik der oren van hun vriendin
gekomen waren.
‘Nu, om je de waarheid te zeggen’, begon er een, ‘men is zeer onvoorzichtig
geweest die mensen zó in het gezicht te tarten.’
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‘Daar heb je gelijk aan’, hernam de andere. ‘Mevrouw Bouman drijft de zaken
altijd op de spits en nu moet zij het misschien ontgelden.’
‘Ja maar, weet je dan niet, dat Caró van mevrouw Van Balen zo dodelijk ziek is?’
vroeg de eerste.
‘Dat heb ik ook al gehoord’, hervatte de aangesprokene. ‘Daar gaan heel wat
praatjes over door de stad.’
‘Zo, weet je het ook?’
‘Nu je het zegt, wil ik 't je niet verbergen, dat ik het al gehoord had. Maar bij
mevrouw Bouman dorst ik er niet over te spreken. Ze wordt dadelijk zo driftig, als
ze maar de naam van mevrouw Van Balen hoort noemen; Caró moet er intussen
erg aan toe wezen.’
‘Poti’, jammerde een derde. ‘Maar Lodrika heeft haar toch ook lelijk getergd.’
‘Wat kwam zij ook bij de Doe doen?’ vroeg de eerste. ‘Ze kon immers van te voren
weten, dat het er heel onaangenaam voor haar toe zou gaan? En zij kwam er toch.
Me dunkt, zij had Lodrika niet moeten trotseren.’
‘Die ninne van mevrouw Van Balen is nogal bij de hand met die zaken’, zei de
eerste ten slotte. ‘Maar ik heb jullie niets gezegd, hoor!’ voegde zij er haastig aan
toe. Op de hoek der straat scheidde men in de vaste overtuiging, dat mevrouw
Bouman wel het middel zou weten te vinden, haar slavin aan de heilloze inwerking
van de kunstgrepen te onttrekken.

Hoofdstuk XII
Lodrika
De bijeenkomst ten huize van de sisi van Misgeene, zo vrolijk begonnen, was dan
op al te treurige wijze voor Lodrika geëindigd. Nauwelijks uit de tegenwoordigheid
van haar meesteres weggedragen, was zij weer aan hysterische aanvallen
blootgesteld geweest, die veroorzaakt waren door schrik en angst voor hetgeen zij
wisi noemde. Het geloof aan bovenmenselijke en geheimzinnige inwerking van
kwade geesten, die hetzij middellijk of onmiddellijk op iemand inwerken, was de
oorzaak van Lodrika's vrees en ziekte. Zij wist maar al te wel, dat Ma Akoeba
gedurende de gehele nacht het oog vol woede en gloeiend van wraakzucht op haar
gevestigd gehouden had. Gebeefd had zij nu en dan onder de inwerking van haar
blik als zij die ontmoette, doch in haar overmoed, gepaard aan een dartele en
lichtzinnige uitgelatenheid, had zij zich aan het genot van spel en dans overgegeven
zonder ook maar één ogenblik na te denken over de nadelige gevolgen, die haar
onbezonnenheid na zich zou kunnen slepen. Wel had zij de voorzorg genomen,
maar ook nog te laat, zich door het omhangen van de ogri-hai tegen de kwade
invloeden van Ma Akoeba's nijdige blikken te beschermen. En had zij ook al op het
laatst gesidderd voor de blik van verbeten woede, die Ma Akoeba op haar geworpen
had bij het zingen van het schimpliedje - had zij toen, was 't ook één ogenblik slechts,
het bewustzijn gehad van een dreigend gevaar - de bemoedigende uitdrukking van
Cleopatra - wisi moro wisi - had haar vrees als weggevaagd. De smadelijke afloop
eindelijk van de nachtelijke hinderlaag na de Doe-partij en niet minder de algemene
afkeuring, die deze handeling bij verreweg de meesten had gevonden, dit alles was
de oorzaak, dat Lodrika meende ongestraft de woede van Ma Akoeba te hebben
getrotseerd. En nu vooral, nu bijna veertien dagen sedertdien verlopen waren, had
zij met een zekere zelfbewuste kracht alle vrees voor de toekomst van zich
afgeschud. Eén was er echter, die sinds de avond van de Doe met een waakzaam
oog alles gevolgd had: 't was de avo van de Doe.
Première, zo heette ze, was een negerin van de stam der Mandingo's, die het
riviergebied van Senegal en Gambia bewonen, en lichter waren dan de overigen.
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Zij was een lichamelijk goed ontwikkelde vrouw met zeer regelmatige gelaatstrekken,
die zelfs nu op haar hoge leeftijd - zij moest reeds meer dan zeventig jaren oud
wezen - zich nog krachtig gevoelde en ongebogen was door de ouderdom. Wel had
zij jaren achtereen het zware en ruwe plantagewerk moeten verrichten, doch sinds
haar vijftigste jaar was zij in de stad met de zorg voor het lichtere huiswerk belast
geworden. Daar het getal slaven en slavinnen van haar meesteres niet minder dan
twintig bedroeg, vond zij nog steeds hulp bij de anderen, voor hetgeen zij doen
moest, zodat zij een onbezorgde oude dag genoot. Bovendien werd zij als een
familiestuk beschouwd, wijl zij reeds van de tijd van mevrouw Boumans grootvader
bij de familie in dienst was. Dit feit gaf haar dan ook zekere voorrechten, die zij niet
alleen aan haar jaren te danken zou gehad hebben. Mevrouw Bouman, hoe goed
en familiair zij met haar slavinnen omging, had ogenblikken, dat zij ongeveer hard
tegenover haar slaven kon optreden en de geringste overtredingen zwaar wist te
straffen.
Voor Lodrika echter, die zij van haar jeugd bij zich had gehouden, bezat zij een
grenzeloze genegenheid, waarvan deze zich maar al te wel bewust was en die haar
overmoedig en ijdel maakte. Haar lichtere huidskleur, haar schoonheid en
bevalligheid, haar aangename omgang en manieren verzekerden haar de
genegenheid van haar meesteres, zodat de slavernij weinig bezwaarlijks voor haar
bezat. Altijd bij of in de nabijheid van haar meesteres, die haar hulp in niets wilde
ontberen, was zij met deze op zulk een vertrouwelijke voet geraakt, dat zij haar bijna
als haar gelijke behandelde. In de eerste tijd na zijn huwelijk had de heer Bouman
nu en dan aanmerkingen gemaakt op die familiaire en voor hem stotende omgang
van zijn vrouw met de slavin. Maar zij had hem op de aangename manieren, haar
lichtere huidskleur en haar ongeschiktheid voor zware arbeid gewezen en toen hij
zich hierdoor niet gewonnen had verklaard, zette zij zonder meer haar wil door,
zodat haar man was geëindigd met zich in 't onvermijdelijke te schikken. Zo genoot
Lodrika een bijna onafhankelijk bestaan onder de hoede van haar meesteres, die
al haar genegenheid voor zich opeiste en daarom node Lodrika, toen deze groter
was geworden, in kennis gesteld had, dat zij in Première haar grootmoeder had te
erkennen. Maar deze had sinds de scheiding van Lodrika van haar dochter met de
grootste zorg over haar gewaakt en zij zag met genoegen, hoe haar kleindochter
door haar meesteres bemind en vertroeteld werd. De overige slaven en slavinnen
beschouwden echter met lede ogen de grote genegenheid van mevrouw Bouman
voor Lodrika. Wijl deze echter, enige ogenblikken van overmoedig optreden
tegenover hen daargelaten, meestal aangenaam in de omgang met hen was en
hun meesteres somtijds gunstig voor hen stemde, waren zij haar toch niet ongenegen
en lieten zelfs terwille van mevrouw Bouman een zekere hartelijkheid voor haar
blijken in de omgang. Bij deze stand van zaken was het derhalve geen wonder, dat
het gehele huis van mevrouw Bouman in de grootste opschudding was geraakt bij
de plotselinge ziekte van Lodrika. Nauwelijks was zij aan de voeten van haar
meesteres neergezegen of Première was naar haar toegesneld en had zich bij haar
op de grond laten neervallen. Onder allerlei mond- en keelgeluiden had zij het hoofd
van Lodrika op haar schoot genomen, de slapen en 't voorhoofd van haar kleindochter
met water gewassen en haar de zoetste en vleiendste benamingen gegeven, om
haar uit de bezwijming te doen ontwaken. Blij haar poging met goede uitslag
bekroond te zien, had zij haar meesteres verzocht het kamertje achter de bottelarie
voor haar in gereedheid te doen brengen. Daarheen was zij nu gebracht en op een
papaja (slaapmat) met enige kussens ter ruste gelegd, nadat zij door enige slavinnen
ontkleed en haar een hoofddoek in water en azijn gedrenkt vast om het hoofd
gebonden was.
Niemand die er aan dacht een geneesheer te gaan halen; 't was trouwens ook
de gewoonte niet dit te doen. Het streed bovendien rechtstreeks tegen het vaste
geloof aan geesten als oorzaak van alle ziekten. Maar ook voordat men tot de
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ontwijfelbare wetenschap kwam, dat men met de werking van de kwade geest te
doen had, beproefde men eerst geruime tijd met allerlei huismiddelen de ziekte te
genezen. De kennis van vele geneeskrachtige kruiden, waarvan de slaven het
geheim der bereiding bezaten, was in alle gevallen de eerste toevlucht in de nood.
In enkele gevallen slechts als alles tevergeefs beproefd was, liet men eindelijk de
geneesheer komen, die dan alleen nog maar de ziekte kon constateren, en de
patiënt, door verwaarlozing van tijdiger ingeroepen hulp, moest bezwijken. De laatste
omstandigheid deed natuurlijk het wantrouwen, dat toch reeds tegen alle behandeling
door doktoren bestond, slechts toenemen.
Behoudens enkele krampachtige schokken lag Lodrika, sedert zij de kamer was
ingebracht, als roerloos daar neder. Nadat haar vriendinnen waren heengegaan,
begaf mevrouw Bouman zich dadelijk naar haar geliefde slavin, doch zij vond haar
bewusteloos, terwijl Première aan het hoofdeinde op de grond zat. Zij nam eveneens
aan de andere zijde van het hoofd plaats en bij het flauwe licht van een
spermaceti-kaars, die in een hoek der kamer op een tafeltje brandde, hielden zij
hun blikken met angstige bezorgdheid onafgewend op de zieke.
‘Zij schijnt te slapen’, onderbrak Première het stilzwijgen, dat zij tot hiertoe bewaard
hadden.
‘Neen’, hernam mevrouw Bouman, ‘haar ademhaling is daarvoor te onregelmatig.
Zie die strakke trekken op haar gezicht eens aan. Kijk, daar krijgt zij weer een schok
door het lichaam.’ Nauwelijks had zij dit gezegd, of Lodrika begon op allerlei wijzen
te draaien, te wenden en te krommen. Het lichaam slingerde heen en weder, zij
rolde daarop als een bezetene over de grond, sloeg met de benen, zwaaide met
de armen en lag een ogenblik later starogend haar omgeving te beschouwen.
Mevrouw Bouman werd al meer en meer ongerust en dit deed haar nu eens om dit
dan om dat geneesmiddel roepen. Zij trachtte de zieke wat Hoffman druppels in
te geven, doch zij weigerde te slikken. Azijn en lavendel werden haar onder de
neus gehouden, maar die middelen schenen haar eerder kwaad dan goed te doen.
Een paar slavinnen, die in de gaanderij half zaten te dutten, werden telkens
opgeschrikt door de verwarde bevelen en vragen van hun meesteres. De buren,
die tengevolge van de bijeenkomst toch later dan naar gewoonte naar bed waren
gegaan, werden door de opschudding, die er in het huis heerste, uit hun slaap
gewekt en kwamen berichten inwinnen. Weldra was dan de ziekenkamer vol buren,
die als om strijd allerlei raadgevingen verstrekten en zonder acht te geven op de
toestand der zieke een zeer geanimeerd gesprek begonnen over de oorzaak van
die plotselinge ongesteldheid en over de gevolgen, die zij na zich zou kunnen slepen.
Algemeen was men echter van mening, dat er een noodzakelijk verband gezocht
moest worden tussen het flesje vóór de deur van Lodrika en deze plotselinge ziekte.
Enfin, men wilde dat zo maar hardop niet zeggen, maar het was ontwijfelbaar niets
anders dan wisi. Men had door het flesje, dat daar tot aan de hals in de grond was
gezet, een kwade invloed op Lodrika geoefend, die de oorzaak van haar
ongesteldheid was geworden. Niemand nochtans, die er ook maar één ogenblik
aan dacht, de oorzaak van de ongesteldheid te zoeken in de aangeboren vrees en
bijgelovigheid aan al die invloeden, die door het flesje was opgewekt. Bovendien
was het woord autosuggestie toen nog niet op de lippen der geneesheren bestorven.
‘Maar wie zou het flesje daar gebracht hebben?’ vroeg een der buren, een bejaarde
dame. ‘'t Is heldere maan. Niemand kan dus op de plaats gekomen zijn zonder
gezien te worden.’
‘Dat is ook zo’, zei mevrouw Bouman. ‘Kom eens hier’, riep zij gebiedend tot de
slavinnen, die buiten de kamer stonden. ‘Hebben jelui niemand de negerpoort zien
uit- of ingaan?’
‘Neen, misi, we hebben niemand gezien’, antwoordden deze bedremmeld, een
uitbarsting van haar toon vrezend.
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‘Die stomme ezels zien ook nooit iets’, riep zij in drift. ‘Wie moet er voor de
negerpoort zorgen?’ vroeg zij verder. ‘Ben jij 't niet, Prins?’
‘Iaaa misi’, antwoordde deze, een jonge slaaf met een dom uiterlijk, die
herhaaldelijk reeds om zijn nalatigheid was gestraft geworden.
‘Jou damakoekoe’, (uilskuiken) riep zijn meesteres opgewonden uit. ‘Ik zal jou
morgen eens voor goed’... Zij bleef plotseling steken en richtte verschrikt haar blikken
op Lodrika, die wederom aan een aanval der zenuwen ten prooi een snijdende lach
deed horen, die alle aanwezigen van angst deed rillen. Zij begon korte, afgebroken
zinnen uit te spreken die, moeilijk te verstaan, de indruk gaven als sprak zij tot een
onzichtbaar wezen. Daarop begon zij te dreigen: ‘Ik zal... jou... wel... krijgen... hoor!
Wat!... wil... jij me... vastgrijpen!’ En zij deed als verweerde zij zich tegen iemand,
die haar te lijf wilde. ‘Help!... Help!’ gilde zij, zich angstig heen en weder kerende.
‘Mi mama!... o, mi mama!’ Hierop brak zij in een hartstochtelijk geween los. Met
angstige blikken staroogden allen op haar en rilden bij de gillende klanken, die zij
uitstiet en die door merg en been drongen.
‘Eeh’, kermde Première. ‘Ach, mijn kind, wat overkomt ons nu? Ke mi Masra,
o-o-o’, accompagneerde zij het waanzinnig geween van Lodrika, die eindelijk tot
het bewustzijn kwam. Zij voelde zich het hoofd, zag allen starend aan en met een
zucht keerde zij zich om met het aangezicht in de kussens gedoken; zij wilde slapen.
‘Lodrika, mijn schat’, riep haar meesteres, ‘zie mij dan eens aan, mijn beste’, ging
zij voort, terwijl zij haar trachtte om te keren. ‘Kom dan, Lodrika’, smeekte zij.
‘Misi spreekt met je’, voegde Première er aan toe. ‘Spreek dan toch met misi, mijn
kind.’ Doch Lodrika als in een roes antwoordde slechts met enige onsamenhangende
woorden en viel spoedig hierop in slaap.
‘Laat haar maar slapen, mevrouw’, vermaande een der dames. ‘Ge moogt wel
blij wezen, dat zij bijgekomen is en nu rust geniet. Het zal haar goed doen. Kom,
laat ons ook maar heengaan’, zei zij tot de overigen. ‘Mevrouw zal ook wel willen
gaan rusten, nietwaar?’
‘Welterusten, mevrouw’, riepen zij allen toen zij heengingen. ‘En beterschap ook
met de zieke.’ Daar Lodrika rustig doorsliep, liet mevrouw Bouman zich door Diana
enige kussens beneden brengen, trok haar nachtjapon aan en legde zich eveneens
op de papaja bij Lodrika op de grond neder. Première strekte zonder meer haar
stramme leden op de naakte grond uit, terwijl Diana op mevrouws verlangen in de
gaanderij zich ter ruste legde.
Het duurde echter enige tijd, alvorens mevrouw Bouman in slaap viel. De
gebeurtenissen van de laatste uren hadden haar te hevig geschokt. Duidelijk meende
zij de toeleg te ontdekken haar in Lodrika, die zij zo vurig liefhad, te treffen. En
vreemd, dacht zij, men wil Lodrika op dezelfde wijze treffen als Caró: ook deze was
immers, naar men vertelde, aan hevige zenuwtoevallen ten prooi. Leer om leer dus.
Zij richtte zich na enige tijd op haar legerstede op en het hoofd met de arm op de
knie gesteund, ging zij zitten mijmeren.
‘Gangan’, (grootmoeder) riep zij Première op eens toe. Maar deze lag reeds met
open mond, het hoofd op de arm geleund, in een diepe slaap te ronken. ‘Gangan’,
herhaalde zij, doch daar deze bleef doorslapen, liet zij af uit vreze van Lodrika te
wekken. Met een ontevreden ‘wat kunnen die oude mensen toch slapen’ staarde
zij weer mijmerend voor zich uit. ‘Dat nooit!’ riep zij tenslotte hardop uit, op gevaar
af de zieke wakker te schrikken. ‘Overwinnen moet ik toch en ondervinden zal men,
wie ik ben. Morgen reeds neem ik mijn maatregelen en treffen zal ik allen, die mij
in de weg treden.’ De stille omgeving, het vergevorderd nachtelijk uur, het zachte
regelmatig geronk der oude vrouw, dit alles werkte slaapverwekkend op mevrouw
Bouman, deed haar op haar legerstede terugvallen en bracht haar weldra in slaap.
Het licht drong reeds door de naden der planken in de kamer, toen de oude met
een ‘oei! au! eeeh! ooh!’ zich van de grond ophief en ging zitten, na een blik op
Lodrika en haar meesteres geworpen te hebben, die beiden nog schenen te slapen.
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Zij legde de armen tegen elkaar gestrekt tussen de knieën en geeuwde enige malen
met al de kracht harer longen. Nu eens met de ene dan met de andere hand krabde
zij zich door de grijzende haren en bleef geeuwende nog een poosje met gebogen
lichaam naar Lodrika zitten kijken.
‘H'm’, zuchtte zij. ‘'t Is er mee als ik dacht: den wisi 'm. Zij hebben haar betoverd!
Eh!’ zuchtte zij weer harder dan zij wel meende. ‘Het zal me een spelletje worden
met haar.’
‘Wat praat je toch, gangan’, zeide Lodrika, die wakker geworden haar laatste
woorden zo maar half verstaan had.
‘H'm, niets, mijn kind’, riep zij zuchtend uit. ‘Hoe gevoel jij je nu?’
‘Ik moet vast geslapen hebben’, antwoordde zij met verzwakte stem, ‘want alles
is mij hier wat vreemd, en mijn hoofd doet mij pijn.’ Mevrouw Bouman, insgelijks
wakker geworden, richtte zich op en mengde zich in het gesprek. ‘Zo Lodrika, hoe
gevoel jij je nu? Wat beter?’
‘O, misi, ik ben zo zwak’, zei zij. ‘Mijn hoofd draait mij op de hals.’
‘Misi’, begon de oude, zich tot mevrouw Bouman wendende met de lichtzinnige
onnadenkendheid in het spreken, waardoor de meeste ernstige zaken in
tegenwoordigheid van de belanghebbende personen worden afgehandeld. ‘Misi, ik
heb eens rijpelijk overdacht, wat er sinds de Doe-partij heeft plaatsgehad en dat
het zo'n keer genomen heeft, verwondert mij niets. De ogen van Akoeba waren als
die van de ouroekoekoe (een slang) in het gras. Wijken doet zij niet, maar als het
ogenblik gunstig is, doet zij onverhoeds haar gif werken in je lichaam.’
‘Gangan’, zei mevrouw Bouman, ‘wat je daar zegt heb ik gedacht. Wisi en bakroe
spelen een te grote rol in het leven der slaven, dan dat wij hun werkingen zouden
ontkennen of loochenen. Ik zelf’, ging zij wat zachter voort als vreesde zij door
onbescheiden oren beluisterd te worden, ‘geloof er vast aan. En mevrouw Van Balen
zal er evenmin als iemand voor terugschrikken zich van wisi te bedienen om tot
haar oogmerk te geraken.’
‘Ge behoeft er u niet voor te schamen, misi’, bemoedigde haar Première. ‘Als de
blanken er niets van geloofden, waarom zouden zij dan bang wezen voor de
wraakneming der slaven? H'm’, zuchtte zij als bedroefd over 's mensen
omstandigheid. ‘De blanken geven de slaven verlof om op gezette tijden afgoderij
te dansen en dan nog zeggen zij, dat zij er niets van geloven. Is 't dan zo zeldzaam,
dat de directeurs op de plantage vragen: “oen nee go plei?” (gaan jelui niet eens
dansen?) En stellen zij dan niet enige pullen dram voor ons daarbij beschikbaar?’
‘Je hebt gelijk, gangan’, bevestigde haar meesteres. ‘Maar je moet weten, dat
de eigenaars en directeurs dit toelaten om de slaven niet onwillig te maken voor de
arbeid, door hen in hun van ouds beoefende gebruiken tegen te werken.’
‘Het kan zijn’, hervatte de oude. ‘En dat gaat mij ook niet aan. Wat mij aangaat,
is, dat ik Lodrika aan de invloed van de boze geest moet onttrekken, die door Ma
Akoeba haar is overgezonden.’
‘En hoe denk je dat dan wel te doen?’ vroeg mevrouw Bouman nieuwsgierig.
‘H'm, misi’, antwoordde de oude weifelend. ‘Mi sa go poeloe ningrebere gi joe?’
(Zal ik u de geheimen der negers maar zo openbaren?) Zij wachtte een ogenblik
en zag haar meesteres eens aan, als wilde zij op haar gelaat de verzekering lezen
van haar geheimhouding, en ging toen voort: ‘Kent misi Ma Kroesanna van Kau-knie
(de vlakte, die tussen de tegenwoordige Nieuwe Dominee- en Fredericistraat lag
en door de Steenbakkersgracht en het Wanicapad ingesloten werd) niet?’
‘Kennen doe ik haar wel niet’, antwoordde haar meesteres, ‘maar toch heb ik van
haar horen spreken.’
‘Nu goed’, hervatte Première. ‘zij zal ons wel weten te helpen. Als misi het goed
vindt, zal ik er morgen heengaan. Maar ik kan er niet komen met lege handen.’
‘Je kunt alles van mij bekomen, wat je nodig hebt’, zei mevrouw Bouman. ‘Maar
zeg me toch eens: hoe heeft men Lodrika een boze geest kunnen overzenden?’
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‘Daartoe is zoveel niet nodig’, antwoordde Première. ‘Een weinig stof van de
voeten of van de plaats waar zij haar voetstappen gezet heeft. Het kan ook zijn dat
men de boze geest door offers daartoe heeft overgehaald. Maar hoe 't zij: Ma
Kroesanna zal wel raad weten te schaffen.’
‘Hoor eens, gangan, alles wat je nodig hebt, kun je van mij krijgen. Op geld zal
ik niet zien, als Lodrika maar beter wordt. Maar meneer mag er niets van te weten
komen, hoor.’
‘Ke, mi misi’, betuigde Première. ‘Ge wilt goed doen aan uw slavin en aan mijn
kind en ik zal u gaan verraden? H'm’, zuchtte de oude, ‘dan was ik wel mal in 't
hoofd.’
‘Nu afgesproken dan’, besloot haar meesteres.
Tegen de avond ging Première naar het huisje van Ma Kroesanna op Kau-knie.
Nadat Première haar komst had uiteengezet, bleef de bonoe nog enige tijd voor
zich uit staren als in gedachten verzonken. Na eens gezucht te hebben, vroeg zij:
‘Heb je het een en ander van de zieke meegebracht?’
‘Jawel’, antwoordde Première en zij haalde een verfrommeld stuk papier voor de
dag, waarin enige vlokjes hoofdhaar van Lodrika geborgen waren, dat zij aan haar
ondervraagster overreikte. Deze stak de kaars aan, die Première had meegebracht,
legde het stukje papier met haren voor zich, en na de kaarten geschud en in een
bepaalde orde op de tafel gelegd te hebben, bleef zij er een poosje op staren zonder
iets te zeggen.
Eindelijk riep zij uit, zich tot Première wendende: ‘Na wisi, men heeft haar een
boze geest overgezonden.’
Als verpletterd van schrik kreet Première bij het vernemen van de uitspraak, die
haar vermoedens bevestigde: ‘Ke, mi Gado. (Ach goede hemel.) Wat is ons
overkomen! Wat nu te beginnen?’
‘Je moet een grote danspartij geven en met vele offers de geest trachten te
verzoenen. Anders gaat hij niet heen.’
‘'t Is goed’, zei Première, blij tenminste enige hoop op herstel te koesteren en zij
ging heen, na twee gulden voor Ma Kroesanna op tafel gelegd te hebben.
Gedurende haar afwezigheid was Kwakoe, ongerust over het lot van Lodrika, naar
haar komen omzien. Op de binnenplaats gekomen vroeg hij aan een slavin, hoe de
zieke het maakte. Zij gaf hem ten antwoord, dat zij nog steeds ziek was en in het
bakrahoso, herenhuis, lag, waarop hij aarzelend vroeg er heen te mogen gaan.
‘Ga maar’, zei zij, enigszins verwonderd over zijn belangstelling, waarachter zij
iets meer meende te moeten zoeken.
Kwakoe ging schoorvoetend naar het bakrahoso en een deur ziende openstaan,
plaatste hij zich daarvoor en riep: ‘Navoen, sisa!’ (Goedenavond, zusje! De mindere
bevolking durft elkaar niet bij de naam noemen en geeft dus titels van vader, moeder,
zuster aan bekenden en onbekenden.)
‘Wie groet mij daar?’ vroeg Lodrika met zwakke stem zich op haar legerstede
oprichtend.
‘Ik ben het’, zei Kwakoe bedeesd. ‘Mag ik binnenkomen?’
‘O, ben jij 't, Kwakoe’, zei zij blij verrast. ‘Kom maar binnen.’
‘Ach’, riep hij binnentredend, ‘wat is je toch overkomen?’ Lodrika verhaalde hem,
wat zij voor haar deur gevonden had.
‘Wil ik je eens wat zeggen?’ begon hij, ‘Akoeba is oorzaak van alles: zij heeft dat
flesje daar begraven. Zij heeft je die ziekte overgezonden.’
‘O, mijn God, 't is dan toch waar: den wisi mi?’
Hierop vertelde haar Kwakoe alles wat hij gezien en bijgewoond had. ‘En nu zal
er een grote partij gegeven worden aan de kra’, ging hij voort. ‘Jasmijn is naar
plantage gegaan om wat stof van daar te halen en hij wordt overmorgen in de stad
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terugverwacht. Ik zal er bij moeten wezen’, ging hij voort, ‘doch je moet er niet boos
om zijn. Ik kan er niets aan doen.’
‘Ik weet 't wel, Kwakoe’, zei zij, dankbaar voor zijn mededelingen. ‘Ik gevoel mij
echter zo beangst, dat ik het moeilijk kan uitdrukken.’
‘Ach!’ treurde Kwakoe. ‘Wat zou ik niet willen geven, als ik je beter kon maken!’
Hij bleef in gedachten verzonken staan peinzen. ‘En toch’, ging hij voort met een
zucht, ‘scheiding zal er toch steeds tussen ons bestaan: 't zij door de dood, 't zij
door de haat van onze meesteressen.’
‘Spreek zo niet, Kwakoe’, bad Lodrika. ‘Er kan immers uitkomst komen voor ons.
Ik kan alles van mijn misi gedaan krijgen. Zou zij je wellicht niet uit de macht van je
meesteres kunnen loskopen?’
‘Mij loskopen?’ vroeg Kwakoe met de grootste verbazing. ‘Denk je dat mijn
meesteres er in zal bewilligen mij aan je misi te verkopen? Dat gebeurt nooit!’
‘Maar als ik je hielp, zou jij je toch uit de slavernij kunnen loskopen’, meende zij.
‘Hoe het geld daarvoor te vinden? En dan is er nog een nieuwe wet ingevoerd,
dat onze meesters alvorens ons te kunnen vrijgeven een borgtocht van 2000 gulden
moeten stellen! Maar hoe dan ook: Ma Akoeba mag volstrekt niets van mijn liefde
voor je weten. Anders ben ik verloren!’
‘Dat is ook zo’, beaamde Lodrika. ‘Men zou je dadelijk naar plantage... Maar
dwaze, die ik ben’, ging zij voort, ‘dat ik er niet eerder aan gedacht heb. Kun jij je
meesteres niet gunstig stemmen?’
‘Je bedoelt met’...
‘Ja’, viel hem Lodrika in de rede, ‘ik zal je wel iemand aan de hand doen die je
helpen zal.’
‘Dankjewel’, betuigde Kwakoe, ‘want om je de waarheid te zeggen: ik wil niets
met de zaken te doen hebben.’
‘Wat hoor ik daar, Kwakoe!’ riep Lodrika verrast. ‘Wil jij niets weten van
ningre-sanni? Als ik niet beter zag, zou ik menen een blanke te horen.’
‘Blanke!’ zei hij verachtelijk. ‘Denk je dat die er niet aan meedoen? Mijn misi dan?’
‘O zo! Heeft zij de hand in alles?’ vroeg Lodrika.
‘De hand in hebben?’ herhaalde Kwakoe. ‘Nu ja’, ging hij voort, ‘zij persoonlijk
wel niet, doch zij laat Ma Akoeba handelen, zoals zij wil. Zou zij echter iets kunnen
doen, als misi haar geen vrijheid van handelen gaf?’
‘Dus je misi zet nu nog de strijd tegen mijn misi voort?’ vroeg Lodrika met zichtbare
angst, als slachtoffer van haar haat te kunnen vallen. ‘Maar waarom wil jij niets met
ningre-sanni te doen hebben?’ ging zij nieuwsgierig vragend voort.
‘Omdat ik zelf inzie, dat alles bedrog is. De loekoemans verdienen geld met de
mensen te bedriegen.’
‘Je houdt je maar zo’, meende Lodrika. ‘Je weet heel goed, dat de negers vele
dingen kennen, waarvan wij ons geen rekenschap weten te geven.’
‘Dat kan wel zijn’, betuigde Kwakoe. ‘Maar’...
Nu viel Lodrika hem levendig in de rede: ‘Wat bedoel je met dat “maar”? Je hebt
een andere reden voor je mening, die je voor mij verborgen wil houden.’
‘Hoor eens, Lodrika’, begon Kwakoe. ‘Ik wil dan wel de reden zeggen van mijn
afkeer van al die zaken. Luister naar mij: Mijn moeder was een Afrikaanse van de
stam der Cromantins, die veel in Suriname ingevoerd werden, en zij had veel op
met al de praktijken van haar stam. Zij was een bonoe, doch voor haar afsterven
heeft zij zich laten dopen door Vadri... hoe heet hij ook weer? Enfin, hij is al lang
dood. Mijn moeder wilde ook hebben dat ik gedoopt werd, maar zonder toestemming
van mijn meester durfde de pastoor het niet doen, daar de wet het verbood en mijn
meester mij toch niet naar de Kerk of lering zou zenden. En als ik toch geen
Katholieke opvoeding zou kunnen ontvangen, kon hij mij niet dopen, zei hij. Nu liet
mijn moeder mij beloven, dat als ik ooit mijn vrijheid kreeg, ik mij zou laten dopen
en christen worden. Zij betuigde mij bovendien, dat al die afgoderij-praktijk niets
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dan bedrog was en zij er nooit baat bij gevonden had. Ik moest haar dus plechtig
beloven mij nooit daarmee te zullen inlaten.’
‘Nu ja’, hervatte Lodrika, ‘zij wilde nu eenmaal gedoopt worden, daarom heeft zij
van alles afstand gedaan en je dat gezegd.’
‘Maar niemand had haar toch gedwongen, om gedoopt te worden’, zei haar
Kwakoe. ‘Zij deed het geheel vrijwillig. Wat voordeel kon zij bovendien hebben met
veinzen? Daarbij komt nog, dat de pastoor stilletjes gehaald moest worden, zonder
dat iemand het wist. En dit is juist voor mij een bewijs, dat zij het ijdele van al die
praktijken inzag, daar zij er anders geheel vrijwillig geen afstand van gedaan had.
Dat is de reden, dat ik met al die dingen niets te doen wil hebben, en mijn woord
aan mijn moeder op haar sterfbed gegeven, blijf ik getrouw.’
‘Nu Kwakoe’, zei Lodrika, ‘doe zoals je verkiest. Maar je zult mij toch niet hulpeloos
door Akoeba laten doodmaken?’
‘Volstrekt niet’, antwoordde hij met levendigheid. ‘Daarom juist kom ik je aanraden
een tijdje uit de stad te gaan. Ga naar plantage.’
‘Als misi het maar wilde’, riep Lodrika uit.
‘Wat zou ik moeten willen, mi goedoe?’ vroeg mevrouw Bouman, tegelijk met
Première de kamer binnentredend. Doch de blik naar Kwakoe richtend die zij niet
kende, vroeg zij met een zeker instinct van jaloersheid bits: ‘Wat doe jij hier?’
‘Ik bid misi om verschoning’, antwoordde deze bedremmeld. ‘Wijl ik echter gehoord
had, dat Lodrika ziek was, ben ik naar haar komen omzien.’
‘Zo’, mompelde zij voor zich heen, een lange doordringende blik op hem werpende,
waarna zij, zich tot Lodrika kerend, vroeg: ‘Ken je hem dan zo goed, Lodrika?’
Deze was door de vraag van haar meesteres blijkbaar verrast; doch behendig
gebruik makend van haar ziekelijke toestand, richtte zij zich op als om haar
meesteres beter te verstaan en antwoordde: ‘Wat vraagt misi mij?... Of ik Kwakoe
ken?... Ja, ik ken hem al sedert enige jaren’...
‘Bij wie hoor je thuis?’ vroeg mevrouw Bouman rechtstreeks aan hem. Deze vraag
bracht Kwakoe in verwarring en het antwoord bestierf hem op de lippen, zodat hij
bleef zwijgen, hetgeen de achterdocht van mevrouw Bouman nog meer opwekte.
Lodrika zijn verlegenheid bespeurend, kreeg medelijden met hem en besloot zelf
de vraag van haar meesteres te beantwoorden. ‘Hij is een slaaf van mevrouw Van
Balen’, zei zij de laatste woorden bijna lispelend uitsprekende.
Nauwelijks had Lodrika de naam van mevrouw Van Balen genoemd, of als door
een schorpioen gestoken stoof haar meesteres op: ‘Jou gemene neger, wil jij eens
gauw maken dat je uit mijn huis komt. Mars!’ En zichzelf in haar woede vergetende,
sloeg zij Kwakoe met de vlakke hand links en rechts over het aangezicht.
‘Ach misi’, smeekte Lodrika, ‘doe hem geen leed. Hij verdient het niet.’ Wijl haar
meesteres echter voortging met slaan en de hulp van haar slaven inriep om Kwakoe,
die als aan de grond genageld roerloos daar stond, het huis uit te zetten, vloog zij
van haar legerstede op en de voeten van haar meesteres in haar armen
omklemmende, bad zij: ‘Laat toch af, misi, hij bedoelt ons niet te schaden. Hij is juist
gekomen om mij te waarschuwen tegen de boze plannen, die mevrouw Van Balen
tegen mij wil smeden.’ De slaven en slavinnen kwamen op het hulpgeroep van hun
meesteres de kamer indringen en hadden de laatste woorden van Lodrika gehoord.
Ook Première, die mede binnentrad, had alles vernomen. Zij wierp een dankbare
blik op Kwakoe en ging naar haar meesteres, die zich uitgeput op een stoel had
laten vallen en nu haar slaven gebood Kwakoe met geweld de kamer en het huis
uit te zetten. Zij gaf de slaven echter een teken, die terstond van Kwakoe aflieten,
en de handen vertrouwelijk op de schouders van mevrouw Bouman leggende en
eerbiedig de knieën voor haar knikkende, trachtte zij haar meesteres tot bedaren
te brengen.
‘Ach, misi’, bad zij, ‘doe hem geen leed. Ik ken hem’, ging zij voort, dadelijk haar
toevlucht tot een leugen nemend. ‘Hij is wel bij mevrouw Van Balen in huis, maar
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daarom deelt hij nog geenszins de plannen van zijn meesteres ten opzichte van
Lodrika. Luister eens toe, mijn beste misi’, vervolgde zij, haar meesteres zachtjes
strelende met 'n vrijheid, die haar alléén en dit nog terwille van haar ouderdom kon
vergeven worden. ‘Ik zal u alles verklaren als wij alleen zijn.’ En zich tot de slaven
wendende, die dit toneel met grote nieuwsgierigheid aanstaarden, zei zij tot hen op
een toon van gezag: ‘Gaat maar heen!’ Allen voldeden aan het bevel en gingen
heen om met de kokkin, die er meer dan de anderen van meende te weten, het
geval te bespreken. Première zette zich hierop neer aan de voeten van haar
mevrouw, die door haar liefkozingen een weinig tot bedaren was gebracht, waarna
zij begon: ‘Misi, ik geloof, dat in plaats van de jonkman van u af te stoten, gij hem
eerder moest aanhalen. Hij kan ons van grote dienst zijn.’
‘Je kunt wel gelijk hebben, ninne’, antwoordde haar meesteres, ‘maar ik begrijp
niet, wat hij hier te doen heeft. Hij zou evengoed een spion van mevrouw Van Balen
kunnen wezen.’ Bij deze woorden wierp Lodrika een angstige blik op haar
grootmoeder, die haar verstandhouding tot Kwakoe scheen te raden.
‘Ka, misi’, lachte de oude gemaakt. ‘Denkt u werkelijk, dat hij hier bij u in huis
zou zijn ingedrongen, als hij ons kwam bespieden? Neen, iets anders drijft hem
naar dit huis...’ Dit zeggende wierp zij beurtelings een blik op Kwakoe en Lodrika,
die bijna onbewegelijk voor zich uit bleven staren. De oude zag haar meesteres
aan, en de lippen even bewegende, deed zij haar begrijpen dat zij elkaar beminden.
‘Maar daar ben ik zo maar niet tevreden mee’, riep deze ontstemd uit, naijverig,
dat een vreemde in de liefde van Lodrika deelde.
‘Ach’, jammerde Première, terwijl Kwakoe en Lodrika hevig ontsteld naar mevrouw
Bouman opzagen. ‘Het nut, dat ons de diensten van Kwakoe kan bezorgen, is te
groot dat wij hem zomaar zouden afwijzen.’
Mevrouw Bouman, die Kwakoe oplettend had gadegeslagen, vroeg deze nu:
‘Zeg mij eens, jongen, wat is eigenlijk de reden, die je hierheen voert?’
‘Ik ben naar Lodrika komen zien’, gaf hij ontwijkend ten antwoord.
‘Ja, dat zie ik wel’, ging zij teleurgesteld voort. ‘Maar waarom doe je dat? Zij is
toch geen familie van je?’
‘Misi’, hervatte Kwakoe in het nauw gebracht, ‘ik vraag u wel verschoning, maar
ik... ik ken... Lodrika al sinds enige tijd en... en... ik heb... haar lief’, bracht hij eindelijk
met moeite uit.
Mevrouw Bouman vestigde bij deze bekentenis een scherpe blik op Lodrika, die
de ogen dadelijk nedersloeg. ‘Ik zie het al’, zei zij verbitterd. ‘Lodrika heeft haar
liefde zorgvuldig voor mij verborgen gehouden. Alleen jou schijnt ze in haar geheimen
te hebben ingewijd’, voegde zij er ontevreden aan toe, zich tot Première wendend.
‘Ach, misi’, riep deze, ‘ik weet van deze noch van gene kant iets’, en hierbij klapte
zij met de handen in elkaar en strekte ze beurtelings naar de linker- en rechterzijde
van zich af.
‘Lodrika’, hernam toen mevrouw Bouman gestreng, ‘doe je dan maar alles, zoals
je zelf verkiest? Dat bevalt me volstrekt niet in jou, hoor.’ En zich tot Kwakoe
wendend, die als verstijfd daar stond, ging zij voort: ‘Ik wil niet hebben dat mijn
slaven enige omgang hoegenaamd hebben met die van mevrouw Van Balen. Maak
nu, dat je van hier komt en beproef het nooit meer een voet hier in huis te zetten.’
Kwakoe ging heen, doch eerst na een eerbiedige strijkaadje voor mevrouw Bouman
gemaakt en Première en Lodrika met een ‘navoen, gangan! navoen, sisa!’ gegroet
te hebben.
‘En nu verbied ik je voor goed alle verdere omgang met die slaaf’, zei mevrouw
Bouman op strenge toon tot Lodrika. ‘Ik wil niet, dat mijn slavin genegenheid gevoelt
voor een slaaf van haar, die ik haat en die mij vervolgt’, voegde zij er met zoveel
scherpte bij, dat het scheen, alsof zij slechts te bevelen had om de genegenheid bij
het meisje te doen verdwijnen. Lodrika antwoordde niets doch gaf slechts door
snikken te kennen, hoeveel het verbod van haar meesteres haar kostte. Haar tranen
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ontstemden haar meesteres echter nog meer en met wrevel riep zij uit: ‘Ondankbare
meid! Is dat nu de beloning voor de zorgen aan jou besteed? Kon jij je liefde ooit
slechter hebben geplaatst dan op de slaaf van mijn vijandin?... Heb ik jou daarom
met zoveel liefde en zorg opgebracht om jouw genegenheid te zien verdeeld tussen
mij en die ellendige slaaf... 't Is wat moois met de slaven van tegenwoordig’, voer
zij in de grootste verbittering voort, ‘dat beschikt maar over zichzelve als waren zij
niet het eigendom van een ander. Lodrika!’ voer zij met heftigheid voort. ‘weet jij
niet, dat jij mijn slavin zijt en niets meer?’
Mevrouw Bouman was ongeduldig opgestaan en had zich dreigend tegenover
haar slavin geplaatst, die van angst en smart haar voeten omhelsde en snikkend
uitriep: ‘Ach, misi, vergeef mij. Gij alleen zijt mijn meesteres! U zal ik trouw blijven,
doch spaar mij die verwijtingen!’
‘Misi’, smeekte Première, terwijl zij zich bijna languit op de grond voor haar
meesteres wierp. ‘Genade, genade voor Lodrika. Doe haar zulke scherpe verwijtingen
niet. Zij is jong en heeft slechts uit lichtzinnigheid gehandeld. Wees niet boos, misi,
bedwing uw toorn.’
‘Smeek mij niet voor haar’, beval mevrouw Bouman in de hevigste
opgewondenheid. ‘Zij heeft mijn goedheid misbruikt. Ik zal haar dan ook laten
gevoelen, dat zij met mij niet langer kan spotten. Ogenblikkelijk moet zij van hier
weg. Ik wil haar niet langer bij mij in huis hebben. Slaven horen op het erf in de
negerwoning thuis, niet in een “herenhuis”’, besloot zij met vlijmende bitterheid. En
als om de maat van haar woede tegenover de slavin vol te maken, riep zij met
verheffing van stem: ‘Venus! Prins! Komt eens hier. Helpt gangan om Lodrika naar
haar woning over te brengen.’ Lodrika viel achterover op haar bed en begon bitter
te wenen, niet zozeer om het bevel van haar meesteres, alswel om de vernedering
die er voor haar in was gelegen, onder deze omstandigheden haar woning weer te
moeten betrekken.
Met behulp van Diana nam Prins haar op en bracht haar naar de negerwoning,
waar Venus een papaja op de grond had gespreid. Première volgde treurig haar
kleindochter naar de plaats van haar verbanning, want zij miste de moed om thans
haar meesteres tegen te spreken of tot andere gedachte te brengen. De slaven die
Lodrika hadden overgebracht, genoten van de vernedering van haar, wier overmoed
zij zo dikwijls hadden moeten dulden en gingen nu met een half gemeende wens
van ‘beterschap, misi’ weer heen. Op het erf bespraken zij met de overigen, die
stilletjes alles hadden afgeluisterd, de plotselinge afkerigheid van hun meesteres
voor Lodrika, die zij wel verdiend vonden.
Mevrouw was geheel ontstemd naar boven gegaan en had zich op een canapé
uitgestrekt. Het duurde niet lang, of zij riep een slavin, die steeds in haar nabijheid
bleef, en liet zich een doek, nat gemaakt in water en azijn, om het hoofd binden. Zij
had een hevige hoofdpijn. De slavin ging op de grond zitten en wachtte de verdere
bevelen af. Intussen trachtte Première Lodrika gerust te stellen met het vooruitzicht,
dat mevrouw haar zeker weer haar genegenheid zou terug schenken. En ofschoon
zij haar een beetje beknorde om haar terughoudendheid in zulk een tere
aangelegenheid, raadde zij toch Lodrika aan, dat ze geen afstand moest doen van
Kwakoe, omdat diens hulp haar volstrekt noodzakelijk scheen. Maar hoe zij Lodrika
ook trachtte te bemoedigen, de smart had haar te hevig aangegrepen en weldra
had zij een hevige zenuwaanval te doorstaan, die haar toestand zeer verslechterde.

Hoofdstuk XIII
Dedehoso
Akoeba had haar doel bij mevrouw Van Balen volkomen bereikt. Zij beschikte nu
over genoeg geldmiddelen om haar plannen ten opzichte van Caró tot uitvoering te

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

kunnen brengen. Zij liet Ta Agossóé waarschuwen om op het eerste bericht dat zij
hem zou zenden, bij haar te komen, terwijl zij hem tevens liet weten, dat er gezorgd
zou worden voor doti, zand, uit Caró's geboortegrond. Zij had Jasmijn, die naar
plantage vertrok, verzocht om aan Ta Adam, een bekende wisi-neger, te vragen
de doti ('t zand) te leveren, zoals Ta Agossóé dat verlangde.
Intussen werd de toestand van Caró met de dag slechter en allerlei raadgevingen
van de bezoeksters werden dankbaar aangehoord en met de meeste getrouwheid
ten uitvoer gelegd. Het aantal afkooksels van bladeren en kruiden, wier helende
kracht haar op de uitbundigste wijze waren aangeprezen, zou moeilijk te bepalen
zijn. Ma Akoeba kon haar vriendinnen in alle oprechtheid verklaren: ‘Ik heb haar
alles ingegeven, wat men mij voor haar heeft aangeraden en nog is zij niet beter.’
Omtrent de aard der ziekte was men het onder elkaar eens: ningre-siki was het en
niets anders. Daar zij geen eetlust had, drongen allen er sterk op aan, haar toch
vooral geneesmiddelen in te geven, die het lichaam konden zuiveren: krien bere.
Zo geschiedde het, dat het ene drankje, decoctoe, na de andere dressie,
geneesmiddel, zijn weg door het lichaam van de zieke had gevonden in
hoeveelheden, die niet naar de krachten van de zieke, maar geheel en al afhingen
van de mening of het goedvinden van de raadgeefsters. Wijl de diagnose, uit gebrek
aan eetlust, onveranderlijk luidde: ‘hem bere doti’, (vuile maag) putten de laxerende
geneesmiddelen nog erger de krachten der zieke uit dan de aanvallen van koorts.
Met allerlei wiwiriwatra, baden van kruiden, werd zij onophoudelijk gewassen om
de koorts uit het lichaam te drijven. En ofschoon Ma Akoeba het licht der volle maan
in haar tobbe met wiwiriwatra (kruidenbad) opving, na de voorzorg genomen te
hebben er een paar prasara-sisibi (bezems van de bloemschede van de
palissadepalm) kruiselings over heen te leggen om de kwade geesten van het
vocht af te houden, brachten de verschillende afwassingen niet de minste verbetering
in haar toestand. Met taai geduld werd Caró allerlei voedsel opgedrongen, dat vooral
uit meel bestond, als pap van mais of bananen, gongotee, en dat steeds met een
stukje houtskool erop werd aangedragen om de kwade geesten, die moeilijk van
deze eetwaren schijnen te kunnen afblijven, te beletten met de vingers (!) er aan te
komen. Anderen brachten wederom tomtom, gestampte bananen, of adomprie,
soep met balletjes van gestampte bananen, blafoe, soep van vis en vlees met
stukjes banaan er in, of ook de niet minder verteerbare atoetoe, het meel van de
bittere cassave met vlees of vis tezamen gekookt tot een deegklomp. Doch alles
was vergeefs: Caró weigerde enig voedsel te nemen, hetgeen Ma Akoeba hoogst
verdrietig stemde, te meer daar zij met de beste wil zich er niet doorheen wist te
werken en veel tot bederf overging.
Uitgemergeld lag het meisje daar neer met kleikleurige, ingevallen wangen en
hol staande ogen, waaruit alle glans verdwenen was. De zenuwen kregen al meer
en meer de overhand en voor eenieder, die haar zag, moest het wel duidelijk zijn,
dat het noodlottig einde met rasse schreden naderde. Nu en dan verloor zij het
bewustzijn, totdat zij eindelijk geheel en al van haar zelve geraakte, zodat men
vreesde haar daaruit niet meer te zullen zien ontwaken.
Akoeba, die alleen bij Caró was toen dit gebeurde, vloog handenwringend de
plaats op en schreeuwde haar meesteres wanhopig toe: ‘Ke, mi Gado, misi. Caró
ee gowee (Caró sterft). Ke, mi Masra, oooh!’ En tegen de deurstijl van een der
huizen geleund schreeuwde en weende zij maar aldoor: ‘Ke, mi Gado, eeeh!’ en
in allerlei toonaarden gaf zij haar droefheid te kennen.
Mevrouw Van Balen ijlde verschrikt naar beneden, terwijl de overige slaven reeds
bij Caró het huis waren ingedrongen. Men bevochtigde haar slapen met water, bond
water en azijn om de polsen, wreef haar met allerlei kruiden in het aangezicht en
toen dat alles niet hielp, stak men een stuk papier in brand, dat men haar onder de
neus hield. Vergeefse moeite. De handen bleven krampachtig gesloten en welke
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moeite men ook aanwendde, waren zij evenmin open te krijgen als de mond, waarvan
de tanden vast op elkaar gedrukt bleven.
‘Och, hemel!’ schreeuwde een der slavinnen, ‘laat ons haar bij de naam roepen;
a gowee!’ (zij is stervende) En met alle kracht begonnen zij te schreeuwen: ‘Caró!
Caró! Caró!’ Volgens hun mening was dit het enige middel om de ziel te dwingen
in het lichaam te blijven. ‘Caró! Caró!’ schreeuwden allen al wilder en woester door
elkaar.
‘Niet ophouden!’ riep men elkaar toe, als de een of ander wat ophield om weer
op adem te komen. ‘Anders besterft zij 't!’ En wederom begon het hels geschreeuw,
dat Akoeba's zuchten en smartkreten zodanig overstemde, dat zij 't voorgoed opgaf
en zich maar weer naar de woning van Caró begaf.
‘Mijn hemel! Schreeuwt toch zo niet bij zo'n ernstige zieke’, smeekte mevrouw
Van Balen meer dan zij gebood.
‘Als wij niet schreeuwen, hoort zij het niet en komt zij niet meer bij, misi’,
antwoordde men.
‘Och, kom’, zei mevrouw Van Balen. ‘Houdt op met die malligheid!’ Zij hield Caró
enige geestrijke vochten onder de neus, liet de voetzolen duchtig borstelen en had
het genoegen haar na enige tijd weer te zien bijkomen. Nauwelijks echter tot het
bewustzijn teruggekeerd, begon zij hevig te wenen en was, ondanks alle
troostredenen van haar meesteres, maar niet tot bedaren te brengen.
‘Maar zeg mij toch eens, Caró, wat scheelt je toch?’ vroeg haar meesteres
liefderijk. ‘Hindert je iets?’
‘Neen’, gaf zij zachtjes en treurig ten antwoord.
‘Hoe komt het dan dat je zo vreselijk bedroefd waart en weende?’
‘Om niets’, herhaalde zij en zij zag daarbij haar meesteres met haar grote
kwijnende ogen lusteloos aan. En terecht. Caró was niet bedroefd om iets, dat haar
hinderde: zwakte en uitputting waren slechts de oorzaak van haar tranen. Zij was
zich nochtans volkomen bewust, dat haar dagen geteld waren en allen, die haar
naderden konden in de algemene verzwakking de voorbode zien van de naderende
dood. Doch ook dit vooruitzicht was haar vrij onverschillig. Zij scheen er geen
droefheid over te gevoelen op nog jeugdige leeftijd een einde aan haar leven gesteld
te zien. Het scheen, alsof, nu haar de levenslust door de ziekte was ontroofd, het
leven niet de minste waarde meer voor haar had. Zij schikte zich in het
onvermijdelijke met een gelatenheid, die heldhaftig zou moeten heten, indien zij niet
het natuurlijk gevolg slechts was van het gebrek aan alle hogere aspiraties. Zó sterft
ook het dier. En zij die haar het meest genegen was, Ma Akoeba, zag haar met de
dag in krachten afnemen, maar ook zij zag met bijna onverschillige gelatenheid het
einde tegemoet.
Eén zaak slechts maakte haar bezorgd: kon de kra slechts vóór haar dood
verzoend en er toe gebracht worden weer bezit van Caró te nemen! En de reden
hiervan was deze: zij achtte zich niet veilig voor haar verderfelijke inwerking, als zij
door háár schuld niet tijdig verzoend zou wezen. Met ongeduld derhalve zag zij uit
naar de aankomst van de plantagepont, waarmede zij Jasmijn terugverwachtte met
de begeerde aarde, waardoor Ta Agossóé de kra in Caró's lichaam kon laten
terugkeren.
Wat mevrouw Van Balen betreft, het speet haar geweldig, nu zij de ziekte zulk
een noodlottige keer zag nemen, haar medewerking aan de bijgelovige praktijken
te hebben verleend. Zij besloot dus, na alles rijp overwogen te hebben, Caró weer
onder de behandeling van een geneesheer te stellen. Zij verbood Akoeba
uitdrukkelijk iemand bij haar toe te laten, die haar aan bijgelovige of andere praktijken
zou willen onderwerpen.
‘Ik wil volstrekt niet meer hebben, dat die neger toegelaten wordt’, zei zij tot
Akoeba. ‘Morgen zal ik de geneesheer weer laten komen. Heb je me verstaan, Ma
Akoeba?’ vroeg zij. Deze maakte deemoedig een kossi voor haar meesteres en
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gaf de verzekering, dat alles volgens de wil van misi zou geschieden, waarop deze
heenging.
In de loop van de middag kwam de pont van de plantage in de stad aan, en
mevrouw Van Balen had het erg druk met verschillende commissies te doen
uitvoeren, die haar echtgenoot waren opgedragen.
Niet zodra had Jasmijn een kleine apakie, een in elkaar sluitende kalebas, met
zand van Caró's geboortegrond aan Akoeba ter hand gesteld, of deze nam
maatregelen Ta Agossóé te doen waarschuwen diezelfde avond nog na het vallen
van het avondschot bij haar te komen. Immers, ondanks het verbod van haar
meesteres en haar herhaalde betuigingen van gehoorzaamheid, was zij vast besloten
hem tóch te laten komen, zodra zij het zand in haar bezit zou hebben. Dat echter
de grondoorzaak hiervan was de vrees voor eigen levensbehoud, kan niet worden
ontkend. Mevrouw Van Balen was tegen de avond met een slavin uitgegaan om
enige bezoeken af te leggen, zodat Ma Akoeba het terrein geheel vrij had. Waar
het de uitoefening van bijgelovige of afgodische praktijken betrof, kon zij op de meest
strikte geheimhouding van de kant der slaven rekenen.
Eén slechts was er, die haar gangen bespiedde: het was Kwakoe, die nauwlettend
al haar bewegingen volgde en zich van alles op de hoogte stelde. Want, dit begreep
hij maar al te wel, van het wel of wee van Caró hing dat van Lodrika af. Alhoewel
hem door mevrouw Bouman de toegang tot haar huis en daarmee alle omgang met
Lodrika was ontzegd, behoefde hij zich, nu haar grootmoeder zijn plannen scheen
te willen begunstigen, niet veel om het verbod te bekommeren. Een grote mate van
solidariteit kenmerkte het gedrag van de slaven tegenover hun meesters, dikwijls
ook hun onderdrukkers. Onderlinge verstand- en geheimhouding van alles wat hun
blanke regeerders wapenen in de handen kon geven, was de grondtoon van het
leven en al de handelingen der slaven.
Ta Agossóé kwam dan na het vallen van het avondschot. Door Kwakoe en een
ander werd Caró op een stoel naar buiten gebracht en daarna op een bankje
geplaatst, door Ma Akoeba in de rug gesteund en vastgehouden. De kalebas,
waarvan de inhoud door Ta Agossóé met kennersblik werd onderzocht, plaatste
deze aan de voet van een boom en daarop begon hij weer evenals de eerste maal,
Caró, die half ontkleed werd, te wassen. Ditmaal echter had men in plaats van een
haan een kip voor de afwassing, om geen andere reden dan dat het ‘lenen’ van een
hen uit het hok van misi minder merkbaar was, dan dat van een haan. Het meisje
rilde en klappertandde bij de aanraking van het koude water met haar uitgeteerd
lichaam. Doch Ta Agossóé ging voort en bekommerde zich volstrekt niet om de
slechte gevolgen, die deze afwassing zou kunnen hebben. Als zij naar zijn oordeel
voldoende gewassen en de kip na veel spartelen bij de herhaalde dompelingen
gestorven was, werd Caró weer naar binnen gebracht en door Ma Akoeba van
droge klederen voorzien. De kip werd aan de voet van de boom begraven en een
wapperend stukje katoen boven haar laatste rustplaats gaf Ma Akoeba de
overtuiging, dat de kra nu tenminste weer zijn intrek in Caró had genomen. Met een
paar stopen dram, eveneens uit het magazijn van mevrouw Van Balen geleend, en
tien gulden aan papieren geld ging Ta Agossóé heel vergenoegd heen.
Hij was nog niet lang weg of er deden zich bedenkelijke verschijnselen voor bij
Caró, die een naderend einde maar al te duidelijk voorspelden. Ma Akoeba, die
meende dat zij wel weer bij zou komen en vast vertrouwde op de kunstbewerking
van Ta Agossóé, had zich bij haar legerstede op de grond neergezet. Bij het zwakke
schijnsel van de spermaceti-kaars, die op de hals van een fles brandde, kon zij
bovendien maar moeilijk de trekken van het meisje opnemen. Zij begreep ook zeer
goed, dat de behandeling van Ta Agossóé wel iets van Caró's krachten had
gevorderd en deze in volstrekte rust moest worden gelaten. Met de rug tegen de
wand der kamer geleund, bleef zij zitten turen, doch lang duurde het niet of de slaap

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

maakte zich van haar meester. Weldra begon zij te snorken en mengde zich haar
geronk met het gereutel der stervende, tot dit eindelijk haar oren trof en zij zich over
haar heenbuigende, deze toeriep: ‘Caró! Caró! Caró!’ met klimmende verheffing
van stem. Zij schudde haar eens, als om het bewustzijn er in te brengen, maar het
akelig gereutel gaf slechts antwoord op haar vragen en beden. Opstaande stak zij
nu 'n andere kaars aan, bracht daarop het licht nader bij Caró's gezicht en van schrik
liet zij bijna de fles uit de hand vallen... zij zag, dat Caró stervende was.
‘O, mi Gado!’ gilde zij het uit, ‘Caró sterft!’ En de woning verlatende liep zij snel
de plaats op, roepende en schreeuwende: ‘Caró sterft! Kom toch en laat mij niet
alleen met haar! O, mi Masra oooh!’ De slaven en slavinnen verlieten hun woningen
en liepen naar de stervende.
‘Misi, misi!’ riep zij huilend en tierend, als zij bij het herenhuis gekomen was. ‘Kom
toch! Caró sterft! Ach, wat een ramp treft mij nu, oooh!’
Mevrouw Van Balen schrok wakker, sprong het bed uit, stiet het venster van de
slaapkamer open en vroeg ontsteld: ‘Wat is er aan de hand, ninne?’
‘Och, hoort u het niet, misi?’ vroeg Ma Akoeba snikkend. ‘Caró sterft!’
‘Och, hemel!’ kreet mevrouw Van Balen smartelijk getroffen, terwijl zij snel naar
beneden en naar de woning van Caró ijlde.
‘Maar hoe is zij toch opeens erger geworden?’ vroeg zij de woning binnentredende,
die tot stikkens toe met belangstellenden gevuld was. Allen bewaarden echter het
stilzwijgen op haar vraag, wijl niemand het vermoeden zelfs durfde uiten, dat de
laatste kuur van Ta Agossóé als noodlottig voor haar moest worden beschouwd.
Mevrouw Van Balen bracht de kaars bij het gezicht van de stervende, die haar met
verglaasde ogen aanzag, herkende en dankbaar toelachte. Deze voelde zich bij die
blik van Caró ten diepste ontroerd en zij barstte in een hartstochtelijk geween uit,
dat weldra algemeen werd.
‘Och, mijn beste Caró!’ zei zij tussen haar tranen in. ‘Gaat ge mij nu verlaten?...
Al mijn zorgen en moeite voor je zijn dan nutteloos geweest!... Ik heb je dus slechts
opgebracht om je onder mijn ogen te zien sterven? Wat een smart voor mij!’ Treurig
staarde zij op haar beminde slavin, die in doodsstrijd lag en wie het koude
doodszweet op het voorhoofd parelde.
‘Maar geef haar toch wat water!’ beval zij na enige tijd, dit verzuim als aan zich
zelf wijtende. Men bracht wat water aan in een kalebas en trachtte haar te doen
drinken, doch het water liep haar slechts bij de mond af. Bebé haalde nu een klein
kalebasje, waarmede men de kinderen pap voerde, en enkele druppels vielen
verkwikkend op Caró's tong. Het was de laatste verkwikking, die zij uit de handen
van haar meesteres ontving. Zij scheen zelfs daarop gewacht te hebben, want zij
haalde nog enige malen met lange tussenpozen adem en... gaf de laatste snik.
Mevrouw Van Balen overtuigde zich nog eens goed of zij wel overleden was en
drukte haar toen de ogen toe, waarna zij van smart ineen zonk en bitter begon te
wenen.
Nauwelijks had het bericht, van mond tot mond door de bijstanders overgebracht,
het oor van Ma Akoeba bereikt, die zich op de drempel van de woning had laten
vallen en versuft voor zich uitstaarde, of zij hief zich snel op, liep de kamer in en
stortte zich hartstochtelijk op het lijk van Caró neer en huilde, schreeuwde en tierde
als een bezetene van smart.
‘O, mi Caró, eeeh!’ snikte zij op hartverscheurende tonen, terwijl zij zich bij het
lijk op de grond in allerlei bochten wrong. Enige slavinnen, vriendinnen van Caró,
mengden haar tranen en kreten met die van Akoeba, sloegen zich wanhopig in de
handen en lieten die daarna klappend op de dijen terug vallen onder een eindeloos
rouwmisbaar en uitroepen van ‘oooh!’. Ma Akoeba wrong zich intussen als een
slang over de grond in allerlei hartstochtelijke geluiden haar droefheid uitende.
Mevrouw Van Balen trachtte haar te troosten, doch zij luisterde naar geen
troostwoorden en zette haar rumoerig rouwbedrijf ongestoord voort.
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De oorzaak van dit alles was de vrees, dat de kra, die geacht werd na de dood
in de nabijheid van het huis te verwijlen, haar leed zou berokkenen, als zij de dode
niet genoeg betreurde. Immers, volbracht men al de voorgeschreven gebruiken
zorgvuldig, dan hadden de naaste bloedverwanten niets van de kra te vrezen. Indien
men echter de gebruiken verwaarloosde of geen luidruchtig rouwbedrijf pleegde,
dan had men de wraak van de kra grotelijks te vrezen. De ingewijden wisten wel
dat het onbedaarlijk snikken, wenen en kermen niet natuurlijk was, maar het was
nu eenmaal zo het gebruik en men deed dus, zoal niet uit smart dan toch uit vrees,
dapper mee. Mevrouw Van Balen echter, innig getroffen door het overlijden van
Caró, die zij hartelijk lief had, nam Akoeba's smart ernstig op en beval enige slaven
haar uit de nabijheid van het lijk weg te dragen en naar de woning te geleiden.
Wanhopig tegenstribbelend werd zij eindelijk met geweld uit de sterfkamer naar
haar woning gevoerd, waar zij in ‘volle kracht’ haar droefheid bleef luchten, zodat
de kra toch wel tevreden moest wezen over de eerbied aan de overledene bewezen
bij het zien van die vloed van tranen. Enige slavinnen werden nu door mevrouw
Van Balen belast met het afleggen van het lijk, waarna zij zich in haar slaapkamer
terugtrok. Daar men geen zure oranje bij de hand had, om het lijk daarmede naar
ouder gewoonte te reinigen, werd er een grote hoeveelheid water met oranjebladeren
gekookt en het lijk daarmede geheel afgewassen. Het haar werd netjes uitgekamd
en in kleine vlechtjes gebreid, waarna men het lijk in haar beste witte kleren stak,
en het de lijfsieraden omhing. Men legde het hierna op enige stoelen midden in het
vertrek, met een wit laken bedekt. Een oud gebruik bracht echter mee, de overledene
prachtig uitgedost op een stoel zittend midden in een open vertrek te plaatsen,
waaromheen de familieleden en bekenden gingen zitten. Bij het lijk werd een papaja
op de grond gespreid waarop Ma Akoeba met een paar slavinnen, die het meest
met Caró bevriend waren, in het wit gekleed plaats namen. Op een tafel in de hoek
van de kamer werd een lichtje ontstoken, dat steeds daar bleef branden en op de
achtste dag 's avonds om een uur of tien werd uitgeblazen. Als er meubels in dat
vertrek aanwezig mochten zijn, moesten die met een wit kleed bedekt, de schilderijen
en de spiegels vooral omgekeerd tegen de wand worden opgehangen, uit voorzorg,
dat de geest zich niet daarin zou gaan spiegelen.
Gedurende de dag was er onophoudelijk geloop van slaven, doch meest slavinnen,
kennissen en vrienden van Caró, die Ma Akoeba haar deelneming kwamen betuigen.
Deze was, na de eerste hevige uitbarsting van droefheid, zeer gematigd in haar
smart en tranen, die dan ook onmogelijk zo rijkelijk konden blijven vloeien. Tegen
de middag was de eenvoudige platte, witte kist klaar en werd het lijk daarin gelegd.
Daar er nu ook velen bijeen waren, die aan de begrafenis zouden deelnemen,
duurde het niet lang of men begon onder het begeleidend geklap in de bolle handen
te zingen:
Wanna, wanna
Timreman, ooooh!

(Of de zin dezer woorden moet doelen op de timmerman, die van wane een kist
moet maken?)
En evenals in een Doe-partij werd er in solo en in koor gezongen, geschreeuwd
zelfs gelachen, terwijl men zich om de treurende (?) Ma Akoeba volstrekt niet scheen
te bekommeren.
Al luider en luider klonk het gezang en heftiger en woester werd er in de handen
geklapt, en het gezang plantte zich van hen, die in de woning nog een benauwd
plaatsje hadden gevonden, naar de anderen over, die buiten op de kisten of wat
dan ook zaten en het niets zeggend gezang meezongen en met handgeklap
accompagneerden. Reeds had men geruime tijd de eentonige, zinloze deun herhaald,
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als er een, die de trokki scheen te wezen, een ander lied begon, met een lange
point d'orgue op de langste lettergreep:
O, jere baja
Boko dede!
Kom go beri man!
O, luister eens toe
Boko is gestorven!
Laten wij hem (haar) begraven!

En in twee koren ging het verder:
Boko dede

waarop de ander inviel bij wijze van recitatief:
Kom go beri man!

Dit lied scheen bijzonder in de smaak te vallen, zodat er geen einde aan scheen te
zullen komen. Eindelijk begon men met een allegro gezongen:
Sa doe!
A sa! oooh!

(De betekenis is ons niet recht duidelijk.)
Ook dit lied werd in het oneindige herhaald en reeds liep het naar zes uur als men
een ogenblik tot rust kwam, gedurende welke de mannen en vooral de dragers wat
dram geschonken werd.
Daar mevrouw Van Balen er op gesteld was Caró een meer eervolle begrafenis
te schenken, waren de leden van Falsi Lobi ter begrafenis uitgenodigd en ook
verschenen.
Er bestond wel een oude wettelijke bepaling: ‘En zal mede bij de begrafenis
van slaven of slavinnen zonder onderscheid uiterlijk niet meer dan 12 stuks
mogen volgen’. Doch men stoorde zich er weinig aan. Werd echter dit artikel (6)
minder goed onderhouden, des te beter artikel 14 van het Plakkaat van 15 augustus
1777: ‘En zal alsnu aan slaven gepermiteerd zijn met consent van hunne
Meesters zo ten gelegenheid van hunne begrafenisse of anders een vrolijkheid
of spel te geven bij of omtrent Paramaribo...’
Even voordat de kist zou worden gesloten werden al de kinderen tot en met zeven
jaar, de zuigelingen niet uitgezonderd, van het voorhoofd tot aan de neuswortel of
ook wel aan de punt der neus met roet zwart gemaakt. Aan het hoofdeinde der kist
plaatsten zich nu mannen. De een nam een der kinderen op, hief het ter hoogte van
het aangezicht van het lijk en sprak het aldus toe:
Joe sie na pikien?
A de pratti nanga joe, jere!
Effi wan maka de na hem passi,
Poeloe hem gi hem,
Opo passi gi hem.
Zie je het kind?
Het neemt afscheid van je, hoor!
Als een doorn op zijn weg ligt (als er gevaar dreigt),
Neem hem weg (wend het af),
Ga het op zijn wegen vooruit (baan 't de weg).

Hier werd het kind over het lijk heen aan de andere man gegeven, die het op zijn
beurt weer aan de eerste overreikte. Dit geven en weer overreiken werd twee tot
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drie malen herhaald. Indien de overledene kinderen had, kwamen deze het eerst
aan de beurt, daarna de huisgenoten en vervolgens alle anderen, die bij hem op
dezelfde plaats inwoonden.
Hierop nam men een tweede en sprak:
Joe sie na pikien?
Joe no moe trobi hem, jere!
Te joe sa sie hem,
Na dei effi na neti.
Zie je het kind?
Ge moet het geen leed veroorzaken, hoor!
Waar ge het ook ontmoet,
Des daags of des nachts.

Waarna het twee of drie malen over het lijk aan elkaar werd overgereikt. De oudere
kinderen, indien de overledene ze had of er inwoonden, sprongen enige malen over
de nog geopende kist heen, nadat deze op de grond was geplaatst, terwijl ze voor
zichzelf afsmeekten wat door de anderen voor de kleineren gevraagd was.
Nadat al de kinderen, een zestal, over het lijk heen en weer waren geweest, nam
men een kluwen van katoen, uit de hand gesponnen. De kinderen werden nu één
voor één uitgemeten, de draad op de lengte van het kind afgesneden en bij het lijk
in de kist gedaan met de woorden:
Sa Caró
Loekoe dia a de, jere!
No trobi hem moro, mi sisa!
Caró, mijn beste
Zie hier ligt het (kind), hoor!
Doe 't geen leed meer, mijn beste!

De geest van het lijk moest daardoor in de mening worden gebracht, alsof de
kinderen bij hetzelve in de kist gesloten werden.
Alvorens de kist te sluiten, verzocht men Ma Akoeba nog een blik op het lijk te
willen werpen.
Onder een vreselijk misbaar handenwringend en de sluizen van haar tranenvloed
openzettend, wierp zij zich op het lijk, dat zij met de liefelijkste benamingen toesprak
en haar droefheid klaagde.
Mevrouw Van Balen was op dit geschreeuw komen toesnellen, daar men haar
tegenwoordigheid bij de voorafgaande ceremoniën minder gewenst achtte en haar
daarom verzocht had wat te wachten. Met levendig gevoel en smart wierp zij een
laatste blik op het lijk van haar die zij innig lief had gehad.
Twee slaven spijkerden hierop onder het tierend geween en gekerm van Ma
Akoeba en enige vriendinnen der overledene de kist toe. Deze namen nu de kist
op het hoofd, een aan het hoofd- en een aan 't voeteneinde, en gingen toen de deur
uit.
Op de plaats gekomen drong Ma Akoeba, die met het sluiten van de kist ook de
toevoer harer tranen had afgesloten, voor hen heen en plaatste zich op enige afstand
van de kist. Men reikte haar een kalebas met water toe en de inhoud daarvan links
en rechts voor zich uitgietend zei zij onder een eerbiedige stilte der overigen:
‘Caró, mi pikien, joe sie fa mi ben loekoe joe boen na ini joe siki. Mi sorgoe
joe leki wan mama. Loekoe no wan familie foe joe de dia. Effi joe habi wan
sanni wan pe, no meki trawan teki hem. Joe moe meki den finni den sanni foe
joe!’ (‘Caró, mijn kind, je hebt gezien, hoe zorgvuldig ik je gedurende je ziekte heb
opgepast. Ik deed dit als een moeder voor haar kind. Gij hebt geen enkel familielid
hier. Bijaldien je iets ergens bewaard hebt, zorg ervoor dat men het niet steelt. Ge
moet er zorg voor dragen, dat men je bezittingen vindt.’)
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En de kist op het hoofd der dragers, die deze toespraak geduldig aanhoorden,
maakte hierop een bevestigende beweging door (ook tegen de wil der dragers?)
aan het voeteneinde een weinig naar beneden te buigen. Ma Akoeba was
gerustgesteld: immers had Caró haar daardoor te kennen gegeven, dat zij haar of
iemand anders in de droom zou bekend maken waar zij haar voorwerpen van
waarde, zo zij deze bezat, verborgen en ook of men ze gestolen had.
Hierop vormde zich de stoet, waarvan sommige deelneemsters netjes in neteldoek
waren uitgedost. Een man, die men als ceremoniemeester kon beschouwen, liep
vóórop, terwijl de overigen vóór en achter het lijk liepen met de jorojoro's, sakka's,
handenklappend en zingend. Enigen droegen grote hoofddoeken of ook wel
tapoe-skien-panji's, bij wijze van vlaggen in de stoet. (Dit werd bij Publicatie van
het jaar 1817 Gouv. Blad no. 13 verboden, evenals het dansen en begraven bij
nacht.)
Men had ook enige pullen met dram bij zich, die op de hoeken der straten aan
stukken gesmeten of waarvan de inhoud vóór de stoet uitgegoten werd als een offer
aan de geest, kra, van de overledene. Eindelijk droeg een slavin een koelkruik met
water, netjes in een helder wit damasten servet gewikkeld, op het hoofd als
voorzorgsmaatregel, bijaldien de een of andere bij het graf zou willen bezwijmen.
Het was met dat al reeds half acht geworden, alvorens de stoet zich in beweging
zette en onder het zingen van:
Boko dede kom go beri man,

en het begeleidend geraas van de jorojoro's, sakka's en handgeklap, naar de
Savanne trok.
Nauwelijks was men op de hoek van de Watermolenstraat gekomen of men goot
een grote hoeveelheid dram op de grond uit en werd er met de grootste
uitgelatenheid gedanst en gezongen. Hierop ging men verder al zingende en
schreeuwende, want men mocht daarmede niet ophouden alvorens het lijk goed
en wel onder de aarde rustte.
Eindelijk, het was reeds negen uur, kwam men op de Savanne, de begraafplaats
aan de Rust en Vredestraat, die toen tot begraafplaats voor de slaven diende. De
kist werd op de grond gezet en twee slaven begonnen het graf te delven, terwijl
men steeds voortging met zingen en ratelen. Ma Akoeba alléén geheel in het wit
gekleed en met een witte hoofddoek om, waarvan de punten ingestoken waren,
terwijl een witte doek in achten gevouwen op de hoofddoek nog was vastgespeld,
stond, met de handen onder haar grote omslagdoek verborgen, als een beeld van
stomme smart naar de laatste toebereidselen te turen.
Toen het graf gereed was, werd de kist er in neergelaten onder een geestdriftig
gezang en geraas, dat de laatste wanhopige vertoning van Akoeba's smart geheel
deed verloren gaan. Twee kinderen, die men bij het lijk elkaar niet had overgereikt,
werden nu hier overgegeven met de bekende beden om bescherming en hulp. Een
stuk plank werd dwars over het graf gelegd en enige vriendinnen van Caró liepen
er een paar malen heen en weer over, zich aan haar goedgunstige bescherming
aanbevelende. Het gezang en geratel werd echter terwille hiervan niet onderbroken
doch met steigerende geestdrift voortgezet.
Ma Akoeba nam eindelijk wat water en besproeide er het graf mede: haar laatste
offer en bede aan de kra, die nu toch wel tevreden kon wezen. Terwijl het graf met
aarde werd aangevuld, overstemde het gezang en geraas het tierend gehuil van
Ma Akoeba, die daarbij door het geschreeuw van de treurende (?) kennissen en
vriendinnen duchtig geholpen werd.
Toen het graf met aarde was aangevuld, begon men daarop te dansen, totdat
alles goed vastgestampt en met de grond gelijk gemaakt was. Terstond daarop
verstomde het gezang en het geratel en ook Akoeba's tranenbron was plotseling
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opgedroogd: zij meende dan ook terecht de geliefde dode genoeg te hebben
beweend.
De plotseling ingetreden stilte werd hierop afgebroken door de voorman, die allen
toeriep: ‘No wan soema moe tjarie krei komopo ini a beripe. Niemand mag
wenend het kerkhof verlaten.’ In de grootste stilte, die zonderling afstak bij het
oorverdovend rumoer van enige ogenblikken tevoren, ging men, strak vooruitstarend
heen. Immers had men allen toch goed op het hart gedrukt, niet om te zien, daar
men anders door de jorka (geest) voor zijn onbescheidenheid zou kunnen gestraft
worden.

Hoofdstuk XIV
In onrust
Nauwelijks had Caró de geest gegeven of Kwakoe zon op een middel de volgende
morgen zo spoedig mogelijk Lodrika met dit afsterven in kennis te stellen. Hij begaf
zich 's morgens even na het vallen van het morgenschot op weg naar haar woning,
in de hoop er onopgemerkt te kunnen binnensluipen.
Dat de slaven van mevrouw Bouman hem de toegang, ondanks haar verbod, niet
zouden beletten, daarvan hield hij zich verzekerd. Toen hij derhalve de negerpoort
geopend vond, ging hij onbeschroomd de plaats op en naar de woning van Lodrika,
daar haar meesteres, volgens zijn berekening, nog niet zou zijn opgestaan. Enigszins
verrast, hoorde Première Kwakoe's stem, die haar verzocht binnengelaten te mogen
worden, omdat hij haar iets belangrijks had mee te delen. Binnengetreden zei hij
na een korte begroeting, met enige haast en zonder de minste voorbereiding: ‘Caró
is vannacht gestorven!’
‘Is Caró gestorven?’ riep Lodrika met ontzetting uit. ‘Ke, mi Gado, dan is het ook
met mij gedaan!’
‘Kom, Lodrika’, bemoedigde haar Kwakoe. ‘Spreek zo niet. Waarom zou je
verloren zijn?’
‘Ik weet het niet’, hernam zij. ‘Maar ik gevoel sinds enige tijd een grote angst,
alsof mij een onheil boven het hoofd hangt.’
‘H'm’, zuchtte Première, als bezwijkend onder een last van naargeestige
gedachten. ‘Wat nu te beginnen?’ vroeg zij, terwijl de overigen zwegen.
Eensklaps schrokken zij op, daar de stem van mevrouw Bouman van uit het
geopend venster van haar slaapkamer klonk, die Diana tot zich riep.
‘Och, hemel!’ kreet Première, ‘als mevrouw je maar niet heeft zien binnenkomen.
Gauw van hier. Maar wacht eens’, voegde zij er ogenblikkelijk aan toe en zij ging
even de plaats op om te zien, of haar meesteres wellicht nog voor het raam was.
Dit was echter gesloten, zodat zij haastig in Lodrika's woning terugkeerde en Kwakoe
beval haar ogenblikkelijk te volgen. Beiden gingen nu naar het achtergedeelte van
het erf, waar Première Kwakoe begeleidde om vandaar in de Klipsteenstraat te
ontkomen. Zij liet hem echter eerst beloven spoedig terug te zullen keren, doch
steeds hierlangs zijn weg naar haar te nemen. Door een afgesproken teken moest
hij zijn tegenwoordigheid doen blijken.
Weemoedig gestemd keerde Première bij haar kleindochter terug, die zich nu,
tengevolge van het afsterven van Caró, in de stad niet meer veilig waande. Première
was eveneens van oordeel, er bij haar meesteres op te moeten aandringen, Lodrika
enige tijd naar plantage te zenden.
Mevrouw Bouman, wier ontevredenheid en gramschap al heel spoedig bekoeld
waren, doch die ter wille van de slaven haar prestige meende te moeten handhaven
door Lodrika van zich verwijderd te houden, was, reeds door Première daartoe
aangezocht, er niet toe te bewegen geweest haar naar plantage te laten vertrekken.
Wijl zij zelf er niet wilde heengaan om dit niet als een vlucht te doen beschouwen,
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verzette haar grote genegenheid voor Lodrika zich tegen haar verwijdering uit haar
nabijheid. Daarbij kwam nog, dat haar echtgenoot weldra in de stad zou terugkeren
en haar verblijf op de plantage van zeer korte duur zou kunnen zijn. Met deze
gedachte hield haar geest zich bezig als Première enige tijd nadat Kwakoe was
heengegaan, bij haar intrad.
‘Misi’, begon zij, na haar meesteres eerst gegroet en een kossi voor haar gemaakt
te hebben, ‘misi, ik ben bij u gekomen om u over de toestand van Lodrika te spreken.’
‘Zeer gaarne, ninne’, antwoordde haar meesteres minzaam, ‘want om je de
waarheid te zeggen, daarover was ik juist aan het nadenken en bij mijzelf aan het
overleggen. Maar ik weet niet hoe te handelen.’
‘Ke’, riep Première uit, haar ogen en handen ten hemel heffend, ‘Goddank! H'm’,
zuchtte ze hierop diep, en een ogenblik voor zich uitstarende als in gedachten
verzonken, loosde zij wederom een diepe zucht. Daarna de mond, waarvan de
lippen vast op elkaar gedrukt waren, smakkend openend begon zij op geheimzinnige
toon, terwijl zij armen en handen gestrekt tussen de knieën geklemd hield, waardoor
het bovenlijf een weinig gebogen werd: ‘Misi, het zal niet goed aflopen met Lodrika,
als zij in de stad blijft.’
‘En waarom niet?’ vroeg mevrouw Bouman. ‘Hier kan ik haar toch beter laten
verzorgen dan op plantage. En bij wie moet ik haar daar laten? Ik kan haar toch niet
in het hospitaal laten brengen en dat wil ik ook niet. Ik zelf kan nu niet naar plantage
vertrekken. Meneer kan bovendien elke dag in de stad terugkeren’...
‘En toch zal het moeten gebeuren’, hervatte Première beslist. ‘Als u Lodrika
tenminste aan de inwerking van de geest wilt onttrekken.’
‘Van welke geest?’ vroeg mevrouw Bouman ongerust.
‘Van welke geest?’ herhaalde de oude sluw, en berekend voegde zij er
ogenblikkelijk aan toe: ‘Van wie anders dan van Caró?’
‘Wat zeg je’, riep haar meesteres hevig ontsteld uit. ‘Is Caró dan dood?’
‘O’, vroeg de oude verwonderd, ‘weet misi dat niet?’
‘Neen’, hernam deze. ‘Wanneer is zij dan gestorven?’
‘Vannacht, misi. Oh’, ging zij voort, ‘ik dacht dat misi het wist. 't Is al de hele stad
door’, besloot zij om een vraag naar de herkomst van het bericht te voorkomen.
‘Caró dood!’ sprak mevrouw Bouman als tot zichzelf, heviger ontroerd door dit
bericht dan het wel uitwendig scheen. Doch na enig zwijgen vroeg zij plotseling:
‘Was 't dat wat ge bedoelde, toen je van de inwerking van de geest sprak?’
‘Misi, wat vraagt ge mij naar dingen, waarvan de blanken voorgeven niets te willen
weten’, zei Première. ‘Maar nu het 't welzijn van Lodrika geldt’, ging zij voort, ‘zal ik
het u toch zeggen. Wij, mensen van Afrika afkomstig, geloven vast, dat alle
sterfgevallen, die niet tengevolge van doodslag of welkdanige handeling ook, waarbij
bloed gevloeid heeft, plaats grijpen, aan de inwerking van een boze geest worden
toegeschreven. Nu heb ik gehoord, dat Caró haar kra verloren had. Maar ik geloof
niet, dat zij haar kra verloren had. Ik ben overtuigd, dat het sisa was, die haar als
kra bijbleef.’
‘Wat bedoel je met een sisa, die een kra bij Caró zou geworden zijn?’ vroeg
mevrouw Bouman.
‘Weet misi dat niet?’ antwoordde Première.
‘Neen, ik weet er niets van’, gaf haar meesteres ten antwoord.
‘Zo, misi, luister dan. Ieder mens heeft een geest.’
‘Nu ja, dat weet ik’, viel haar mevrouw Bouman een beetje ontevreden in de rede.
‘Die noemen wij ziel en dat is het, wat het leven geeft aan het lichaam.’
‘Dat weet ik niet’, zei op haar beurt Première onverschillig. ‘Maar de kra schenkt
niet het leven aan het lichaam, doch hij woont en leeft in de mens als een geest,
die je op al je wegen en paden vergezelt om je te helpen en bij te staan.’
‘Een beschermgeest, dus?’ onderbrak haar mevrouw Bouman.
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‘Juist zo! Nu woont de kra wel in je, maar hij verlaat het lichaam ook, bijvoorbeeld
gedurende de slaap, als wanneer hij overal ronddwaalt. Daarom ook, misi, moet je
nooit iemand, die vast in slaap is, plotseling wakker maken. Je moet het zachtjes
doen en langzaam om de kra tijd te geven in hem te kunnen terugkeren. Want wordt
zo'n persoon wakker, voordat zijn kra zijn plaats in hem hernomen heeft, dan wordt
hij ziek en kan sterven. Het gebeurt dan ook, dat als iemand je kwaad wil doen, hij
's nachts aan het hoofdeinde van je bed komt en je kra oproepende deze van je
doet weggaan. Men bindt dan de kra, gaat er mee het bos in en je naam noemend
slaat men hem met een paar spijkers aan een lokusboom vast, terwijl men hem
beveelt: “dia joe sa tan.” (hier zul je blijven) En ziekte en dood van de persoon
volgen onfeilbaar hierop.’
‘Och kom, ninne’, zei mevrouw Bouman ongelovig. ‘Hoe kun je een geest, die je
niet ziet of voelt, aan een boom spijkeren?’
‘Misi’, zei Première ernstig, ‘spot er niet mee. Negers kunnen dingen doen,
waarvan ge geen begrip kunt vormen.’
‘Nu goed dan’, hervatte haar meesteres, nieuwsgierig het overige te vernemen.
‘Welnu... Ja, maar waar had ik het ook weer over?’ vervolgde de oude, haar
geheugen raadplegend.
‘Je sprak immers van de kra’, zei haar meesteres.
‘O ja, da's waar ook! Nu, de kra verlaat je bij de dood en zwerft overal rond, maar
dan noemen wij hem niet meer kra, want nu is hij sisa geworden. Zo is het in ons
land. Maar hier in Suriname noemt men hem jorka. Hij blijft somtijds in en om het
huis dwalen, nadat de persoon al lang gestorven is en tracht in het lichaam van een
ander te komen. Als dat hem gelukt veroorzaakt hij ziekten en allerlei ongemakken.’
‘Maar wat zou dat dan?’ vroeg mevrouw Bouman, die niet direct begreep, waar
de oude heen wilde.
‘Begrijpt misi dan niet, dat de kra van Caró gevaar kan opleveren?’
‘O zo!’ riep haar meesteres uit. Je meent, dat de kra van Caró wel eens bij Lodrika
zou kunnen binnensluipen en haar aldus leed veroorzaken?’
‘Mooi’, bevestigde de oude blij, dat haar meesteres zo'n juist begrip van de
inwerking van de kra gekregen had.’
‘Maar’, zei deze, ‘ik begrijp dan niet wat je gezegd hebt, dat Caró haar kra verloren
had.’
‘Au’, riep de oude, ‘misi wil mij eens uithoren. Ziehier dan de reden van mijn
overtuiging, dat Caró niet gestorven is door het verlies van haar kra. Tot tweemaal
heeft Ta Agossóé haar behandeld, zodat als zij haar kra verloren had, hij moest
teruggekeerd zijn, want Ta Agossóé is een meester in het vak. Daarom denk ik,
dat zij sisa, zoals wij zeggen, in had, die haar ten grave gebracht heeft. En nu is
het zoveel te erger voor Lodrika, dat de kra niet in Caró teruggekeerd is voor haar
dood, want Caró is dadelijk na de Doe-partij ziek geworden. Haar kra is nu een
bestendig gevaar voor Lodrika.’ Mevrouw Bouman antwoordde niets op de vragende
blik, die Première op haar vestigde. Daar zij overtuigd was, dat Lodrika, of beter,
zijzelf, een oorzaak gesteld had aan Caró's ziekte, gevoelde zij zich nu door haar
afsterven hevig beangst. De mededelingen van Première, hoe dwaas die ook
mochten wezen, lieten niet na indruk bij haar te maken, daar men vrij algemeen in
bijgelovige vrees verkeerde voor de praktijken der slaven. Hoe meer mevrouw
Bouman er dus over nadacht, des te meer geraakte zij onder de invloed van
Première's woorden. Als de verwijdering van Lodrika uit de stad het enige was om
haar aan de heilloze invloed van de kra te onttrekken, dan mocht zij niet meer
aarzelen, maar moest zij er wel toe besluiten.
‘Nu, Première’, besloot zij haar overdenking, ‘ik zal doen wat je mij hebt
aangeraden: we zullen overmorgen naar plantage vertrekken. Als ik er kom, voordat
meneer vertrokken is, zal hij er wel in toestemmen nog enige tijd te blijven.’
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‘Dank, mijn beste misi’, riep Première blij uit, wierp zich voor haar op de knieën
en omhelsde haar voeten. Daarna de armen in de hoogte stekend, riep zij nogmaals:
‘Dank, mijn beste misi, dank voor uw goedheid. Ge redt Lodrika het leven!’
Verheugd ging Première nu om Lodrika de blijde tijding te brengen van haar
aanstaand vertrek naar plantage. Ofschoon zij vreugdevol gestemd was over het
vertrek, dat haar aan de kwade invloed van anderen onttrok, gevoelde Lodrika zich
tot droefheid gestemd bij de gedachte te moeten vertrekken zonder afscheid van
Kwakoe genomen te hebben. Na lang aarzelen gaf zij haar grootmoeder ten laatste
haar verdriet te kennen. Deze was er echter al op bedacht geweest, zodat zij Lodrika
hieromtrent gerust kon stellen.
Zij zond hem een boodschap eens bij haar te komen, doch slechts bij avond en
langs de hem bekende weg. Kwakoe, die zo verlangend was iets omtrent Lodrika
te vernemen, was zeer verheugd, toen hij de uitnodiging van Première ontving bij
haar te komen, daar hij dit als een gunstig teken beschouwde voor zijn liefde voor
haar Lodrika. Nauwelijks was de schemering dan ook ingevallen of Première, die
van Kwakoe's komst op de hoogte gesteld was, hoorde een zacht gekuch achter
de woning van Lodrika. Zij ging eerst de plaats op om te zien of haar misi wellicht
niet in de nabijheid was. Fluisterend vroeg zij Diana, waar haar mevrouw was,
waarop deze overluid antwoordde: ‘Misi is al sinds een half uur op bezoek gegaan.’
Vlug ging zij terug en riep tot Kwakoe, die zich nog steeds schuil hield achter de
deur: ‘Kom maar binnen, mi baja.’
‘Navoen, gangan’, groette hij haar, toen hij bij de deur gekomen was.
‘Navoen, baja’, herhaalde zij. ‘Kom maar binnen. Lodrika ligt hier nog altijd ziek,
mi baja. Beterschap wil maar niet komen. H'm!’ zuchtte zij.
‘Navoen. sisa’, groette Kwakoe Lodrika, nadat hij binnen getreden was.
‘Navoen, baja!’ antwoordde zij blij.
‘Hoe gaat het je?’ vroeg hij deelnemend.
‘Broko broko’, (zo maar half) antwoordde zij. ‘Ik gevoel overal pijn in het lichaam.
Mijn hoofd vooral doet geweldig pijn: 't is alsof men daarin de gehele dag aan het
hameren geweest is.’
‘Ke’, zuchtte Kwakoe met innig medelijden, en na een poos vervolgde hij: ‘Heb
je al gehoord dat het kind van Kwasiba overleden is?’
‘Wat zeg je!’ kreet Première ontsteld uit. ‘Dat laatste kind van Kwasiba van nog
geen jaar?’
‘Hetzelfde’, beaamde Kwakoe.
‘Wat heeft het gescheeld?’ vroeg Lodrika.
‘Ik weet het niet’, antwoordde hij. ‘Maar vanmorgen heeft het op eens de stuipen
gekregen en een paar uren later was het dood.’ (Groot was het getal kinderen, dat
in de slaventijd tengevolge van tetanus, klem, hier stuipen genoemd, stierf.)
‘Ke mi Masra!’ riep Première droevig uit en verzonk in diep gepeins.
Na een poosje gezwegen te hebben ging Kwakoe, die zich inmiddels op de grond
had neer gezet, voort: ‘Ma Akoeba zegt, dat de kra van Caró zich wreekt: a de
soekoe hem piaman.’
‘G-o-o-oi!’ schreeuwde Lodrika plotseling op het horen van deze woorden angstig
uit. ‘Mi Gado, mi dede!’ (Och hemel, ik besterf 't.) Première schrok op uit haar
gepeins door het geschreeuw van haar kleindochter en stond als verplet, daar
Kwakoe haar gedachten zo juist in woorden teruggaf. ‘Wat moet er nu van mij
worden!’ kermde Lodrika bevreesd voor inwerking van de kra ook bij haar.
‘Vrees niet, Lodrika!’ bemoedigde Kwakoe haar. ‘Ik zal over je waken. Niemand
bij mijn misi aan huis weet iets af van onze verstandhouding. En verijdelen zal ik
alle aanslagen, dat beloof ik je.’
‘Dank, Kwakoe, hartelijk dank voor je liefde en toewijding’, zei Lodrika geroerd.
‘En dan te weten’, ging zij spijtig voort, ‘dat mevrouw de enigste persoon, die ons
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omtrent de plannen en daden van onze vijanden op de hoogte houdt, van zich
afstoot!’
‘Bedaar, Lodrika’, troostte Première. ‘Zie eens, mi baja’, ging zij voort, zich tot
Kwakoe wendend, ‘misi heeft je de toegang tot haar en Lodrika ontzegd, maar je
ziet wel, dat je toch hier kunt komen.’
‘Ja’, zei Kwakoe dankbaar, ‘ja, dat zie ik, gangan.’
‘Maar nu moet je ook weten, dat misi er in bewilligd heeft, Lodrika naar plantage
te doen vertrekken.’
‘Ga je naar plantage?’ riep Kwakoe verrast uit.
‘Ja’, hernam Lodrika. ‘Zo heeft misi tenminste aan ninne te kennen gegeven.’
‘Hoe smartelijk het ook voor mij is je te zien vertrekken’, begon Kwakoe weer,
‘zie ik toch in, dat dit nog het beste is, om je uit alle moeilijkheden te redden. En
wanneer ga je?’
‘Misi was voornemens overmorgen te gaan’, zei Première.
‘Dat doet me genoegen’, hervatte Kwakoe gerustgesteld. ‘Ik zie je liever heengaan,
voordat de treurdagen van Ma Akoeba om zijn: a sidon na papaja (zij houdt nu
het huis).’
‘Heb je dan al vernomen, wat zij van plan is te doen?’ vroeg Première, nieuwsgierig
geworden door de laatste woorden van Kwakoe, terwijl Lodrika scherp toeluisterde.
‘Ik weet nog van niets af’, antwoordde hij ontwijkend. ‘Doch mijn gevoel zegt mij,
dat er niet veel goeds zal gebeuren, als zij vrij komt.’
‘H'm, mi baja’, hernam Première zuchtend, ‘je hebt gelijk. Wij moeten op alles
voorbereid zijn. Maar dat is niets, wij zullen de plannen van Ma Akoeba wel weten
te verijdelen. Kom baja’, ging zij voort, ‘beschouw het niet als een belediging, maar
blijf niet te lang hier. Misi zou thuis kunnen komen en je wellicht zien uitgaan. Wacht,
ik ga een eindje met je mee. Lodrika’, zei zij, ‘ik ga Kwakoe even tot op straat
vergezellen, ik ben dadelijk terug.’
Lodrika was blij over de genegenheid van haar grootmoeder voor Kwakoe en
antwoordde dus opgewekt: ‘'t Is goed, mi gangan. Navoen, Kwakoe. Het ga je
wel!’
‘Navoen, Lodrika’, antwoordde hij op zijn beurt. ‘Beterschap, hoor! Ik zie je nog
voor je vertrekt.’
‘Prachtig’, zei het meisje, toen hij heenging.
Kwakoe wilde langs dezelfde weg heen als hij gekomen was, doch Première liep
op de negerpoort toe, terwijl zij hem toevoegde: ‘Kom maar hier door.’ Zij gingen
nu samen de straat op en nadat zij een eindje in het half donker hadden
voortgeslopen ging de oude op een stoep zitten en nodigde Kwakoe uit naast haar
plaats te nemen.
‘Gangan’, sprak Kwakoe na enige aarzeling. ‘Ik heb alles gehoord, wat Ma
Akoeba gezegd heeft, want voor mij heeft zij geen geheimen. Zij meende, dat’...
Hij hield een ogenblik op en aarzelde. De oude drong er bij hem niet op aan haar
zijn geheim te openbaren.: een karaktertrek der negers, die nooit rechtstreeks elkaar
een geheim zullen afvragen. Wellicht zijn zij er zelf te zeer van overtuigd veel te
hebben, dat zij niet gaarne aan de grote klok hangen, om anderer terughoudendheid
in dezen niet te eerbiedigen. Na een poosje ging Kwakoe echter voort: ‘Ik kan het
gangan ook wel zeggen: Ma Akoeba meende dat ik op Caró... verliefd was. Maar
zij vergist zich. Ik heb nooit aan haar gedacht, hoor gangan!’
‘Ik geloof je, mi baja’, bemoedigde Première, want daardoor ging haar een licht
op.
‘Na de dood van Caró’, vervolgde Kwakoe, ‘viel het gesprek op de Doe-partij van
Misgeene. Nauwelijks had Ma Akoeba die naam horen uitspreken of zij riep in drift
ontstoken uit: “Den sa beti den fienga, ma den no sa sie broedoe”.’ (Zij zullen
zich in de vinger bijten, maar geen bloed zien. Dat wil zeggen: ik zal hun zulk leed
berokkenen, dat zij tranen in plaats van bloed zullen zien.)
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‘H'm’, zuchtte de oude bij deze mededeling, waarvan zij de zin maar al te goed
begreep. ‘Je hebt gelijk’, zei zij tot Kwakoe, ‘ons te waarschuwen; zij heeft haar
plan gevormd.’
‘Nu is gisteren’, ging deze voort, ‘de zuster van Caró's moeder in de stad gekomen.
Op de tijding van het afsterven van de dochter harer zuster heeft zij verlof bekomen
met de plantagepont in de stad te komen om enige boodschappen voor haar misi
te doen en tegelijk Ma Akoeba te kunnen bezoeken. Deze heeft haar alles verteld
en natuurlijk de dood van Caró aan Lodrika toe geschreven en zij besloot met te
zeggen: “Alamoe sa switi, klaroen sa bita”.’ (De alamoe is tamelijk bitter van
smaak en daarom als vrucht weinig gezocht. De klaroen is een in het wild groeiende
heester, waarvan de bladeren als groente gebruikt worden.)
‘Je hebt gelijk’, beaamde Première, ‘vermoedens te koesteren. Te joe jere fluiti,
joe sa sabi singi de go kom. (Als men hoort fluiten, weet men, dat er gezongen
zal worden. Als er over iets gemompeld wordt, is er iets aan de hand.) Maar weet
je ook of zij sindsdien bij Ta Agossóé geweest is?’
‘Neen’, zei Kwakoe, ‘sinds de begrafenis van Caró is zij niet meer uitgegaan. Zij
houdt nog rouwtijd.’
‘Dus eerst over drie weken zal zij haar plan ten uitvoering kunnen leggen’, hervatte
Première blij. ‘Wij hebben dus nog tijd. En als misi Lodrika naar haar plantage
meeneemt is wellicht alle gevaar voor haar geweken.’
‘Geloof dat niet’, vermaande Kwakoe. “Sneki kibri hemsrefi a tron aboma”, (De
slang zich verborgen houdende, wordt een boa. Lang borgen is nog geen kwijt
schelden.) zegt Ma Akoeba.’
‘Wè, dan is er niets anders aan te doen, dan zich voor de gevolgen te wapenen’,
zei Première. ‘Maar we rekenen op uw hulp en medewerking, hoor mi baja!’
‘Ik zal jelui niet in de steek laten’, beloofde Kwakoe.
‘Mooi zo! Nu dan ga ik weer heen’, besloot Première en zich moeizaam van de
koude stoep oprichtend, legde zij haar linkerhand op het benedengedeelte van de
door ouderdom en lamatiki gebogen rug, terwijl zij pijnlijk uitriep: ‘Au! au! au! eeeh!
Wat doet de rug mij pijn!’
Kwakoe liet haar eerst wat kreunen, waarna hij het ogenblik te gunstig achtend
om het voorbij te laten gaan, begon: ‘Ik bid je toch, gangan, bij alles rekening te
willen houden met mijn genegenheid voor Lodrika.’
‘Eh, mi pikien’, antwoordde zij goedig. ‘Als ik je niet genegen was en je plannen
ten opzichte van Lodrika niet begunstigen wilde, zou ik dan zo vertrouwelijk tegenover
je zijn? Antwoord mij!’
‘Dat is ook zo’, bevestigde Kwakoe. ‘Maar misi is zo tegen mij ingenomen.’
‘Kaba dan! Houd op mijn kind’, viel hem Première in de rede, ‘aren ne fadon
soleki a blaka. (de regen valt niet zo hevig als de zwarte wolken het voorspellen.
Het ziet er altijd erger uit dan het is.) Geloof mij maar.’
‘Tangi, gangan, hartelijk dank’, zei Kwakoe. ‘Ik verlaat mij op u in alles, gangan.
Goedenavond, gangan.’
‘Navoen, mi baja, goedenavond, mijn kind’, herhaalde zij vriendelijk, nog steeds
gekromd met de hand op de rug en moeizaam voortstrompelend. Zij bleef maar
aldoor tegen zichzelf spreken: ‘Wat is mijn been stijf geworden! Eeh, eeh! Had ik
maar mijn stok in de hand!’
‘Wat ben je zo aan het klagen, ninne?’ liet plotseling de stem van mevrouw
Bouman zich achter haar horen, die van enige slavinnen vergezeld huiswaarts
keerde.
Première schrok hevig en was bevreesd iets gezegd te hebben, wat de argwaan
van haar meesteres kon opgewekt hebben. Zij herstelde zich echter spoedig en
antwoordde: ‘De reumatiek doet mij zuchten, misi. Mijn rug doet mij geweldig pijn.’
‘Maar waar ben je toch geweest?’ vroeg de meesteres.
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Première had die vraag reeds verwacht en zei: ‘Waar zou ik geweest zijn, misi?
Ik heb geen vrienden of kennissen buitenshuis. Ik ben uit geweest om een dressie,
geneesmiddel, voor Lodrika te zoeken bij iemand.
‘En heb je het dan gekregen?’ vroeg mevrouw belangstellend.
‘Ik heb niet gekregen’, antwoordde zij met gemaakte ontevredenheid. ‘De mensen
beloven wel alles, maar geven niets als men er komt.’ En stilstaande begon zij te
stenen. ‘Misi’, zei zij, om van haar af te zijn, ‘ik kan zo gauw niet lopen als u, ik arme
gebrekkige. Het zal zeker gaan regenen, want al de knoken van mijn lichaan doen
mij zeer.’
‘Maar’, zei haar meesteres, ‘wil ik je eens wat vertellen, ninne? Ik kan niet meer
naar plantage vertrekken: meneer heeft bericht gezonden, dat hij morgenavond in
de stad komt.’
‘Ke, mi masra! Ach goede hemel!’ barstte Première uit. ‘Keeeh! Wat een smart
voor mij! A hati mi bah!’ (Het spijt mij erg!)
‘Treur er maar niet te veel over, ninne’, troostte mevrouw medelijdend. ‘Ik zal
zien, wat er nog voor Lodrika kan gedaan worden, als meneer in de stad is.’ Zij ging
de stoep op, liet de koperen klopper op de deur vallen, waarop een slavin de deur
opende. Première ging met de andere slavinnen, die mevrouw van geleide gediend
hadden, door de negerpoort naar binnen.
Een ogenblik later was zij bij Lodrika aan wie zij mededeling deed van het zeer
teleurstellend nieuws. ‘Goddank!’ besloot zij, ‘dat Kwakoe ons van alles op de
hoogte houdt.’
‘Zie je nu ook, gangan’, zei Lodrika, ‘dat misi hem niet goed bejegent? En nu
komt mijnheer in de stad’, hernam zij. ‘Nu zal misi zich weer een beetje meer op
afstand van ons moeten houden.’
‘Zoveel te erger voor ons’, zei haar grootmoeder. ‘Wat nu te beginnen?’ Zij zweeg
een poosje, loosde enige diepe zuchten en vroeg toen: ‘Lodrika, heb je nog wat
geld over?’
‘Wat wil mi gangan daarmee doen?’
‘Oh!’ bromde deze ontevreden, ‘je behoeft ook niet alles te weten; je begrijpt
immers wel, dat ik het geld niet voor mijzelf wil besteden.’
‘Wees niet ontevreden, mi gangan’, vleide Lodrika. ‘Het was maar een vraag van
mij. Want al wat mi gangan wil, is mij goed. Ja, ik heb nog een beetje geld, dáár in
de pagaal’, en zij wees met de vinger naar een hoek der kamer. ‘Drie bigi karta.’
(f. 7,50)
‘Het is goed; morgen ga ik er op uit!’ besloot zij zonder iets meer van haar plannen
te doen blijken. ‘Lodrika’, vroeg zij nogmaals, ‘heb je nog iets nodig, anders ga ik
wat rustig er bij zitten.’
‘Neen, mi gangan’, gaf zij ten antwoord.
Première schoof wat meer naar de wand der kamer om daartegen geleund te
zitten nadenken over hetgeen haar te doen stond. Het duurde echter niet lang of
de duisternis, die in de woning heerste, en de rustige stilte deden haar in slaap
vallen.

Hoofdstuk XV
Anansi-tori
Volgens toen onder de slaven heersende begrippen waren met de begrafenis van
Caró de lijkplechtigheden nog lang niet geëindigd. Immers was het de gewoonte
op drie achtereenvolgende zaterdagen, als de overledene een vrouw, op twee
achtereenvolgende zaterdagen wanneer het een man was, rouwfeesten te houden.
Deze bijeenkomsten, die altijd van 's avonds acht uur tot middernacht en ook wel
later gehouden werden, waren bekend onder de naam van Anansi-tori. (sprookjes,
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waarin de spin - anansi - meestal de hoofdrol speelt en zich door haar vernuft uit
de neteligste gevaren redt) Deze zonderlinge naam werd aan die bijeenkomsten
gegeven, omdat bij die gelegenheid niet alleen gezongen en gedanst, maar ook
tori en vooral anansi-tori (sprookjes) verteld werden. Dit alles geschiedde ter ere
van de overledene.
De vrees voor de geest der overledene was echter de hoofdoorzaak van al deze
rouwfeesten. De kra van de overledene - zo geloofde men algemeen en zeker zou niemand der verwanten enig leed berokkenen bijaldien men de nagedachtenis
van de overledene door groot rouwbedrijf eerde. Wijl de kra geacht werd gedurende
de tijd van het verschuldigd rouwbedrijf in het sterfhuis of althans in de nabijheid
daarvan te verwijlen, totdat alles volbracht was, was men uiterst nauwgezet niets
van het gebruikelijk eerbetoon achterwege te laten.
Ma Akoeba wist 't bij haar misi daarheen te leiden, dat zij, uit vreze iets aan de
nagedachtenis van het door haar zo geliefd meisje te kort te doen, haar toestemming
en geldelijke hulp verleende. Deze vrees bij mevrouw Van Balen werd door Ma
Akoeba nog gevoerd na het plotselinge afsterven van het kind harer slavin Kwasiba.
Dit werd door Ma Akoeba aan de kra van Caró toegeschreven en met sluw overleg
maakte zij gebruik van de schrik, die allen bij dit voorval beving, tot de bereiking
van haar doel. Niet zonder de grootste angst dacht mevrouw Van Balen aan het
gevaar, dat ook haar enigst kind kon lopen en waarop zij door Ma Akoeba gewezen
werd. Daarom weigerde zij niets van hetgeen Ma Akoeba noodzakelijk oordeelde.
Slechts één voorwaarde had zij bij alles gesteld, dat die feesten niet bij haar aan
huis doch elders zouden gehouden worden. Ma Akoeba stemde hierin te liever toe,
daar niets haar aangenamer kon zijn dan buiten het oog van haar meesteres zich
vrijelijk aan haar bijgelovige praktijken te kunnen overgeven.
Even voorbij het Militair Hospitaal, dat toen als uiterste grens van het noordelijk
stadsgedeelte werd beschouwd, lag in dit onbewoond gedeelte van de Gravenstraat
een verwaarloosd erf dat meestal voor soortgelijke bijeenkomsten gekozen werd.
Daar deze ‘begrafenisfeesten’ wettelijk toegelaten waren, ‘in of bij Paramaribo’,
had men niets te vrezen van de bevoegde autoriteiten. Men zorgde er echter voor,
deze niet vóór aan de straat, maar verder af bij de Sommelsdijckse kreek te doen
plaats hebben.
Zo vinden wij dan op de eerste zaterdag volgend op het afsterven van Caró een
groot gezelschap bestaande uit kennissen en vriendinnen van de overledene op de
bedoelde plaats bijeen, waaronder wij ook Ma Akoeba en Kwakoe opmerken. Vele
kinderen waren hier ook bijeen, aangelokt door het prettig vooruitzicht naar de
anansi-tori te mogen luisteren.
Allerlei kisten, vaten en vaatjes waren hierheen gebracht om als steunpunten te
dienen voor de planken, waarop het gezelschap zou plaats nemen. Een tent van
enige in de grond geplante sparren met een dak van palmbladeren stond in de
nabijheid, waarin de verversingen op tafel stonden. Daar de maan eerst om negen
uur zou opgaan, waren spermaceti-kaarsen ontstoken of pitten die in castorolie
stonden te walmen. Een groot vuur werd eveneens in de nabijheid onderhouden
en hielp de duisternis verdrijven, waartegen het licht der kaarsen en pitten machteloos
worstelde. Verder waren daar nog een poedja, een kwakwabangi en ook een paar
oude blikken, brinbrin, die het orkest zouden vormen.
Een vrolijke drukte heerste er onder de genodigden waarvan de meesten leden
waren van Falsi Lobi. Toen allen bijeen waren, stond Ma Akoeba op, even voordat
men begon, nam een kalebas met een weinig water, dat zij op de grond uitgoot, als
een offer aan de geest van Caró, terwijl zij sprak: ‘Tidei neti wi kom foe singi
anansi-tori gi joe. Wi hopoe alla sanni sa wakka nanga boen.’ (Wij zijn vanavond
hier bijeen gekomen om anansi-tori u ter ere te vertellen, te zingen. Wij hopen, dat
alles goed moge aflopen.) Hierna zette zij zich weer neer, om het vallen van het
avondschot af te wachten, dat het sein zou geven om te beginnen.
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Nauwelijks had het schot gedreund, of met enige doffe slagen, eerst op de poedja,
daarna op de kwakwabangi maakte men een begin met het gezang, waarbij weer
een voorzong en de overigen hetzelfde herhaalden tot in het oneindige: ‘Anansi,
toriman taki na tori.’ (Spin, gij verhaler, vertel eens.) Hiermede werden de
anansi-avonden ingezet. Daarna begon men een tweede deun, die met heel veel
animo gezongen werd:
Jorka, joe doe mi so te,
Jorka libi no wan.
O geest, wat hebt gij niet vervolgd,
De geest liet mij niets over.

Als men tenslotte, na een eindeloos herhalen, daarmede ophield, werd onmiddellijk
een andere deun ingezet, waarbij de geestdrift al meer en meer werd opgewekt.
Want al verstonden de jongeren en vooral de in Suriname geboren slaven niets van
het Afrikaans, toch waren ze er op verzot. Men zong aldus:
Enkwe, Enkwe, doedoe, doedoe, Dajo skandaja, dajo mi na kwinda!

(De betekenis hiervan is ons onbekend. Wij geven het hier dan ook meer bepaaldelijk
met het doel het typisch Afrikaans karakter der bijeenkomsten in het licht te stellen.)
Het ene lied volgde op het andere, terwijl de geestdrift bij de zang steeds groter
werd.
Weldra bleef het niet meer bij zingen, doch men begon ook te dansen, zodat men
waarlijk niet meer wist of het een treur- dan wel een vreugdefeest was.
Tegen elf uur hield men op met spelen, zingen en dansen. Verversingen werden
rondgediend. Die bestonden uit dram voor de weinige mannelijke deelnemers aan
het feest, terwijl switi sopi, koffie en koekjes aan de vrouwelijke werden rondgediend.
Geroosterde mais met zout, pinda, of abonjera werd eveneens aan allen verstrekt.
Deze mais had ‘bloempjes’, dat is: zij was bloemkoolachtig gevormd (door het naar
buiten treden van het zetmeel bij het roosteren, hetgeen door toevoeging van houtas
verkregen werd) en werd djoka genoemd. Deze onderbreking van spel en dans
deed een zeer levendig gesprek ontstaan en spoedig werd de wens geuit dat men
eens wat moest vertellen. Men ging nu wat dichter bij elkaar zitten en beschenen
door het heldere licht der maan sprak er een het gezelschap aan en nodigde tot
vertellen uit, zeggende: ‘Effi joe go na boesie, joe finni wan baksi nanga
anamoe-eksi, homeni joe de teki?’ (Als ge in het bos een nest - mandje eigenlijk
- met patrijzen-eieren vindt, hoeveel neemt ge er?) En al naar gelang men zei één
of meer er uit te zullen nemen, moest men een of meer sprookjes vertellen.
Nauwelijks was de vraag gesteld of het klonk van verschillende zijden: ‘Mi de teki
toe! Mi de teki drie! Mi de teki foo!’ (Ik neem er twee, drie, vier uit!)
‘Laat mij jullie eens van Amimba verhalen’, zei Bebé. ‘Het is een mooie
geschiedenis!’
‘Ma Adjoeba Koema Koema is veel mooier’, riep een andere.
‘Wij kunnen niet allen tegelijk vertellen en toeluisteren’, zei Ma Akoeba. ‘Laat
Bebé eerst vertellen van Amimba. Daarna zullen we naar het verhaal van Ma
Adjoeba Koema Koema luisteren. En als beiden verhaald hebben, zal ik ook een
paar verhaaltjes geven.’
‘Mooi zo!’ riep men tevreden. Bebé, begin maar!’
Bebé, een negerin van ongeveer dertig jaar, had een bijzonder talent voor het
vertellen van anansi-tori, zodat men gaarne naar haar luisterde, want om die
verhaaltjes goed te vertellen was er niet alleen een zekere welbespraaktheid nodig,
maar ook een levendige voordracht en vooral de kunst om de gewaarwordingen en
gevoelens van vreugde, vrees of droefheid in gelaat en stem te kunnen uitdrukken.
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Bebé ging er dan zo bij zitten, dat allen haar goed in het oog konden houden en
de mimiek zien, waarvan haar verhaal vergezeld ging. ‘Luister dan!’ zei ze.
‘Sst!’ riep men van alle kanten, terwijl de kinderen meer naar Bebé vooruit drongen.
En als er enigen nog wat bleven doorpraten, werd men ongeduldig en snauwde hen
toe: ‘Houd je mond toch, oh!’ hetgeen met een ontevreden gezicht van hen, die tot
de orde geroepen waren, beantwoord werd. Doch men lette daar niet verder op, en
was geheel oor voor Bebé, die kalm had zitten wachten, tot er stilte verkregen was
om haar verhaal te beginnen en nu nog eens vroeg: ‘Oen de jere?’ (Luisteren jelui
toe?)
‘Ai, ninne, wi jesi opo leki patoe’, (Ja, onze oren staan als potten - schuurdeuren
- open) waarop het onmiddellijk stil werd en allen Bebé de woorden als uit de mond
keken.
‘Iertentien! Wan mama ben de’, (Dit is de aanhef van alle anansi-tori en kan met
‘Er was eens’ het best teruggegeven worden.) begon zij haar verhaal, dat zij met
allerlei afwijkingen verlengde en varieerde al naar gelang de bijval, die zij vond. ‘Er
was eens - 't is heel lang geleden, wat ik jelui ga verhalen, ik geloof, dat mijn toortoe
(overovergrootmoeder) nog niet eens geboren was.’
‘Zo is het ook’, onderbrak Ma Akoeba. ‘Want ik heb mijn avo (overgrootmoeder)
dit verhaal reeds horen doen. Jelui kunnen dus hieruit zien, dat het waar is!’
‘Er was dan eens’, begon Bebé weer, ‘een meisje, Amimba genaamd, wier
moeder overleden was en sedertdien alleen met haar vader woonde. Zij was een
jonge schone maagd, lang en welgevormd, doch zeer koppig, eigenzinnig en
ongehoorzaam. Au’, bevestigde Bebé, als had zij haar persoonlijk gekend. ‘Zulk
een koppig meisje heb ik nog nooit gezien!’ voegde zij er heel ontevreden aan toe.
‘Jammer van zo'n meisje; doch luistert verder: Het gerucht verspreidde zich eens
dat er ergens op een ver afgelegen plantage een banjapartij zou gehouden worden.
Mi mama, na hem wrokko!’ (Goede hemel, dat was naar haar aard!) riep Bebé
met enige stemverheffing uit, terwijl zij onrustig handen en voeten bewoog. ‘Nu was
er geen houden meer aan! Zij bad en smeekte haar vader, zelfs met tranen in de
ogen, er heen te mogen gaan, doch deze wilde er volstrekt niet in bewilligen, dat
zijn dochter alléén zóver van huis zou gaan. Toen verzocht zij hem haar te willen
vergezellen, doch ontevreden gaf hij haar ten antwoord: “Ben ik nog een lichtzinnig
jongmens om zo ver te lopen voor een banjapartij. Voor wie zie je me wel aan? Joe
laoe? Joe droengoe?” (Ben je gek of dronken!) Toen brak Amimba in een
hartstochtelijk geween los.’ Bebé sloeg nu de rechterhand voor het gezicht en met
de elleboog op de knie gesteund, begon zij haar geween en gesnik na te bootsen.
‘Haar vader hield echter voet bij stuk’, vervolgde Bebé weer. ‘Toen de vader echter
naar zijn werk was, kleedde Amimba zich in haar beste kleren, deed het mooiste
bloedkoralen snoer om haar hals, dat haar moeder had nagelaten, en dat prachtig
afstak bij de mooie seesi (katoenen) koto en jakje.’ (rok en jakje)
‘Ai, ba, ik was er bij!’ riep er een met koddige ernst. ‘Ik heb haar toen zelf gezien
en gesproken. Wat was zij mooi gekleed.’
‘Je ziet dus, dat ik jelui niet zo maar iets op de mouw speld’, zei Bebé luimig en
vervolgde: ‘Zonder zich in het minst te storen aan het verbod van haar vader, maakte
zij zich stilletjes uit de voeten. Zij vloog over de weg meer dan zij liep en met de
grootste opgewektheid nam zij deel aan de dans. Niemand, die zolang wist vol te
houden als zij, maar ook niemand, die zich zo kunstig wist te wenden en te keren
als zij, zodat allen haar met de grootste bewondering beschouwden.’ Bebé was al
meer en meer bewegelijk geworden. Eindelijk sprong ze op en maakte enige passen,
die kunstig uitgevoerd werden, om een plastische voorstelling van Amimba's kunst
te geven. Zij ging toen weer zitten en ging voort: ‘De banjapartij duurde drie dagen
lang en het was om je dood te dansen, zo mooi als er gespeeld werd. Allen,
opgetogen over de kunst van Amimba, verschaften haar alles wat zij nodig had.
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Nadat zij goed uitgerust was, aanvaardde zij de terugtocht en begon eerst toen te
denken aan het verdriet en de onrust, die zij haar vader berokkend had. Nu woonde
op de weg een heel oude gangan. Door de ouderdom gebogen, liep zij zo’, hierop
stond Bebé op, en met de armen binnenwaarts gebogen liep zij wat voorovergebogen
op en neer.
‘Ik heb haar gekend’, riep er een, snakerig lachende. ‘Zij had veel weg van Ma
Ajokri.’ (een bijnaam: moeder krakeling) Allen gilden het uit van pret bij het horen
van die naam, die hun het beeld voor de geest bracht van een oude negerin,
algemeen bekend en bespot om haar zonderlinge houding en manieren.
‘Zij had’, ging Bebé nu weer voort, ‘langs de weg peesi (bonen) te drogen gelegd
op 'n paar rijstzakken die door enige prasara-sisibi (bezems van de bloesem van
de prasarapalm) bewaakt werden, waarvan enkele aan het boven-, de andere aan
het benedeneinde rechts en links verspreid lagen. Het meisje, hongerig van de reis,
kwam bij de bonen en stak er een paar in de mond. Maar, ach! Pas had zij dit gedaan
of daar vlogen de bezems op haar aan en sloegen haar links en rechts: bau! bau!
bau!’ En Bebé sloeg met de rechterarm, de vingers tegen elkaar kletsend, uit alle
kracht van zich af. Allen schreeuwden het uit van pret. ‘Au, mati, (wel, vrienden)
die sloegen er op van heb ik jou daar! Amimba schreeuwde het uit van pijn en ging
haar beklag maken bij de oude, die rustig in haar huisje zat te kijken.
“Zie eens, hoe die bezems van u mij overal blauwe plekken geslagen hebben”,
kreet zij. “En toch heb ik niets gedaan, wat zo'n behandeling verdiende.”
“Zo, heb je niets gedaan?” vroeg de oude ongelovig.
“Neen”, herhaalde zij. “Ik heb niets gedaan.”
“Heb je werkelijk niets gedaan?” vroeg de oude nogmaals. Maar het meisje bleef
hardnekkig ontkennen, waarop de oude haar voorstelde er een eed op te doen of
liever zich aan een proef te onderwerpen, die haar schuld of onschuld zou uitwijzen.
Bij de woning van de oude vrouw was een diepe put, waarvan het water op
wonderbare wijze rees en daalde. De oude beval nu Amimba daarin te gaan staan,
om haar onschuld te bewijzen. Het water, dat haar nauwelijks aan de enkels reikte,
begon dadelijk te stijgen. Toen ze zag, dat ze verraden was en haar een ongeluk
dreigde, begon zij te zingen.’ Bebé zong nu op een slepende wijze:
‘Biemba, jari mi foo.
Biemba, krokobossoe, biemba, biemba.
Biemba, kotiko, biemba biemba.
Kotiko, biemba, biemba.

(Vader, help me. Och, kom haastig. Help me spoedig. Dat is de vertaling, zegt men.)
Toen de oude echter hoorde, dat zij haar vader te hulp riep, beantwoordde zij
haar gezang aldus: “Biemba. Mi no senni joe, biemba ooh!” En gaf daarmede te
kennen, dat zij zich vrijwillig aan de proef had onderworpen.
Het water begon intussen te stijgen, terwijl de beurtzang voortging.’ Bebé zong
enige malen het lied, dat door de overigen meegezongen werd.
‘De vader van Amimba was een loekoeman, en nu hoorde hij tot zijn grote
ontsteltenis de toverpotten zieden en koken, ofschoon er geen vuur onder gestookt
werd en er ook geen water in was. Dit geschiedde altijd als hem een groot ongeluk
dreigde. Hij ging eens kijken in de obia patoe, toverpotten, en zag, dat de inhoud
als bloed was. Radeloos van smart over het onheil, dat zijn dochter bedreigde, liep
hij de deur uit zo snel hij kon.’
‘Ik zelf heb hem zien lopen’, riep weer iemand. ‘Een paard was er niets bij. Bijna
had hij mij omver gelopen, als ik niet spoedig uit de weg was gegaan.’
‘Intussen bleef het water immer stijgen, het meisje ging voort te zingen, de oude
vrouw herhaalde haar antwoord, de potten kookten over.
Als de vader aankwam, was haar het water reeds tot over de ogen gestegen. Met
een enkele blik zag en begreep hij alles. Hij liep naar de put, waarin zijn dochter
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reeds verdween en greep haar bij de haren. Doch de put gaf zijn prooi niet terug.
Met de kracht der wanhoop rukte de vader aan de haren, die hij als in een ijzeren
greep geklemd hield, om zijn dochter uit de armen van de dood te verlossen.
Tevergeefs: slechts de haren hield hij in zijn hand. Buiten zichzelf van wanhoop en
smart sloeg hij met de hand, waarin hij het hoofdhaar nog geklemd hield, tegen een
oranjeboom, waaraan het bleef hangen. Sindsdien’, zo besloot Bebé haar verhaal,
dat zij op het laatst vooral met allerlei lichaamsbewegingen en stembuigingen
spannend had weten te houden, ‘sindsdien heeft de bast van de oranjeboom de
witte vlekken gekregen en de oranjestokjes de witte draden.’
‘Prachtig!’ riep men van alle kanten. ‘Bebé weet altijd mooi te vertellen. Nu is het
de beurt van Abeni’, riep men weer. Deze liet zich niet lang bidden en begon:
‘Daar was eens een moeder, die een enige dochter had, Anna genaamd. De moeder
zelf heette Ma Adjoeba Koema Koema. Maar de naam van de moeder was steeds
voor Anna onbekend gebleven en de moeder had die ook strikt voor haar geheim
gehouden. Toen het meisje groot geworden was werd het aan de arbeid gezet. Als
het middagmaal gereed was, placht de moeder haar, nadat zij ook voor haar had
opgeschept, te vragen: “Kind, hoe heet ik?” Daar het meisje het antwoord moest
schuldig blijven, wilde de moeder haar niets te eten geven, maar at alles alléén op.
Het meisje weende en beklaagde haar lot, wijl zij niets anders te eten kreeg dan
hetgeen zij uit de bodem van de pot bij elkaar schraapte of wat de moeder niet meer
lustte.’
‘Ik zelf’, onderbrak er ene, ‘heb haar eens de pot horen schrapen: 't was als moest
de bodem er uit.’
‘Zij teerde uit’, vervolgde Abeni, ‘en werd mager als een stuk talhout.’ Abeni wreef
de beide wijsvingers over elkaar teneinde haar gehoor het gezegde over Anna's
magerheid te veraanschouwelijken en voegde er medelijdend bij: ‘Maar hoewel de
moeder haar ellendige toestand zag, gaf zij haar toch niet dát.’ Hierbij bracht zij de
nagel van de duim achter een harer snijtanden en duwde daarop de duim naar
voren, daardoor te kennen gevende, dat haar niets gegeven werd, zelfs dat niet,
wat van achter een tand kan worden te voorschijn gebracht. ‘Dit belette echter niet’,
vervolgde Abeni, ‘dat zij hard moest werken. Dagelijks moest zij al het vaatwerk
wassen, de keuken in orde brengen en het vuil naar de rivier wegdragen. Daar bleef
zij dikwijls zitten wenen en klagen en mengde haar tranen met het water der rivier,
omdat haar moeder hardvochtig haar alle voedsel bleef weigeren. Als zij weer eens
aan de oever zat te snikken van verdriet, omdat zij weer niets van haar moeder te
eten gekregen had, werd de krab geroerd door haar tranen en vroeg aan het meisje:
“Wat scheelt je toch, mijn kind?” Het meisje verhaalde haar alles, hoe zij hard moest
werken en toch niets te eten kreeg, omdat zij de naam van haar moeder niet kende.
“Troost je maar”, zei de krab, “ik zal wel helpen. Je moeder heet Ma Adjoeba Koema
Koema. Morgen dus, als zij je weer vraagt: “Kind, hoe heet ik?” moet je eerst
beginnen te wenen, alsof je 't niet weet en dan zeg je de naam.” Anna bedankte de
krab en herhaalde de naam wel duizend keren, om hem niet te vergeten. Toen de
volgende dag het eten klaar was, vroeg de moeder weer aan Anna: “Kind, hoe heet
ik?” Anna begon eerst te wenen en na enig weifelen noemde zij eindelijk de naam
van haar moeder. Nauwelijks had het meisje haar naam genoemd of de moeder
verschrok, verstijfde en was koud als steen. Tot haar zelf gekomen trachtte zij van
het meisje te vernemen, wie haar naam verraden had, doch Anna wilde niets zeggen.
Woedend over het gepleegd verraad, wilde zij die dag niets gebruiken. Dat was een
buitenkansje voor Anna! Zij at en bleef eten totdat alles en alles op was. Als de
moeder, ondanks al haar aandringen, toch niet van Anna kon te weten komen, wie
haar gezegd had, hoe zij heette, werd zij al meer en meer vertoornd. Zij beulde haar
hoofd af met allerlei vragen, totdat zij eindelijk op het vermoeden kwam, dat de
vissen wellicht haar naam aan Anna konden verraden hebben. Met een matta-tiki
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(de stamper van de matta, een één meter hoge houten mortier) gewapend, begaf
zij zich naar de rivier, en begon te zingen:
“Mati Pasisi, mati Pasisi!”

De vis riep: “Hé!”
Zij herhaalde haar vraag:
“Mati Pasisi, mati,
Anna Koema Koema (bis)
Lindee Koema Koema, lindee, lindee.”

De vis antwoordde: “Ik weet er niets van, zoek maar elders.” Zij richtte zich hierop
tot de grote vissen en wel het eerste tot de Mati Granmorgoe. Doch ook de
grauwmunnik wist er geen antwoord op te geven. Tevergeefs richtte zij zich nu tot
de Jarabaka (geelbagger, een soort rob), die ook beweerde er niets van te weten.
Eindelijk wendde zij zich tot de krab:
“Mati Kraboe!”

“Hé”, riep deze onmiddellijk, “wacht een ogenblik, ik ben dadelijk bij je.” De krab,
die een wraakneming verwachtte, was op haar hoede en had maatregelen genomen
om zich te verdedigen. Zij had een kleine baskiet (mandje) met fijn wit zand gevuld
en hield dit bij zich gereed. De krab was toen nog glad van schaal, die als albast
zich over haar ingewanden weefde. De moeder riep nogmaals, wijl de krab zo
draalde, hetgeen haar in haar vermoeden versterkte, dat zij de schuldige kon wezen:
“Mati Kraboe,
Anna Koema Koema (bis)
Lindee, Koema Koema, lindee, lindee!”

“Ik kom al”, riep de krab, terwijl zij zich majestueus op haar poten verhief en deftig
voorwaarts schreed. Nauwelijks echter was zij onder het bereik van Anna's moeder
gekomen, of zij wierp haar het fijne witte zand naar het hoofd, zodat heur haren
opeens wit werden. Doch de vrouw, ook niet mis, hief de matta-tiki op en sloeg de
krab op de rug, dat het zó klonk: bauw! bauw!’ Abeni veraanschouwelijkte het
slaan met hand en arm onder een uitbundig gelach van haar gehoor. ‘De krab lag
daar voor dood neer! Poti! (och arme) Door de liefderijke zorgen van anderen werd
zij naar het hospitaal gebracht en genas na een hevig en langdurig lijden van haar
wonden. De krab bleef echter een gedeukte schaal behouden. Maar ook de oude
mensen kregen, sinds die strijd tussen de krab en Ma Adjoeba Koema Koema
grijs haar.’
‘Mooi’, riep men van alle kanten. ‘Ma Adjoeba had haar mooi te pakken! Bauw!
Bauw!’ herhaalden enigen nog onder vrolijk gelach. ‘Nu is het de beurt van ninne’,
riep men tot Akoeba en daar men haar voorliefde voor vertelseltjes over de
kankantrieboom kende, voegde men er bij: ‘Vertel ons eens over de kankantrie.’
Ma Akoeba liet zich niet lang bidden en begon:
‘Eens was er een directeur, ik weet niet meer op welke plantage het was, want het
is lang geleden, wat ik u ga vertellen. Maar 't is een ware geschiedenis. Bij het huis
van de directeur stond een grote kankantrieboom. Op een goede dag kreeg de
directeur het in het hoofd, dat de kankantrieboom weg moest. Hij gelastte de basja,
(de neger-opzichter der slaven) dat de slaven de boom moesten omhakken. De
basja verschrok en wist niet, wat hij hoorde. Een kankantrieboom omhakken, h'm,
wie zou dat durven bestaan. De basja gaf de directeur na veel aarzelen te kennen,
dat niemand van de slaven bereid zou gevonden worden om het bevel ten uitvoer
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te leggen. “Wat”, riep de directeur driftig uit, “wie durft zich tegen mijn bevel
verzetten? Als morgenmiddag de boom nog staat, dan zal ik het op jou weten te
verhalen.” De bastiaan ging heen vol vrees voor het lot, dat hem te wachten stond,
en deelde het bevel zijns meesters aan de overigen mede. Algemeen morde men
over het ongehoord bevel van de directeur, om een boom, zo hoog in achting bij de
slaven, te laten omhouwen. Velen zeiden zelfs, dat zij niet aan het bevel zouden
gehoorzamen, wat er ook mocht gebeuren. De bastiaan echter, bevreesd dat de
directeur hem voor de aanstoker van het oproer, dat te voorzien was, zou houden,
ging stilletjes naar sabiman, (afgoderij man) teneinde bij hem raad in te winnen.
Deze was ook van oordeel, dat het niet aanging het bevel uit te voeren, maar wijl
men de directeur niet van zijn voornemen zou kunnen afbrengen, moest men zich
wel in het onvermijdelijke schikken. Hij meende, dat men om erger te voorkomen,
de boom zou kunnen omhakken, na de geest, die daarin zijn verblijf hield, door
offergave gunstig voor zich gestemd te hebben. De bastiaan zuchtte bij het horen
van dit laatste, want al hoewel hij wat geld bezat, wilde hij dat zo maar niet weggeven.
Hij klaagde derhalve de sabiman zijn nood, doch deze wist wel beter en bleef bij
zijn eis: drie stopen dram en vijf gulden in geld. De bastiaan vroeg verlof heen te
gaan en vertelde aan de andere slaven, wat de sabiman gezegd had. Door zijn
groot overwicht bij de anderen, wist hij, onder bedreiging van zware straffen, het
bedrag in geld en kippen bijeen te krijgen, zodat hij zelf er niets bij behoefde te
leggen. Tegen middernacht ging hij stilletjes met de sabiman naar de boom. Deze
nam een kalebas en na er wat dram in geschonken te hebben, sprenkelde hij het
vocht op de grond, terwijl hij sprak: “No mandi, mi Tata, wi kom na joe. Wi de na
nootoe!” (Wees niet boos, mijn vader, wij zijn bij u gekomen. Wij verkeren in gevaar!)
Daarna nam hij zelf een goede teug dram en begon te dansen, totdat hij van
vermoeienis in elkaar stortte. Hierop klopte hij tegen de stam van de boom en zeide:
“Tata, no mandi nanga wi, wi no kan helpi. Soekoe joe paiman na den tapoe.”
(Vader, wees niet boos op ons, wij kunnen het niet helpen. Neem verhaal op hen de directeur en zijn gezin.) Hij legde de twee stopen dram aan de voet van de boom
en ging met de bastiaan weer heen. 's Morgens was de directeur al vroeg op de
been en ging naar de boom, waar hij de twee stopen dram vond, die hij in drift met
zijn stok verbrijzelde. De bastiaan kwam met vier slaven om de boom te vellen,
maar toen deze bij de boom waren, durfde niemand hunner de bijl opheffen. Of de
directeur al gebood en dreigde, het hielp niets. Hij liet nu een blankofficier komen
die, met een lange zweep gewapend, eerst de bastiaan en toen de anderen met
enige slagen tot hun plicht bracht. En nog zouden ze het niet gedaan hebben als
de directeur niet een pistool voor de dag gehaald en gedreigd had de onwilligen te
zullen neerschieten. Nu hielp geen verzet meer. De bastiaan gebood de slaven toe
te slaan. Bevende viel de bijl op de stam van de kankantrie. Maar nauwelijks was
de eerste slag gevallen of zij hoorden een gekreun van uit de boom. Want je moet
weten: er leven geesten in de boom. Wan kondre de na ini. (De uitdrukking was
ons te typisch om haar niet op te nemen: ‘Daar is een bewoonde plaats in de boom.’
Geesten en blanken, maar geen negers wonen er in!) De slaven lieten wederom
af, doch het pistool van de directeur dwong hen door te gaan. Het gekreun ging
door, spoedig gevolgd door water, dat uit de opening van de stam vloeide. De slaven
sloegen bevende en rillende van schrik er op los, zonder er op te letten, waar zij er
op inhakten met hun bijlen. Het kreunen en stenen nam steeds toe en eindelijk
begon er bloed te vloeien, helderrood als uit een wonde. Daar de slaven voor hun
leven vreesden, gingen zij voort met hakken, ofschoon het gekreun dreigend begon
te worden. Opeens begon de boom te hellen, spoedig daarna gevolgd door een
gekraak, alsof een pistool afging. De slaven vielen de bijlen uit de handen; de
directeur had nauwelijks de tijd om te vluchten; daar viel de kankantrie met een
geweldige slag op de woning van de directeur, waarvan hij het dak verbrijzelde. De
vrouw van de directeur, die ziek te bed lag, werd gewond door de neervallende
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stukken hout en verschrok zo hevig, dat zij acht dagen later stierf. Zo heb ik de
geschiedenis door ouderen van dagen dikwijls horen vertellen’, besloot Ma Akoeba.
‘Wonen er werkelijk mensen daarbinnen?’ vroeg er een, huiverend nieuwsgierig.
‘Wan kondre de na ini!’ zeide Ma Akoeba. ‘De wachters op de plantages horen
herhaalde malen een haan kraaien, die in de boom zijn verblijf moet hebben. Anderen
hebben zelfs geiten horen blaten, die er in moeten wonen. Heb je dan nooit gehoord
van hetgeen met Ma Semiri gebeurd is?’ vroeg zij.
‘Neen! Neen!’ riepen allen. ‘Wat was dat dan?’
‘Wel, dan zal ik het jelui eens verhalen’, zei Ma Akoeba, die steeds gaarne haar
geschiedenisjes over de kankantrieboom ophaalde:
‘Daar woonde, jaren geleden, een oud moedertje op een plantage, waarop een
grote kankantrieboom op de achterdam stond, die algemeen vereerd werd. Daar
lagen altijd flessen bier en zoals de gewoonte is, als je een vriend of kennis op
bezoek ontvangt, je hebt niets in huis, zo ging men ook toen naar de boom, nam
daar één of twee flessen weg en dronk ze met zijn vriend of kennis leeg. Men moet
natuurlijk later, zodra men daartoe in staat is, de twee flessen bier of wat men daar
gedronken heeft, teruggeven, op gevaar van door de geest van de boom gestraft
te worden. Wat er nu gebeurd is of niet, dat weet niemand: op zekere dag was Ma
Semiri verdwenen. Men zond overal slaven heen teneinde haar op te sporen. Zij
hadden grote pakro (schelpen) bij zich en bliezen er op om haar de weg te doen
terugvinden. De trenzen van de plantage werden overal afgevist in de mening, dat
zij wellicht verdronken kon wezen. Doch alles te vergeefs: nergens werd ook maar
een spoor van haar gevonden. Enige weken later zag men met de grootste verbazing
en spoedig was het nieuws over de plantage verspreid zodat allen toestroomden
en het zagen: ... het paantje van Ma Semiri boven in de boom als een vlag wapperen!
De boom had de oude vrouw opgeslokt.’ Ma Akoeba zweeg, terwijl allen nog de
verbaasde blik op haar gevestigd hielden. Zij meende echter gevoegelijk te kunnen
blijven zwijgen, daar men moeilijk een stouter verhaal kon doen, dat het hare in de
schaduw zou stellen.
Nu eenmaal echter de lust tot verhalen was opgewekt, begon een jeugdige slavin:
‘Er was eens een spin.’
‘Mooi zo! Laten wij eens wat van anansi horen’, riep men blijde en opgewekt.
‘Er was eens een spin’, klonk het wederom nu voor de tweede maal, ‘en deze
heette Smit anansi. Zij hield er van zich tussen de malse bladeren der kool op te
houden.’
‘A de soekoe kouroe presi’, (Zij zoekt de koelte) riep men er tussen in.
‘Zo is het ook’, hervatte de verhaalster. ‘Doch zij verschool zich niet alleen tussen
de bladeren van de kool, zij maakte daarin ook haar web, waarin zij zich verschool
als het minste gevaar haar dreigde. Zij bedierf de kool zo door haar web, alsook
door de randen der kool af te bijten en te doen verdorren. De heer (meestal de
granman, de gouverneur in onze inlandse verhaaltjes) wie de tuin toebehoorde en
die daaraan veel geld te kosten legde, had herhaaldelijk reeds geklaagd over de
geschonden kolen en de tuinman werd telkens daarover beknord. Eindelijk was de
heer het waarschuwen moe en bedreigde de tuinman met een zware straf, indien
hij de bederver der kolen niet wist te betrappen. Na heel wat moeite kreeg deze de
spin toch te pakken, die hij nu voor zijn heer bracht... Dat was me een gelach onder
de mensen! Kondre broko nanga laffoe. (alles stortte ineen van het gelach) De
listige, sluwe, slimme spin, die steeds op haar vernuft pochte, was dan eindelijk in
haar web gevangen. Men spotte, lachte met haar en er werd zelfs een liedje op haar
gemaakt: den poti hem na singi. Op de dag van de terechtstelling waren de straten
zwart van volk, want allen wilden zien, hoe men anansi ter dood ging brengen. Toen
zij onder behoorlijk geleide ter gerechtsplaats was aangekomen, sprak zij tot de
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beul: “Snijdt mij de hals niet af, want dit zou mij doen sterven. Maar wilt ge mij
onfeilbaar de dood doen ondergaan, werp mij dan in het water.” Men luisterde naar
haar loze reden, begaf zich, gevolgd door de menigte, naar een kleine kreek en
onder het spotziek gelach der toeschouwers wierp men haar te water. Maar
nauwelijks was zij te water geraakt of zij begon dadelijk al spinnende zich een brug
over het water te bouwen, waarover zij in minder dan geen tijd ontsnapte. Dadelijk
werden soldaten en patrouilles uitgezonden om haar te zoeken. Men vroeg deze
en gene wel: “Heb je Smit anansi niet gezien?” Maar wijl de spin steeds van naam
verwisselde en op de haar gedane vragen telkens een andere naam opgaf, kon zij
zich aan de nasporingen der soldaten onttrekken. Eindelijk echter kwam men er
achter, dat zij zich door verandering van naam voor ontdekking wist te behoeden.
Maar nu was het dan ook met haar gedaan: men was haar op het spoor. De spin
spon evenwel overal webben langs de weg en maakte aldus de soldaten de
vervolging onmogelijk. Vandaar dat de spin nu nog dikwijls haar webben over de
weg spant: zij wil zich nog steeds aan de vervolgingen der mensen onttrekken.’
‘De spin is toch maar slim’, zei men bewonderend.
‘Wat wil je’, voegde Ma Akoeba er wijsgerig aan toe, ‘koniman poti hannoe na
domman sakka. (De slimme steekt de hand in de zak van de domme) De slimme
overwint steeds. Maar wilde je ook niet eens wat vertellen, Amba?’ vroeg zij.
‘Ja’, antwoordde deze, ‘maar 't is geen streek van anansi, die ik ga verhalen:
De kip en de kakkerlak leefden in de goede oude tijd te samen en bezaten een
stukje grond. De kakkerlak was echter verschrikkelijk lui en wilde niets uitvoeren.
Hij deed niets anders dan de gehele dag slapen. En dat kon hij! Hij sliep als 'n os.
Oeroe tototo! oeroe tototo! A de hali boto!’ De spreekster deed het gesnork van
de kakkerlak zo goed na, dat allen het uitschaterden van pret. ‘Als het echter tijd
was om te eten, dan was hij bij de hand en stopte zich goed vol. 's Morgens evenwel
als het tijd was naar het werk te gaan, hield hij zich ziek, klaagde over koorts en pijn
in de leden. De kip, wie het geklaag van de kakkerlak begon te verdrieten, geloofde
er niet veel van en zei bij zichzelf: “We zullen zien, wat er van aan is!” Nauwelijks
was echter de kip heengegaan naar de arbeid of de kakkerlak sprong op, nam zijn
trommel en begon te spelen en te dansen. Dit had reeds geruime tijd zo geduurd,
totdat de kip, verstoord over de voorgewende ziekte van de kakkerlak, besloot zich
van de waarheid van zijn beweringen te overtuigen. Op een goede morgen was zij
wederom, naar de kakkerlak meende, heengegaan met haar gereedschappen om
te werken. Zij had zich echter op enige afstand van haar woning verscholen en
wachtte rustig op hetgeen er ging gebeuren. Toen de kakkerlak meende, dat de kip
reeds lang aan de arbeid was, stond hij op, nam een stok en een oud stuk blik en
begon te spelen, te zingen en te dansen: “Kokre, de krokro de kori fowloe, taki
a siki Kokro de.” (De kakkerlak bedriegt zijn vriendin, de kip, met te zeggen, dat
hij ziek is) De kip, hevig vertoornd over het onwaardig gedrag van de kakkerlak,
vloog op hem toe en pikte hem op. Sindsdien zegt het spreekwoord: “Kakalakka
no de finni leti na fowloe mofo”.’ (de kakkerlak vindt geen genade bij de kip)
‘Nu we op de kippen zijn terechtgekomen, hebben we de hanen gewekt’, zeide
Ma Akoeba. ‘Hoor ze eens in de verte kraaien. Het wordt tijd om te eindigen, het
is nu drie uur.’
Nadat enige verversingen aan allen waren rondgediend, brak men spoedig op,
om nog enige rust te gaan genieten.

Hoofdstuk XVI
Go trowe watra
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Het was reeds een maand geleden sedert de dood van Caró en op de drie
daaropvolgende zaterdagen hadden regelmatig de drie rouwfeesten plaats gevonden,
waarvan wij in het vorig hoofdstuk een beschrijving gegeven hebben.
Nadat de eerste acht dagen voorbij waren, gedurende welke steeds een lichtje
in de sterfkamer van Caró aangehouden en op de achtste dag 's avonds om tien
uur was gedoofd, was Ma Akoeba zeer bedrijvig geworden. Maar alhoewel allen
het haar aanzagen, dat zij iets bijzonders in de zin moest hebben, wist toch niemand
wat zij eigenlijk met al die bedrijvigheid en dat uitgaan voor had. Men schreef het
tenslotte toe aan de voorbereidende werkzaamheden voor het grote rouwfeest, dat
op de vierde zaterdag na Caró's afsterven, volgens gebruik, moest gehouden worden.
Een zeker wantrouwen echter, dat de betrekkingen der zwarte bevolking onderling
kenmerkt, deed allen het vermoeden koesteren, dat er achter de bedrijvigheid van
Ma Akoeba meer stak dan men er wel van wist. Dit wantrouwen werd nog
vermeerderd doordien al dadelijk enigen het zich ten plicht gesteld hadden, haar
gangen te bespieden. Zo kon zij nooit uitgaan of de kokkin sprong ongemerkt achter
de keukendeur om door de reet van de deur de reden van haar uitgaan op haar
gelaat af te gluren. Evenmin kon zij ter sluiks wederom naar binnen trachten te
komen, of de wasmeid was op haar post om haar nauwkeurig op te nemen. De
huismeid hield dadelijk met poetsen op en had dan juist wat naar buiten te brengen,
als zij over het raam Ma Akoeba de negerpoort zag binnentreden. Voor niemand
echter bleven de zonderlinge gedragingen minder verborgen dan voor Kwakoe, die
haar heimelijk gadesloeg en geen ogenblik uit het oog verloor. Een onbestemd
gevoel, dat hem drukte en treurig stemde, waarvan hij zich nochtans geen
rekenschap kon geven, was mede oorzaak, dat hij Ma Akoeba's gangen scherp in
het oog hield. Hij werd bovendien in zijn wantrouwen voor haar handelingen versterkt
door het in het oog lopend verschil, dat er nu in de omgang tussen haar en haar
meesteres bestond, zodat zij bijna nooit bij deze kwam gelijk zij dit vroeger en vooral
gedurende de ziekte van Caró gewoon was te doen. Onverklaarbaar kwam het hem
eindelijk voor, dat zij zo dikwijls uitging zonder een hem bekende reden en bij haar
terugkomst steeds een schuwe blik naar de woning van haar meesteres wierp. Hij
besloot daarom zo goed mogelijk op haar gangen te letten en zich enige zekerheid
omtrent haar plannen en voornemens te verschaffen.
Op een zekere avond, slechts enkele dagen vóór het grote rouwfeest, ging hij naar
haar woning, om pogingen in het werk te stellen achter het geheim van haar
voortdurend uitgaan te komen.
‘Navoen ninne’, riep hij, als hij haar woning genaderd was.
‘Navoen baja’ werd hem lusteloos van uit de kamer, waar Ma Akoeba zat, ten
antwoord gegeven.
Kwakoe alhoewel ontmoedigd door die koele ontvangst, liet zich daardoor toch
niet afschrikken en zei, terwijl hij bij haar binnentrad: ‘Ik wilde ninne iets vragen.’
‘En wat zou dat dan wel wezen?’ vroeg Ma Akoeba blijkbaar ontstemd.
‘Ik wilde slechts vragen of ninne aanstaande zaterdag go trowe watra gi Caró.’
(water plengen voor Caró. ‘Waterplengen’ heette het feest of ook wel: go poeloe
mi pikin na passi, de afgestorvene uit de weg zetten)
‘H'm! Hoe kom je me dat zo vragen?’ vroeg Ma Akoeba, ontevreden over het
vragen naar de bekende weg. ‘Je weet toch even goed als ik, dat het de tijd daartoe
is, oh!’
‘Wees niet boos op mij, ninne’, hervatte Kwakoe smekend. ‘Maar ik wilde dat
graag weten om zekere reden’...
‘Om zekere reden!?’ herhaalde Ma Akoeba, hem nieuwsgierig in de rede vallend.
‘Is er dan wat gebeurd?’
‘H'm, ninne!’ zuchtte Kwakoe gewichtig, ‘de mensen zijn tegenwoordig slecht!’
Ma Akoeba hoopte door vertrouwelijkheid met Kwakoe voor te wenden hem over
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te halen haar zijn geheimen mede te delen, hetgeen haar wellicht van het grootste
nut zou kunnen wezen.
‘Ach, mijn kind’, zo begon zij, ‘wel zijn de mensen slecht zoals gij zegt. Hun
verdorvenheid deed Caró sterven. Mi Masra!’ kreet zij wanhopig als had het noemen
van die naam de nog niet geheelde wonde harer smart schrijnend open gereten.
‘Wat een verlies voor mij! Voor mij, die haar als mijn kind beschouwde! Het hoofd
valt mij bijna van de schouders’, ging zij voort, haar hoofd met beide handen
vastgrijpend. ‘Ik loop als een dwaze rond: nu hier en dan daar en weet zelf niet,
waarheen ik mijn schreden richt’, voegde zij er sluw aan toe. ‘O, mi Masra! (Och,
Heer) Ik had gedacht dat zij mij de ogen zou hebben toegedrukt! Mij in het laatste
uur een druppel water op de verschroeide tong zou hebben doen leken en nu!...
Keéé!’ riep zij, het hoofd met beide handen omklemd schuddende, waarna zij de
armen met een zuchtend ‘h'm’ slap in haar schoot deed terugvallen.
‘En dan te moeten weten’, voegde Kwakoe als geroerd door haar taal er aan toe,
‘dat anderen de oorzaak zijn van Caró's dood! Dat is nog het ergste van alles,
nietwaar, ninne?’
‘Zo!’ riep Ma Akoeba verrast uit, als hoorde zij nu eerst dat vermoeden uiten.
‘Zou je dan werkelijk denken, dat anderen Caró's dood veroorzaakt hebben?’ vroeg
zij veinzend.
Kwakoe was als verslagen over haar veinzerij, daar hij zeer goed wist, dat zij er
meermalen op had gezinspeeld en hetzelfde nog zo even in niet onduidelijke
bewoordingen had te kennen gegeven. ‘Maar, ninne’, begon hij, nadat hij zich wat
hersteld had, ‘ik dacht, dat dit reeds openlijk gezegd was.’
‘Zo!’ zei Ma Akoeba nogmaals. ‘Ach mijn kind, ik hoor bijna niet, wat men zegt
of spreekt. Mijn hoofd draait mij om van smart over het verlies. Maar wie heeft 't
gezegd?’
Kwakoe begreep, dat de oude niets wilde loslaten. Meer nog dan ooit te voren
was hij nu versterkt in zijn vermoeden, dat zij iets voor had, waarmede zij 't liefst
niemand in kennis wilde stellen. ‘O, ik meende, dat ninne 't gehoord had’,
vergenoegde hij zich slechts te zeggen. ‘Nu, dan wil ik niet de zegsman zijn. Laat
het dus maar zo blijven, Caró is nu eenmaal dood en begraven en al dat praten kan
haar toch het leven niet hergeven.’ Hij zweeg, als wachtte hij op enig antwoord,
doch de oude zei niets. Zij zaten nog een poosje zonder een enkel woord met elkaar
te wisselen, waarna Kwakoe het maar beter vond heen te gaan. ‘Nu, ninne’, zei hij
opeens, ‘het is dus aanstaande zaterdagavond, niet waar? Dat komt goed uit. Maar
nu zal ik maar weer heengaan. Navoen, ninne. Slaap wel m'n beste moeder.’
‘Navoen, mi masra, mi pikien!’ (Goedenacht, mijnheer, mijn kind, mijn beste)
antwoordde Ma Akoeba op aangename en hartelijke toon. En alsof zij zelfs heel
ongaarne zijn gezelschap miste voegde zij er bij: ‘Ga je nu al heen? Ik ben wel
dankbaar voor je bezoek en deelneming in mijn smart. Hartelijk dank hoor!
Goedenacht, mijn beste. Slaap wel, hoor!’ Kwakoe glimlachte bij al die
dankbetuigingen en fraaie titels, die zij hem gaf, doch dit was ook alles: hij ging even
wijs heen als hij gekomen was. Zijn besluit haar scherp in het oog te houden was
er nochtans des te sterker door geworden.
Akoeba bromde zacht tussen haar tanden, als zij hem ver genoeg waande om
niet door hem gehoord te worden: ‘Go fo joe? Oh? Maak dat je wegkomt. Wil jij
achter mijn geheimen komen? Oh?’ Dit laatste met dat eigenaardig accent, dat
verwondering gemengd met ontevredenheid te kennen geeft. Zij zweeg een ogenblik
en vervolgde toen nauw hoorbaar: ‘Niets krijg jij te weten van mij, jij zomin als de
anderen. Ik zou jullie mijn plannen meedelen?’ vroeg zij, waarna zij met een klappend
mondgeluid (tjoerie) haar alleenspraak besloot.
De volgende dag 's namiddags om vier uur ging Ma Akoeba uit haar woning, om
zich haast ongemerkt op straat te begeven. Kwakoe, die languit in zijn woning op
de grond en met het hoofd op de drempel lag, bemerkte haar, doch veinsde te
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slapen. Nauwelijks was zij echter de negerpoort gepasseerd, of hij sprong op, ging
naar de keuken en nam een bijl van daar weg, waarmede hij eveneens de negerpoort
uitging. Hij bleef een ogenblik staan kijken, nu deze dan gene kant van de straat
uit, doch hij zag Ma Akoeba niet, waaruit hij begreep, dat zij in de nabijzijnde
Watermolenstraat was. Hij liep nu snel naar de hoek der straat, zag even rond en
ging met het gezicht tegen het hoekhuis liggen en gluurde zo met de ogen slechts
de straat in. Werkelijk zag hij Ma Akoeba, die met haastige schreden voortging. Hij
wachtte nog een ogenblik, gluurde nogmaals de straat in en zag hoe zij zich
omwendde, als meende zij bespied te worden en daarna sloeg zij links de
Heerenstraat in.
‘Waar gaat ze toch heen?’ vroeg Kwakoe bij zichzelf. Hij liep nu snel de
Watermolenstraat in doch bleef op de hoek der Heerenstraat wat dralen, gluurde
hierop de straat in en zag Ma Akoeba rustig haar weg vervolgen. Hij volgde haar
van verre, maar langs de huizenkant, teneinde niet door haar opgemerkt te worden,
totdat zij opeens uit zijn ogen verdween. Kwakoe wist niet goed of hij zou doorlopen
of wel teruggaan. Hij besloot echter door te lopen en trachtte haar wederom op het
spoor te komen. Op de hoek van de Oranjestraat gekomen, schrok hij: Akoeba zat
daar rustig uit te blazen.
Zij schrok niet minder, toen zij Kwakoe, die zij daareven nog in zijn huisje
schijnbaar slapend had gezien, zo opeens voor haar zag. Zij herstelde zich echter
spoedig en vroeg hem: ‘Waar ga je heen, Kwakoe?’
‘Ik ga hout kappen voor de kokkin’, loog hij.
‘Hout kappen voor de kokkin?’ herhaalde zij ongelovig. ‘En dat hier in de buurt?
Zeker wel in de tuin van de Gouverneur?’ spotte zij zijn verlegenheid bemerkende.
‘Ik dacht dat je anders altijd hout ging kappen op Krepi.’
‘Och’, antwoordde Kwakoe, volstrekt niet beschaamd op een leugen betrapt te
zijn en een nieuwe weer verzinnend, ‘libi mi, jere. (Maak het mij niet lastig, hoor)
Ik ga eens kuieren aan de Waterkant. Ik zal de kokkin zeggen, dat ik het gekapte
hout morgen thuis zal brengen.’
‘Goed, mijn jongen, ik zal er niemand wat van zeggen, hoor. Ga jij maar wat
wandelen aan de Waterkant. Goede reis, hoor!’ besloot zij spotlachend. Kwakoe
ging teleurgesteld heen en sloeg de straat in naar de Waterkant. De oude hield hem
scherp in het oog, terwijl zij mompelend de wijsvinger tegen hem ophief: ‘Na boi
disi! (Die jongen daar) Hij wil mij bespieden. Hij heeft mij van huis af gevolgd. Goed,
dat ik hier ben blijven zitten op de stoep!... Zie je wel, hoe hij nog maar steeds naar
mij omkijkt. Ik zit nog altijd hier, mijn beste’, riep zij wat harder alsof zij 't hem wilde
toeroepen. ‘Je hebt toch niets kunnen afloeren, hé? Maar nu ken ik je, baasje!
Gisteravond wilde je mij eens uithoren en nu je dat niet gelukt is, bespied je mij. Je
moest eens alles weten!... Nu zal ik je toch ook goed in 't oog houden.’ Met een
tjoerie besloot zij haar alleenspraak, ontevreden in de uitvoering van haar plan
verhinderd te zijn geworden. Zij vond het maar beter naar huis terug te keren, waar
zij Kwakoe wederom even behagelijk lui in zijn volle lengte met het hoofd op de
drempel van zijn woning zag liggen. Zij plooide ontstemd de lippen en deze naar
voren drukkende, liet zij het hoofd afwendend, toen zij Kwakoe voorbij liep, een
ontevreden mondgeklak horen hetgeen hem volstrekt niet ontging.
De hele zaterdagmorgen was zij druk in de weer met de toebereidselen voor het
rouwfeest, dat die namiddag een aanvang zou moeten nemen. Mevrouw Van Balen
was het feestvieren over Caró verschrikkelijk moe. Bovendien was zij van mening
dat Akoeba haar, terwille van haar afgodische praktijken, uitbuitte. Zij geloofde het
echter aan haar liefde voor Caró verschuldigd te zijn, Ma Akoeba in haar plannen
niet te dwarsbomen. ‘Het zou dan ook, Goddank!’ zo verzuchtte zij, ‘nu voor de
laatste maal zijn. Doe maar, zoals je wilt’, had zij tegen Ma Akoeba gezegd, die
wederom een aanval op haar beurs gewaagd had.
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Op de bepaalde dag kwamen tegen vijf uur in de middag een menigte slavinnen
in het wit en ook in het donkerblauw gekleed op de plaats bij Ma Akoeba bijeen,
waarna men als in optocht naar de Savanne ging. Bij het graf van Caró gekomen,
nam Ma Akoeba een kalebas met water aan, die haar door een slavin werd
toegereikt en de inhoud daarvan eerst aan het hoofd-, daarna aan het voeteneinde
en eindelijk langs de kanten op de grond uitgietende, sprak zij: ‘Mi trowe watra gi
joe. Alla sanni moe wakka boen nanga wi. Wi trowe watra foe krien joe passi
en joe moe sorgoe foe kibri wi foe alla takroe-sanni o moe miti wi.’ (Wij plengen
water voor je. Alles moge goed voor ons aflopen. Wij plengen water voor je om de
weg voor u te bereiden, maar gij moet ook zorgen ons voor alle kwaad te behoeden.)
Hierop gingen allen weg en begaven zich naar het terrein, waar de drie vorige
bijeenkomsten waren gehouden. Met klokslag acht uur begon men wederom te
zingen:
Mee krei, mee krei foe na wenke,
Mee krei, mee krei foe na pikien.
Ik treur om de jonge dochter.
Ik treur om mijn kind.

Het bleef echter niet lang bij zingen alleen, maar weldra begon men ook te dansen,
terwijl in de korte pauzen, die er gemaakt werden, dram aan de spelers en switi
sopi of ook switi watra, water gemengd met melasse, rond geschonken werden.
Alhoewel de liederen, die er gezongen werden de smart over het geleden verlies
tot onderwerp hadden, leverden zij het schreeuwendst contrast op met de uitgelaten
vrolijkheid, die er heerste. Met de dartelste vreugde zong men:
Effi mi habi wan hoso, ooh!
Mi sa poti dede na ini.
Dede na joe doe mi,
Na mi a de hatti tidei.
Hadde ik een woning
Ik legde het lijk er in.
O dood, dat hebt gij mij gedaan,
Mij smart het thans.

Al meer en meer uitgelaten werd spel en dans en zang en men was weldra tot het
gewone banja-spel gekomen, als men zong:
Kondreman, odi, odi, ooh!
Akwa doendoen, doen!
Langa tem mi no sie joe,
Passi langa, eeeh!
Meki mi no sie joe, ooh!
Gegroet, landsman, gegroet, ooh!
Akwa doendoen, doen! (dit schijnt een geluid nabootsend woord)
't Is lang geleden, sinds ik je gezien heb.
De weg is lang! (de afstand groot)
Dat is de reden, dat ik je niet bezocht heb.

Zo danste en zong men met geringe tussenpozen tot de volgende morgen.
Terwijl de overigen hier en daar op de grond uitgestrekt rust namen, waren enigen
druk aan de arbeid met toebereiding van allerlei spijzen. Enige kippen werden er
geslacht, die ongeschonden en in haar geheel gebraden werden. Bovendien werd
nog veel varkensvlees toebereid, behalve rijst met ningre-peesi (bruinachtige
bonen), gongotee-tomtom (een deegklomp van in repen gesneden en gedroogde
bananen), atoetoe (een mengsel van cassavemeel met vlees en vis zonder graten),
tomtom (gekookte en daarna tot deeg gestampte bananen), die bij de blafoe (soep)
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van vlees en gedroogde vis bereid, moet gegeten worden, en gekookte bananen
met gezouten vis. Een klein gedeelte van al het hier opgenoemde werd zonder zout,
al het overige met zout toebereid. Toen alles gereed was, ontving iedereen een
gedeelte van datgene wat klaargemaakt en het meest naar zijn smaak was in
kalebassen en kommen, hetgeen men een weinig van de overigen verwijderd of in
groepjes bij elkaar verenigd, ging opeten. Terwijl enigen heel sierlijk tussen vinger
en duim het ene stukje na het andere in de mond lieten verdwijnen, maakten anderen
van het haar toegediende rijstballetjes, die daarna verorberd werden.
‘Ma Akoeba’, werd nu en dan door deze en gene smakkend gezegd: ‘Je hebt
lekker gekookt, hoor!’
‘Nu, ik houd toch veel van okro-blafoe’, zei een andere.
‘Met recht, mi sisa’, viel een tweede bij. ‘Okro-blafoe met gedroogde vis en een
goed stuk gezouten vlees er in, dat is me ook een kostelijk eten!’ Hetgeen zij
bevestigde door een paar malen met de mond te smakken.
‘Nu, ik mag toch ook wel rijst met ningre-peesi en bakkeljauw’, voegde een derde
er aan toe, terwijl zij een balletje rijst heel behendig in de geopende mond opving.
‘Maar zie je ook deze atoetoe. A switi ogri!’ (Zij is buitengewoon lekker) riep een
vierde. Zo ging het verder en terwijl de kiezen het aangebodene vermaalden, was
men niet karig in het geven van zijn goedkeuring aan de wel toebereide spijzen.
‘Mati, geef mij eens wat water’, riep er eentje een jeugdige slavin toe, die bij een
grote waterkruik (djogo) gezeten was. ‘En mij ook’, riep een tweede, een derde en
eindelijk riepen allen dooreen. Zij ging overal rond en schonk elk wat water in de
kom of kalebas, waaruit men gegeten had. Enige slokjes werden nu in de mond
genomen, met de wijsvinger werden de hagelwitte tanden eventjes gepoetst, daarna
de mond met groot geraas uitgespoeld, nog enkele slokjes water in de mond
genomen, waarvan een gedeelte gedronken, het andere echter als een fonteintje
tussen de tanden uitgeperst.
Reeds waren met kleine tussenpozen een paar slagen op de poedja gegeven
en tegen twee uur ongeveer waren spel en dans weer in volle gang. Dit duurde tot
vijf uur in de namiddag, waarna men wederom naar het graf op Savanne toog. Van
alle spijzen en dranken, die men voorgediend en gebruikt had, werd een gedeelte
van de eerste zonder zout toebereid, meegenomen. Akoeba was geheel in het wit
gekleed, met een grote omslagdoek langs de hals over de schouder geworpen en
op de borst afhangende, waarin zij de gekruiste armen borg. Een eenvoudig in
elkaar gebonden hoofddoek (rouw-hede) met een achtmaal in elkaar gevouwen
witte doek aan de hoofddoek vastgestoken, dekte haar hoofd. Bij het graf van Caró
op Savanne gekomen, werden al de meegebrachte spijzen op enige
bananenbladeren over het graf uitgespreid, neergelegd, behalve de soep, die met
een kom erop geplaatst werd.
Als ‘de tafel gedekt was’, nam Ma Akoeba, bij ontstentenis van Caró's moeder,
een nieuwe kalebas met water, goot daarvan eerst een gedeelte aan het hoofd-,
en daarna aan het voeteneinde, vervolgens langs de kanten van het graf uit. Een
weinig dram, wat likeur (switi sopi) en switi watra (melasse-water) werd op
dezelfde wijze op het graf geplengd, terwijl zij de geest van Caró toesprak: ‘Joe sie,
mi pikien, mi no libi joe. Mi sorgoe boen gi joe. Kali alla den soema foe joe,
kali alla den kompe foe joe kom njam.’ (Zie je wel, mijn kind, ik verlaat je niet. Ik
zorg goed voor je. Roep nu al je - overleden - familieleden, roep al je kennissen om
te komen eten.) Hierna nam zij een gebraden kip van de grond, brak en scheurde
die van elkaar en wierp de stukken overal langs en over het graf heen. Eveneens
deed zij met al de meegebrachte spijzen, waarvan een zekere hoeveelheid her- en
derwaarts werd geworpen. Als zij zich daarna onder de menigte, die het graf
omringde, had teruggetrokken, riep zij: ‘Teki njamnjam!’ (Tast toe) Nauwelijks had
zij deze woorden gesproken of allen vielen op het overgebleven voedsel aan, dat
op het graf lag, waarbij men elkaar duwde en stootte om maar iets machtig te worden.
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Een zekere ernst, die tot hiertoe bij het graf geheerst had, ging geheel verloren in
de grabbelpartij, die onmiddellijk op Akoeba's woorden volgde. De een liep met
een paar bananen heen, die haar een ander uit de vingers trachtte te rukken. Een
ander was bij het grijpen naar een stuk kip, dat er nog lag, met het gezicht in de rijst
terechtgekomen, waarop een derde onder spottend gelach der overigen zich van
de buit meester maakte. Elders vocht men om een stuk varkensvlees of grabbelde
men in de atoetoe, die tussen de worstelende vingers gekneed werd. Wat er nog
van de dram en de switi watra was overgebleven, werd gretig gedronken, terwijl
men elkaar de kalebassen bij het drinken haast van de mond rukte, wat tot verweer
en ontevredenheid aanleiding gaf. Als alles bemachtigd was, waarbij echter veel
onder de voet geraakte, keerde men in opgewekte stemming huiswaarts. Men nam
echter de voorzorg niet om te zien, daar de geest de vermetele zou kunnen straffen.
Bij het terugkeren van de Savanne had Ma Akoeba, die sinds enige dagen
Kwakoe scherp in het oog hield, deze niet de weg naar de Gravenstraat maar naar
de Keizerstraat zien inslaan. Dit kwam haar verdacht voor. Om geen argwaan bij
hem op te wekken, deelde zij Minerva met enige woorden haar vermoedens omtrent
Kwakoe mede en zei toen: ‘Wil je mij een genoegen doen, mati?’
‘Met genoegen, ninne’, zei deze.
‘Nu dan, volg Kwakoe op de voet en zie waar hij blijft.’
‘Heel goed’, antwoordde Minerva, die nu wat luider sprak, teneinde haar
verwijdering voor de anderen te verklaren: ‘Ik kom dadelijk terug. Ik heb iemand hier
in de straat iets te zeggen.’ Zij sloeg haar omslagdoek wat vaster om de hals en
vervolgde haastig haar weg en hield Kwakoe, die haar vooruitliep goed in het oog.
Deze liep, onbewust bespied te worden, rustig voort en richtte zijn schreden naar
het huis van mevrouw Bouman. Minerva kon een kreet van verwondering nauwelijks
bedwingen, als zij Kwakoe voor dat huis zijn schreden zag vertragen en nieuwsgierig
door de negerpoort op de plaats zag kijken. Hierop ging hij op de stoep zitten en
scheen op iemand te wachten. Het was intussen reeds avond geworden, doch bij
het heldere licht der maan kon Minerva alles goed opnemen, en daarom ging zij
eveneens op de stoep van een herenhuis op enige afstand van Kwakoe zitten, om
alles beter te kunnen bespieden. Het duurde niet lang of zij zag een oude negerin
uit de negerpoort komen en haar schreden naar Kwakoe richten, om na enige
woorden met hem gewisseld te hebben, door dezelfde poort snel wederom naar
binnen te verdwijnen. Nauwelijks was zij weg, of Kwakoe wierp een onderzoekende
blik om zich heen, terwijl Minerva achter de rand der stoep wegdook. Hij zag daarna
eens naar boven of wellicht iemand hem vanuit de vensters gezien had, en ging
hierop haastig de Klipsteenstraat in.
‘Wat nou!’ riep Minerva uit, teleurgesteld in haar verwachting. ‘Of wellicht!...’ ging
zij voort en sprong op, doch op de hoek van de straat gekomen zag zij hem niet
meer. ‘Waar is hij nu gebleven? Hij kan toch zo gauw de andere straat nog niet
ingegaan zijn. Het kan zijn’, riep zij uit, als had iemand haar een vermoeden
ingefluisterd. Zij liep verder de straat in, nam alles nauwkeurig op en zag langs de
Picorno-kreek een weinig belopen voetpad, dat naar het achtererf der huizen aan
de Keizerstraat leidde. Zij bleef hier wat drentelen om enige voorbijgangers eerst
te laten heengaan, alvorens zij het zou wagen het voetpad te betreden. Na dit een
eindje gevolgd te hebben, geraakte zij opeens tussen de struiken van de
‘madampolan’ met haar kwalijkriekende bloemen, die hier welig groeiden. Zij wist
niet al te best waarheen haar schreden te richten. Het hoofd echter opheffende zag
zij een rij negerwoningen, die het erf van mevrouw Bouman schenen af te palen.
‘O!’ riep zij verrast uit, want hierdoor had Kwakoe zeker zijn weg genomen naar
gindse woningen. Zij legde haar oor tegen het beschot en luisterde met aandacht
doch kon geen enkel geluid opvangen. Een paar kamers verder hoorde zij een luikje
dichtschuiven, dat behalve de deur slechts de enige opening was, waardoor licht
en lucht toegang tot de woning hadden. Ha, dacht Minerva, wellicht is hij daar, en
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zij ging er heen. Zij hoorde duidelijk daarbinnen op gedempte toon spreken. In 't
eerst was het haar onmogelijk ook maar iets te verstaan doch na een poosje
geluisterd te hebben, hoorde zij duidelijk de stem van Lodrika, die vroeg: ‘Is Kwakoe
daar, gangan?’
‘Zacht wat!’ zei deze. ‘Hij is hier ja. Hij komt vragen, hoe je 't maakt.’
‘Ach!’ gaf zij klagend ten antwoord, ‘niet erger en niet beter. En hoe maak jij 't?’
‘Hafoe, hafoe’, (het gaat nogal) antwoordde Kwakoe. ‘Maar wil ik jelui eens wat
zeggen? Ik heb van de week Ma Akoeba gevolgd om te zien, waarheen zij zo
dikwijls gaat, want ik ben er zeker van, dat zij iets in het schild voert. Het is mij echter
niet mogen gelukken iets te weten te komen. Zij schijnt opgemerkt te hebben, dat
ik haar bespied.’
‘Pas maar op voor haar’, waarschuwde Lodrika liefdevol.
‘Zij weet van niets en wijt het slechts aan nieuwsgierigheid, dat ik haar bespied.
Ik kom nu van het feest van Caró terug.’
‘Pas op dat je niet bespied wordt, mijn kind’, vermaande Première, ‘want het zou
je ongeluk worden, als men van je liefde tot Lodrika iets wist.’
‘O zo!’ riep Minerva bijna hardop uit, doch zij sloeg zich de hand voor de mond.
‘Zei je daar wat, Lodrika?’ vroeg Première.
‘Neen’, antwoordde deze, ‘ik heb niets gezegd.’
‘En toch meen ik een stem gehoord te hebben ofschoon hierneven niemand in
de kamer is. Ik zal eens gaan zien.’ Minerva kroop ineen van angst en ging zich
snel achter enige struiken verbergen. Zij bleef wachten of wellicht iemand haar in
haar schuilplaats zou komen opzoeken. Na een poosje zag zij Kwakoe komen, die
zijn weg naar de straat nam. Zij hield zich muisstil en eerst nadat hij een tijdje weg
was, waagde zij het haar schuilplaats te verlaten en weg te komen. Wederom op
straat mompelde zij half hoorbaar: ‘Zo! Hij bemint Lodrika... Maar dat niet alleen, hij
brengt ook alles over. Jou gemene boi’, barstte zij opeens los, als was hij in haar
nabijheid. ‘Dat zullen we je eens afleren, joe gongosaman!’ (verklikker)
Zij vervolgde haastig haar schreden naar de woning van Ma Akoeba, die zij
eenzaam in haar huisje vond.

Hoofdstuk XVII
Wisi
Nauwelijks was Ma Akoeba de volgende morgen om zes uur wakker, of zij dacht
reeds aan een gunstige gelegenheid om uitvoering aan haar wraakzuchtige plannen
ten opzichte van Kwakoe te geven. Na alles goed overlegd te hebben, ging zij een
paar uren later naar voren, teneinde haar opwachting bij haar meesteres te maken.
Zij vroeg aan een slavin, of mevrouw genegen zou wezen haar bij zich toe te laten.
Deze ging terug om Akoeba's verzoek aan mevrouw Van Balen over te brengen,
die er dadelijk in toestemde haar te ontvangen. Deze zat in een luchtige morgenjapon
gekleed op een hobbelstoel, terwijl de blote voeten in keurig gebloemde pantoffels
staken. Een slavin was juist bezig de laatste hand te leggen aan haar haartooi, die
in vlechten aan een zilveren kam werden opgehouden.
Ma Akoeba klom de trap op en op de voorlaatste trede staande, riep zij: ‘Koemara,
misi! (Goedemorgen, mevrouw) Mag ik verder komen?’
‘Goedemorgen, ninne’, zei mevrouw Van Balen vriendelijk. ‘Zeker, kom maar
boven’, ging zij voort, als Akoeba, tot op enige afstand van haar genaderd, bleef
staan en een kossi voor haar maakte. ‘Ik dacht dat je nog wat rust zou genomen
hebben na de feestviering. Maar de oude mensen zijn sterker dan de jonge. Kom
toch hier bij mij zitten, ninne’, voegde zij er aan toe, als deze in deemoedige houding
op enige afstand van haar bleef staan.
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‘Ik ben misi hartelijk komen bedanken’, begon Akoeba zonder nog aan de
uitnodiging van haar meesteres gevolg te geven, ‘voor alles wat misi voor Caró
gedaan heeft.’ En nu begon zij zo te wenen en te snikken, dat mevrouw Van Balen
er door getroffen werd.
‘Het doet mij innig leed, ninne’, zei zij, ‘dat Caró gestorven is en de genegenheid,
die ik haar toedroeg, deed mij niets ontzien om in haar ziekte en bij haar dood alles
te doen, wat in mijn macht was.’
‘Dat weet ik 't best!’ riep Ma Akoeba dankbaar uit. ‘Dat weet ik! Hoe hebt ge niet
voor haar gezorgd! Als een moeder voor haar kind! Ke, misi’, ging zij voort, terwijl
zij voor mevrouw Van Balen op de grond viel en haar voeten omhelsde. ‘Wat is misi
goed voor haar geweest! Dank, hartelijk dank voor alles!’
‘Nu is 't wel, ninne’, zei haar meesteres geroerd en vertederd door haar
dankbetoon. ‘Is nu alles goed afgelopen?’
‘Heel mooi’, antwoordde Ma Akoeba, ‘heel mooi. Allen waren uiterst tevreden
over de goede afloop.’ Zij hield nochtans op en gaf haar meesteres met de ogen
een wenk, dat zij niet alleen waren om vrij te spreken.
Deze begreep die blik en zeide: ‘Blijf nog een ogenblik hier bij mij, ninne. Ik heb
je het een en ander te zeggen. Sabina!’ riep zij tot een slavin, die in de slaapkamer
alles heel langzaam beredderde, teneinde geen woord te verliezen van hetgeen er
gesproken werd, ‘ben je nog niet klaar?’
‘Ja, misi, ik ben dadelijk klaar’, antwoordde zij en ging een ogenblik later
ontevreden de trap af.
‘Ninne’, begon mevrouw Van Balen, toen zij alleen waren, ‘je maakt me erg
nieuwsgierig. Is er weer iets aan de hand?’
‘Misi’, antwoordde de oude langzaam en het hoofd schuddend, ‘h'm! De mensen
zijn slecht. Je koestert een lam aan het hart, maar het wordt een tijger, die je
verscheurt.’
‘Wat bedoel je, ninne?’ vroeg haar meesteres ongerust. ‘Wat bedoel je toch?
Dreigt er weer een ongeluk?’
‘Het is reeds over ons gekomen, misi’, riep Ma Akoeba met hartstocht uit. ‘Het
is reeds over ons gekomen.’
‘Maar wat bedoel je dan toch?’ herhaalde haar meesteres angstig en ongeduldig.
‘Spreek eens wat duidelijker.’
‘Heeft misi zelf niets opgemerkt?’ gaf zij met een wedervraag ten antwoord, terwijl
zij haar mevrouw eens aanzag. Op haar slechts met 'n ‘h'm’ gegeven ontkenning,
vervolgde zij langzaam haar vraag met een eigenaardige uitdrukking: ‘Heeft misi
niets bijzonders aan Kwakoe opgemerkt in de laatste dagen?’
‘Nu ja’, zei mevrouw Van Balen, ‘hij schijnt in de laatste tijd wat teruggetrokken
te zijn. Maar dit vindt wel zijn verklaring in de dood van Caró.’
‘Au, misi, wat heeft hij u bedrogen’, riep Akoeba uit met breed gebaar de handen
in elkaar kletsend. ‘Au, misi, hij heeft u bedrogen. Geloof me, wat ik u zeg. Die
jongen is uitgeslapen!’
‘Maar ik begrijp volstrekt niet, wat je bedoelt, ninne. Zeg maar op! Al houd ik veel
van hem, toch zal dat niet beletten, dat hij straf ontvangt, als hij mijn goedheid mocht
misbruikt hebben om mij te bedriegen.’
‘Weet misi, dat Kwakoe telkens bij mevrouw Bouman aanloopt?’
‘Wat zegt ge daar?’ riep mevrouw Van Balen verontwaardigd uit. ‘Gaat Kwakoe
bij mevrouw Bouman aan huis? En waarom dan wel?’
‘Is het dan niet om Lodrika?’ vroeg Ma Akoeba met berekende onverschilligheid.
‘Wat!’ stoof haar meesteres in drift op. ‘Gaat die gemene jongen daar aan huis
om Lodrika? Heeft hij dan geen eerbied meer voor mij? Houdt hij gemeenschap
met haar, die juist de dood van Caró veroorzaakt en mij lijden doet? En is hij verliefd
op Lodrika? Ninne’, ging zij met trillende stem voort, ‘ninne! Terg mij niet nodeloos
met het ophalen van die geschiedenis!’
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‘Ke, mi misi! Word niet boos’, smeekte Ma Akoeba gemaakt. ‘Ach, hoe zou ik
arme 't mij in het hoofd kunnen halen om mijn lieve meesteres te tergen? Is het dan
niet grievend voor mij de wonde in mijn eigen hart te vernieuwen?’ Zij veegde de
tranen af, die verwonderlijk snel te harer beschikking stonden.
‘Nu kort en goed’, beval mevrouw Van Balen gestreng, ‘vertel mij, hoe gij te weten
zijt gekomen, dat Kwakoe bij mevrouw Bouman aan huis komt.’ Ma Akoeba bedacht
zich een ogenblik en begon daarop met een grote omhaal van woorden haar
meesteres alles te verhalen, wat Minerva gedaan, gezien en gehoord had. Zij deed
het nochtans voorkomen, alsof zij zelf dat alles ondervonden en het niet van een
ander had. Mevrouw Van Balen kon zich bij dit verhaal nauwelijks van drift bedwingen
en wilde ogenblikkelijk Kwakoe ter verantwoording roepen en hem naar het
binnenfort zenden, teneinde de straf voor zijn verraad te ondergaan. Ma Akoeba
was echter volstrekt niet ingenomen met dit voornemen, dat geenszins met haar
plannen strookte. Immers, zij wilde hem voor goed uit de stad doen verwijderen,
waardoor zij én Kwakoe én Lodrika zou treffen: dan eerst zou haar wraakzucht
bevredigd zijn.
‘Meent misi dan in ernst’, vroeg Akoeba sluw, nadat zij haar meesteres had laten
uitspreken, ‘meent misi dan in ernst, dat Kwakoe tengevolge van een spaanse bok
van Lodrika zal afzien en het huis van uw vijandin niet meer zal bezoeken?’
‘En als ik hem eens ernstig verbied?’ vroeg deze wrevelig. ‘Zal hij 't dan nog wagen
mijn bevelen te verachten?’
‘Misi’, bad Ma Akoeba, ‘luister eens naar mij. Hoe meer gij hem tegenwerkt in
zijn genegenheid voor Lodrika, des te vuriger zal hij haar beminnen. Maar ook zal
haar liefde voor hem er des te groter op worden, als zij verneemt, dat hij ter wille
van haar lijdt.’
‘Nu, dan zal ik hem zo lang laten afranselen, als hij niet gehoorzaamt en 't mij
lust. En wil hij dan nog niet buigen, dan verkoop ik hem’...
‘Eh, misi’, riep Ma Akoeba vol ontzetting uit, ‘hem verkopen! Dat zou juist zijn,
wat hij verlangt. Dan kwam hij gemakkelijk ook in het bezit van Lodrika.’
‘Je hebt gelijk, ninne’, gaf mevrouw Van Balen haar wat kalmer ten antwoord,
‘doch wat te beginnen?’
Ma Akoeba lachte sluw en haar ogen tintelden van het vuur der wraak, dat haar
hart verteerde: ‘Kwakoe heeft straf en zware straf verdiend en daarom is het geheel
rechtvaardig, dat misi hem in het binnenfort (het fort Zeelandia) laat kastijden. Maar
die straf alléén is niet voldoende. Hij moet ook onschadelijk gemaakt worden voor
de toekomst.’
‘Hoe bedoel je dat, ninne?’ vroeg mevrouw Van Balen.
‘Wel, daar zit niets anders op dan hem naar plantage te zenden en hem aldus
alle verkeer met Lodrika onmogelijk te maken.’
‘Daar zeg je zo iets’, viel haar meesteres haar opgewekt bij. ‘Ja’, ging zij
onnadenkend en in zichzelf gekeerd voort, ‘dat zal nog het beste wezen... Weet je
wat’, zei zij tot Ma Akoeba, ‘ik zal hem maar dadelijk ondervragen... Sabina!’ riep
zij met enige verheffing van stem, ‘roep Kwakoe eens even hier!’
‘Zou ik mij niet liever verwijderen?’ vroeg Ma Akoeba, daar zij niet gaarne als de
aanklaagster door hem beschouwd werd.
‘Ben je dan bang voor hem?’ vroeg haar meesteres ontevreden.
‘Misi’, hernam Ma Akoeba, ‘we kunnen elkaar nooit vertrouwen.’
‘Nu, goed. Ga jij daar in de kamer en als hij 't durft ontkennen, roep ik je wel’...
Zij had nog niet uitgesproken en Ma Akoeba was, nu vlugger dan anders, nog niet
in de slaapkamer verdwenen of er werd onder aan de trap geklopt.
‘Wie is daar?’ vroeg mevrouw Van Balen.
‘Ik ben het, misi’, werd er geantwoord.
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‘O, ben jij 't Kwakoe’, hernam zij, ‘kom maar dadelijk hier.’ Hij klom tegen de trap
op en boven gekomen groette hij zijn meesteres eerbiedig door de voeten hoorbaar
over de grond te slepen.
‘Waar ben jij gisteravond geweest?’ vroeg ze hem op scherpe toon.
‘Op het rouwfeest van Caró, misi’, antwoordde hij.
‘Nergens anders?’ vroeg mevrouw Van Balen dreigend.
‘Neen, misi’, betuigde Kwakoe.
‘Sta me nou niet te beliegen, neger’, ging zij opgewonden voort. ‘Ben je nergens
anders geweest dan bij het rouwfeest?’
‘Neen, misi’, hield de jongen bevend vol. Mevrouw Van Balen sprong driftig op,
nam uit de hoek der kamer een lange tamarindezweep, die toen in de Surinaamse
huishoudens nooit ontbrak, en Kwakoe daarmede over de rug striemende, herhaalde
zij haar vraag: ‘Ben jij nergens anders geweest?’
‘Neen, misi’, bevestigde de arme jongen, die nochtans geen kreet van smart had
doen horen. Wederom snerpte de zweep enige malen op zijn rug, doch ondanks
de pijn, die hij niet liet blijken, volhardde hij bij zijn ontkenning.
‘Wil jij niet zeggen, waar jij geweest zijt, gemene slaaf’, schold mevrouw Van
Balen, terwijl zij hem nog enige slagen toebracht. ‘Ma Akoeba’, riep zij nu, ‘kom jij
eens even hier en zeg hem, waar hij gisterenavond geweest is.’ Kwakoe schrok
onwillekeurig bij het horen noemen van die naam, terwijl Ma Akoeba langzaam uit
de kamer te voorschijn trad en haar slachtoffer met spottende glimlach aanzag.
‘Je schrikt’, begon zij, hem strak aanziende, en terecht. Jouw schurkenstreken
zijn nu aan de dag gekomen. Heb jij gisterenavond, toen wij van de Savanne
terugkeerden, Lodrika niet bezocht?’ vroeg zij hem, de handen dreigend in de zijde
leggende. Kwakoe schrok, toen hij zich ontdekt zag, doch antwoordde niets. ‘Wat!’
riep Ma Akoeba driftig uit, de ene hand uit de zijde nemende en de wijsvinger
dreigend tegen hem opheffende: ‘Zul je nu voor misi alles bekennen of niet?’
‘Je beliegt me!’ zei hij bevende van angst.
‘Wat!’ schreeuwde de andere, ‘sta je hier nog te liegen? H'm!’ vervolgde zij tot
haar meesteres met gemaakte verontwaardiging. ‘Dat is me een brutale jongen! Hij
heeft niet eens eerbied meer voor zijn meesteres, die hij maar zo in het aangezicht
staat te beliegen.’ En zich wederom tot Kwakoe wendende, die als een wanhopige
daar aan de grond genageld stond, ging zij met een satanisch genot voort: ‘Heb jij
dan niet gezegd, dat je mij bespiedt?... Hebben zij jou niet gewaarschuwd jou in
acht te nemen?... Heeft Première niet gezegd, dat je ongelukkig werd als men te
weten kwam, dat je Lodrika lief had?’ Kwakoe stond als van de bliksem getroffen,
nu zijn intiemste gedachten door Ma Akoeba aan het licht werden gebracht. Zijn
ontroering ontging niet aan de scherpe blik van mevrouw Van Balen en Ma Akoeba.
‘Jij hebt met de vijandinnen van je meesteres geheuld’, ging Ma Akoeba met
vlijmende stem voort. ‘Jij hebt alles bespied en overgebracht. Misschien ben je ook
de oorzaak van de dood van Caró, die je toch onverschillig was.’
‘Dat lieg je’, beet Kwakoe haar bij die valse beschuldiging met nauw verkropte
woede toe. ‘Jij weet ook niets van mijn doen en laten.’
‘Te joe trapoe na mirahoso, joe sabi ho disi beti joe? (Als je in een mierennest
de voet zet, weet je dan ook welke je gebeten heeft? Wanneer je in het ongeluk
gestort zijt, weet je dan ook wat en wie er de naaste oorzaak van is?) Maar dat
daargelaten: ontken nu eens, als je nog durft, dat je gisterenavond om zeven uur
bij Lodrika geweest zijt.’
‘Je liegt. Je hebt er mij niet zien heengaan’, ontkende Kwakoe.
‘Genoeg’, beval mevrouw Van Balen, die nu geen ogenblik meer aan zijn schuld
twijfelde. ‘Ik zal je die onwaardige handeling betaald zetten. Koffie!’ (dagnaam van
een jongen op vrijdag geboren) riep zij van uit het raam naar beneden.
‘Ja, misi’, antwoordde een stem uit de benedenwoning, waar Koffie alles
afgeluisterd had.
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‘Kom eens hier’, beval zijn meesteres en als hij boven gekomen was, ging zij
voort, na enige regels op een stuk papier gesteld te hebben: ‘Ga met Kwakoe en
dit briefje naar de Fiscaal (thans Procureur-Generaal). Hier heb je een karta’, zij
haalde een papiertje ter waarde van twintig stuivers uit haar knipje te voorschijn,
dat op de tafel lag. ‘En daarna ga je naar het binnenfort met Kwakoe.’
‘Ke, misi’, bad deze rillende van angst bij het vooruitzicht der strafoefeningen
waartoe hij verwezen werd. Immers, de Raad-Fiscaal behoefde het briefje slechts
voor gezien te tekenen voor een ‘spaanse bok’ in het binnenfort door de cipier en
zijn helpers. ‘Ik zal het nooit meer doen’, smeekte hij.
‘O, zo! Beken je nu?’ riep Ma Akoeba spottend-tergend. ‘Hoor je nu wel, misi,
dat hij schuldig is?’
‘Voort met hem!’ beval mevrouw Van Balen onverbiddelijk tot Koffie. ‘Zijn smeken
is nu te laat.’ Kwakoe ging lijdelijk heen, rillende en bevende als een ter dood
veroordeelde.
Nadat de Raad-Fiscaal het briefje gelezen had, waarin mevrouw Van Balen het
vereiste verlof vroeg om haar slaaf Kwakoe te laten tuchtigen, die zich ‘aan de
huiselijke tucht en onderdanigheid had vergrepen door met andere slaven tegen
haar samen te spannen’, tekende hij voor ‘gezien’, waarna Koffie hem naar het
binnenfort geleidde.
Kwakoe werd aan handen en voeten gebonden, daarna de armen tussen de
benen doorgehaald en deze aan een stevige stok in de grond bevestigd. Hierop
werden hem vijf en zeventig slagen op de ene, en daarna op de andere zijde van
het benedengedeelte van zijn rug toegediend. Nog kreunende van pijn werden hem
de lillende wonden met citroensap en buskruit ingewreven, teneinde versterf te
voorkomen. Nauwelijks kunnende lopen, sleepte hij zijn afgemarteld lichaam naar
huis terug, waar hem door zijn meesteres zijn aanstaande verwijdering naar plantage
werd aangezegd. Dit laatste was hem erger dan de strafoefening: voor altijd ging
hij nu gescheiden worden van Lodrika! Hij vergat de smarten, die zijn wonden hem
deden lijden, bij het grievende leed der aanstaande scheiding. Hij gevoelde zich
diep ongelukkig, loodzwaar drukte hem thans de slavenketen, die hem niet alleen
van de lichamelijke maar ook van alle zedelijke vrijheid beroofde. Vruchteloos
pijnigde hij zich met het zoeken naar een middel, teneinde zich in betrekking te
stellen met Lodrika en haar althans voor het laatst te groeten. Hij besloot 's nachts
stilletjes zijn woning te verlaten en haar met zijn treurig lot bekend te maken. Doch
toen hij, als hij allen ingeslapen waande, zijn woning wilde verlaten, bevond hij dat
de deur van buiten was afgesloten. Hij wilde tegen het beschot opklimmen, teneinde
door een opening in het dak te maken, uitvoering aan zijn voornemen te geven,
maar hij kon zich van de felle pijn zijner wonden nauwelijks bewegen en legde zich
dus wederom treurig op de grond ter ruste neder.
Ma Akoeba, die hem minder dan ooit uit het oog verloor, had de voorzorg
genomen zijn woning des avonds van buiten af te sluiten en hem aldus gevangen
te houden. Nu stond niets meer de uitvoering harer plannen in de weg.
Zij ging de volgende dag naar Ta Agossóé op de Combé, die zij met de belofte
ener goede beloning geheel tot haar plannen wist over te halen, weshalve hij zijn
hulp toezegde en haar verzocht over enige dagen terug te keren. Blijde over de
goede uitslag harer pogingen ging zij alvorens naar huis terug te keren, even bij
Minerva aan. Zij vond deze alleen thuis.
‘Heb je 't al gehoord?’ vroeg zij haar na de eerste begroeting. ‘Misi heeft Kwakoe
laten afstraffen in het binnenfort en eerstdaags wordt hij naar plantage gezonden.’
‘Hij heeft zijn verdiend loon ontvangen’, zei Minerva. ‘Nu zijn beiden gestraft.’
‘Beiden gestraft?’ vroeg Ma Akoeba ontevreden en verwonderd.
‘Lodrika is toch immers ook ernstig ziek’, hernam Minerva.
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‘Zou zij dan zonder meer vrij moeten uitgaan?’ vroeg Ma Akoeba driftig. ‘Zij, die
de dood van Caró veroorzaakt heeft?’
‘Zeker’, beaamde Minerva, ‘Lodrika heeft straf verdiend. ‘Doch haar kan men toch
niet treffen’, meende zij.
‘Niet treffen?’ herhaalde Ma Akoeba opgewonden. ‘Niet treffen?... Treffen moet
ik haar en de dood van Caró wreken.’ Minerva schrok een weinig bij deze
hartstochtelijke taal. Wijl zij zich echter overtuigd hield, dat Caró als offer van anderer
wraaklust gevallen was, vond zij het toch heel natuurlijk, dat Ma Akoeba op
weerwraak zon. ‘Sa Minerva’, begon Ma Akoeba vleiend, ‘ik heb je iets te verzoeken.
Zou je me eens een genoegen willen doen?’
‘Als 't mogelijk is, ninne’, gaf deze ten antwoord, ‘gaarne.’
‘Luister dan eens’, zei Ma Akoeba terwijl ze zich vertrouwelijk tegen haar
nederzette en fluisterend begon: ‘Zoudt ge geen kennis kunnen gaan maken met
Lodrika door haar in schijn boodschappen van Kwakoe over te brengen?’
‘Dat is zo slecht niet bedacht’, zei Minerva levendig. ‘Daardoor zou ik achter alle
geheim kunnen komen, als ik eenmaal haar vertrouwen verworven heb.’
‘Juist zo’, beaamde Ma Akoeba. ‘Ge moet alsdan trachten te weten te komen
wie en wat tot de dood van Caró heeft bijgedragen.’
‘Maar zal men geen wantrouwen jegens mij koesteren, daar ik haar geheel
onbekend ben?’ vroeg Minerva niet zonder enige vrees.
‘Juist daarom zoveel te minder’, bemoedigde haar Ma Akoeba. ‘Lodrika kan niet
weten, dat zij beluisterd is en dus slechts denken, dat Kwakoe het je heeft kenbaar
gemaakt, weshalve zij je ook in vertrouwen zal nemen als aan een vertrouwde. ‘Je
kunt immers beginnen’, ging zij onderrichtend voort, ‘met haar de groeten over te
brengen van Kwakoe. Deel haar zijn wedervaren mede en het verlangen, dat hij
heeft om haar te bezoeken, waarin hij echter door zijn tegenwoordige toestand
verhinderd wordt, daar hij bijna niet kan lopen. Maar je moet haar vooralsnog niets
mededelen van zijn aanstaand vertrek naar plantage.’
‘'t Is goed’, antwoordde Minerva nu geheel voorgelicht omtrent hetgeen haar te
doen stond. ‘Ik ga er vanmiddag nog heen en vanavond weet ik je reeds de uitslag
van mijn bezoek mede te delen.’ Ma Akoeba ging blij heen, over het welslagen van
haar sluw overlegde plannen.
Minerva ging in de middag naar het huis van mevrouw Bouman en de binnenplaats
opgelopen zijnde, vroeg zij bedeesd aan een der slavinnen, die zij er zag: ‘Mi 'sa,
(verkorting van sisa, zuster) kun je me ook zeggen, waar Lodrika woont. Ik heb een
persoonlijke boodschap aan haar te brengen.’
‘Zij ligt ziek in de laatste kamer daar ginder’, zei de aangesprokene. ‘Ga er maar
heen’, vervolgde zij, de bezoekster met enige bevreemding nastarende.
‘Odi mi ‘sa’, riep Minerva bij de deur der woning genaderd.
‘Wie groet daar?’ vroeg Lodrika, terwijl Première op de drempel verscheen.
‘Ik ben 't’, antwoordde Minerva op de vraag, waardoor zij nochtans weinig uitsluitsel
gaf omtrent haar persoon. ‘Ik heb een boodschap aan Lodrika’, ging zij voort, de
vragende blik van Première beantwoordend.
‘Kom maar binnen, mi 'sa’, voegde Première haar toe, nieuwsgierig wat dit bezoek
te beduiden mocht hebben.
‘Odi ‘sa, odi gangan’, groette Minerva binnentredend Lodrika en haar
grootmoeder, die beiden haar groet beantwoordden. ‘Hoe maak je 't?’ vroeg zij.
‘Och’, zei Première, ‘het is nog steeds hetzelfde. Er is geen beterschap te
bespeuren.’
‘Ik ben hierheen gekomen’, vervolgde Minerva, ‘gezonden door Kwakoe.’
‘Wat hoor ik daar!’ riep Première verwonderd uit bij deze tijding.
‘Verontrust je niet, ninne’, zei zij. ‘Daar hij zelf niet komen kan heeft hij mij, die
hij van ouds af kent, verzocht een boodschap voor hem aan Lodrika te doen.’
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‘Kan hij dan zelf niet komen?’ vroeg de oude, ontevreden dat Kwakoe aan een
derde zijn betrekking tot Lodrika had kenbaar gemaakt.
‘Hoe zou hij zelf hebben kunnen komen’, antwoordde Minerva met een wedervraag,
‘daar hij gisteren een spaanse bok heeft ontvangen in het binnenfort?’
‘Wat zeg je daar’, riepen Lodrika en Première ontsteld uit. ‘En waarom dan wel?
Wat heeft hij gedaan?’
‘Neemt mij niet kwalijk’, hervatte Minerva geslepen, ‘maar Lodrika is er de oorzaak
van.’
‘Ik?’ vroeg deze verschrikt en verwonderd.
‘Ja’, zei Minerva, ‘maar 't is niet je schuld. Zijn misi is te weten gekomen, dat hij
hier geregeld bij je kwam’...
‘Eeh!’ kreet Première. ‘Heb ik hem niet gewaarschuwd voorzichtig te wezen? En
wat dan nog?’
‘Zij is ook te weten gekomen, dat hij in zekere... liefdesbetrekking tot Lodrika
staat.’
‘Maar wie kan haar zulks verteld hebben?’ vroeg Lodrika verbaasd.
‘Weet ik veel’, gaf zij ten antwoord. ‘Dit is zeker, dat hij hierom gisterenmorgen in
het binnenfort is afgestraft.’
Lodrika en Première waren bij deze onverwachte mededeling zo verslagen, dat
zij schier sprakeloos werden. Eindelijk loosde de oude een diepe zucht en vroeg
aarzelend: ‘Maar hoe kom jij dat te weten?’
‘Wel doodeenvoudig’, antwoordde Minerva luchtig. ‘Ik zag hem toevallig van het
binnenfort na de strafoefening terugkomen, en toen ik hem later bezocht, vertelde
hij mij alles en verzocht mij tevens u beiden van zijn wedervaren in kennis te stellen.’
Première antwoordde niets en zag starogend voor zich uit. Lodrika echter weende
van aandoening. Bij haar zowel als bij de oude was het wantrouwen geweken,
waarmede zij in het eerst Minerva's mededelingen hadden aanhoord: zij bezaten
nu, meenden zij, in haar een tussenpersoon, die haar van veel dienst kon zijn.
Première mijmerde hierover nog een poosje voort en zich tot Minerva wendende,
die beiden oplettend gadesloeg, begon zij opnieuw: ‘H'm, het ongeluk treft ons wel.
Tot hiertoe hadden we een steun en een hulp in Kwakoe en nu ontvalt ons ook die.
Maar waar is hij thans?’
‘Hij is thuis, doch het zal nog wel een poosje duren, voordat hij in staat is zich te
kunnen bewegen. Bovendien heeft zijn misi hem huiswerk opgelegd en mag hij
vooreerst niet meer op straat komen.’
‘Wat nu te doen?’ kreet de oude wanhopig.
‘Gangan’, zei Minerva, toen zij de kans schoon zag om het vertrouwen der oude
opeens te veroveren, ‘gangan, mag ik je iets zeggen? Ge ziet, dat Kwakoe mij
vertrouwt. Immers, de intiemste genegenheden zijns harten hield hij niet voor mij
verborgen. Indien gij er dus geen bezwaar tegen hebt, zal ik mij gaarne belasten
met hetgeen gij aan Kwakoe te zeggen hebt.’
Première zag de spreekster eens oplettend aan: ‘Het is waar, wat ge daar zegt.
Hebt gij het vertrouwen van Kwakoe, dan is het ook billijk, dat wij u hetzelfde
vertrouwen schenken... Maar wat zouden wij hem voorlopig te zeggen hebben?’
vervolgde zij nog huiverig om de onbekende omtrent Akoeba's plannen te
ondervragen. ‘Zeg hem dus maar... niet waar, Lodrika? Zeg hem maar, dat Lodrika
nog in dezelfde toestand verkeert als waarin hij haar verlaten heeft, niet beter, niet
slechter. En verder... dat wij met smart vernomen hebben, hetgeen hij ter wille van
ons heeft moeten lijden... En wanneer zullen we weer eens wat van hem horen.’
‘Dat kan ik je niet precies zeggen, gangan’, antwoordde Minerva. ‘Ik durf ook niet
altijd zo maar bij Kwakoe in te lopen: men let nu te veel op hem.’
‘Dat is ook zo’, beaamde Première.
‘Maar’, ging Minerva voort, ‘ik zal m'n best doen u zo spoedig mogelijk wederom
bericht van hem te brengen.’
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‘Dat is goed’, gaf Première ten antwoord. ‘Maar mag ik ook weten, wie zich voor
ons ten dienste stelt?’
‘Zeker gangan’, hervatte Minerva vriendelijk. ‘Ik ben Minerva van misi Kroesou.’
(De eigenares van Minerva was van Curaçao afkomstig en werd naar de plaats van
haar geboorte genoemd.)
‘Ben je dan de dochter van Sabella van misi Adriaansie?’
‘Neen, zij is mijn grootmoeder.’
‘Oh! Dan ken ik je grootmoeder. Is zij nog in leven?’
‘Neen, gangan. Zij is al lang gestorven.’
‘Ach, mijn kind: Ik ken de uwen. Wij waren in onze jeugd goede vriendinnen van
elkaar... Wel aangenaam is 't mij de kleindochter te zien van haar, die mij weleer
zo innig lief had. Keee!’ Minerva was niet minder verheugd over de nauwe
vriendschapsbetrekking, die er tussen deze en haar grootmoeder had bestaan: dit
diende haar thans tot vrijgeleide naar haar woning. Lodrika die tot hiertoe met een
onbestemd gevoel van afkeer naar Minerva geluisterd had, voelde onbewust dit
gevoel verdwijnen, nu haar grootmoeder de familie van Minerva zei te kennen. Deze
beschouwde voor heden haar taak als geëindigd en maakte 'n einde aan Première's
ondervragingen door te zeggen, dat zij geen tijd had langer te blijven, wijl zij nog
enige boodschappen voor haar misi doen moest.
‘Adjossi, Lodrika’, groette zij. ‘Beterschap, hoor! Ik kom spoedig weer terug.’
‘Adjossi, ba!’ herhaalden Première en Lodrika.
‘Hou je goed! Leef wel!’
‘Eeh’, zei Première, terwijl Minerva zich verwijderde, ‘wie zou gedacht hebben,
dat ik vandaag de kleindochter van Sabella zou ontmoeten? Waar gaat toch de tijd
heen? Eeh! Wij worden er telkens aan herinnerd, dat wij oud zijn. H'm!’ En nog lang
zat ze te dromen over lang vervlogen dagen, waarvan de herinnering nu zo plotseling
bij haar was opgewekt.
Minerva echter kon zich nauwelijks van vreugde bedwingen over de goede uitslag
harer pogingen. Zo spoedig zij kon, zocht zij Ma Akoeba op, wie zij alles
mededeelde.
‘Mooi!’ riep deze met 'n tevreden glimlach. ‘We zullen slagen, daar is geen twijfel
aan. En wanneer ga je er nu weer heen?’
‘Ik heb gezegd, spoedig te zullen terugkomen, doch dit hangt van u af.’
‘Het is goed. Ga er morgen heen en vertel haar, dat Kwakoe de koorts heeft en
veel pijn lijdt.’
‘Maar heeft hij ook werkelijk de koorts?’
‘Ah, go foe joe’, (loop nou heen) antwoordde Ma Akoeba ontevreden over haar
geringe gevatheid. ‘Je zegt haar maar zo wat, begrijp je niet?’
‘Jawel’, verontschuldigde zich Minerva, ‘ik weet het wel. Maar ik dacht soms, dat
hij werkelijk ziek geworden was.’
De volgende dag ging Minerva naar de woning van Lodrika en deelde de beide
vrouwen met veel betuigingen van leedwezen mee, dat Kwakoe ziek geworden
was en, voegde zij er met 'n geheime bedoeling aan toe, ‘het schijnt mij ningre-siki
te zijn.’
‘Au’, riepen beide vrouwen uit. ‘En wie zou het hem hebben toegebracht?’ vroeg
Première.
‘Weet ik 't, gangan?’ zei Minerva. ‘Wie brengt je ongeluk aan en maakt zich
bekend? Men doet het immers altijd in het geniep.’
‘Dat is ook zo’, beaamde de eerste. ‘Niemand heeft zich ook aangemeld als de
oorzaak van Lodrika's ziekte.’
‘Maar gangan, heeft Lodrika dan werkelijk ningre-siki?’ vroeg Minerva.
‘Wat anders?’ vroeg Première op haar beurt. ‘Als het geen ningre-siki is, die
herhaalde toevallen, die zij krijgt, dan weet ik niet meer wat ningre-siki is.’
‘En wie zou je wel denken, heeft het op Lodrika gemunt?’
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‘Wie?’ herhaalde Première ontevreden, dat men haar dwong om haar vermoedens
kenbaar te maken. ‘Wie?’ herhaalde zij nog eens. ‘Kaba, mi sisa, kaba jere. (Houd
op, m'n beste, hou op met vragen) Wie? H'm! Weet je dan niet, wat er sinds de
laatste Doe van misi Van Balen gebeurd is? H'm!’ voegde zij er aan toe met een
uitroep van verwondering.
‘Eeh, gangan, daar zeg je zo wat!’ hervatte Minerva. ‘Maar men durft niet altijd
hardop te zeggen, wat men denkt.’
‘Zo is 't ook, mijn kind. Maar als men alles overweegt, is het niet moeilijk de
persoon met de vinger aan te wijzen, die de oorzaak van alles is.’ En na een
ontevreden mondgeklak barstte zij hartstochtelijk los: ‘Die Ma Akoeba!... Zij! Doch
laat mij er maar over zwijgen.’ Minerva ontging niets. Het hoge woord was er dan
uit: men verdacht Ma Akoeba! Er bleef haar slechts over te weten te komen, of
Première tot de dood van Caró had bijgedragen, gelijk Ma Akoeba voor zeker hield.
Zij begreep nochtans, dat 'n bekentenis moeilijk te ontlokken zou zijn. Zij wilde
evenwel een poging wagen.
‘Gangan, wil ik je wat zeggen? Nu ge de naam van Ma Akoeba genoemd hebt,
wil ik je een mededeling niet onthouden, waarover ik tot hiertoe de moed niet had
je te spreken... De dood van Caró - maar wordt nu niet boos! - werd ook aan
ningre-siki toegeschreven.’
‘Ik begrijp je al’, viel de oude haar in de rede. ‘Omdat Caró in twist met Lodrika
geraakt is, zou deze het haar betaald gezet hebben. Ja, na hem. A doe boen! Ja
ze heeft het gedaan! Zij deed er wel aan bovendien’, zei zij met sarcasme, de negers
in zulke gevallen eigen. ‘Wat zal ik zeggen, zo zijn wij negers nu eenmaal, men wijt
de dood altijd aan degene, die ons vervolgt of haat toedraagt. Maar wat hadden wij
met Caró overigens uit te staan? En kinderen van de wisiman verdenken altijd
anderen van met vergif om te gaan. Popokai de njam, prakiki habi nem. (De
papepaaien eten het op, doch de parkietjes krijgen er de schuld van) Zij doen
datgene, waarvan zij anderen de naam laten dragen.’ Minerva begon ernstig er aan
te twijfelen of zij enige schuld had aan Caró's dood. ‘Ik had dat meisje nooit te voren
gezien’, ging de oude voort, ‘en op de avond van de Doe zag ik haar voor 't eerst.
En wat zij deed, was haar door anderen opgelegd. Ik hield mijn blik gevestigd op
Ma Akoeba; zij was als de tijger, die zijn prooi belaagt... Doch laat mij er over
zwijgen’, besloot zij treurig. En zij zweeg en niemand sprak gedurende enige tijd
een woord, totdat Minerva, die haar nieuwsgierigheid niet bevredigd vond, heenging.
Getrouw bracht zij haar bevinding aan Ma Akoeba over, die met onverholen drift
de beschuldiging van Première op deze terugwierp. ‘Heb ik Lodrika wisi gegeven?
Zo? Zij mag wel van wisi spreken, zij, de afstammeling van oude gifmengers.’
Minerva wist nu niet meer wat er van te denken, doch achtte geen van beiden
onschuldig.
Ma Akoeba was er in het eerst volstrekt niet over gerust, dat zij door Première
als oorzaak van Lodrika's ziekte werd aangezien. Lang zat zij er over te mijmeren,
maar ten slotte besloot zij bij haar eenmaal opgevat voornemen te blijven en toog
dadelijk naar Ta Agossóé op de Combé, om hem aan de gemaakte afspraak te
herinneren. Deze was reeds met 't verlangde gereed, dat tegen ruime betaling in
ontvangst werd genomen. De volgende dag liet Ma Akoeba door bemiddeling van
Minerva aan Lodrika weten, dat Kwakoe naar plantage zou vertrekken. Dit trof het
meisje zo hevig, dat het ontroostbaar werd. De ziekteverschijnselen namen ook 'n
ongunstige wending en zij had herhaalde zenuwaanvallen te doorstaan. Op Ma
Akoeba's aandringen werden de bezoeken van Minerva, na Kwakoe's vertrek,
menigvuldiger. Doch deze had ten slotte geen aansporing nodig, want zij was innig
getroffen door het lijden van Lodrika, die haar nu zelfs belang begon in te boezemen.
Ook Akoeba, wie zij eens de jammerlijke toestand van het meisje schilderde, was,
naar het Minerva voorkwam, zelve zó er door getroffen, dat zij beloofde haar een
goed werkend geneesmiddel aan de hand te zullen doen. Kort daarop, als Minerva
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weer bij Lodrika was, viel zij ten prooi aan een zenuwaanval, die haar in allerlei
bochten deed krommen en buigen. Première stond er radeloos bij. Minerva, die het
geneesmiddel had medegebracht haar door Ma Akoeba gegeven, schonk een
weinig water in een kalebas, wierp er een wit poeder in en gaf het Lodrika in. De
aanval liet af en zij gevoelde zich na enige ogenblikken wederom kalm. Minerva
durfde haar echter niet zeggen, dat zij iets in het water gedaan had. Een geheime
angst dwong haar tot stilzwijgen. Na een poosje ging zij heen. De toestand van
Lodrika verbeterde echter niet voor lang. Na enige uren deden zich heftiger aanvallen
voor, die tot razernij oversloegen en de grootste bezorgdheid verwekten. Première
besloot nu een einde aan haar aarzeling te maken. Met geringe moeite wist zij haar
meesteres over te halen haar toestemming te geven Lodrika met ningre-dressie
te laten behandelen, haar met andere woorden aan de bijgelovige praktijken der
negerdokters te onderwerpen. Deze was zelve te zeer overtuigd van de macht van
de wisiman zowel in het veroorzaken als in het doen verdwijnen van alle ningre-siki
dan dat zij er bezwaar tegen zou maken. Ter wille van haar man, die nu voor enige
weken in de stad was, wilde zij echter niet, dat men er openlijk mee voor de dag
kwam. Zij beval Première uiterst omzichtig te werk te gaan opdat die behandeling
de aandacht van onbescheidenen niet trekken zou. Verzekerd van de hulp van
mevrouw Bouman ging Première Ma Doeseesi opzoeken, en deze verzekerde, dat
de ziekte van Lodrika in de wraakneming van een kwade geest haar oorsprong had.
Maar zij kon haar dit niet zo in eens duidelijk maken: bij een volgend bezoek zou
zij het fijne ervan te weten komen.
De bezoeken waren niet onvoordelig voor Ma Doeseesi, want Première had door
geschenken en een som geld haar belangstelling beter weten op te wekken. Na
alles in ontvangst genomen te hebben, verklaarde Ma Doeseesi, dat de grootvader
van Lodrika eens 'n papaslang (tapijtslang ook wel dagoewee genoemd. Boa
constrictor L.) gedood had, waarvoor hij aan de geest van die hoogvereerde slang
geen voldoening geschonken had. Wel had hij dit onwetend gedaan, doch hij had
beter moeten letten op de daaropvolgende gebeurtenissen, waaruit hij het besluit
had kunnen trekken, dat de dood van de slang de oorzaak was van alles. De geest
der slang zou nu niet ophouden de hele familie te verontrusten en enkelen zelfs te
doden, als hij geen voldoening kreeg.
‘Maar hoe moet ik hem dan wel voldoening schenken?’ vroeg Première.
‘Gij moet een groot feest aanleggen: joe moe pai hem boen. Voordat ge dit
gedaan hebt, is er aan genezing voor Lodrika niet te denken.’ Première zuchtte.
Haar geloof aan Ma Akoeba's schuld werd echter niet geschokt; immers konden
beide oorzaken samenwerken. Na alles eerst met Ma Doeseesi geregeld te hebben
voor het feest, aanstaande zaterdagavond, ging zij enigszins verlicht heen.

Hoofdstuk XVIII
Winti
Het was avond in de maand mei. De regenvlagen, die elkaar bijna onafgebroken
waren opgevolgd, hadden de gehele dag de heldere zonnestralen verbleekt en na
een triestige dag schoot deze haar stralen waterachtig van achter de wolken uit, tot
zij in het westen wegzonk. Onmiddellijk daarop, zonder de minste schemering, was
alles in pikzwart gehuld en welfde de van onweer zwangere lucht als een donkere
koepel over de stad Paramaribo. De opkomende vloed bracht deining in de troebele
roetzwarte wateren der Surinamerivier en deed de golven met dof geruis zich breken
tegen de houten beschoeiing van de Waterkant, terwijl zij aan de tegenovergestelde
zijde door een ondoordringbare donkere muur van maagdelijk woud werd ingesloten.
De menigte schepen, spaarzaam verlicht, gierden op hun ankers als om aan het
opkomend onweer beter het hoofd te bieden. De ponten, die tot het lossen der

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

schepen in gebruik waren, wiegelden het licht hunner lantarens fantastisch in de
zwarte wateren der rivier.
Een menigte vuurvliegen, glimwormen en lantaarndragers vlogen onrustig heen
en weer langs de zoom der bossen en gaven iets geheimzinnigs aan de stille,
donkere avond, een stilte zo stil, dat zij als voelbaar werd.
Een enkele voetganger bewoog zich nog snel door de straten, in een schier
Egyptische duisternis gehuld, want uit de gesloten vensterluiken der huizen schoot
hier en daar slechts een enkel lichtstraaltje door de naden van het beschot.
Het heer der kikvorsen in de trenzen had reeds zijn eentonig fluitconcert begonnen,
waartussen de zwaardere krakende tonen der padden onharmonisch de nadering
van de regen verkondigden.
De atmosfeer was drukkend; nu stak de wind met ontketende kracht op, schudde
met onstuimig geweld de kruinen der bomen, deed de afgerukte bladeren als stof
verstuiven en sleepte hier en daar enige singels (stukjes planken, waarmede de
huizen bij wijze van leien gedekt waren) van de daken in zijn onstuimige vaart mede.
Eén ogenblik nog van onheilspellende rust.
Plotseling fliste een bliksemstraal door de lucht onmiddellijk gevolgd door het
knetterend, ratelend, dreunend en wegstervend gerommel van de donder, dat de
huizen op hun lichte fundamenten deed beven en de meest stoutmoedigen een
ogenblik van angst deed rillen.
Lang, lang reeds hoorde men in de verte de regen met groot gedruis en woeste
vaart in de bossen aan de noordzijde der stad naderen als een onweerstaanbare
reuzenmacht, die met onstuimig geweld zich werpt op de hulpeloze stad. Typisch
is dan ook de benaming van bosveger door de bevolking aan deze zondvloedachtige
regens in de grote regentijd gegeven. En te midden van het flitsen van de bliksem
en het knetteren en ratelen van de donder plaste de regen op de daken en tegen
de huizen en stroomde het water in de straten, die in een ommezien de bedding
werden van even zovele beekjes.
Ondanks de neerstromende regen spoedden vele slavinnen en slaven zich door
de duistere straten naar een afgelegen terrein op Krepi. Hier drong men het bos in
en kwam men weldra op een open plek, waar een grote doch hoogst eenvoudige
hut was opgeslagen. Bij deze hut, die meer als verzamelplaats diende, was een
vijftien voet lange en tien voet brede ‘cabana’, eveneens ruw van sparren
opgeslagen, doch van een conisch dak voorzien, ook wel ‘makahoso’ genoemd.
In het midden waren op een dwarsbalk die de hut verbond, een grote menigte
spermaceti-kaarsen geplaatst en enige lampen ter verlichting opgehangen, terwijl
er hopen talhout lagen voor vuren, die om de hut moesten worden aangelegd. Op
enige groene jeneverkisten lagen planken, die voor de deelneemsters en de
toeschouwsters tot zitplaatsen moesten dienen. Een poedja, kleine trom van slechts
één voet hoogte met een vel bespannen, dat met de toppen der vingers geslagen
werd, alsmede een man- of banjadron, hierboven reeds bij de Doe-partij
beschreven, wachtten op de spelers. Ook was er een godo (grote kalebas), die
nimmer bij de wintidans mocht ontbreken.
Onder de aanwezigen bemerkten wij Ma Doeseesi, op wier aanraden het feest
onder haar leiding zou gehouden worden. Deze wintifeesten waren streng bij de
wet verboden, waarom dan ook de grootste voorzorgen moesten worden in acht
genomen, om niet met het gerecht in aanraking te komen. Maar de vrees, dat
oningewijden kennis zouden bekomen van zaken, die men liever voor hen verborgen
hield; de vrees, dat bij het te loor gaan van het waas van geheimzinnigheid hunner
bijgelovige praktijken men met het geloof daaraan zou inboeten, was groter dan die
voor de wetten, die toch slecht gehandhaafd werden. Hoe dan ook, volksgeloof
schreef aan de bonoe's de macht toe om hen, die de deelneemsters aan de
wintidansen in ongelegenheid konden brengen, te verdoven, zodat zij niets hoorden
of zagen. Geen wintidans werd dan ook gehouden zonder voorkennis en
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goedkeuring van de bonoe, bij wie men zijn winti in bewaring had. Wilde men onder
de invloed van zijn winti of geest geraken, dan ging men na bekomen toestemming
naar de plaats, waar de winti zijn gewoon verblijf in een kom of bord had genomen,
en verzocht hem op het feest te verschijnen, dat wil zeggen zich op het feest van
haar meester te maken. (Wij zeggen voorbedachtelijk ‘haar’. Immers was de
zwakkere sekse meer en beter vatbaar voor winti.) Wintidansen werden ook wel
bij de bonoe aan huis gehouden en deze verstrekte zo nodig wintikrosi, rode,
blauwe katoenen kledingstukken, aan de deelneemsters en ook broeken aan de
enkele deelnemers.
Ma Doeseesi was prachtig uitgedost in een vuurrode rok en jakje, de armen,
benen en hals rijkelijk met koralen behangen, terwijl een lange omslagdoek van
blauw katoen met rode figuren losjes over haar schouders geworpen was, en haar
hoofd in een grote taihede (hoofddoek) stak. Zij droeg over de linkerschouder tot
op de linkerheup een groot snoer koralen uit de volgende soorten samengesteld:
Oejee, langwerpige cilindervormige bruine koralen; gongosaman no habi bangi
(een verklikker heeft geen, vaste, zitplaats), korte tamelijk dikke ronde koralen; pipa
tiki, die de naam en het uiterlijk van pijpenstelen en ongeveer de lengte van een
vingerlid hadden; eindelijk see krala, langwerpig ronde, facetvormige ter halve
lengte van een vingerlid. De koralen waren aan een dubbel snoer geregen, aan de
einden van kwastjes voorzien en werden als het onderscheidingsteken der bonoe's,
mannen en vrouwen, gedragen. Niet minder opzichtelijk waren de deelneemsters
aan de dans gekleed, die haar klederen in pagalen opgeborgen medegebracht en
zich ter plaatse aangekleed hadden. De bonoe had bovendien een menigte
kledingstukken, die tegen betaling in gebruik genomen konden worden.
Alhoewel het als regel gold, dat men winti des daags van acht tot twaalf en 's
middags van twee tot vier uur danste, was men verplicht geweest, omdat de
slavinnen zich niet aan de arbeid konden onttrekken, het feest 's nachts te doen
plaats grijpen.
Tegen half acht, toen genoegzaam allen bijeen waren, gaf men elk een gedeelte
van het medegebrachte eten, dat hoofdzakelijk uit rijst met zoutvlees en bakkeljauw
bestond, waarna nog aan de mannen een dronk dram en aan de vrouwen wat likeur
(switi sopi) werd geschonken. Alvorens met het vallen van het nachtschot het sein
tot spel en dans werd gegeven, nam Ma Doeseesi, die zich met Première een
plaatsje van de overigen afgezonderd voorbehouden had, een fles bier, goot de
inhoud ervan in de hut uit, terwijl zij sprak: ‘Joe sie, wi kom dia foe pai joe. Teki
alla sanni nanga prisiri. Meki alla sanni wakka boen gi wi.’ (Zie wij zijn hier
bijeengekomen om u voldoening te schenken. Ontvang alles met vreugde. Moge
alles goed voor ons aflopen.) Met deze woorden richtte zij zich tot de geest, die
Lodrika kwelde, teneinde zijn welwillendheid en gunst te winnen, zodat hij in het
vervolg van haar zou aflaten en de ziekte verdwijnen. Allen namen hierop plaats,
terwijl de sakka's voor de dag werden gehaald, die door de deelneemsters
medegebracht waren.
Daar dreunde het schot. Enkele slagen werden op de poedja, dan op de mandron,
eindelijk op de godo gedaan, alle even harmonieus: het onmisbaar preludium van
dergelijke bijeenkomsten. Onmiddellijk daarop hief men aan bij het ratelend geluid
der sakka's en de doffe slagen der trom:
No mandi, mamma!
Abo naja! Abo naja!
No mandi, oooh!
Joe pikien de krei,
Kom na hoso, ooh

(Ter verklaring van de aanroepingen tot de geest, die nu eens als ‘vader’ dan
wederom als ‘moeder’ wordt toegesproken het volgende: Er zijn zowel mannelijke
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als vrouwelijke geesten. Door vermenging van verschillende volksstammen werden
ook de bijgelovige praktijken vermengd en niet geheel zuiver gehouden, alhoewel
men nu nog spreekt van Papa-winti van de negers van Dahomey, Loango-winti,
enzovoort.)
Half reciterend werd dit gezongen met een zekere modulatie op de eindklanken,
die lang aangehouden werden. Men bad de geest geen gramschap meer te voeden,
doch zijn kind, de zieke, te hulp te snellen. Dit gezang duurde reeds geruime tijd en
nog openbaarde zich de geest aan geen van allen, die onvermoeid in twee koren
het eerste en het tweede gedeelte van het lied herhaalden. Eensklaps echter sprong
een jonge negerin op, die bekend stond als dikwijls onder de invloed van winti te
geraken en begon in wilde passen door de hut te dansen. Niet lang daarna stond
zij stil, begon over al haar ledematen te beven. Zij wierp haar hoofddoek op de
grond, wankelde en zou gevallen zijn als een oude negerin niet op haar toegeschoten
was en haar in haar armen had opgevangen. Deze bracht haar, zonder dat het
gezang ophield, of ook maar de minste ontsteltenis bij het gezelschap merkbaar
was, naar de andere in de nabijheid zijnde hut. Hier werd zij van haar bovenklederen
ontdaan en slechts in een paar paantjes (een breed van de heupen tot over de
knieën neerhangend kleurig doek) gekleed, het hoofd met een doek omwonden,
die de schedel nochtans vrijliet, terwijl een rode doek, anjisa, over het naakte
bovenlijf gebonden en op de rug toegeknoopt werd. Haar aangezicht en de oogleden
werden met pimba gewit. Hierop bracht men haar naar de hut terug. Met half
gesloten ogen en als waanzinnig liep zij heen en weer door de hut, en langs de rijen
der toeschouwsters. Opeens stond zij voor de spelers stil, als ontwaakte zij uit een
droom, wierp de armen in de hoogte, neigde het lichaam ter linker- en rechterzijde
en viel daarna met het aangezicht op de grond. Dadelijk schoten enige vrouwen
toe, die haar van de grond ophieven. Zij bleef een ogenblik als verwezen staan en
begon hierop te dansen, terwijl het lied steeds luider en luider klonk:
Ma Bossoe, ooh!
Boto boro!
Pikien de krei, Jagasa!
Kom na hoso, ooh!

(De boot is lek. Er is geen middel meer ter redding, kom dus. Ma Bossoe is de
naam van de geest, evenals Jagasa.)
Met strak naar de grond gestrekte armen danste zij voort, de voeten half slepende
over de grond, nu achter- dan zijwaarts. Dan weer wendde zij zich nu eens naar
deze, dan naar gene zijde der toeschouwsters, daarbij de armen zwaaiend en als
de maat aangevend met allerlei rusteloze bewegingen van het lichaam. En al harder
en harder klonken de doffe slagen der trom, met zenuwachtige haast werd er op
de poedja en op de godo geslagen, terwijl de sakka's als door bezetenen geschud
werden. Dit alles diende om de geest er toe te brengen bezit te nemen van de
dansende. Eindelijk gilde zij het uit en begon stamelend enige onverstaanbare
klanken te uiten. Ma Doeseesi trad alsdan op haar toe, gaf haar een drankje met
kruiden, terwijl men voor haarzelf wat bier aangaf, waarvan een weinig op de grond
geplengd werd als een offer aan de geest, die bezit genomen had van de danseres.
Het overige werd door haar opgedronken.
Nadat de danseres het aftreksel van kruiden gedronken had, dat blijkbaar diende
om haar tong wat beter ter beschikking van de geest te stellen, sprak zij enige
woorden, die echter voor Ma Doeseesi alléén verstaanbaar, althans verklaarbaar
waren. Als zij aandachtig had toegeluisterd, gaf zij de woorden van het orakel in
voor allen verstaanbare woorden terug: ‘Zo is het goed. Den moe pai mi: men moet
mij bevredigen. Datti mi wanni: dat is mijn wens. Hoort gij het wel’, zei Ma Doeseesi

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

uiterst voldaan, terwijl de spelers een ogenblik ophielden om naar de orakeltaal te
luisteren: ‘Hoort gij 't wel. De geest wil bevredigd worden. Wij moeten hem ter eer
dansen en duchtig ook.’ En hiermee was het sein tot grotere uitbarsting van
uitgelatenheid gegeven. De danseres werd teruggeleid naar de hut, waar men haar
weer aankleedde, en teruggekeerd onder de menigte wist zij zich niets te herinneren
van hetgeen zij gedaan of gesproken had. Zij was slechts de spreekbuis geweest
van de geest, die haar thans weer verlaten had!
Indien de gewone ziekteverschijnselen al dadelijk het vermoeden aan de inwerking
van een boze geest bij de slavenbevolking wekten, hoeveel te meer moest dit niet
het geval zijn met de zo geheimzinnige en vreemde uitingen van hysterie! Indien
gene (naar het aloud geloof) aan slechts door geesten op het lichaam inwerkende
krachten werden toegeschreven, dan was bij deze alle twijfel uitgesloten, of juister
nog het enkele vermoeden daardoor een onomstootbare waarheid geworden.
Intussen was het weer wat opgeklaard. Enige vrouwen beijverden zich nu om
buiten de hut wat vuur aan te leggen. Wijl men droog hout in gereedheid gebracht
had, slaagden zij na enige vruchteloze pogingen er in op de doorweekte grond de
brand in het hout te steken. De oplaaiende vlam zette de hut in een fantastische
gloed, waarbij de donkere figuren der feestvierenden spookachtig afstaken en de
indruk van een geheimzinnige duivelse bijeenkomst vestigden. Zang en spel gingen
intussen onafgebroken voort en een andere jonge vrouw trad op, die na een weinig
te hebben gedanst, met dezelfde verschijnselen onder de invloed van haar geest,
winti, geraakte. Weggebracht keerde zij spoedig in de beschreven povere kledij
terug en zette de dans voort onder het begeleidend gezang:
Mi Tata Fodoe. tjing, tjing.
Mi Tata Fodoe, ooh!
Kom na hoso, oooh.

Men smeekte met aandrang de goede geest tot Lodrika terug te keren. Hij, die haar
tot dan toe zo goed beschermd had, was heengegaan en de gevolgen bleven niet
uit: ongeluk en ziekte werden haar deel. O mocht hij nu terugkeren. En op de ritmus
van zang en spel danste zij voor- en achterwaarts en met steeds van zich afgekeerde
handpalmen, waarbij de armen gestrekt gehouden werden, nu eens schuivend, dan
weer huppelend, terwijl lijf en leden de maatslag volgden en in voortdurende
beweging bleven. Nu en dan liet zij zich het hoofd nat maken. Eindelijk riep zij:
‘Maràffoe!’ dat in de taal der Cromantins, waaruit ook de meeste liederen genomen
zijn, drank betekent. Men gaf haar swit' sopi (likeur) te drinken, waarvan zij eerst
een weinig op de grond plengde. Na de drank genomen te hebben, werden haar
stembanden ontbonden en begon zij te spreken, doch niemand vermocht iets ervan
te verstaan. Ma Doeseesi gaf haar een aftreksel van kruiden te drinken, terwijl zij
zichzelf met een glaasje likeur bedacht. De danseres, die nu de winti gekregen
had, stiet enige woorden uit. Ma Doeseesi herhaalde het gesprokene voor allen,
die in de diepste stilte en met gespannen aandacht luisterden. ‘A switi gi mi! (Het
is mij aangenaam) Go doro! (Ga voort) Het is mij uiterst aangenaam.’ Een
ongekende geestdrift lokte deze woorden uit. De trommels werden met kracht
bespeeld, de sakka's met verdubbelde woede geschud en ook Première stemde
in met het aangeheven lied:
Tata Fodoe, timmee!
O Tata Fodoe, timmee!
O Tata Fodoe, timmee!

Dit gold als een aanroeping tot de geest, die als Tata Fodoe werd aangesproken.
Immers nu het verzoeningsfeest was met de geest, die Lodrika kwelde, moest men
alles vermijden, wat zijn gevoeligheid kon opwekken. Men noemde hem met de

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

liefderijkste benamingen en paaide hem met aanroepingen voor de hoogste
godheden bestemd. Nauwelijks was dit met een zeker delirium uitgeschreeuwd en
uitgegild refrein aangeheven, of twee personen, een man en een vrouw, kregen
winti, terwijl zij nog op hun plaatsen bij de toeschouwers zaten.
Weggeleid keerde weldra de man terug; een forse opgeschoten jonkman van
de stam der Cromantins, het aangezicht geheel met pimba wit gemaakt en slechts
gekleed in een korte even over de knie reikende broek. In de vreemdsoortigste
houdingen van het lichaam danste hij met allerlei armbewegingen, terwijl hij een
apoetoe (een kleine knots) in de hand opgeheven hield. Enige ogenblikken later
verscheen ook de vrouw en danste op haar beurt, doch afzonderlijk, nu eens voordan achterwaarts, nu eens tegenover elkaar, dan weer naast of ook wel achter
elkaar. Nu eens danste hij op dit, dan op het andere been met de rechterhand op
de rug en de ene voet van de grond opgetrokken. Het zweet gutste hem van het
naakte bovenlijf. Ten slotte riep ook hij: ‘Maràffoe!’ Nauwelijks had hij het verlangen
naar drank geuit of men gaf hem wat dram te drinken in de vaste overtuiging, dat
de geest door hem zijn wil zou kenbaar maken. En waarlijk hij begon te spreken en
Ma Doeseesi luisterde toe: ‘Den moe pai mi! (Men schenke mij voldoening) Noso
me nee kaba! (Anders houdt de kwelling niet op) Bigi plei! (Groot feest) Hoort gij
het!’ riep zij uit, het voor haar niet onvoordelig orakel herhalende. ‘Hoort gij 't mijn
kinderen?’ En zich voor de danser plaatsend, ging zij voort zich tot de geest wendend:
‘Zeker, wij zullen u voldoening schenken. Maar wees dan niet langer vertoornd op
haar. Wij zullen al uw verlangens bevredigen, doch laat dan af Lodrika te kwellen.
Doe haar geen leed meer, hoor!’ Doch zij gaf de geest geen tijd om een antwoord
te geven, want zij hief aan:
Ouroe wefi de broko massoewa,
San na Seekòè!
Djanta oemá, oooh!

Dit nu hield de bede in: al had de grootvader ook al misdaan, moest de geest zich
laten verbidden door al hetgeen nu hem ter ere gedaan werd. En het scheen
werkelijk, dat hij zich liet verbidden, althans naar de mening van Ma Doeseesi.
Twee of drie tegelijk kregen hun winti, die daarop in het beschreven kostuum tot
uitputting toe dansten. Als razenden zong de menigte, de sakka's driftig schuddend
en de spelers sloegen onverpoosd met zulk een kracht op de trommen, dat het er
in waarheid hels toeging en het niet te verwonderen ware, als de duivels uit de hel
er hun verschijning kwamen maken. Tussen en boven het hels lawaai uit klonken
de onweerstaanbaar gillend uitgestoten klanken der danseressen, die onder de
invloed van hun winti geraakt waren. Nadat zij te drinken hadden gekregen, ging
Ma Doeseesi voor één van haar staan, die zij meende het best onder de invloed
te zijn, en sprak deze aan. Zij smeekte de geest Lodrika niet meer te kwellen en
haar de gezondheid te hergeven. Hierop riep zij Première, die alles met
belangstellende aandacht gevolgd had, bij zich en vervolgde tot de geest: ‘Zie eens,
hier is de grootmoeder van Lodrika. Immers kan zij zelve niet komen. Maar’, ging
Ma Doeseesi voort, Première aansprekende: ‘Smeekt ook gij de geest om ontferming
voor uw kleindochter. Vraagt ook gij om hulp en redding aan de geest.’
‘Ke mi Tata’, begon deze, wenende van aandoening met het bovenlijf enigszins
voorover gebogen, de armen opgeheven en de handen plat tegen elkaar leggend:
‘Ach, mijn beste, wij hebben het niet geweten. Wij hebben zolang uw rechtmatige
toorn opgewekt, omdat wij ons van geen schuld bewust waren, maar ach, laat nu
af haar te kwellen, nu wij getracht hebben u te verzoenen: mi pai joe. Kee!’ riep zij
nog enige malen met de knieën knikkende als eerbiedsbetoon. Enige onverstaanbare
krakende keelgeluiden kwamen hierop uit de mond van de aangesprokene, die door
Ma Doeseesi als een geruststellend antwoord aan Première werden bekend
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gemaakt. Daarna nam de ‘bezetene’ wat water in de mond en spoot dit langs haar
heen op de grond, daardoor te kennen gevende, dat de smaad uitgewist was.
‘Tangi! (Dank) Hartelijk dank!’ riep Première blij uit. ‘Dank, mijn beste meester’,
ging zij voort zich op de grond werpende en de benen der vrouw omhelsende. Doch
reeds had Ma Doeseesi het teken tot het hervatten van spel en dans gegeven en
zij zong:
‘San joe kali Afodoe?
San joe kali Ta Loko?
Ta Loko senni joe pikien kom helpi wi!

(Waarom roept gij Afodoe - Fodoe? -, waarom Ta Loko aan? Ta Loko, och zend
uw kinderen om ons te hulp te komen) Gij, Fodoe en Loko, die door ons als hogere
goden vereerd en gediend wordt, het is niet juist om uw persoonlijke tussenkomst,
dat wij smeken. Neen. Ta Loko, beveel slechts uw kinderen, de onder u staande
mindere geesten, ons te hulp te komen.’
En wederom werd tot in het oneindige dit lied herhaald, waarbij nieuwe danseressen
optraden en onder de invloed van haar winti geraakten. De anderen, die er reeds
onder geweest waren en nu weer even netjes gekleed als te voren plaats genomen
hadden, volgden met niet minder aandacht al hetgeen geschiedde, doch namen
ook met de uitgelatenste vrolijkheid deel aan de zang.
Even na middernacht werd er pauze gemaakt en drank en switi sopi
rondgeschonken. Gegeten werd er niet. De pauze was dan ook alleen om weer een
beetje op verhaal te komen. Het geestrijk vocht, nogal overvloedig geschonken,
was bovendien ook zeer geschikt de gebruikers onder de invloed van hun winti te
brengen. Gedurende de pauze kwamen ook zij, die op enige afstand der plaats van
bijeenkomst op wacht gesteld waren om te waarschuwen, bijaldien enig onraad
dreigde, hun aandeel ontvangen en zich wat verpozen. Er was echter niet veel
gevaar voor ontdekking te duchten van de kant der bevoegde macht. Want al werd
het verwijderd geluid van de trom gehoord, daar het volgens de bepalingen van het
Plakkaat van 15 augustus 1777 ‘gepermiteerd (was) met consent van hunne
Meesters zo ten gelegenheid van hunne begrafenisse of anders een vrolijkheid
of spel te geven bij of omtrent Paramaribo’, was men vrijwel gewaarborgd, daar
de trommen bij wintidansen dezelfde waren als die bij een ‘vrolijkheid of spel’.
Noch van de wacht derhalve, die op 's Landsgrond gestationeerd was en van 's
avonds acht tot 's morgens vijf om het uur naar de kant van Krepi en om het andere
uur in de richting van de Keizerstraat ‘over de Savanne’ de ronde deed, noch van
de militaire of burger patrouille, ‘straat patrouilles’, die op dezelfde tijd de straten
doorkruisten, had men iets te vrezen. De voorzorg echter posten uit te zetten, werd
nooit verwaarloosd en werkte afdoende tegen verraad.
De pauze duurde niet lang: enige korte slagen op de trom deden allen weten, dat
het spel wederom zou beginnen. De vuren buiten de hut werd nieuw voedsel gegeven
en deze vlamden spoedig op en schenen de hut in lichtelaaie te zetten. Ma Doeseesi,
bijzonder tevreden over de loop van alles, gaf het sein tot het begin en men zong
in twee koren:
Afodoe dede!
Ma a de!

Men beweerde en het kon wellicht de schijn zelfs gehad hebben, dat Fodoe dood
was. Doch het was dan ook niet meer dan schijn, want hij is er nog. Deze lofprijzing
op Fodoe's macht tegelijk met de drank deden de geestdrift ten top stijgen. Al
woester en woester werden de arm- en beenbewegingen. Nu eens heen- dan weer
teruglopend werd de maatslag met een forse voetstoot op de grond stampend
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aangegeven. Het ene lied volgde het andere met de regelmatigheid van een
repertoire. En men herhaalde weer eindeloos.
Sa-a-ka betekent overgrootvader, nona een eretitel voor grootvader, en noni zijn
de kinderen. Nu kon zeker hulp worden verwacht, nu de overgrootvader met
grootvader en kinderen de bescherming van de geest inriepen. En men werd in
deze mening niet weinig versterkt door Ma Doeseesi, die het ook in haar eigen
belang achtte en ook in dat van de geest wellicht, het vertrouwen bij allen levendig
te houden. Al wilder en wilder werden spel en dans, en de zenuwachtige tomeloze
drift, waarmede de mindere bevolking zich aan uitspanningen zo van vreugde als
van droefheid pleegt over te geven, scheen haar toppunt te willen bereiken. Nu en
dan hield het spel voor een ogenblik op om de orakels van de onder hun winti
geraakten op te vangen, maar deze waren slechts bijvalsbetuigingen, of werden
voor zodanig teruggegeven door Ma Doeseesi, die alleen de sleutel bezat tot het
ontraadselen van de onverstaanbare keelgeluiden. Naar gelang zij het raadzaam
achtte, deed zij de hoop stijgen of dalen, bij het weergeven van de orakeltaal. Want
al had men herhaaldelijk reeds de tevredenheidsbetuigingen van de geest mogen
ontvangen, toch kon het geringste verzuim zijn gunst wederom doen verloren gaan.
De geesten toch werden als even grillig beschouwd als de meer gewone stervelingen.
Geen wonder dan ook, dat er zo weinig nodig was om hun gramschap op te wekken
en de gevolgen van hun misnoegen te ondervinden. Ma Doeseesi wist dit nog beter
dan de overigen en daarom zette zij allen er toe aan goed vol te houden.
Reeds had het hanengekraai in de verte de opkomende dageraad aangekondigd
en nog klonken de driftige tromslagen en het eentonig gezang, maar steeds wilder
en woester, en het toneel van verwildering werd steeds groter en onstuimiger, totdat
Ma Doeseesi een nieuw lied aanstemde:
Lingee foe lingee,
Lingee makoe lingee,
Ma Boemba!

(Boemba is de naam van een godheid. Lingee betekent moeder. Het lied doelt op
de voorouders.)
Dit Afrikaans lied levert het beste bewijs, dat al hetgeen hier plaats had, van
Afrikaanse oorsprong was, alhoewel wij 't volstrekt niet kunnen toegeven, dat het
geheel zuiver gehouden was van vreemde, zij 't ook slechts ras-elementen. Alhoewel
dit gezang met de hoogste uiting van geestdrift herhaald werd, geraakte niemand
meer onder de invloed der geesten, die er dus blijkbaar ook genoeg van hadden.
Bovendien moest, bij afwezigheid van de zieke, de bij gelegenheid steeds
gebruikelijke afwassing met wiwiriwatra (kruidenbad) achterwege blijven. Hoe meer
de feestviering het einde naderde, des te onstuimiger werden zang en spel, en in
twee koren zong en herhaalde men:
Mi na Afodoe
Mi na dauw meng.

(Dauw meng is eveneens een naam van de hoog in verering gehouden papaslang
- Boa constrictor L.)
Doch ook aan dit met een sterk staccato uitgeschreeuwd lied kwam een einde om
dadelijk door een ander op dezelfde wijze uitgegild lied vervangen te worden:
Abotètè (betekent voorouder)
Atáwaroe
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Eindelijk hielden om vijf uur, met het vallen van het morgenschot, spel en dans op,
met een drieslag op de mandron. Terecht begreep men, dat de geesten der
duisternissen, die bij dit feest hadden voorgezeten, veel te lichtschuw waren, dan
dat zij hun eredienst bij het heldere, vriendelijk licht der zon gaarne zagen voortgezet.
Men bracht nu enige eenden, kippen en een viertal hanen aan, waarvan een door
Ma Doeseesi met een mes de hals werd doorgesneden. Bloedend en spartelende
moest die gegeven worden aan haar die 's nachts onder invloed van haar winti
geweest waren en nu het bloed op de grond der hut lieten afdruipen als een zoenoffer
aan de geest. Daar er echter niet spoedig genoeg iemand zich aanbood het gedode
dier aan te nemen, wierp zij het op de grond, waar het opspringend en stuiptrekkend
dier uitbloedde. Hierna ging Ma Doeseesi heen en ook de overige deelnemers aan
het feest zochten hun woningen op, teneinde van de vermoeienissen uit te rusten.
Aan Première bleef echter de taak overgelaten om met behulp van enige
vriendinnen de dieren weg te halen en het maal te bereiden, dat steeds het
slotnummer van iedere winti-partij is. Enkelen bleven in de kleedkamer slapen en
zetten er zich neder in afwachting van het maal, dat eerst om vier uur zou gebruikt
worden. Dit uur moest voor de maaltijd worden vastgesteld, wijl het dan nog lang
genoeg dag was om die, onbezorgd voor alle inmenging der kwade geesten, te
kunnen houden.
Tegen de middag kwamen zij terug, die van de dans naar huis waren gegaan,
en onder vrolijke kout werd er gegeten en gedronken, waarna men voorgoed
scheidde.
In de hut echter, waar de wintidans had plaats gehad, werden enige
praloe-bladeren op de grond gespreid en enige kommen met rijst zonder zout
toebereid, gekookte eieren en enige gebraden kippen nedergezet, waarvan zij alléén,
die onder de invloed van hun winti geweest waren, buiten het gezicht der overigen
mochten eten. Als ook dezen verzadigd waren, gingen zij heen, en men liet het
overgeblevene onaangeroerd staan.
Première bleef met enige kennissen in de andere hut slapen. 's Morgens werden
de kommen en al het overige uit de hut verwijderd en weggeworpen in het bos,
waarna alles gewassen en gereinigd werd en ook zij konden heengaan.

Hoofdstuk XIX
Kantamasoe
Tevreden doch wel wat vermoeid ging Première met haar trouwe helpster naar huis.
Nadat zij haar meesteres verslag gegeven had van het verzoeningsfeest en bij haar
de hoop op Lodrika's herstel daardoor had verlevendigd, ging zij naar deze toe, die
gedurende de afwezigheid van haar grootmoeder aan de zorgen van Minerva was
toevertrouwd geweest. Lodrika was niet slechter maar ook niet beter er aan toe,
dan toen Première haar verlaten had. Met onverholen vreugde deelde deze haar
mede, wat de hoop op herstel bij haar vermocht wakker te schudden. De uitputting
evenwel, waarin Lodrika tengevolge van de hevige en herhaalde zenuwaanvallen
verkeerde, deed haar niet dát belang stellen in het verhaal, als haar grootmoeder
wel gewenst had.
‘Ik weet niets meer om je op te beuren’, klaagde zij. ‘Je stelt blijkbaar weinig prijs
op je gezondheid, want het schijnt alsof je al mijn pogingen gering schat.’
‘Spreek toch zo niet, ninne’, bad ook Minerva met innig medelijden. ‘Zij is verzwakt
en uitgeput door de ziekte.’ Lodrika zag Minerva met een dankbare blik aan doch
antwoordde niets: een zekere lusteloosheid lag over geheel haar wezen. ‘Nu ga ik
weer heen, ninne’, besloot Minerva. ‘Tot later dan, ninne. Beterschap hoor, Lodrika.
Spoedig kom ik je wederom opzoeken.’
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‘Heb dank, mijn kind, voor je diensten’, hervatte Première. ‘Kom ons spoedig weer
eens opzoeken, hoor!’ ‘Adjossi, Minerva’, voegde Lodrika er met zachte stem aan
toe. Blijf niet te lang weg, hoor.’
‘Neen, neen’, beloofde Minerva, ‘ik kom gauw terug. Wellicht heb ik je dan wat
nieuws te melden van Kwakoe’, en zij ging heen. Bij het horen van de naam van
hem, die haar geen minuut uit de gedachten week, werd Lodrika weemoedig
gestemd. Zij bedwong zich echter teneinde haar grootmoeder niet te bedroeven.
Minerva begaf zich dadelijk naar Ma Akoeba, wie zij alles, wat er voorgevallen
was, meedeelde. Deze veinsde medelijden met het langdurig lijden van Lodrika en
Minerva meende zelfs, dat een gevoel van deernis de wraakzucht in haar hart zou
uitdoven, nu Kwakoe verwijderd was.
‘Maar’, zo begon zij, na alles met de meeste aandacht gehoord te hebben, ‘waarom
wenden zij zich niet tot Ta Agossóé. Die zou de ziekte wel weten te verdrijven.’
‘Ka, ninne’, riep Minerva verwonderd uit, ‘Caró heeft hij niet kunnen genezen.
Zou hij Lodrika de gezondheid kunnen aanbrengen?’
‘Go foe joe, ga weg!’ beet Ma Akoeba haar toe. ‘Heeft Ma Doeseesi haar dan
al genezen? En wie moet ningre-siki behandelen, tenzij mensen van ons bloed, of
wilt ge liever, dat er een dokter bij gehaald wordt?’ vroeg zij driftig.
‘Je hebt gelijk, ninne’, viel Minerva haar met enige haast bij. ‘Ik zei dat maar zo
bij wijze van een opmerking.
‘Hoor eens, mi 'sa’, hervatte Akoeba vriendelijk. ‘Je moest zien haar er toe over
te halen de hulp van Ta Agossóé in te roepen.’
‘Maar zij zijn nu met Ma Doeseesi.’
‘Dat geeft niets. Nemen de blanken in dezelfde ziekte ook niet een andere dokter
erbij. Ma Doeseesi behoeft ook niet te weten, dat men Ta Agossóé erbij gehaald
heeft.’ Minerva gaf zich gewonnen en beloofde haar best te zullen doen om Ta
Agossóé bij Lodrika te doen toelaten.
Ma Akoeba spoedde zich, zodra zij er de gelegenheid toe had, naar Combé, om
Ta Agossóé van alles op de hoogte te stellen. Ta Agossóé die met innerlijk
genoegen hoorde, dat zijn hulp ook door de andere partij zou worden ingeroepen
en hem aldus een nieuwe bron van inkomsten werd geopend, bleef een poosje
nadenken. Hierop gaf hij Ma Akoeba de raad, wilde zij haar pogingen, door de hulde
aan de geest gebracht, die Lodrika kwelde, niet zien vernietigd, haar het ergste over
te zenden, dat maar mogelijk was.
‘Gi hem bakroe’, raadde hij haar aan. ‘Zend haar een kwade geest over, die haar
de grootste kwellingen veroorzaken moet.’ Immers is het geheel iets anders door
een geest dan door een bakroe gekweld te worden. Alle ziekten toch zijn de gevolgen
van de inwerking der geesten, doch geheel iets anders is het, gekweld te worden
door het verlies van zijn kra, door de bewuste of onbewuste belediging van een
geest, die dan door offers verzoend of teruggebracht kan worden, geheel iets anders
om aan de willekeur van een bakroe overgeleverd te worden. Deze wordt iemand
opzettelijk door toedoen van anderen op het lijf gestuurd en met het doel het
slachtoffer te kwellen en te doden. Daarbij komt nog, dat deze kwade geesten,
bakroe's, voor alle smekingen en offers ongevoelig blijven, zelfs aan de meest
gevierde bonoe dikwijls wederstaan en meestal eerst bij de dood van hun slachtoffers
wijken. Geen wonder, dat allen een rilling door het lijf gaat bij het horen noemen
slechts van de naam ‘bakroe’.
Ma Akoeba was het geheel eens met Ta Agossóé en de betaling zou zeker
volgen, beloofde zij. Zij drong er dus op aan, zijn maatregelen zo spoedig mogelijk
te nemen. Deze zou zijn hulp lenen tegen een beloning van acht bigi karta, twintig
gulden, die Ma Akoeba hem de volgende dag, tegen het vallen van de avond, moest
brengen.
Daags daarna trok Ta Agossóé er op uit. Hij liep het voetpad op dat de Combé
met La Tourtonne - of zoals de plantage in de wandeling wordt genoemd:
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Kokoenassi -, verbindt en ging de donkere laan in, die destijds van genoemde
plantage stadwaarts leidde. Ongeveer halverwege de laan drong hij langs een nauw
merkbaar voetpad het bos in en kwam spoedig op een open plek, bij een
houtluizennest, anderhalve voet boven de begane grond. Immers in tegenstelling
met de gewone houtluis, die in de woningen, en een andere soort, die aan de takken
der bomen of langs de stam haar geschubde nesten maakt, vindt men in de open
savannes zowel als in de bossen een soort luis, die haar nest van anderhalve tot
twee voet hoogte vlak tegen de grond koepelvormig bouwt. In de regentijd vooral
heeft in deze nesten een zekere fermentatie plaats, waardoor een wit vocht als
schuim naar buiten dringt en zelfs op enige afstand weggespoten wordt. Die nesten
nu zijn de woonsteden der bakroe's en worden ‘kantamasoe’ genoemd. Wanneer
men die nesten op zijn weg voorbijgaat, vooral als door het schuim dat naar buiten
dringt, de bakroe zijn aanwezigheid verraadt, zou het een roekeloosheid zijn er
naar te spuwen, naardien men alsdan zeker was de toorn van de bakroe op te
wekken.
Ta Agossóé maakte met de vinger een kleine voor, welke van het nest tot op
een zekere afstand liep, waarna hij een flesje tot aan de grond begroef. Hierop
begon hij allerlei bezweringen te doen, waardoor hij de bakroe smeekte, zich naar
zijn verlangens te schikken en hem vooral geen leed te doen, daar hij met geen
slechte bedoelingen tot hem naderde. Dan trad hij met vrees en eerbied nader en
nam zoveel van het schuim, dat uit het nest bobbelde, als hij voor zijn doel nodig
had. Hij plaatste dan vlak vóór het nest op enige afstand van elkaar twee takjes van
de bast ontdaan, in de grond ter hoogte van het nest. Na een kleine insnijding in
het bovengedeelte gemaakt te hebben, nam hij een stuk wit katoen en hing dit als
een gordijn voor het nest. Ter zijde legde hij nog een rolletje wit katoen met een
touwtje bij elkaar gebonden, wat krijt en achter het nest twee flessen bier en een
fles dram en nog een lege bierfles, waarvan hij de inhoud zelf gedronken en slechts
een klein gedeelte daarna als een offer om het nest geplengd had. Na het flesje,
waarin hij het schuim geborgen had, zorgvuldig te hebben toegekurkt, smeekte hij
nog: ‘Joe sie mi pai joe! (Zie, ik heb je voldoening geschonken, in de vorm van
offers!) Ma joe go soekoe joe paiman toe.’ (Maar nu is het aan u om elders
genoegdoening te vorderen.) Hierop ging Ta Agossóé in de nabijheid zoeken naar
een nest, dat door de bakroe verlaten mocht worden beschouwd, wijl deze zijn
tegenwoordigheid niet meer verraadde door schuim. Hij vond er spoedig een en
sloeg er een stuk af, en nam dat met het flesje naar huis mee. Thuis zette hij zich
terstond aan de arbeid om uit het schuim en het gedeelte van het nest zijn onfeilbaar
tovermiddel te bereiden. Het gedeelte van het nest werd tot poeder gestoten en met
ningrekondre-pepre, een weinig schuim en andere ingrediënten vermengd. Toen
Ma Akoeba dan ook 's middags even na vijf uur zich bij Ta Agossóé aanmeldde
met de onvermijdelijke gave van een stoop dram, was alles reeds klaar.
Tegen zes uur nam hij in tegenwoordigheid van Ma Akoeba het door hem bereide
poeder, legde dit op de vlakke rechterhand, ging naar buiten en zei: ‘Joe sie, mi
de senni. (Zie ik zend je er op uit.) Je zult niet aflaten Lodrika te kwellen en te
martelen, totdat ze de geest geeft. Doch niet opeens moet je je werk doen: lang
moet ze lijden, alvorens de dood een einde aan haar lijden stelt. Ga dan!’ En dit
zeggende blies hij het poeder in de richting van de woning van Lodrika. Met een
duivelse grijns op het gelaat had Ma Akoeba alles gezien en gehoord; zij herleefde.
Na Ta Agossóé te hebben bedankt en de acht bigi karta in de bolle handen
voorgeteld te hebben, wilde zij reeds heengaan, als hij haar nog even terug hield.
‘Mi 'sa’, zo begon de listige oude, ‘ik heb nu wel alles voor je gedaan, wat je me
gevraagd hebt. Maar weet het wel: bakroe na wan trobi sanni. (de bakroe is een
moeilijke en lastige meester) Hij heeft allerlei nukken en grillen en wil zich dikwerf
niet naar onze wensen en bevelen schikken. Er blijft je dus nog iets te doen over,
om je pogingen niet te zien verijdeld.’
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‘En wat zou dat dan wel zijn?’ vroeg Ma Akoeba nieuwsgierig.
‘We moeten hem dwingen ons ter wille te wezen, door middel van de jorka van
Caró.’
‘Maar hoe zal dat geschieden?’
‘Dat weet ik wel’, hernam Ta Agossóé. ‘Waar is zij begraven?’
‘Op de Savanne’, antwoordde Ma Akoeba, die niet wist, waar hij heen wilde.
‘Maar waarom vraag je dat?’
‘Wel, omdat ik het weten moet’, gaf de oude haar beslist ten antwoord. ‘Doch heb
je er nog wat voor over?’ vroeg hij sluw.
‘Ik heb geen geld meer’, zei zij, verschrikt bij de gedachte nog meer te moeten
uitgeven. ‘Ik kan geen uitgaven meer doen.’
‘Maar je misi zal je toch geen geld weigeren, geloof ik’, meende Ta Agossóé. ‘Zij
is immers rijk genoeg.’
‘Zeg dat niet’, hervatte Ma Akoeba, ongenegen, hem geld voor zijn nieuwe
operaties te betalen. ‘Zij wil er zelfs niets meer van weten.’
‘Zo’, zei de ander ongelovig en spottend. ‘Wil zij er niets meer van weten? Maar
ze laat je toch hier bij mij komen om mijn hulp in te roepen en zij geeft je geld om
datgene te doen waaraan zij beweert niet te geloven?’
‘Zij is het ook niet, die mij hierheen zendt’, hervatte Ma Akoeba haastig en beslist.
‘En het geld, dat ik wel eens van haar ontvangen heb, werd mij gegeven voor andere
doeleinden dan juist voor ningre-dressie.’ (voor geneesmiddelen met bijgelovige
praktijken vermengd)
‘Nu ook goed’, besloot de oude in geheel niet overtuigd. ‘Wil je nu hebben, wat
ik je voorstel?’
‘En wat moet ik nog betalen?’
‘Vier bigi karta.’ (tien gulden)
‘Onmogelijk!’ riep Ma Akoeba ontsteld uit. ‘Ik heb zoveel geld niet en zie ook niet
de minste kans om er aan te komen.’
‘Nu mij goed’, antwoordde de oude half onverschillig. ‘Maar het is ook de gewoonte
bij jullie alles voor niets te willen hebben. Jullie willen geholpen worden, als het maar
niets kost.’
‘Ta Agossóé’, hervatte Ma Akoeba ernstig, ‘Hoe kun je er mij nu zulk een verwijt
van maken? Ik heb slechts mijn nood geklaagd, niet omdat ik er je van af wilde
houden te doen, wat je in mijn belang acht, doch alleen om je medelijden op te
wekken voor een arme oude slavin.’ Nu wat het laatste betreft was het vrijwel een
hopeloze taak. Want Ta Agossóé had alle gevoel van meewarigheid reeds lang
afgeschud, als hij ten minste iets van die aard vroeger mocht bezeten hebben.
Immers in de uitoefening van zijn misdadig bedrijf, dat oorzaak werd van de ziekte
en soms de dood van anderen, achtte hij zich niet verantwoordelijk voor hetgeen
zijn kunst uitwerkte. Hij was slechts, meende hij, de uitvoerder van de wil of het
verlangen van anderen, die aansprakelijk gesteld werden voor hetgeen uit zijn
misdadige handelingen voortsproot. Wat deed men ook zijn kunst in te roepen,
indien men de gevolgen niet op zich wilde nemen? Had hij medelijden met zijn
slachtoffer, dan was het gedaan met zijn bedrijf en de bron zijner inkomsten zou
zijn verstopt. Ta Agossóé keek dus onverschillig voor zich heen, terwijl Ma Akoeba
in diep gepeins voor hem stond, bij zich zelve overleggend, hoe de ander er toe te
brengen iets van zijn eis te laten vallen.
‘Drie bigi karta heb ik nog wel’, zei ze als tot zichzelf, ‘ik zou er altijd nog een
paar stopen dram aan kunnen toevoegen.’
‘Nu’, zei Ta Agossóé tevreden, ‘als ge drie bigi karta benevens twee stopen
dram medebrengt, zal ik alles voor je doen.’ Ma Akoeba zei dit bereidwillig toe en
ging heen. Onder een of ander voorwendsel zou zij wel enige stopen dram machtig
worden door tussenkomst van de slavin, die met het toezicht op het magazijn belast
was. Daar er geregelde toevoer van die zaken was van de plantage, was zij al heel
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weinig bevreesd voor ontdekking. De weelderige levenswijze van die tijden, gepaard
aan een bijna naïeve zorgeloosheid in dagen van voorspoed, een karaktertrek der
inboorlingen, gaf gelegenheid te over aan de slaven om zich het een en ander toe
te eigenen. En van die gelegenheid werd dan ook met een stipte nauwgezetheid,
een betere zaak waardig, gebruik gemaakt. Het volgende spreekwoord was een
trouwe weerspiegeling der zeden van de slaven: ‘Wan ningre di nee foefoeroe, a
siki, een slaaf, die niet steelt, is ziek’.
Toen Ma Akoeba thuis kwam, vond zij Minerva, die haar reeds enige tijd met
ongeduld verbeidde.
‘Ma Première is in mijn voorstel getreden’, begon zij. ‘En nu heeft zij mij verzocht
Ta Agossóé voor haar te gaan roepen, daar zij hem slechts bij name kent. Ik wilde
je daarom verzoeken, daar je met hem bekend zijt, hem voor haar te willen roepen.’
‘Daar ik met hem bekend ben’, herhaalde Ma Akoeba mopperend, daar zij haar
betrekking tot Ta Agossóé zoveel mogelijk verborgen wilde houden. ‘Zo moet je
niet spreken, mi 'sa. Denk je dan soms, dat ik hem zo dikwijls bezocht heb?’
‘Wees niet ontstemd, ninne’, bad Minerva, ‘ik zei dat maar zo. Want al heb ik
hem aan Ma Première aanbevolen, kennen doe ik hem niet. Toen zij mij vroeg hem
te roepen wilde ik niet zeggen hem niet persoonlijk te kennen om geen achterdocht
op te wekken of te moeten bekennen dat gij mij de raad gegeven had hem te
ontbieden.’
‘Dat is ook zo’, viel haar Ma Akoeba nu bij. ‘Maar hoe dan ook, je behoeft er niet
tegen op te zien naar hem te gaan. Je kent toch de grote Combéweg langs de tuin
van de Gouverneur? Nu, als je de brug over zijt, ga je verder de weg op, laat de
straat, die je naar de rivier voert rechts liggen en na nog 'n eindje te zijn voortgelopen
zul je een huisje zien op een diepinlopend erf. Een grote manjaboom staat bijna
vlak aan de straat. Daar is het.’
‘'t Is goed’, hervatte Minerva, in de hoop iemand te zullen vinden, die zij er heen
zou kunnen sturen. Zij ging naar haar woning terug.
De volgende morgen zocht zij een gunstige gelegenheid om uit te gaan. Zij sloeg
de Combéweg in en aan de overzijde van de houten brug over de Sommelsdijckse
kreek zag zij een opgeschoten jongen, die met een hengel viste. Minerva bleef een
poosje naar hem staan kijken, waarna zij met de meeste belangstelling vroeg: ‘Vang
je nogal wat, mijn beste?’
De jongen, die al zijn aandacht op de dobber gevestigd hield, zag even op, en
zijn blik weer op de hengel richtend, waaraan een visje scheen te bijten, antwoordde
hij: ‘Ik kom hier pas aan.’
Minerva ging over de leuning der brug hangen met de armen kruiselings voor de
borst: ‘Zou je een boodschap voor mij willen doen?’
‘Ach!’ gaf de jongen ten antwoord, ongenegen zijn liefhebberij ook maar één
ogenblik te onderbreken.
‘Ik bid je er om. Het is niet ver van hier. Ken je Ta Agossóé?’ vroeg zij, toen hij
bleef zwijgen. Bij het horen noemen van die naam zag de jongen even glimlachend
op, terwijl de andere vervolgde: ‘Laat mij je er even heenzenden om 'n boodschap
aan hem af te geven.’
‘Ga jij er zelf maar heen’, antwoordde de jongen onverschillig.
‘Zie eens hier’, zei Minerva weer, een koekje voor de dag halend: ‘Hou je van
karoe-koekoe?’ (koekjes van gebakken mais met suiker) De jongen zag op en wijl
hem voor het ogenblik het bezit van het koekje liever was dan de hengel, legde hij
deze op de oever neer, terwijl de dobber op het water dreef. ‘Ik zal er wel naar
omzien gedurende je afwezigheid’, zei Minerva geruststellend. ‘Daar heb je een
koekje.’ De jongen greep er gretig naar en na een ogenblik de grootte daarvan
gemonsterd te hebben, zette hij er zijn helderwitte tanden kappend in. ‘Ga naar Ta
Agossóé’, debiteerde Minerva intussen, ‘en zeg hem, dat Ma Première van misi
Bouman vraagt, of hij vanavond bij haar zou willen aankomen, op de binnenplaats
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van misi Bouman aan de Keizerstraat. Versta je me wel?’ vroeg zij, daar de jongen
meer aandacht schonk aan zijn koekje.
‘Ik weet wel waar je bedoelt’, zei hij. ‘Is het niet waar lika (een algemeen gebruikte
stroop van het rietsap) te koop is?’
‘Juist zo! Ga nu maar gauw heen, opdat de vissen niet alles van je angel bijten.’
De jongen keek nog eens even naar de dobber en ging heen.
‘Odi omoe’, zei hij, als hij bij Ta Agossóé gekomen was.
‘Odi, mi pikien’, (Dag, mijn jongen) antwoordde deze.
‘Een tante heeft mij verzocht om te zeggen vanavond bij Ma Première ten huize
van misi Bouman aan de Keizerstraat te willen komen.’
‘Waar is de persoon, die je gezonden heeft?’ vroeg Ta Agossóé.
‘Zij is al weg’, antwoordde hij om van alle verdere navraag ontslagen te zijn.
Ta Agossóé maakte een ontevreden geluid met de mond en mopperde: ‘Dat men
ook altijd kinderen uitstuurt om boodschappen te doen. Joe senni dagoe, dagoe
senni hem tere.’ (Men zendt de hond er op uit en deze op zijn beurt zijn staart. Jan
zendt Piet en Piet zendt Klaas.) De jongen zei niets, doch nam alles half huiverig
op. ‘Ga maar heen’, gebood hem de oude, die zijn nieuwsgierigheid opmerkte, ‘zeg
maar, dat ik komen zal.’ De jongen was weer spoedig bij Minerva terug.
‘Wat heeft hij gezegd?’ vroeg deze ietwat gejaagd.
‘Ik zal komen’, antwoordde de jongen, het andere koekje, dat Minerva hem
aanbood gretig aangrijpend, waarop hij weer naar zijn hengel ging, terwijl zij haar
schreden stadwaarts richtte.
Tegen de middag verscheen Ma Akoeba bij Ta Agossóé met het
overeengekomen geld en twee stopen dram.
‘Ge moet mij vanavond om negen uur even voorbij het hospitaal opwachten’, zei
hij haar.
‘Zo laat?’
‘Wil je misschien, dat ik op de middag ga werken op de Savanne?’ gaf hij ten
antwoord. Immers achtte hij het niet in zijn belang Ma Akoeba van zijn gang naar
het huis van mevrouw Bouman op de hoogte te stellen.
‘Ik vraag het maar zo’, hervatte Ma Akoeba. ‘Mij is het echter hetzelfde, wanneer
je gaan wilt.’
Na het vallen van de avond ging Ta Agossóé met iets zorgvuldig in een matoetoe
(een korf van palmbladeren) verborgen stadwaarts en richtte zijn schreden naar het
huis van mevrouw Bouman. Hij verborg zijn korf zo goed mogelijk in de greppel aan
de overzijde der straat en drentelde wat heen en weer, daar hij niet goed durfde
binnengaan. Na enige tijd zag hij een oude vrouw op straat verschijnen, die blijkbaar
iemand scheen af te wachten.
‘Navoen, Ta’, zei zij enigszins schuchter.
‘Navoen 'sa’, antwoordde deze.
‘Is 't Ta Agossóé, die daar spreekt?’ vroeg Première, want zij was 't.
‘Ja, ik ben 't’, gaf de aangesprokene ten antwoord.
‘O, ik wist niet, dat ge al gekomen waart’, zei Première verontschuldigend. ‘Kom
maar binnen.’ Ta Agossóé ging met haar naar de woning van Lodrika. Hier gekomen
begon Première met veel omhaal van woorden de ziekteverschijnselen van Lodrika
te verhalen met allerlei op- en aanmerkingen, die Ta Agossóé het bewijs moesten
leveren, dat men niets verwaarloosd had, wat tot haar genezing had kunnen
bijdragen.
‘'t Is ningre-siki’, verklaarde Ta Agossóé beslist, zonder bij het walmend licht
van een ongeurig olielampje, dat wanhopig streed tegen de duisternis, slechts een
enkele blik op de zieke geworpen te hebben.
‘Daarom’, eindigde Première, ‘heb ik je laten verzoeken door Minerva bij mij te
komen, teneinde ons te helpen.’
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O, heet zij Minerva, dacht de sluwe oude. Ta Agossóé dacht enige tijd na, stelde
enige vragen en zei ten slotte geheimzinnig: ‘Ik zou kunnen beproeven de ziekte
over te nemen.’
‘Zou je dat aandurven?’ vroeg Première met ontzetting. ‘Zou je zulk een ziekte
kunnen overnemen?’
‘Wees onbezorgd, ninne’, antwoordde Ta Agossóé. ‘Houd tegen morgenavond
alles gereed; een witte doek en een paar stopen dram. Bovendien zullen vier bigi
karta wel niet te veel gevraagd zijn voor de moeite, is 't wel?’
‘Om hoe laat kan ik je verwachten?’
‘Na het vallen van het nachtschot.’
‘Nu goed dan. Help ons, mijn beste vader’, voegde zij smekend er aan toe. ‘Help
ons uit de nood, hoor!’
‘Ik zal mijn best doen, ninne’, gaf hij ten antwoord. ‘Maar nu moet ik weg.
Goedenavond, ninne.’ Ta Agossóé zocht weer zijn matoetoe op, die hij in de
greppel verborgen had en ging naar Ma Akoeba.
Voorbij het Militair Hospitaal vond hij haar. Na een korte avondgroet vervolgden
zij zwijgend hun weg en kwamen op de Savanne aan de tegenwoordige Rust en
Vredestraat.
‘Weet je ook goed waar zij begraven ligt’, vroeg Ta Agossóé.
‘Zeker’, antwoordde Ma Akoeba en ging hem voor de Savanne op. Ongeveer
halverwege wees zij hem ter zijde een plek aan, die nauwelijks als graf te herkennen
viel, daar alles met de grond gelijk was gestampt. Ta Agossóé haalde nu uit zijn
matoetoe 'n kleine doodskist, kapkist zoals men hier zegt, voor de dag, die van
binnen met wit katoen was afgezet. Hierop kwam nog een fles met vocht te voorschijn
en een apakie, een kleine, in elkaar sluitende kalebas. Na zijn oogleden met pimba
wit gemaakt te hebben, nam Ta Agossóé de fles, goot een gedeelte van de inhoud
in het doodskistje en wies dit uitwendig zorgvuldig met het overige vocht af. Hierop
nam hij uit de apakie een wit poeder, dat hij in het kistje strooide, hetwelk hij
zorgvuldig sloot. Onder het spreken van enige voor Ma Akoeba onverstaanbare
woorden plaatste hij het doodskistje op het graf van Caró. Zo werd de geest van
het meisje bezworen en uitgezonden om haar tegenstandster Lodrika allerlei kwaad
te berokkenen. Tenslotte deed hij wat dram in een kalebas, goot daarvan een weinig
over het graf uit, de geest van Caró ter wraakneming oproepende, waarop hij het
overblijvende opdronk. Na zich door Ma Akoeba te hebben laten betalen, ging hij
heen door de eerste gevolgd, die zich nu van Lodrika's ondergang verzekerd hield.
Ma Akoeba wachtte zich evenwel iets hiervan aan iemand mee te delen en toen
Minerva haar de volgende dag bezocht, toonde zij een meer dan gewone
belangstelling in Lodrika.
Dezelfde avond verscheen Ta Agossóé wederom in de woning van Lodrika,
teneinde de ziekte van deze over te nemen. Na een dronk uit de gereedstaande
flessen genomen en de oogleden met pimba wit gemaakt te hebben, deed hij Lodrika
opzitten met de benen uitgestrekt, terwijl zij zich uit zwakte met beide handen op
de vloer ondersteunde. Ta Agossóé ging nu languit voor haar op de vloer liggen
met het hoofd tegen Lodrika's voetzolen aangedrukt. Première bedekte nu beiden
met een wit laken dat zij na enige minuten op verlangen van Ta Agossóé
verwijderde. Hierna stond Ta Agossóé op, deed Lodrika languit op de vloer plaats
nemen en bedekte haar met het witte laken geheel en al, de schedel uitgezonderd.
Een weinig kruit werd nu op de grond gestrooid ter hoogte van haar hoofd en
aangestoken, zodat het ontplofte. Daarop kwam een touwtje van uit de hand
gesponnen katoen voor de dag, dat hij aan een der vlechtjes van Lodrika's haar
bond en waaraan hij enige malen trok, teneinde de geest zo ongeveer met wortel
en al uit haar te trekken. Nadat dit enige malen herhaald was, knipte hij 't touwtje
met een stuk van het vlechtje af, dat door hem elders zou begraven worden.
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Met een zekere onverschilligheid, alsof hij zich bewust was van het eigenlijke
onbetaalbare zijner handelingen, stak Ta Agossóé het geld op, en ging met een
korte avondgroet heen, zonder zich in het minste rekenschap te geven van zijn lage
handelwijze, die zowel vóór als tegen zijn cliënte voordeel trok. Men riep zijn hulp
in, betaalde hem en in geval de toestand verergerde, was hij er zich van bewust,
dat noch hij, noch zijn kunstgrepen in diskrediet gebracht kwamen doch slechts
de hulp van anderen ingeroepen zou worden.
Doch hoe dan ook: aan Ma Akoeba had hij meer verplichtingen dan aan anderen,
die voor een enkele keer zijn komst inriepen. In zijn door ondeugd bezoedelde ziel
vermocht geen enkel straaltje van rede of geloof door te dringen. Hij stond in dienst
van de geest der duisternissen en vond daarin zijn bestaan, totdat de dood hem
voorgoed aan hun macht overleverde.

Hoofdstuk XX
Apoekoe
Het was een heerlijke avond in de maand december. Nauwelijks was de zon ter
kimme gedaald en hadden haar in kracht afnemende stralen een aangename
verpozing na de drukkende hitte van de namiddag gebracht; nauw begon de
herademde natuur met volle teugen de zacht opstekende avondkoelte verfrissend
in te zuigen; - daar steeg de maan majestueus uit de blauwe wateren van de
Atlantische Oceaan op, de waterdruppels van zich afschuddend, die zich als
fonkelende diamanten hechtten op 't azuren kleed der wereldzee. En al hoger en
hoger beurde zij haar zilveren schijf ten transe boven de toppen der bomen uit, die
een spanne tijds in een rossen vuurgloed zich bergend als in lichtelaaie straks
schenen te zullen uitslaan.
Eindelijk, daar stond de maan in al haar volheid en pracht aan de diepblauwe
hemel, nergens door een wolkje verkleurd, schitterend temidden van de glans der
sterren, welke haar azuren floers haar flonkerend licht op bos, stad en water uit
goten. Als een kroon van briljanten omsloten zij het hoofd der nachtvorstinne, die
het licht der zon in haar zilveren spiegel opgevangen, verkwikkend-lieflijk getemperd
in weelderige overvloed verspreidde.
Aan de oostelijke hemel schitterde het Zevengesternte onder hetwelk Orion de
eerste rang bekleedt. Noordwaarts flonkerden Castor en Pollux aan het hoofd van
het sterrenbeeld, dat nog met vier andere een langwerpige lichthoek vormt.
Sirius, de glansrijkste van alle tintelde in het westen in de rij der vele sterren van
de eerste grootte, die in lichtschittering wedijverden met het Zuiderkruis en om strijd
haar licht scheen te breken en te kleuren, tevens de melkweg verlichtten, die zich
tussen haar rijen slingert.
De geelkleurige wateren van de brede vloed kabbelden en hobbelden en
kringelden in 't zachte maanlicht en op de adem der avondkoelte krulden de golfjes
hun blanke koppen en deden het schuim fonkelen als diamanten in 't overschone
licht der volle maan. En deinend en wippend en slippend voeren tentboten bij het
eentonig gezang der roeiers, waarvan de riemslag de maat beheerste, terwijl bij
iedere slag 't water als een gulden regen van hun riemspanen afdroop en de boten
een vurig spoor op de vloed achterlieten. De schepen, wier ‘mastenbos’ (in de
maanden december en januari was het aantal schepen veel aanzienlijker dan anders)
baadde in het rijke licht, wiegelden zachtjes op hun ankers, terwijl de golfjes de forse
kielen klotsend kussende, het avondlied van de vloed deden ruisen in grootse,
zuivere en geheimzinnige akkoorden. Hier en daar schoot een vis halverwege uit
het water omhoog om zich in de schoonheid van het tafereel te verlustigen en deed
wegduikend in bevredigd zingenot het schuim als vuurvonken om zich heen vliegen.
En aan de tegenovergestelde oever, waar de donkere bossen hun wortels en kruinen
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baadden en spiegelden in de vloed en deze met eeuwig groen omlijstten, had de
nacht een uit nevelen ragfijn geweven kleed in vredige stilte over alles heengespreid.
De parelgrijze huizen en de twee witte straten der stad schenen het ongemeen
heldere licht op te zuigen als om te beter de lijnen der oranjebomen uit te beelden,
die in dubbele rijen voortlopend de lucht met een frisse, aangename geur balsemden.
Hier en daar tekenden zich de weelderige koepelvormige kruinen der
tamarindebomen scherp af op het witte zand, waartussen een enkele bleke straal
slechts vermocht door te dringen om de stammen aan de weelde van licht te doen
deelnemen.
Een blijde opgewektheid heerste onder de wandelaars, die door het schone weer
naar buiten gelokt, een wandeling maakten in de anders zo stille en duistere straten
der stad. Overal stonden de vensters der herenhuizen open en zaten in de
ontvangkamers gezelschappen, die genietend van het heerlijke weer nieuwsgierig
de voorbijgangers opnamen. Hier en daar waren op de stoepen anderen genoegelijk
bij elkaar onder aangename kout en scherts.
Overal echter werden de stoepen der huizen belegerd door een menigte slaven en
slavinnen, die met rumoerig gelach en gepraat zich vermeiden. Het meest van allen
echter genoten de kinderen, die nu hun speelavond hadden, waarbij zij de openbare
weg en vooral de mooie Gravenstraat voor hun vreugdepartijen gebruikten.
Het duurde dan ook niet lang of de meisjes en de kleine jongens hadden zich aan
weerszijden der straat op één lijn gehurkt opgesteld en een, die zich als de aanlegster
van het spel deed kennen, riep de anderen toe: ‘Mi nem-seki na abra, odi! (Mijn
naamgenote aan de overzijde, gegroet!) Heb je geen rode haan gezien?’ ‘Ja’. ‘Heb
je hem gevangen, gebraden, voorgediend?’ enzovoort. Waarop men telkens met
‘ja’ antwoordt, totdat eindelijk de vraag gesteld wordt: ‘Heb je vrienden ten eten
genodigd?’ ‘Ja’. ‘Waar is het voor mij bestemde dan?’ ‘Ik heb 't in de kast gezet,
maar de kat heeft 't opgegeten.’ Waarop van de overzijde door iemand geantwoord
wordt:
Odi mi nem-seki!
Dia joe de, joe no si wan redi kaka passa?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben kisi hem?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben kiri hem?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben krini hem?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben bori hem?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben stoofoe hem?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben poti tafra?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben poti spoen?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben kali kompe?
Ja, mi nem-seki.
Joe ben kibri foe mi?
Ja, mi nem-seki.
Pe foe mi de dan?
Mi poti hem na kassie, poespoessie njam hem.
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Toen de andere geantwoord had: ‘de kat heeft het opgegeten’, begonnen zij enige
tijd tegen elkaar gehurkt te springen onder het geroep van: ‘Tjoe! Tjoe, redi kaka!
Tjoe! Tjoe, redi kaka!’ (Jou lelijke haan!) En na wat stoeien begon men opnieuw.
Een weinig verder stonden de grotere jongens hand in hand op één rij, waarop
de hoofdaanlegger van het spel de anderen aan het benedeneinde toeriep:
If the perro?

(Wij beschouwen dit slechts als een verbastering van paar of onpaar.)
Waarop de andere ten antwoord gaf:
If the blanco?

En de eerste hernam:
What you can do?

De tweede gaf hierop nu niet meer alléén antwoord, doch allen herhaalden in koor:
I can do pies' brede, pies' kassi.

(Aan een vertaling hiervan wagen wij ons niet.)
Lang in 't rotte, lang in 't rotte... tai!

Terwijl dit in koor gereciteerd werd, liep die van het benedeneinde met al de andere
jongens hand in hand op de eerste toe, en ging door de overigen gevolgd onder de
armen door van de hoofdaanlegger van het spel en de eerst volgende jongen. Het
‘lang in 't rotte’ werd zolang herhaald, dat allen gepasseerd waren en op 't ‘tai’
(gebonden) stond de tweede jongen bovenaf ruggewaarts van de anderen met de
armen over de borst gekruist, waarop het spel van voren af aan begon, totdat allen
op de eerste en de laatste na ‘gebonden’ stonden.
Onder deze rumoerige spelen zat Ma Akoeba op de drempel van het ons bekende
huis aan de Gravenstraat met het zoontje van mevrouw Van Balen, die op bezoek
uit was.
Sinds enige tijd was mevrouw Van Balen weer in de stad teruggekeerd onder
omstandigheden, die haar het verblijf op plantage vergald hadden. Een paar weken
namelijk geleden was haar zoontje met enige kinderen bij een der loostrenzen aan
het spelen onder toezicht van een slavin. De jongen wilde wat spelevaren in een
korjaal, waarmee men de gronden invoer. De slavin durfde haar toestemming niet
geven, maar omdat het ventje, gewoon zijn zin te krijgen, niet ophield met dwingen,
ging zij heen om mevrouw Van Balen het verlof daartoe te vragen, hetgeen deze
dan ook met enige aanmaningen tot voorzichtigheid gaf. Maar als gevoelde mevrouw
een nakend gevaar, riep zij Kwakoe, die in de onmiddellijke nabijheid van het huis
werkte, en gelastte hem mee te gaan om de korjaal te sturen, opdat er geen
ongelukken zouden gebeuren. Nauwelijks had zij het woord uit de mond of zij hoorde
de slavin een gil slaken, waarop Kwakoe als een pijl uit de boog naar de loostrens
vloog. Hij zag, hoe het knaapje de korjaal losliet en spartelend in het water verdween.
Blijkbaar had het, gebruik makend van de afwezigheid der slavin, zich in de korjaal
begeven en was deze omgekanteld. Kwakoe sprong zonder zich te bedenken te
water, dook één-, tweemaal onder en bracht het kind boven, terwijl de toegesnelde
moeder handenwringend aan de oever stond en de slavin, die van angst en wanhoop
sidderde, met de vreselijkste bedreigingen en verwijtingen overlaadde. Kwakoe
legde het knaapje in het gras op de oever neer en trachtte het bij te brengen. Daar

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

het slechts kort in het water gelegen had, kwam het spoedig bij, zodat het naar huis
kon vervoerd worden.
Ondanks de vreugde die er bij mevrouw Van Balen haar onmiddellijk uit de ‘grond’
(plantersbenaming voor de velden) geroepen echtgenoot over de gelukkige redding
van hun kind heerste, werd toch de straf niet onthouden aan de slavin, die bijna
oorzaak was geweest van de dood van hun kind. Meneer Van Balen gelastte de
bastiaan haar in het kookhuis op te hangen (de handen aan elkaar gebonden en
de benen met gewicht verzwaard was 't slachtoffer roerloos) en haar tachtig slagen
toe te dienen. Haar straf werd verzwaard, en zij werd uit het bedienend personeel
ontslagen en tot de ruwere veldarbeid verwezen.
Slechts schijnbaar was 't knaapje ongedeerd gebleven, want reeds de volgende
dag deden zich verschijnselen voor die er op wezen, dat zijn zenuwgestel door de
schrik was aangetast. Meneer Van Balen oordeelde 't daarom beter, dat zijn vrouw
met 't kind naar de stad terugkeerde, om het een zorgvuldiger verpleging te schenken
dan dit op plantage mogelijk was. Daar Kwakoe zich zo verdienstelijk had gemaakt
en het kind zich gehecht toonde aan zijn redder, kwam er niet alleen verbetering in
zijn lot, maar hij stond nu weer in blakende gunst bij zijn meesteres en zag zich twee
dagen na het ongeval reeds op weg naar de stad.
Zo vinden wij hem weder hier op de stoep voor 't huis zijner meesteres dromerig
naar het spel der kinderen zitten te kijken. Met gretige blikken volgde het kind het
spel der overigen, waaraan het echter niet mocht deelnemen, ofschoon het daartoe
enige malen de wens had te kennen gegeven. Immers paste 't niet, dat het kind van
een vrije, van een blanke nog wel, zich in het spel van slavenkinderen mengde.
Teneinde het kind echter tevreden te stellen en enige afleiding te geven, liet Ma
Akoeba 't naast zich zitten. Zij zou tere-foetoe (tere- of telle-foetoe betekent op
de voeten af tellen de lettergrepen van het lied) met hem spelen. Beurtelings nu bij
iedere lettergreep met de vlakke hand op de grond en haar been slaande, begon
zij op eentonige wijze eerst langzaam dan in tempo te zingen:
Sie! san de na mofo see de kom?
Perón, Perón, mi patron
San wan' kom, meek' a kom.
Inglis'man sa tjari planga
Kom na jobo plan'.

Teneinde de betekenis van dit liedje, dat uit het begin der negentiende eeuw
dagtekent, wel te begrijpen, diene men zich de onrust en vrees voor te stellen,
waarin de plantagehouders vooral verkeerden tengevolge van de herhaalde
vijandelijke invallen, waaraan de kolonie blootstond.
De 17e augustus 1799 viel de kolonie in handen der Engelsen. Bij de vrede van
Amiens kwam ze onder Nederlands gezag om daarna, 28 april 1804, wederom door
de Engelsen veroverd te worden. De onrust bij de plantage-eigenaren door deze
herhaalde bestuursverandering gewekt, wordt dus alleszins verklaarbaar. Deze
vrees der slavenhouders legde de slaven bijtende scherts in de mond waaraan het
liedje uitdrukking geeft. Zijn onrust niet meer meester zegt de slavenhouder tot zijn
slaaf: ‘Zie je wel, wat daar aan de kant der zee aankomt?’
De slaaf, die niets bij die herhaalde veranderingen te verliezen of te winnen had,
geeft hem daarop spottend ten antwoord: ‘Mijn beste heer, Perón, mijn waarde
patroon. (als beschermer (?) zeker te verstaan) Laat maar komen wat wil. De
Engelsen voeren planken aan om de blanken (jobo) te begraven’ - of beter wellicht
- ‘onder de grond te stoppen.’ Plan', te verstaan als plani: planten, dit is onder de
grond stoppen.
Ziedaar de verklaring en een zeer redelijke, zoals men ziet, ons van dit liedje
gegeven. Als onze persoonlijke opvatting voegen we hier het volgende aan toe: De
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spot wordt vlijmender nog, wanneer bedoeld werd: ‘Wat kan het ons slaven maken,
welke vijanden er uit de zee aankomen? Ze schieten jelui, blanken, immers toch
neer.’ Als satire op de slechte toestand der forten, waarover steeds geklaagd werd
en die dan ook aanleiding was, dat men maar capituleerde, zouden deze woorden
van veel geest getuigen. Doch niet alleen zouden de grote heren zo maar bij een
vijandelijke overval neergeschoten worden, hun begrafenis zou ook al weinig passen
bij hun weelderige levenswijze. Immers ‘de Engelsen voeren planken genoeg aan
om de heren in de grond te stoppen’. Want wel werden in de ordinaire kisten van
white pine de slaven begraven, maar voor de grote heren, eigenaars en
administrateurs van plantages, ware dit een grote schande geweest. Dit liedje tintelt
van geest. Waar de laatste slag valt met plan' op de grond, daar wint deze of gene
het, blijft ‘pand’ en wordt geslagen of gestampt voor het ‘te kort’.
Nadat dit enige tijd geduurd had, tot groot genot van het knaapje, begon Ma
Akoeba een nieuwe melodie:
Bacoeba, bacoeba, caseeri, caseeri.
Nimo, nimo, jajasabó.
Bosro mapinnika,
Bosro mabó.

(Dit abracadabra is voor ons onverstaanbaar.)
Zo hield Ma Akoeba al enige tijd het kind zo aangenaam mogelijk bezig, toen het
knaapje op eens een gil uitstiet en achterover op de grond tuimelde. Kwakoe sprong
dadelijk toe en op het geschreeuw van Ma Akoeba snelden ook anderen haar te
hulp. Men droeg het kind naar binnen, haalde water en azijn en stelde allerlei
pogingen in het werk om het bij te brengen, terwijl enige slavinnen uitgezonden
werden om mevrouw Van Balen op de hoogte te brengen van het gebeurde.
Spoediger dan men wel gemeend had, was het ventje weer bijgekomen. Kwakoe
droeg het op zijn stevige armen naar boven, legde het op zijn bedje en bleef met
zorgzame aanhankelijkheid iedere beweging van hem gadeslaan, die onrustig
woelde en de handen nu en dan voor de ogen sloeg.
Het duurde niet lang of Kwakoe hoorde de hem welbekende stem zijner
meesteres, die ongerust om inlichtingen vragend de trap opliep. Kwakoe ging haar
een eindje tegemoet en zeide haar geruststellend: ‘Hij is al weer bij, misi.’
‘Wat hebben jullie mij laten schrikken’, zeide zij, terwijl zij naar het bed liep en
haar zoontje teder omhelsde en kuste. ‘Wat scheelt je, mijn ventje?’ ging zij voort,
terwijl zij zijn haren, die verward langs het hoofd hingen, ter zijde streek.
‘O ma, o ma, 't was zo lelijk!’ herhaalde het kind, de handjes voor het gezicht
slaande als om een beeld dat hem verschrikte te verdrijven.
‘Wat was zo? Wat bedoel je, mijn jongen?’ vroeg de moeder ongerust, haar blikken
vestigende op Ma Akoeba, die inmiddels boven gekomen was. Deze
schokschouderde, als teken dat zij het niet wist. ‘Kom, Jantje, vertel 't ma eens, wat
je zo bang gemaakt heeft’, vleide de moeder, terwijl zij op een stoel, die Ma Akoeba
bij het bedje geschoven had, plaats nam.
‘A takroe toemoesi’, zei het ventje. ‘Het was vreselijk.’
Juist wilde de moeder haar vraag herhalen, als zij Ma Akoeba diep hoorde
zuchten. Immers deze zucht gaf haar te kennen, dat zij er meer van af moest weten
en daar mevrouw Van Balen haar vragende bleef aanzien, zei zij: ‘Misi, laat het kind
maar met rust. Ik weet reeds, wat het scheelt.’ En nogmaals diep zuchtende, bracht
zij bedenkelijk de rechterhand aan de kin, terwijl haar blik voor een poos op het kind
gevestigd bleef. ‘H'm’, herhaalde zij haar gezucht, dat uit de diepste diepte van haar
bewogen hart voortkwam. ‘H'm, misi, sanni de. (daar valt al zo wat voor op de
wereld) Laat misi het kind nu maar slapen. Morgen zal alles wel opgehelderd worden.’
Met deze enkele mededeling maakte zij zich van de nieuwsgierigheid harer
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meesteres af, die te goed met de aard van Ma Akoeba bekend, op geen verdere
uitlegging wilde aandringen.
‘Kwakoe hier blijven’, riep het knaapje angstig als het zag dat men wilde heen
gaan.
‘Ja, mijn beste ventje’, zei mevrouw Van Balen, ‘Kwakoe blijft bij je, hoor. Wees
nu niet zo bang, je hebt niets te vrezen. Kwakoe’, ging zij voort, ‘blijf jij vannacht bij
de jongeheer en pas hem goed op, hoor!’
Met een ‘'t is goed, misi’ gaf deze zijn bereidwilligheid te kennen. Mevrouw Van
Balen stond op, drukte haar lieveling nog eens in haar armen, kuste hem met
moederlijke tederheid enige malen en ging zich gerust te bed begeven, verzekerd
van Kwakoe's trouwe waakzaamheid.
Deze ging op enige afstand van het knaapje op de grond zitten en trachtte door
allerlei verhalen en vrolijke gezegden afleiding aan het kind te bezorgen, hetgeen
hem dan ook gelukte, zodat het in slaap viel. Geruime tijd nog liet Kwakoe zijn
blikken op het hem zo dierbaar geworden kind rusten, terwijl allerlei gedachten zijn
geest doorkruisten. Hij dacht vooral aan Lodrika, wier toestand met de dag hachelijker
werd en waarin geen geneesmiddelen verandering vermochten te brengen. Hij
voelde zich het hart van smart ineenkrimpen bij de gedachte aan het verlies van
haar, en weemoedig schudde hij het hoofd als hij dacht aan hetgeen haar
grootmoeder hem gezegd had in haar voornemen te liggen. Men wilde de volgende
dag zijn toevlucht nemen tot een middel, waarvan hij meende, dat toch geen heil te
wachten was. Ta Agossóé zou wederom gehaald worden om de bakroe uit Lodrika
te verdrijven. Alles was in huis in diepe slaap en nog zat de wakkere slaaf wakend
bij het bedje van zijn jeugdige meester. Eindelijk viel ook hij in slaap en werd slechts
door het morgenschot opgewekt. Hij schrok wakker en bij het licht der maan dat
binnendrong, wierp hij een nieuwsgierige blik op het kind, dat hem bij de naam riep.
Hij stelde het door z'n tegenwoordigheid gerust, waarop het wederom in een lichte
sluimering viel. Kort daarop kwam mevrouw Van Balen eens naar het kind omzien
en op de geruststellende verzekeringen van Kwakoe, dat het de gehele nacht goed
geslapen had, trok zij zich in haar slaapkamer terug.
Enige tijd later kwam Ma Akoeba eveneens naar het knaapje zien en zij
ondervroeg Kwakoe met gedempte stem. Deze gaf haar lusteloos antwoord, daar
zijn afkeer voor haar nog toegenomen was. Wijl zij echter bij zijn meesteres hoog
in de gunst stond en door het verleden geleerd, verborg hij zo goed mogelijk die
afgekeerdheid.
Ofschoon het jongetje een verkwikkende slaap had genoten oordeelde mevrouw
Van Balen het toch raadzamer de geneesheer Benedictus te ontbieden, en deze
was van mening, dat het zenuwgestel van het kind, door het ongeluk op plantage
ondermijnd, oorzaak was van het voorgevallene. Hij raadde aan, het kind afleiding
te geven en schreef een kalmerend drankje voor. Mevrouw Van Balen vertelde later
aan Ma Akoeba, wat de dokter gezegd had. Deze stak als naar gewoonte de
samengeperste lippen vooruit, liet daarop een smakkend mondgeluid horen:
‘Sinwee?!... Sinwee?!... Alle ziekten zijn tegenwoordig sinwee!... Caró had sinwee!...
Misi had sinwee!... De jongeheer heeft ook al sinwee! Weet ge wat, misi, allen
hebben sinwee! En de dokter heeft ook sinwee!... Sinwee?!’ herhaalde zij met
komische verwondering, zodat mevrouw Van Balen ondanks zichzelve moest
glimlachen. ‘Sinwee, misi?... Het kind heeft gisteren iets gezien, ja. Na djodjopikien,
misi. Geloof me, wat ik u zeg.’
‘Wat noem je een djodjopikien?’
‘Weet misi dat niet?’ vroeg Ma Akoeba op haar beurt. ‘Wel, misi, dat is een kind
dat de geest in de moederschoot heeft gemerkt. Krijgt zo'n kind winti, dan kan hij
de wintimama (de geest, die hem alsdan zou bezielen) noemen. Ziet u dit merkteken
dan niet hier bij het oor, dat is het teken, waarmede de geest het kind in de schoot
van zijn moeder getekend heeft.’
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‘Och kom’, zei haar meesteres wrevelig bij het vernemen van een verklaring, die
haar minder goed aanstond.
‘Wè’, hervatte Ma Akoeba onverschillig, ‘mij wel. Maar misi moet er zich niet over
verwonderen, wanneer het kind nu en dan iets ziet: moesoepikien en djodjopikien
(de moesoepikien worden zij genoemd, die met een stuk vlies van de secundinae
bij wijze van muts op het hoofd geboren worden. Dit stuk wordt gedroogd en als
poeder op de pap gestrooid en het kind ingegeven. Zij, die bovendien nog door 'n
stuk omstrengeld ter wereld komen, heten teteipikien en worden geacht zeer sterk
te zijn) zien altijd geesten.’
‘Ninne’, bad mevrouw Van Balen, ‘houd toch op met al die geestenverhaaltjes.
Ik word er altijd half ziek van.’
‘A no pleisanni toe, misi’, beaamde Ma Akoeba met heimelijke vreugde. ‘'t Is
ook niet om er mede te spotten, misi. Geloof me, sanni de! Daar is veel
onverklaarbaars.’
‘Maar wat meent ge toch met dat sanni de?’ vroeg haar meesteres enigszins
heftig. ‘Je spreekt altijd geheimzinnig en weigert mij iedere verklaring.’
‘'t Is ook niet goed zonder noodzakelijkheid daarvan te spreken’, meende Ma
Akoeba. ‘Maar nu misi er naar vraagt, wil ik haar zeggen, dat, naar ik geloof, het
kind gisterenavond een jorka (geest) gezien heeft. Misschien wel een bakroe.’
‘Jorka! Bakroe! Wat zouden die met mijn kind te maken hebben!’
‘Was het gisterenavond niet juist de tijd voor hem om er op uit te gaan?’ ging de
andere voort. ‘Wat deze mijn twee ogen gezien hebben’, zei zij, de onderste oogleden
met de wijsvingers een weinig naar beneden trekkend, ‘dat zal ik steeds geloven.’
Haar meesteres wachtte nieuwsgierig naar de verdere onthulling, welke geheimzinnig
langzaam uit Ma Akoeba's mond kwam. ‘Het was juist zo'n prachtige avond als
gisteren en de maan stond ook zo helder aan de hemel, dat ik naar Combé ging
om iemand te spreken.’ Zij versprak zich hier lelijk want de Combé, nog pas twee
jaren in grondjes uitgegeven (1798), was de aangewezen plaats voor allerlei
bijgelovige praktijken. Haar meesteres bemerkte dit echter niet en de andere ging
nu voort: ‘Tussen de over de weg hangende bomen viel het maanlicht en liep als
een lichtende streep tussen de schaduw door in de tuin van de Gouverneur. Vlak
bij de brug over de Sommelsdijckse kreek zag ik iets als een kind staan, zo groot
maar’, en zij wees met de hand van de grond de grootte aan, die niet meer dan
driekwart meter was. ‘Het had een zeer groot hoofd, was donkerzwart van kleur,
met een gele broek en een nanking kabaaitje aan, terwijl het een kermend geluid
liet horen. Ke, dacht ik, dat het mijn pad moest kruisen. “Wil je daar wel weg gaan”,
riep ik het toe. “Weg van daar, jou vervloekte!” herhaalde ik nog als het in het
nabijgelegen bos verdween.’
‘Wat was dat dan voor een kind?’ vroeg haar meesteres om iets te zeggen.
‘Ka misi. Begrijpt misi dan niet, dat het een bakroe was? Het was een bakroe,
misi, zo waar als ik Akoeba heet.’
‘Maar als dit het geweest is, dat het kind gezien heeft, dan zoudt gij er ook wat
van bemerkt hebben’, meende haar misi.’
‘Dat is niet altijd het geval’, antwoordde Ma Akoeba.
‘En wat zou nu dan de bedoeling geweest zijn, dat het zich hier liet zien?’
‘A de wakka foe hem’, (Hij loopt overal rond) gaf zij ten antwoord, niet genegen
haar intieme gedachten kenbaar te maken. ‘Dat is zo zijn gewoonte bij helder
maanlicht.’ Mevrouw Van Balen gevoelde zich niet erg op haar gemak. Immers
leefde zij in een omgeving van praktijken, die hoe ongerijmd ook, niet zonder enige
invloed op haar waren. De verschillende verhalen van spoken, bakroe's en andere
kwade geesten, die toen vooral in omloop waren en met dezelfde gretigheid de
kinderen verteld en door deze aangehoord werden, prikkelden hun verbeelding en
legden de grondslag voor alle zinsbegoochelingen. Hoe dan ook, mevrouw Van
Balen vond het gebeurde hierom te meer verdrietig, wijl zij juist gemeend had in de

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

stad herstel voor de geschokte gezondheid van haar dierbaar kind te zullen vinden.
Het gesprek stokte, daar beiden zich aan haar gedachten overgaven. Ma Akoeba
gevoelde zich ongerust door de verschijning van de bakroe, want dat deze het was
die het kind had doen schrikken, hield zij voor uitgemaakte zaak. Het mocht eens
een uitgedreven of, erger nog, een opzettelijk toegezonden bakroe zijn! Ware het
dan niet beter hem zo spoedig mogelijk te verzoenen? Zo dacht zij en overlegde bij
zichzelve hoe aan het nodige geld te komen om Ta Agossóé te raadplegen.
‘Misi’, begon zij na een poosje, ‘we moeten toch wat doen, opdat het kind geen
leed geschiede.’
Mevrouw Van Balen schrok bij deze woorden, die zo juist haar eigen gedachten
teruggaven. ‘En hoe of wat dient er gedaan te worden, ninne?’
‘Den moe pai hem. (hij moet door offers verzoend worden) Anders doet hij 't kind
zeker kwaad’, zei zij thans met grote beslistheid.
‘En hoeveel zal dat moeten kosten?’
‘Ik denk acht bigi karta’, (twintig gulden) hernam zij een groter bedrag opgevend
om op alle inhaligheden van Ta Agossóé voorbereid te zijn.
‘'t Is me toch wat veel’, antwoordde mevrouw. Maar’, ging zij voort, ‘is daarmede
de gezondheid van mijn lieveling te duur gekocht?... En toch... Dat zijn eigenlijk
bijgelovige praktijken, waarmede een christin zich niet moest inlaten. Maar worden
wij wellicht niet het slachtoffer van onze heidense slaven juist door geen geloof te
willen hechten aan hun beweringen? Maar... Hoeveel geld heb ik niet uitgegeven
voor Caró's herstel zonder enig gevolg?... Neen, ik doe het niet meer... Maar, och
hemel, als mijn kind eenzelfde lot... Zij schrok voor haar eigen gedachten. Och laat
mij het maar doen. Ik bedoel daarmede toch niets dan mijn hart gerust te stellen. Ik
ben nu ook zo bang geworden... Zie eens’, zei zij tot Ma Akoeba, die roerloos haar
blikken op mevrouw Van Balen gevestigd hield, ‘ik zal je het geld geven, als je mij
er maar buiten laat, hoor? Wat een schande ware 't, als men te weten kwam dat ik
met die negerpraktijken mij inlaat.’ En wederom zegevierde haar angst over het
geweten en haar verstand, die haar het zondige en nutteloze van de daad
voorhielden. Maar, zo wilde zij zich verontschuldigen, ik doe het immers zelf niet, 't
is Akoeba, die alles regelt en volvoert! Hiermede haalde zij haar beurs voor de dag
en gaf Ma Akoeba het verlangde geld. Ma Akoeba bedankte haar meesteres en
spoedde zich naar Ta Agossóé. Tot haar grote teleurstelling vond zij deze niet
thuis.
‘Ninne’, vroeg haar meesteres, bij haar thuiskomst, ‘heb je Kwakoe niet gezien?
Ik wacht reeds zolang op hem. Waar zou hij wezen?’
Ma Akoeba ging bij deze vraag een licht op. Zij zweeg echter: ‘Ik weet 't niet,
misi. Ik heb hem ook niet gezien.’ Hij zal wel weer naar Lodrika gegaan zijn, dacht
zij.
Werkelijk was Kwakoe tegen de namiddag naar Lodrika gegaan. Hij vond echter
niemand thuis, een slavin verwees hem naar het erf voorbij het hospitaal, waar een
geheel ongewoon schouwspel zijn aandacht boeide. Op het achtererf onder 'n grote
manjaboom zag hij Lodrika zitten op een bankje dat van boven met krijt getekend
was. Zij had slechts een rood paantje aan met over haar borst een rode doek die
dwars onder de rechterarm doorliep en op de linkerschouder vastgeknoopt was,
terwijl een rode hoofddoek de schedel vrijliet. Enige vrouwen droegen korte rokjes
tot aan de knieën en waren verder gekleed zoals Lodrika. Een viertal mannen met
broeken aan, die nauwelijks tot aan de knieën reikten, droegen een rode zakdoek
over de broek, waarvan de punten vóór afhingen, terwijl het bovenlijf onbedekt bleef
en het hoofd met een rode doek omwonden was. Allen, mannen en vrouwen, droegen
om de polsen, onder de knieën en aan de enkels reepjes katoen (seepoe) ongeveer
gelijk aan die, welke de Caraïbische vrouwen dragen. Op de grond waren enige
krijttekens gemaakt. In de nabijheid stond 'n één voet hoge en twee voet brede trom
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met een voetje: apintidron geheten en slechts bij deze gelegenheid in gebruik.
Verder nog een kwakwabangi, terwijl de vrouwen sakka's in de hand hielden.
Ta Agossóé, in het boven beschreven kostuum der mannen, was ijverig in de
weer om de toebereidselen te treffen, die vooral hierin bestonden, dat twee slaven
op post gesteld werden, teneinde ongewenste nieuwsgierigen verwijderd te houden.
Zij hadden dan ook Kwakoe dadelijk opgemerkt, doch wisten, dat 't verbod eigen
rasgenoten niet trof.
Een grote tobbe wiwiriwatra (kruidbad) werd klaar gezet met een palissadebezem
(Euterpe oleracae L. De bloeitros wordt als bezem nog gebruikt) er in. Allen
besmeerden zich nu het aangezicht met pimba, (kaolien) waarna Ta Agossóé
enige strepen op de borst streek en de apintidron geheel en al daarmede wit
maakte. Sommigen deden dit ook met de sakka's. Nu zette hij een kalebas met
wiwiriwatra door een tjatjari (een in elkaar gerolde doek om lasten op het hoofd
te dragen) ondersteund op het hoofd van Lodrika. Hierop namen allen een dronk
dram, mannen zowel als vrouwen, daar men bij de apoekoe, gelijk deze methode
van bakroe-uitdrijving genoemd werd, niets anders dan spiritualiën gebruiken mocht,
terwijl het hier als offer aan de geest gebezigd werd. De spelers wiesen de handen
met dram, alvorens bij het speeltuig plaats te nemen.
Nadat alles gereed was, vermaande Ta Agossóé niet luidruchtig te zingen, en
begon een soort rondedans om Lodrika, die nauwelijks krachten genoeg bezat om
met de gestrekte armen op het bankje steunend te blijven zitten. Onder begeleiding
van de apintidron, de kwakwabangi en de sakka's zong men:
Woi woi, mi na kantamasoe.
Na mi tapoe den de
Na tapoe dam.
Ik ben bakroe
Men vervolgt mij
Op de dam.

(Ik ben bakroe. Hier echter het bewoonde, de kantamasoe - het houtluizennest voor de bewoner gegeven. Woi is niets anders dan een uitroep.)
Dit lied werd in razernij in het eindeloze herhaald en ondanks de vermaningen van
Ta Agossóé, de apintidron woest met de handen gespeeld. Alle voorzichtigheid
verloor men uit het oog. Indien men maar niet al te driest met de bijgelovige praktijken
in het openbaar optrad, kon men zich van straffeloosheid verzekerd houden. De
slavernij toch bracht dit eigenaardige met zich mee, dat de slavenhouders tuk op
hun onbegrensde rechten de minste inbreuk op het doen en laten hunner slaven
als een eigendomsschennis beschouwden. Onverklaarbaar zijn anders de herhaalde
klachten, die in ‘Notulen van Gouverneur en Raden’ voorkomen en waarin telkens
op betere tucht onder de slaven wordt aangedrongen. De slaven begrepen dit dan
ook al te goed en leenden daarom aan de vaderlijke vermaningen, die hun bij
plakkaat of bij trommelslag op de hoeken der straten gegeven werden, al heel weinig
oor.
Lodrika, door zwakte uitgeput, dreigde in elkaar te vallen, doch Première schoot
te hulp en ondersteunde haar in de rug. Ta Agossóé nam de rode hoofddoek van
Lodrika's hoofd weg, opende een fles bier en goot de inhoud over haar uit als een
offer aan de bakroe. Een ogenblik hield men met spel, zang en dans op. Ta Agossóé
liet een fles dram aanrukken, goot in een kalebas een gedeelte daarvan, dat hij
heel behagelijk uitdronk, waarna hij 't overige aan de deelnemers uitdeelde. Ta
Agossóé ging nu vlak vóór Lodrika staan en bad met smekende stem: ‘Joe sie mi
de pai joe. Joe moe gowe! Joe no moe tan, jere! Mi de go pai joe, mi tata èn
masra. No trobi hem moro.’ (Ik geef je voldoening. Ge moet heengaan, hoor - het
slachtoffer verlaten. Ge moet niet blijven, hoor! Ik zal je verder nog voldoening
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schenken, mijn heer en meester. Doe haar geen leed meer.) En als om aan zijn
bede kracht bij te zetten, goot hij nogmaals de inhoud van een fles bier over haar
uit.
Een kalebas met wiwiriwatra werd door Première met de grootste zorg op het
hoofd gehouden. Dit water met kruiden gemengd, apoekoewiwiri, moest dienen
om de bakroe naar buiten te brengen, zo bij wijze van trekpleister! Op een teken
van Ta Agossóé begonnen de spelers wederom op de trom en de kwakwabangi
te slaan, terwijl hij voorzong en de anderen in koor herhaalden:
Tjahi mi hede,
Mi dada ba
Tjahi mama.

(Ik drijf je wel uit, doch neem geen bezit van mij.)
De dans werd wilder en woester ook tengevolge van het gebruikte geestrijke vocht.
Een ogenblik slechts hielden spel en dans op, als Ta Agossóé al dringender en
dringender de bakroe bezwoer zijn prooi te verlaten. Een tobbe met water en fijn
gewreven kruiden werd nu in de onmiddellijke nabijheid van Lodrika geplaatst en
Lodrika daarmede afgewassen, zodat het water van alle kanten afdroop. En weer
werd het lied ontelbare malen herhaald, met een korte onderbreking, waarvan
gebruik gemaakt werd om de dram eens duchtig aan te spreken. En als Ta Agossóé
wederom opstond om te dansen, begon hij een nieuw lied, dat hem tot razernij
scheen te voeren:
Mi de go feti,
Soema na man: meki a kom!
Akpoekoe de go na feti.
Ik ga ten strijde,
Die het durft bestaan; hij kome!
Apoekoe trekt op ten strijd.

Ta Agossóé sprong hierbij over het vuur en enkele malen zelfs in het vuur zonder
dat dit hem enig letsel scheen te veroorzaken, hetgeen de aanwezigen als een
overtuigend bewijs aanzagen, dat hij onder de invloed van zijn geest geraakt was.
Voor Lodrika staande, nam hij een mondvol dram, spoot dit langs haar heen en zei:
‘Mi sa gi joe san joe wanni.’ (Ik zal je geven al wat je wilt.) Rauwe eieren met
kruiden werden nu door hem en de andere deelnemers verorberd en dram
gedronken, terwijl onverpoosd de apintitrom en de kwakwabangi weerklonken.
Intussen was Lodrika 'n aanval van machteloosheid nabij. Trouwens die woeste
dans zou sterkere zenuwen dan de hare van streek hebben gebracht. Doch niets
vermocht hen tot bedaren te brengen. Integendeel. Hoe zwakker Lodrika zich nu
onder die kunstbewerking gevoelde, hetgeen terecht aan de inwerking van de
apoekoedans werd toegeschreven, des te zekerder bewijs meende men te bezitten
van de afnemende krachten van de geest. Derhalve vond men daarin ook een
aansporing 't spel voort te zetten, teneinde het gewenste doel te bereiken. Ten derde
male werd een fles bier over haar uitgestort, zodat de grond doorweekt was, terwijl
Ta Agossóé zijn beden steeds dringender herhaalde. Een grote tobbe met water
werd nog aangebracht, waarover dwars een prasara-sisibi. Ook dit water was met
kruiden gemengd. Ta Agossóé nam de bezem in de hand en op de maat van de
zang, die hij nu aanhief, begon hij Lodrika daarmede zachtjes over de schouders
te slaan, de bezem nu en dan in het water dopende, terwijl hij zong:
Basi foe obia,
Damna kaman, bre! bre!
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(De gebieder over alle tovermiddelen wordt hiermede ingeroepen om hulp te
verschaffen.)
De mannen en vrouwen begonnen wederom een dans rondom Lodrika, die door
Ta Agossóé steeds met slagen bedeeld werd. Nu en dan werden die zo hevig, dat
zij het uitgilde van pijn. Dit voerde aller geestdrift ten top, want die smartkreten gaven
hun het bewijs, dat de bakroe in het lichaam van Lodrika zich kermende heen en
weer wendde. De ogen draaiden haar in het hoofd, het zweet parelde op haar
aangezicht, zij rilde en beefde en scheen een onmacht nabij. Als Ta Agossóé dit
bemerkte, gaf hij een teken aan de spelers en de dansenden. Die dansten met een
ontembare woede en de spelers sloegen er op als moest alles scheuren en barsten,
totdat Lodrika met 'n luide gil achterover op de grond viel. Alles verstomde op dit
gezicht. Dadelijk legde Ta Agossóé wat kruit op een stuk papier op de grond in de
nabijheid van haar hoofd en deed dit ontploffen, terwijl hij tevreden mompelde: ‘Hij
is verdwenen, hij is heengegaan.’
Lodrika echter was aan een hevige zenuwaanval ten prooi: het schuim stond op
haar mond en als een slang wentelde zij zich op de grond, hevig schreeuwend en
gillend. Als zij wat tot bedaren was gekomen, werd zij door Première en met
medehulp van enige vrouwen van droge kleren voorzien en ter ruste gelegd. Roerloos
lag zij daar met wijd opengespalkte ogen. Ta Agossóé deed met zijn medehelpers
zich nog eens te goed aan de overgebleven dram, zodat zij tamelijk aangeschoten
het terrein verlieten.
Kwakoe, die in zielensmart het meisje had zien ineenstorten, begaf zich nu, toen
allen waren heengegaan, naar haar toe.
‘Kom nader, mijn beste’, zei Première hem vriendelijk. ‘Zij is er slecht aan toe.’
‘Ja, dat zie ik’, hernam Kwakoe meewarig. ‘Ik heb bovendien alles bijgewoond’...
‘Zo!’ onderbrak hem Première zonder de minste ontevredenheid. ‘Ik heb je toch
niet gezien.’
‘Ik stond van verre toe te kijken. Maar...’
‘Nu wat bedoel je?’ vroeg de oude.
‘Ik vrees, dat Ta Agossóé wel wat hard geslagen heeft: hij was half dronken.’
Première was eveneens deze mening toegedaan, doch zei slechts verschonend:
‘Dat is eenmaal de manier om de bakroe er uit te halen, mijn jongen. Wat wil je er
aan doen?’ Hij wist er niets op te antwoorden. Want al keurde hij die behandeling
ook af, of al hechtte hij er al heel weinig waarde aan, te meer wijl het hem had
toegeschenen, dat Ta Agossóé bij het springen in het vuur van enige zooltjes
voorzien was, niet ongelijk aan de kleur van zijn voeten, toch durfde hij niet voor
zijn gevoel uitkomen. Hoe dan ook: het schouwspel liet een zekere huivering en
vrees bij hem achter, waarvan hij zich niet wist te ontdoen en bracht hem het
onverschillige naar de lippen: ‘Wat heb ik er mee nodig!’
‘Wat! Heb je er niets mee nodig?’ vroeg Première langzaam en met enige
verbittering de klemtoon leggende op ieder woord. ‘Gaat het je dan niet aan of
Lodrika beter wordt of niet?’
‘Zo heb ik 't niet bedoeld, gangan’, haastte hij zich verschonend te zeggen. ‘Ik
bedoel slechts, dat als er toch uitgedreven moet worden, 't mij niet aangaat, hoe dit
geschiedt.’
‘Je had liever gezien, dat Lodrika die behandeling niet had ondergaan?’
‘Met verschoning zij gezegd: ja.’
‘H'm mijn kind’, ging Première als in gedachten verdiept voort, ‘je hebt misschien
gelijk. Maar wat moet je doen? Ningre-siki brengt dit nu eenmaal met zich mee.
Vraagt ge deze of gene raad: het blijft steeds hetzelfde. En dan: we hebben ook
onze inzichten uit ons land meegebracht?’... Kwakoe had plaats genomen op de
grond en zag met medelijdende blikken naar Lodrika, die gaandeweg in een onrustige
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slaap verviel. Lang bleef hij zo zitten zonder verder één woord te spreken, terwijl
Première nu en dan diepe zuchten loosde. Omdat Lodrika niet tot het bewustzijn
terugkeerde, stond Kwakoe eindelijk op en met een ‘Ik ga nu maar weer heen.
Navoen, gangan, beterschap met Lodrika!’ nam hij afscheid.
‘Navoen, mi pikien. Eeh! H'm! Vergeet ons niet hoor! En kom weer eens gauw
naar ons omzien, hoor!’ Première bleef nog lang waken, doch als Lodrika eindelijk
in slaap viel, legde zij zich ook ter ruste neder, totdat zij tegen de morgen door een
zacht gekreun van haar kleindochter gewekt werd. ‘Wat wil je mijn kind’, vroeg de
oude liefdevol.
‘Wat water’, gaf zij met verzwakte stem nauw hoorbaar te kennen. ‘Ik gevoel mij
uiterst zwak.’ Doch hoe dan ook: zij moest weer naar de woning van haar meesteres
vervoerd worden en dit wel, voordat het dag werd. Première ging dus enige slaven,
die in de andere hut zich te slapen gelegd hadden, roepen om haar in een hangmat
aan een stok op hun schouders naar haar woning terug te brengen. Als zij in haar
woning op de grond gelegd was, ging Première met de benen lang uitgestrekt naast
haar zitten. Al heel vroeg kwam mevrouw Bouman naar haar toestand en de
uitwerking der behandeling vragen. Première gaf zonder blikken of blozen te kennen,
dat zij zich wel zeer zwak gevoelde, doch overigens alles uitstekend geslaagd was.
Mevrouw Bouman meende echter, dat Lodrika verbazend achteruit ging en besloot
een geneesheer te roepen. ‘Je kunt toch de slaven zo maar niet laten sterven. Je
moet er toch wat aan doen’, meende zij.
In de voormiddag was Ta Agossóé eens naar de zieke komen omzien, daar de
kunstbewerking met het spel en de dans van de vorige avond geenszins als
afgelopen mocht worden beschouwd. Immers acht dagen lang moest hij haar nog
wassen met wiwiriwatra en 'r de behandeling doen ondergaan, poeloe na maka
genoemd. De restjes van de bakroe moesten er nog uit. Hoe zwak Lodrika ook
wezen mocht, toch moest zij zich nog onderwerpen aan een behandeling, die de
bakroe moest beletten weer bezit van haar te kunnen nemen. Met een mengsel
van kruit, cayennepeper, ningrekondre-pepre en anansiboeba, het geraamte van
de grote huisspinnen, werd zij ingewreven in talrijke op armen, benen en de rug
gemaakte insnijdingen. Kermende van pijn lag Lodrika daarneer als de hete
cayennepeper haar in de bloedende insnijdingen brandde. Ta Agossóé was nog
bezig haar in te wrijven, toen Première door een slavin gewaarschuwd werd, dat de
dokter gekomen was. Snel vloog Ta Agossóé heen, alles werd zo spoedig mogelijk
opgeruimd en schijnbaar kalm lag Lodrika op haar papaja, toen de dokter met haar
meesteres verscheen. Een vluchtig onderzoek deed hem de nog verse insnijdingen
aan de armen opmerken.
‘Wat is dat?’ vroeg hij.
Première antwoordde niets, maar mevrouw Bouman, een weinig geschrokken,
kwam wat naderbij en zei: ‘Wat bedoelt u, dokter?’
‘Drie insnijdingen hier op de armen.’
‘Ik weet waarlijk niet, vanwaar dit komt. Première’, vroeg zij deze, ‘waartoe die
insnijdingen?’
‘Ik had ze gemaakt om koppen te zetten’, antwoordde deze. De dokter begreep
echter genoeg en hield op met vragen te stellen, die toch niet naar waarheid
beantwoord werden, en verklaarde slechts na enig onderzoek: ‘Mevrouw, ik vrees
hier te laat te zijn gekomen, de patiënte is dodelijk zwak. Sedert wanneer is zij zo
ziek? Het moet al geruime tijd wezen.’
‘Heel juist weet ik het niet’, gaf mevrouw Bouman ten antwoord. ‘Maar zo lang is
het toch ook niet. In de laatste dagen echter is haar toestand zó verergerd, dat het
mijn aandacht trok en ik u liet roepen.’
‘'t Is weer een van die gevallen, waarin mijn hulp ingeroepen wordt, als het te laat
is’, bromde de geneesheer ontevreden. Hij haalde enige malen veelbetekenend de
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schouders op en schreef een kalmerend middel voor. ‘Volstrekte rust’, gebood hij,
‘versterkend voedsel, maar vooral moet iedere ontroering vermeden worden.’ Hij
ging heen om niet meer terug te komen. Want de volgende dag, toen hij zijn bezoek
wilde herhalen, werd hem te kennen gegeven, dat de zieke in een der particuliere
hospitalen, die hier en daar in de stad waren, ter verpleging was uitbesteed.
‘Als hij er toch niets meer aan kan doen’, had Première tegen haar meesteres
gezegd, ‘waarom zou zij hem dan nog verder bij de zieke toelaten?’ En was het
wonder, dat hij er niets van afwist! Wat kon hij, de blanke, ook weten van ningre-siki?
Ta Agossóé keerde intussen de volgende dag terug om zijn zenuwprikkelende
bewerkingen met kruit, cayennepeper enzovoort bij Lodrika voort te zetten.

Hoofdstuk XXI
Go na Ma Aiesa
Nauwelijks was Kwakoe, geheel onder de indruk van de hopeloze toestand met
een bedrukt hart, in zijn woning teruggekeerd of hij zag Ma Akoeba bij hem intreden.
‘Kwakoe’, begon zij, ‘misi was er zeer over ontstemd, dat gij weggegaan zijt
zonder haar voorkennis.’ Kwakoe antwoordde niets, daar hij niet voornemens was
aan Ma Akoeba de reden van zijn afwezigheid kenbaar te maken. ‘Ik ben dus’,
vervolgde zij, ‘bij de jongeheer gebleven, die naar je bleef vragen. Ik zou je echter
aanraden’, voegde zij er op vertrouwelijke toon aan toe, ‘daar niet meer heen te
gaan.’
‘Waarheen?’ vroeg hij ontevreden en kortaf.
‘Eh! Word maar niet boos op mij’, riep zij met gemaakte ontevredenheid. ‘Mi de
go diki liba. (Ik wil de rivier uitgraven.) Ik zie dat ik nutteloos werk doe. Maar als je
meent, dat je gangen onbespied zijn gebleven, vergis jij jezelve.’
‘Jij hebt niks met mij te maken’, beet hij haar toe.
‘Maar misi toch wel’, hernam Ma Akoeba sarrend. ‘Het ligt echter niet in mijn
bedoeling je bij misi aan te klagen’, ging zij voort. ‘Ik waarschuw je slechts uit
goedheid. Dadelijk echter wijs je mijn vermaning af en waarom?’ Zij zweeg. Kwakoe
begreep, dat het onverstandig van hem was haar nodeloos van zich af te stoten,
doch wist niets op de vraag te antwoorden. ‘Je behoeft je niet zo erg ongerust te
maken’, begon zij weer met gemaakte goedheid in de stem. ‘Toch zou ik je aanraden
niet meer naar 't huis van misi Bouman te gaan. Reeds eenmaal heeft misi je
daarvoor de stad uitgezonden. Maar zeg mij eens’, vroeg zij met gehuichelde
belangstelling, ‘hoe is 't nu met Lodrika?’
‘Zij is er heel slecht aan toe’, gaf Kwakoe ten antwoord, zich hiermee verradend.
‘En weten zij niet, wat haar scheelt?’ drong zij verder aan.
‘Wè’, zei hij, verdrietig reeds te ver gegaan te zijn, ‘a no ningre-siki? 't Is immers
een geest, die haar kwelt.’
‘En wordt er dan niets daartegen in het werk gesteld?’ vroeg zij zo onverschillig
mogelijk teneinde haar nieuwsgierigheid te verbergen.
‘Ik geloof 't wel’, zei hij, ongenegen haar verder in te lichten.
‘Ik meen vernomen te hebben, dat zij veel geld besteed hebben aan de wintiman,
(geestenbezweerders) doch dat het niets gebaat heeft. Ik weet 't niet, maar ik zou
denken, dat Ma Doeseesi haar beter zou kunnen helpen.’ Kwakoe keek haar aan.
Zijn verwondering ontging Ma Akoeba niet en sluw lachend voegde zij hem toe: ‘Je
verwondert je, dat ik het zo goed weet. H'm... Hoe het ook zij, geloof je niet, baja,
dat het mij ook leed doet haar zo kwijnende te weten als Caró... H'm... Maar dat zij
ook Ma Doeseesi niet er bij halen! Zij is de grootste bonoe van de stad. Maar wat
heb ik mij ook met andermans zaken in te laten... Ga maar spoedig naar de
jongeheer’, vermaande zij heengaande. Kwakoe begreep niets van Akoeba's
medelijden en belangstelling, maar zijn achterdocht werd slechts groter.
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Nauwelijks was zij in haar huisje verdwenen of Kwakoe sprong op en sloop stilletjes
naar Ma Akoeba's woning, drukte zijn oor tegen de wand der kamer en luisterde
met ingehouden adem. Hij wist maar al te wel, dat het in de aard zijner rasgenoten
ligt, alleen zijnde hardop ‘te denken’. Hij hoopte daarvan partij te kunnen trekken.
En hij vergiste zich niet, want Ma Akoeba zei: ‘Die jongen daar! H'm, hij zal nog
heel wat moeten ondervinden, voordat hij wijs wordt. Ze kunnen roepen wie ze
willen, baten zal het haar niet! Krabita frede koekroe. na koekroe a sa dede. (De
geit is bang voor de keuken, in de keuken zal zij toch de dood vinden.) Wat zij vreest,
dat zal de oorzaak van haar dood wezen...’ Kwakoe begreep alles niet, maar toch
wist hij genoeg om tot zekerheid te komen, dat haar medelijden met Lodrika
gehuicheld was. Hij maakte zich stilletjes uit de voeten en begaf zich naar de
slaapkamer van zijn jeugdige meester, waar hij de vrije loop aan zijn gedachten gaf.
Hoe dan ook: Ma Akoeba verlangde naar Lodrika's dood, dat stond vast en daarom
nam hij het besluit haar gangen te bespieden. Na enige tijd kwam zijn meesteres
terug en daar zij Kwakoe bij het knaapje aantrof, vergenoegde zij zich met in enige
woorden haar ontevredenheid over zijn afwezigheid uit te drukken.
De volgende dag zag Kwakoe Ma Akoeba 't huis verlaten. Hij volgde haar op enige
afstand en bemerkte dat zij de Grote Combéweg insloeg. Dit bracht hem op het
denkbeeld, dat zij Ta Agossóé ging bezoeken. Maar waarom drong zij gisterenavond
tot tweemaal zelfs er op aan, dat men zich tot Ma Doeseesi zou wenden? Ha! dacht
hij, zou zij Ta Agossóé gaan bewerken om... Maar neen, dan zou zij toch niet
aanraden om zich tot een ander te wenden. Een pijnlijke gedachte kwelde zijn geest.
Hij wilde zekerheid hebben en volgde haar. Uit vrees door haar gezien te worden,
als zij zich eens mocht omkeren, nam hij zijn weg door de trens, die naast de weg
liep. Ma Akoeba ging intussen haastig voort, terwijl zij nu en dan stilstond en een
blik achter haar wierp. Zij liep het brugje van de Sommelsdijckse kreek over. Voorbij
de eerste dwarsstraat zag Kwakoe haar 't erf van Ta Agossóé op gaan. Tevreden
over zijn ontdekking keerde hij naar huis en toen de avond gevallen was, spoedde
hij zich naar Lodrika, om Première met zijn bevinding in kennis te stellen. Ook
Première was van mening dat de zaken niet zuiver stonden met Ta Agossóé en zij
besloot dan ook geen verdere diensten van hem aan te nemen. In hetgeen bij het
bezoek van de geneesheer was voorgevallen, meende zij een geschikte aanleiding
gevonden te hebben om zich van hem te ontslaan onder het voorwendsel, dat haar
misi zeer verstoord was geweest over de bijgelovige praktijken, die men Lodrika
deed ondergaan. Première verweet zich haar toevlucht tot Ta Agossóé genomen
te hebben.
‘Maar, Kwakoe’, vroeg zij plotseling, ‘waar is Minerva tegenwoordig, dat ik haar
bijna nooit meer bij ons zie?’
‘Wie bedoel je, gangan?’
‘Wel, Minerva, die voor enige maanden boodschappen voor je aan Lodrika
overbracht.’
‘Ik heb nooit iemand, die Minerva heet, naar Lodrika gestuurd’, zei hij beslist.
‘Bedenk je eens goed, mijn kind’, hervatte Première. ‘Het was in de dagen voordat
je naar plantage gezonden werd en je niet lopen kon.’
‘Gangan, nooit heb ik iemand met boodschappen hierheen gezonden.’
‘Ke, mi Masra, (Ach, Hemel) dan heeft dat meisje ons bedrogen!’ riep Première
uit. ‘En zij was 't ook, die mij naar Ta Agossóé verwezen heeft’, ging zij nadenkend
voort, ‘maar waarom deed zij dat?’...
‘Gangan’, hernam Kwakoe, er gaat mij een licht op: niet één maar twee personen
dien ik nu in het oog te houden. Laat hun echter niet bemerken dat ge iets weet.’
‘Ach, had ik Ma Doeseesi maar steeds om hulp gevraagd’, zei Première met innig
zelfverwijt.
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‘Ma Doeseesi!’ riep Kwakoe uit. ‘En Ma Akoeba heeft mij weer aangeraden haar
hulp te vragen.’
‘Is dat zo?’ vroeg Première verwonderd. ‘Zou zij ons naar haar verwijzen, omdat
deze weet, dat wij de hulp van Ta Agossóé hebben ingeroepen en zij dus op ons
verstoord is?’... Eindelijk vormde Première het besluit om zelf naar Ma Doeseesi
te gaan en haar tussenkomst af te smeken. Zij drong er echter bij Kwakoe op aan
Ma Akoeba nauwkeurig te bespieden en haar van alles op de hoogte te houden.
Doch hoe deze ook onderzocht, niets kon hij bespeuren dat zijn argwaan kon
opwekken en hij vernam slechts, dat Ta Agossóé haar de raad had gegeven aan
de mamadjo (moeder van het water) een offer te brengen tot herstel van het
sukkelende knaapje.
Mevrouw Van Balen meende, ofschoon zij het ‘wel wat gek’ vond offergaven aan
de rivier te brengen, dat er toch niet veel tegen was: baatte 't niet, schaden deed 't
toch ook niet. Ma Akoeba kreeg voldoende geld waarvoor zij bier en likeur kocht,
waarbij andere gaven als een paar zilveren lepeltjes en zelfs een stoel gevoegd
werden.
Toen het water gevallen was, bracht Ta Agossóé des nachts alles met zijn korjaal
naar de rivier achter het fort Zeelandia en legde de gaven op de oever ter hoogte
van de kleine draaikolken, die er gevonden worden.
Met kloppend hart ging Première toch zelf met twee flessen bier, een fles likeur en
enig geld naar de woning van Ma Doeseesi. Deze zat in haar huisje, toen Première
na water voor zich uit op de grond gesprenkeld te hebben, zich met een ‘odi mama’
aanmeldde.
‘Odi, mi 'sa’, klonk het van haar lippen.
‘Ik ben bij mama gekomen’, hernam Première het bakje met inhoud van het hoofd
op de arm nemend.
Ma Doeseesi lichtte even het doekje op dat het bakje bedekte en zei blijkbaar
tevreden: ‘Kom toch binnen, wat blijf je daar buiten staan.’ Als Première binnen op
de grond plaats genomen had, begon zij het lijden van Lodrika in de levendigste
kleuren aan Ma Doeseesi af te schilderen. Toen Première haar tenslotte smeekte
om redding, bleef zij enige tijd het antwoord schuldig. Première, die dit als een
stilzwijgende weigering beschouwde, wierp zich aan haar voeten neder en deze
met tranen in de ogen omhelzend, bezwoer zij de bonoe haar niet te verstoten.
Eindelijk gaf deze haar antwoord: ‘Geloof je’, vroeg zij met beraden sluwheid, ‘dat
het gemakkelijk is, wat je daar vraagt. Denk je wellicht, dat ik niet weet, dat Ta
Agossóé...’
‘Eeh!’ kreet Première ontsteld uit. ‘Wees niet boos op mij’, en ze weende hete
tranen.
‘Ik wist, dat Ta Agossóé er niets aan kon doen’, ging de bonoe onverschillig
voort, ‘maar nu ondervindt gij het zelf.’
‘Och, wees niet zo kwaad op ons’, herhaalde Première, ‘ik zal nu alles doen, wat
je ons wilt gebieden.’
‘Wat moet ik doen?’ zei Ma Doeseesi als was zij bewogen. ‘Je jaren en je tranen
moeten wel indruk op mij maken’...
‘Dank, hartelijk dank’, riep Première hoopvol uit, de voeten van de bonoe
omhelzende en hartelijk schuddende.
‘Luister eerst toe, voordat je mij bedankt’, onderbrak haar de bonoe.
‘Ik luister al’, gaf haar Première ten antwoord, wier tranenvloed dadelijk stop gezet
werd.
‘Er moet een groot schitterend feest ter ere van de geest, die Lodrika kwelt,
gegeven worden. Wi moe go na Ma Aiesa. (Deze was een van de geijkte termen
voor de behandeling van de ziekte onder de kankantrieboom.) We moeten onze
toevlucht nemen tot Ma Aiesa. (een der geesten, die de kankantrieboom gezegd
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werd te bewonen) Zolang dat niet geschied is, mag jij niet verwachten, dat hij haar
verlaat. En om beter op de geest te kunnen inwerken, moet Lodrika daarbij
tegenwoordig zijn.’
‘Lodrika? Eeh, mijn beste, zij kan zich bijna niet meer bewegen’, zei Première
droevig.
‘Zij moet er bij tegenwoordig wezen’, klonk het onverbiddelijk. ‘Als zij er niet heen
kan lopen, moet zij maar gedragen worden. En om je 't nu eens te zeggen’, voer
Ma Doeseesi voort, ‘tevergeefs zal uw misi beterschap kunnen verwachten, als zij
niet eens royaal voor de dag komt. H'm’, vervolgde zij ontevreden, ‘Lodrika, de
gunstelinge van mevrouw Bouman, die zelf geen kind heeft, aan wie zij haar
rijkdommen zal nalaten. Zal zij beter kunnen worden met de zuinige uitgaven voor
haar herstel besteed? Het was beter en maar niet mede te beginnen!’
‘Spreek zo niet, mijn beste mama’, begon Première wederom, ‘geloof mij, nu
zullen wij alles doen, wat ge ons bevelen zult.’
‘Heeft je misi 't aldus bepaald?’ vroeg de bonoe.
‘Ja’, loog haar Première voor, ‘zij heeft mij zelfs hierheen gezonden om je raad
te vragen.’
‘Welnu, luister dan goed toe’, hervatte de bonoe geheel tevreden gesteld. ‘De
geest zal niet uit het lichaam van Lodrika gaan, vooraleer zij onder een
kankantrieboom gebracht en aldaar een groot feest ter ere van de geest gegeven
is. Dat is duidelijk aan alles wat jelui tevergeefs voor haar herstel in het werk hebben
gesteld. Den moe pai hem boen. (Grote offers dienen aan hem te worden gebracht.)
Want daar uw misi rijk is, begeert hij natuurlijk veel meer van haar dan van anderen.’
En in allerlei bijzonderheden afdalend gaf zij haar voorschriften die de kosten van
het feest heel hoog opdreven. Première dorst intussen niets daartegen in te brengen
en wijl zij op alles ja en amen zei, gaf dit de bonoe aanleiding om alles te eisen,
wat zij slechts bedenken kon. ‘En velen moeten aan het feest deelnemen’, besloot
zij ten slotte.
‘En wanneer zal dit kunnen plaats vinden?’ vroeg Première na aandachtig te
hebben toegeluisterd.
‘Wanneer je maar wilt of klaar zijt’, gaf haar de bonoe ten antwoord. ‘Maar laat 't
liefst op een zondag plaats vinden, dan hebben we meer mensen.’
‘Dus deze komende zondag zou 't kunnen geschieden?’
‘Ja, dat zal 't beste wezen’, zei Ma Doeseesi. ‘Het is beter niet te lang te wachten.
Maar hoe dan ook: zorg ervoor, dat het feest ditmaal groots zij. Ik zal van mijn kant
alles doen, wat mogelijk is om het te doen slagen en daarom ook zelf voor de spelers
zorgen. Niet later dan zeven uur 's morgens moet de zieke op Kau-knie wezen.’
Première ging heen met een verlicht gemoed, omdat haar bemoeiingen bij Ma
Doeseesi met zulk een goede uitslag waren bekroond. Een enkele gedachte dreigde
haar vreugde te storen: deze was de kwestie van het geld. Zij rekende echter op
de liefde van haar meesteres voor Lodrika.
Mevrouw Bouman, aan wie Première verslag van haar bezoek gaf, vond de kosten
wel wat hoog, doch had geen bezwaar het benodigde geld te geven. Première zette
zich dadelijk aan het werk, teneinde alles voor de komende zondag in gereedheid
te hebben. Een veertiental kippen werd gekocht met een grote hoeveelheid zoutvlees.
Want alhoewel bij de feestelijkheden der slaven een varken nooit ontbrak, dat
geslacht en gegeten werd, mocht nochtans nooit spek of wat dan ook van het varken
afkomstig bij de maaltijden onder de kankantrieboom gebruikt worden. Evenmin
mocht bij deze gelegenheid likeur, dram of andere sterke drank behalve voor de
spelers verstrekt worden en alle offergaven voor de boom moesten zonder zout zijn
toebereid. Derhalve werd van alles, wat ten gebruike der feestvierenden onder de
boom gebracht werd, een zeker gedeelte zonder zout, al het overige echter met
zout gereed gemaakt. Behalve het bier, dat met water en suiker vermengd werd
genoten, werden nog verschillende dranken toebereid, waarvan het gebruik, ja zelfs
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de naam geheel is verloren gegaan. Vooreerst mieeuw mieeuw-watra, een drank
van rijst gemaakt, die men gedurende één nacht in een goed afgesloten ketel met
kokend water liet staan, zodat de rijst half gekookt was. Deze werd daarna in de
zon te drogen gelegd, gemalen, of beter gezegd, met een krepi ston fijn gemaakt
en met water en veel suiker of ook wel likker vermengd, ongekookt gedronken.
Geroosterde mais, fijn gestampt en dikwijls nog gezeefd en onder de naam van
azogri bekend, werd met water aangelengd en met bijvoeging van veel suiker
gebruikt. Ook maismeel, in bananenbladen gewikkeld en daarna gekookt, akanza,
werd eveneens fijn gemaakt en met water en suiker gedronken. Eindelijk had men
soewa-watra, dat is geroosterde mais, die in de zon gedroogd, stuk gestoken en
ongezeefd op heet water getrokken werd en met toevoeging van suiker of likker
genoten. Wat het voedsel betreft, behalve brood, boter, kaas en zoutvlees, werden
nog verschillende gerechten bereid, bestaande uit rijst met ningrekondre-peesi,
(bonen) tomtom met okro blafoe, atoetoe, gongotee-tomtom en al naar het tijd
van het jaar was: cassave, njams, tayers, enzovoort.
In grote korven werden op de bepaalde zondagmorgen al de opgesomde gerechten
en dranken, die de zaterdag tevoren waren gemaakt, naar de plaats van bijeenkomst
gebracht. Ongeveer ter plaatse, waar thans de St. Bonifacius kerk staat, vond men
weleer een door het omringend struikgewas aan het oog onttrokken, tachtig voet
hoge kankantrieboom. Op enige afstand van de stam van de boom was alles netjes
schoon gemaakt en zorgvuldig onderhouden. Hier was de vergaderplaats van hen,
die onder leiding van Ma Doeseesi, hun afgodische danspartijen hielden. Een smal
en nauwelijks merkbaar voetpad leidde van het Wanicapad er heen. Steeds vond
men daar tussen de wortels van de woudreus, die hoog van de grond uitstaken en
holen vormden, allerlei offergaven in de vorm van flessen bier, akanza's op een
schotel met enige geldstukken. Kommetjes met eieren en krijt, stukjes wit katoen
ineengerold of aan een stokje in de grond gestoken opgehangen, waren de zichtbare
tekenen, hoezeer deze boom bij de slavenbevolking in ere stond. Daags te voren
had Ma Doeseesi de grond onder de boom van alle onkruid doen zuiveren en netjes
doen aanvegen en twee kleine hutten van ruwe takken opgeslagen en met
palmbladeren bedekt, die in het nabijgelegen struikgewas als verscholen lagen.
Eén daarvan moest dienen om de meegebrachte spijzen en dranken op te nemen,
terwijl de andere tot haar persoonlijk gebruik diende.
De vorige dag was Lodrika op een ezelskar naar een woning gebracht in de
nabijheid van de savanne, daar het rijden op zondag verboden was. 's Morgens
vroeg werd zij weer op de kar gelegd en door een paar slaven naar de aangewezen
plaats gevoerd, waar Première, die haar vergezeld had, de komst der overigen
afwachtte. Het duurde ook niet lang of voor en na kwamen vrouwen met grote korven
op het hoofd, waarin zij haar feestkleren geborgen hadden. Onder hen bemerken
wij Kwakoe, die onder een of ander voorwendsel van zijn meesteres voor die zondag
vrijaf bekomen heeft.
Weldra was dan ook het gezelschap tot een dertigtal personen aangegroeid. De
slavinnen, die meer bepaaldelijk aan de dans zouden deelnemen, gingen het bos
in, om haar wintikrosi, (de kleren die bij de afgodische danspartijen gedragen
werden) aan te doen. Ook de overigen gingen zich in haar beste klederen steken.
Als Ma Doeseesi aangekomen was, liet zij enige stukken nieuw wit katoen op de
grond uitspreiden en werd Lodrika daarop bij de kankantrieboom nedergelegd. Nu
ging Ma Doeseesi met behulp van enige anderen in haar hut zich aankleden. Zij
droeg een morisikoto, een korte rok van het loof van de mauritiuspalm, die als
pantje om haar middel vastgebonden werd. Daarbij had zij een jakje aan van rode
katoen met grote blauwe bloemen bedrukt, waarvan het benedengedeelte met kleine
schelletjes bezet was; de hoofddoek was van dezelfde kleur als het jakje. Om de
hals droeg zij een dubbel snoer koralen, welke van de rechterschouder tot op de
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linkerheup afhingen, en als het onderscheidingskenmerk der bonoe's gedragen.
Hij bestond uit oengjee, gongosaman no habi bangi, pipa tiki en see krala. Deze
laatste waren langwerpig rond, facetvormig geslepen ter grootte van een vingerlid.
Dit alles was tot een dubbele streng aan elkaar geregen, die in katoenen kwastjes
eindigde. Banden van wit katoen van kwastjes voorzien (seepoe) waren onder de
knieën en om de enkels gewonden, en de polsen eveneens met enige rijen grote
koralen versierd. Zij hield bovendien tot teken van haar bonoewaardigheid een drie
à vier voet lange stok in de hand met een krom handvat, waaraan bij de greep de
staart van een tamanoewa (een grote soort miereneter, Myrmecophagidae) was
gebonden en verder met witte kwastjes, papamoni en see krala versierd was en
waaraan een achttal korte ronde stokjes afhingen. Die staf heette awidja.
Om het blote bovenlijf hing een grote doek die op de rug toegeknoopt met de
punten van voren over de rokken afhing. De hoofddoek was van dezelfde kleur als
de rok. Aan de hals, onder de knieën, aan de polsen en om de enkels droegen zij
snoeren van dikke gele koralen, fowloe fatoe geheten, en ook krorin, grote lichte
gele koralen met zestien facetten. En allen hadden zich zoals de bonoe de oogleden
en het aangezicht met pimba bestreken. Ook het benedengedeelte van de stok der
bonoe was daarmede gewit.
De overige vrouwen, die meer de rol van toeschouwers vervulden en die het koor
vormden, waren in dezelfde klederdracht als die wij bij de beschrijving van de
Doe-partij leerden kennen. Enkelen droegen haute nouveauté, donkerblauwe linnen
(maka) rokken met sierlijke bewerkte opschriften van rood en wit katoenen draad.
Op enige afstand van de boom hadden de spelers plaats genomen met hun
trommels, te weten een adjida (de echte afgoderijtrom) die met een akatiki (een
stok met een haakje) geslagen werd, en een kleinere soort poedja. De vrouwen
hadden sakka's in de handen.
Ma Doeseesi trad eindelijk op en wikkelde met behulp van enige vrouwen om de
boomstam en wortels een stuk katoen van wel twintig el lengte. Daarna nam zij een
nieuwe kalebas, waarin zij de inhoud van een fles bier uitgoot, en plengde die bij
de boom als offer aan de geest, die geacht werd in de boom zijn verblijf te houden.
Ondertussen sprak zij de geest aan: ‘Joe sie mi kom foe pai joe, jere, joe moe
helpi mi. Mi no kom foe ogri. Mi no kom kiri soema. Teki foe joe hedi mi kom.
Joe sie foe sanhede mi kom. No libi, ooh!’ (Zie, wij zijn gekomen om je voldoening
te schenken. Ge moet ons helpen. Ik ben niet met kwade bedoeling hierheen
gekomen. Ik heb niemand vermoord. Neem de gave aan. Om uwentwille zijn wij
hier bijeengekomen. Gij ziet, waarom wij hier zijn. Verlaat ons niet!) Nadat dit onder
aller belangstellende blikken verricht was, nam Ma Doeseesi haar staf in de hand
en nam plaats op een bank. Nu begonnen de spelers op de trommels te slaan, en
terwijl de overigen de sakka's schudden, hief zij aan:
Jere, jere, mama Leeba.
Jere, jere, sanni moro wi.
Kom helpi wi.

Dit lied werd in koor herhaald, terwijl de vrouwen om een boom begonnen te dansen
op een wijze die niet veel verschilde van gewone dansen. Nadat dit lied ontelbare
malen herhaald was en de animo er al goed in gekomen was, stemde Ma Doeseesi
een ander aan:
San joe kali Afodoe?
Sa joe kali Ta Loko?
Ta Loko senni joe pikien kom helpi mi.
Wat roept ge Afodoe aan?
Wat roept ge Vader Loko?
Vader Loko, zend uw kinderen uit ons ter hulpe.
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(De zin wordt duidelijk als men weet, dat Afodoe en Loko, tot de hogere geesten
behorende, slechts te gebieden hebben om de mindere geesten, hier kinderen
genoemd, tot hulp van aanroependen te doen snellen.)
Als bezeten zwierde een der danseressen in het rond. Eindelijk bleef zij roerloos
staan, de armen stijf langs het lichaam gestrekt, terwijl haar ogen woest in het hoofd
rolden en het schuim haar op de mond stond. Zang en spel verstomden. Enige
ogenblikken bleef zij aldus staan, waarna zij over het gehele lichaam begon te
beven. Zij wendde en keerde zich in allerlei bochten, terwijl het zweet haar op het
aangezicht parelde. Plotseling viel zij met een plof op de grond, even snel echter
weer opgericht door de anderen, die haar beweging volgden, omdat zij geacht werd
onder de invloed van haar winti (geest) te verkeren. Eindelijk barstte zij uit in enkel
onverstaanbare mondgeluiden, die nochtans door Ma Doeseesi verstaan werden,
zoals zij tenminste voorgaf. ‘Gauw’, riep zij, ‘gauw het bos in en zoek wat isri-wiwiri.’
(ijzerkruid) Na enige tijd kwam de uitgezondene terug. De bladeren van het ijzerkruid
werden door Ma Doeseesi tussen de vingers stuk gewreven en met water vermengd
aan Lodrika te drinken gegeven. Nu immers had de geest die naar men meende
zich van de persoon der danseres had meester gemaakt, zelf het geneesmiddel
aangewezen, dat Lodrika herstel zou aanbrengen. Deze lag daar uitgeput neder en
het hels lawaai kon niet anders dan haar verzwakte zenuwen nog heviger aangrijpen.
Maar omdat men de oorzaak van haar lijden niet zocht in de fysieke toestand van
haar lichaam, maar alleen aan de inwerking van een kwellende geest toeschreef,
sloeg men al heel weinig acht op haar zwakte. Meer nog. Hoe zwakker zij werd,
des te eerder, meende men, zou het lichaam aan de heilloze invloed van de kwade
geest ontrukt worden. Nauwelijks had Lodrika het vocht gedronken of Ma Doeseesi
hief haar staf, die zij in de hand hield, in de hoogte, om het spel weer een aanvang
te doen nemen. Maar de spelers waren niet tevreden.
‘De trommen hebben geen klank meer’, riepen zij haar toe. ‘Ze moeten drinken
hebben.’
‘Moeten jelui drinken?’ vroeg Ma Doeseesi ontevreden. ‘Gauw dan maar.’ Aan
allen werd een weinig dram gegeven, waarvan een klein gedeelte achter tegen het
trommelvel geworpen werd. De overigen kregen ook dorst en, hoe dan ook, men
moest ieder eerst tevreden stellen. Er werd bier, mieeuw mieeuw-watra,
soewa-watra en azogri-watra naar ieders verlangen rondgeschonken.
Ternauwernood had men zich wat verfrist of Ma Doeseesi gaf het teken; op een
wilde woeste wijze werd nu gezongen:
Afodoe dede!
Ma a de!

(Men zou zo gaan menen, dat Afodoe dood was, maar hij is er nog.)
Dit gezang werd gezongen om de macht van de geest, die in de boom woonde, te
verheerlijken. En al wilder werd de dans toen 'n danseres wederom onder de invloed
van haar geest geraakte en een nieuw geneesmiddel aan de hand deed. Daar
niemand haar verstond, trad Ma Doeseesi nader en nadat zij enige ogenblikken
nauwlettend toegeluisterd had, gaf zij bevel wat anijskruid uit het bos te halen, dat
aan Lodrika met water gemengd te drinken werd gereikt. Met heel veel moeite
gelukte het haar het vocht door te slikken; want zij mocht het haar door de geest
aangegeven geneesmiddel niet van de hand wijzen. Kort daarop echter voelde
Lodrika zich onwel en door Première geholpen richtte zij zich op en spuwde alles
weer uit. De ruwe bladeren, die zij met water ingenomen had, waren onverteerbaar
voor haar verzwakte maag. Ma Doeseesi beschouwde dit echter als een teken, dat
de geest onwillig was onder de invloed te komen. Zij wist er echter wel raad op.
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Nauwelijks was de algemene ontroering voorbij - immers het heil aanbrengend
middel was verwijderd! - of het gezang werd hervat:
Ta Loko, senni joe pikien go na wakka.
Den de! Den sa opo joe!
Vader Loko, zend uw kinderen er op uit.
Zij zijn er immers wel! Zij zullen uw naam verheerlijken!
(door genezing aan te brengen)

De dans werd onstuimiger, nu Ma Doeseesi er zelf een ogenblik aan deelnam. Met
haar staf in de hoogte geheven zwierde zij in het rond met een vlugheid, die men
haar in gewone omstandigheden beslist zou ontzegd hebben. Doch niet lang duurde
dit, want het streed met haar waardigheid van bonoe aan de dans deel te nemen.
Dit geschiedde wel in een afgesloten ruimte met de andere bonoe's, maar niet in
de tegenwoordigheid van de niet-ingewijden. Zij had nochtans de geestdrift van
haar danseressen ten top willen voeren door enige ogenblikken aan de dans deel
te nemen. Het duurde niet lang of een der danseressen kwam onder de invloed van
haar geest, waaraan zij met de bekende lichaamsbewegingen en verschijnselen
uiting gaf. Het scheen of haar de keel werd toegenepen, want rochelend sprak zij
enige woorden, terwijl het schuim op de mond stond. Ma Doeseesi ging naar haar
toe en met de hand aan de oorschelp luisterde zij met aandacht onder de diepste
stilte der overigen naar het onverstaanbaar keelgeluid. ‘Ik begrijp 't al’, zei zij opeens,
en gaf aan haar helpsters bevel wat afodoe-wiwiri ('n langwerpig, lichtgroen kruidje
ter lengte van een hand) in het bos te plukken. Van dit aangenaam riekend kruid
werd een bad gemaakt. Ook het mos van de stam werd met water vermengd. Lodrika
werd nu met uitzondering van haar paantje van haar kleren ontdaan en Ma Doeseesi
wies haar, door Première geholpen, met het wiwiriwatra.
Terwijl de bonoe dit gewichtig werk, dat door niemand dan door haar kon worden
verricht, deed, vroeg zij op smekende toon aan de geest, het lichaam van Lodrika
te verlaten: ‘Joe sie: wi de pai joe. Wi gi joe san joe wanni. No mandi, mi tata,
no mandi, jere. Komopo en helpi wi.’ (Zoals je ziet, geven wij u de verschuldigde
hulde. Wij geven u alles wat ge verlangt. Wees niet boos, hoor. Verlaat haar en kom
ons te hulp.) Het ‘word niet boos’ had meer betrekking op haar zelf dan op de zieke.
Met de geesten toch valt niet te spotten. Zij mochten eens revanche op de bonoe
nemen! Nadat Lodrika gewassen was, werd zij van droge klederen voorzien en
geheel uitgeput op de grond gelegd. Het was inmiddels al laat geworden en het
middagschot viel. Hiermee was het teken voor de rust gegeven. Ongedwongen ging
men nu hier en daar zitten, en onder algemeen gepraat werd het meegebrachte
voedsel aan de feestvierenden in grote kommen rondgediend. Eenieder werd eerst
gevraagd, wat men verlangde. Er was immers genoeg om ieders smaak en verlangen
tevreden te stellen. De nieuwsgierigen, die steeds aanwezig waren, ontvingen hun
aandeel in hetgeen overgebleven was.
Voordat echter iemand iets genuttigd had, bracht men dat gedeelte van de spijzen,
dat zonder zout was toebereid, aan Ma Doeseesi. Zij ging er mee naar de boom
en zette alles tussen de wortels neder als een offer aan de geest, die zij uitnodigde
het aangebodene te gebruiken en de zieke goedgunstig de afgesmeekte redding
te schenken. Hierna zetten zich allen aan de maaltijd en mevrouw Bouman werd
uitbundig geprezen om haar vrijgevigheid.
‘Eh, mi sisa’, riep er een, ‘noem haar naam maar niet.’
‘Ik bedoelde het niet kwaad’, verontschuldigde zich de aangesprokene.
‘Dat weet ik’, hernam de eerste. ‘Maar ge kent de aard van onze meesteressen:
zij worden niet gaarne in deze dingen gehaald.’
‘Daar heb je gelijk in’, beaamde de andere, terwijl ze haar hagelwitte tanden op
een zacht beentje van zoutvlees zette om er slurpend het ‘merg’ uit te halen.
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‘Hoe dan ook’, mengde zich een derde in het gesprek, ‘we moeten haar
vrijgevigheid roemen. Mijn misi zou zich er niet voor hebben laten vinden. Zij en
haar man denken er slechts aan geld te verzamelen om naar Bakrakondre (Holland)
te gaan.’
‘Is je meester zo schraapachtig?’ vroeg haar Première. ‘En hij is nog wel
granmasra (administrateur) van twaalf plantages.’
‘Wè’, beaamde zij, ‘maar toch gaat hij telkens als de pont in de stad komt naar
de Waterkant, om alles na te zien en te onderzoeken of, behalve de bananen en
kippen, die de directeurs hem geregeld toezenden, door de slaven niets van de
plantage aangevoerd wordt om het te verkopen.’
‘Au!’ kreet Première. ‘De blanken zuigen ons nog het bloed uit het lichaam, want
ons zweet schijnt hun niet genoeg te zijn. H'm.’
‘Laatst’, ging de andere voort, ‘heeft hij een slaaf in het binnenfort laten afranselen,
omdat hij een paar kippen in de stad gebracht had zonder bewijs van de directeur.’
‘Zo is het dan ook onmogelijk wat te verdienen’, zei Première. ‘Vroeger verdienden
wij nog al eens iets met het kopen en verkopen van hetgeen er van de plantages
werd aangebracht. Nu is er bijna geen gelegenheid meer om aan geld te komen.’
Zo ging het nog enige tijd door, toen Kwakoe naderbij kwam en Lodrika vroeg hoe
't haar ging. Deze antwoordde nauwelijks, daar zij van uitputting bijna niet spreken
kon.
‘Blijf je de hele dag bij ons?’ vroeg Première.
‘Ja, gangan’, antwoordde hij, ‘ik heb van mijn misi verlof gekregen.’
‘Om hier te komen?’ viel Première hem verrast in de rede.
‘Dat wel niet. Zij weet niet, dat ik hierheen gekomen ben.’
‘Maar Ma Akoeba zal 't wel te weten komen’, zei Première.
‘Zeg dat niet, gangan’, meende Kwakoe. ‘Maar men kan niet alles zeggen, wat
men denkt en toch...’ Hij hield plotseling op met de kin naar Lodrika wijzend om tot
voorzichtigheid aan te manen.
‘Wil je niet wat eten?’ vroeg haar Première.
‘Ik kan niet’, klaagde zij. ‘Ik heb ook geen honger.’
‘Ach, mijn kind’, bad haar grootmoeder. ‘Je moet toch wat gebruiken. Sinds
vanmorgen heb je niets gebruikt. Kom, probeer eens’, drong zij aan. Zij verzocht
Kwakoe haar wat van de grond te beuren. ‘Niets eten is reeds half dood zijn’, zei
zij. Met heel veel moeite gelukte 't Première haar wat soep te laten drinken en als
zij daarna volstrekt weigerde iets meer te gebruiken, iet zij lusteloos af zeggende:
‘Ke, mi masra! 't Is een getob met haar! M'm. Men moet al zowat ondervinden in
zijn leven! Au!’
Kwakoe wilde haar weer op de grond leggen, doch liet haar bijna verschrikt vallen,
want als instinctmatig de blik opheffende, ontmoetten zijn ogen de blik van Ma
Akoeba, die hem als twee kolen vuur van uit het bos tegenblonken. Bekend met
de gebruiken van haar rasgenoten wist zij, dat onder de rusttijd de opmerkzaamheid
der uitgestelde wachters zou verminderen, daar zij bij de maaltijd zouden
tegenwoordig wezen. Daarvan gebruik makend was zij ongemerkt tot bij de plaats
der bijeenkomst doorgedrongen. Haar ogen waren voor Kwakoe als die van een
tijger, die zijn prooi beloert en oefenden een verlammende invloed op hem uit. Hij
was nog niet van zijn ontroering bekomen, toen hij bemerkte, dat zij verdwenen
was.
Première had Kwakoe's ontroering opgemerkt: ‘Wat is er?’
‘Och, niets’, antwoordde hij onverschillig. ‘Ik zag Ma Akoeba ginder in het
struikgewas mij beloeren.’
‘Ma Akoeba’, gilde Lodrika angstig uit en wentelde zich verschrikt op de grond.
‘Ma Akoeba!’ riep Première verontwaardigd uit. ‘Is Ma Akoeba hier geweest?
Primo!’ riep zij tot een jonge slaaf, ‘ga eens gauw kijken of Ma Akoeba ons nog
beloert. Wat heeft zij hier te maken’, ging zij toornig voort, toen de overigen op haar
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geschreeuw naderbij kwamen. ‘Ziet ge wel, dat ik gelijk had, toen ik alles wat Lodrika
overkwam, aan haar toeschreef.’
‘Je hebt gelijk, gangan’, meenden allen. ‘Ma Akoeba is niet te vertrouwen.’ De
oude schudde bedenkelijk het hoofd, wierp een lange, droeve blik op Lodrika en
zuchtte. Ma Doeseesi had dit met grote wrevel gadegeslagen, daar zij het vertrouwen
in haar bezweringen hevig geschokt zag. Zij ging op Première toe en zei luchtig:
‘Treft u dat zo bijzonder, mi sisa, dat Ma Akoeba hier gekomen is? Ha, 't is toch
gelukt’, riep zij triomfantelijk uit. ‘Wisi moro wisi! De ene macht is groter dan de
andere.’ Allen zagen haar verwonderd aan. ‘Het gaat zoals het wezen moet’, voer
zij voort. ‘Mijn geest is krachtiger dan de hare. Daarom wordt zij door hem
voortgedreven hier te komen.’ Première's gelaat verhelderde zich, hetgeen haar
een ongunstig teken was voorgekomen, gaf juist bemoediging en hoop. Ma Doeseesi
had haar doel bereikt en behendig gebruik makend van aller verbeterde stemming
gaf zij het sein om spel en dans te hernieuwen. De spelers lieten enige doffe slagen
op de trommels horen en men begon opnieuw te zingen:
Ta Loko, joe taki joe man,
Ma joe dede!

(Vader Loko, men had beweerd, dat gij machtig zijt. Maar gij zijt machteloos dood.)
Men had een goede keuze gedaan, want deze uitdaging aan de geest werd met de
grootste geestdrift uitgeschreeuwd. Geen wonder, dat weldra een danseres onder
de invloed geraakte van de getarte geest. Ditmaal was het zelfs voor Ma Doeseesi
niet zo gemakkelijk uit de gillen de wil van de geest op te maken. Na enige tijd scherp
geluisterd te hebben, riep zij: ‘Gauw het bos in en haal wat adangra-wiwiri.’ Men
voldeed aan haar bevel en bracht haar weldra een bosje van dat kruid. Zij maakte
nu een mengsel met dram. Dan nam zij haar staf en besproeide, terwijl hetzelfde
lied herhaald werd, Lodrika met dat vocht, door het bovengedeelte van haar staf
(de staart van de tamanoewa) in het vocht te dopen. Opeens gaf Lodrika een
vreselijke gil, doch Ma Doeseesi beval de spelers door te gaan. Een druppel van
het bijtend vocht was het meisje in de ogen gekomen en dit deed haar 't uitgillen
van de pijn. Voor Ma Doeseesi gold dit als een bewijs, dat de geest zich tegen de
inwerking van het geneesmiddel verzette. Tenslotte werd Lodrika wederom opgericht,
op een bankje geplaatst en na van haar bovenkleren ontdaan te zijn, wies de bonoe
met de staart van de tamanoewa haar gehele bovenlijf. Doch nu hing zij ook uitgeput
in de armen van Première, die de handelingen van de bonoe met bezorgdheid
gadesloeg. Voordat zij er dan ook op bedacht was, ontglipte Lodrika aan haar zwakke
armen en met een gil viel het meisje als levenloos achterover. Allen drongen naderbij
om haar beter te kunnen zien. De bonoe alleen riep met zegevierende blik: ‘A
komopo.’ (Hij is weg.) Terwijl Lodrika als zielloos daar lag, beval Ma Doeseesi zang
en dans voort te zetten om de geest te bedanken.
Eindelijk hield men tegen vier uur in de middag op en ofschoon de zieke nog niet
tot bewustzijn was teruggekeerd, vergastte men zich genoegelijk aan wat er van de
rijke voorraad was overgebleven. Al waren er enkelen bezorgd omtrent Lodrika's
lot, de geruststellende verzekeringen van Ma Doeseesi namen die zorg spoedig
weg. Deze ontving voor haar bemoeiingen vijfentwintig gulden, terwijl de spelers
zich elk vijf gulden zagen toegewezen.
Allen gingen heen, slechts Première en Kwakoe bleven bij de zieke, die zij door
opwekkende middelen tot het bewustzijn trachtten te brengen, hetgeen eindelijk
gelukte. De verschijning van de beide slaven, die haar 's morgens het bos hadden
ingedragen, was het sein tot vertrek. Met behulp van Kwakoe werd zij voorzichtig
in de hangmat het bos uitgedragen, op de kar naar het huisje vervoerd, waar zij de
nacht doorbracht, om de volgende morgen naar haar woning te worden gebracht.
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Première volgde treurig de stoet en het was haar als werd zij overal vervolgd door
de ogen van Ma Akoeba, die als twee kolen vuur in haar ziel brandden.

Hoofdstuk XXII
Feesa
Ma Akoeba was haastig naar haar meesteres teruggekeerd, om haar mee te delen
wat zij gezien had. Breed gaf zij op van de weelde daarbij ten toon gespreid. Mevrouw
Van Balen kon het niet begrijpen, dat mevrouw Bouman tijd en geld beschikbaar
stelde voor zulk afgodisch bedrijf. ‘Want’, meende zij, ‘als zij hun het geld niet
verstrekt had, zouden zij het niet hebben kunnen doen.’ Deze laatste woorden waren
juist niet aangenaam voor Ma Akoeba. Immers bereikte zij juist het tegendeel van
hetgeen zij zich had voorgesteld. Zij trachtte nu de handelwijze van mevrouw Bouman
te verontschuldigen.
‘Doen anderen dan ook niet hetzelfde? Geeft men op de plantages niet openlijk
verlof daartoe?’
‘Dat is wat anders’, gaf mevrouw Van Balen ten antwoord. ‘Maar hier in een
beschaafde omgeving, in de nabijheid van kerken en het burgerlijk gezag!’
‘Maar, misi, als men ons op de plantages vrij laat, waarom moet men zich in de
stad daartegen verzetten? Wij zijn toch maar heidenen, zoals men ons noemt. Wat
heeft men met onze gebruiken uit te staan?’
‘Ja maar, ninne, die heidense gebruiken zijn bij plakkaat verboden.’
‘En deze worden onderhouden in zoverre zij niet schadelijk zijn aan de belangen
van onze meesters, niet waar, misi?’ antwoordde Ma Akoeba verbitterd.
‘Daar hebben wij jullie slaven geen rekenschap van te geven’, beet haar meesteres
haar hooghartig toe.
‘Ke, misi’, smeekte Akoeba bij die onverwachte uitbarsting. ‘Ik vraag u vergiffenis,
als ik iets miszegd heb’, en zij wierp zich aan de voeten harer meesteres, die zij
omklemd hield om haar te kussen. ‘Straf mij, misi, straf mij, indien ik u zelfs onwillens
mocht beledigd hebben. Immers paste het mij, onwaardige slavin, niet mijn gebiedster
in het aangezicht te komen. Hier is het lichaam van de onwaardige’, ging zij met
hartstocht voort zich languit op de grond werpende, ‘vertrap het, misi, vertrap het
als 't uw rechtmatige toorn heeft opgewekt.’ En tranen en zuchten beletten haar
voort te gaan.
‘Sta toch op, ninne’, beval haar mevrouw, geheel vertederd. ‘Zo heb ik het niet
bedoeld. Kom weer hier bij me zitten en houd toch op met dat bidden en wenen.’
‘O, mijne dierbare misi, ik weet dat ge goed voor me zijt’, zei zij zich moeizaam
en kreunend van de grond oprichtend bij welke poging haar droefheid geheel
verdween. ‘Maak u echter niet boos op ons, slaven. Ook ons kwelt de smart en
brengt verbittering in onze woorden.’
‘En welke smart kwelt jou dan?’
‘H'm, niet alles, wat men gevoelt, is voor mededeling vatbaar’...
‘Dus vertrouw je mij niet.’
‘Neen, misi, dat is het niet, maar ik vrees weer uw ongenoegen op te wekken.’
‘Hoor eens hier, ninne’, hernam mevrouw Van Balen vertrouwelijk. ‘Al heb ik mij
daareven geraakt getoond, toch heb ik nu niets meer tegen je, je kunt vrij uit spreken.’
‘Dat grote feest, dat mevrouw Bouman voor Lodrika's herstel aan de grote geest
heeft doen geven’, zei Ma Akoeba heel berekend. ‘Ziet u dat?’
‘Heeft je dat gehinderd?’
‘Zou mij dat niet moeten hinderen, misi? Zo'n pracht heb ik nog nooit gezien.
Kaba, misi, kaba jere, houd op, misi!’
‘Ik begrijp volstrekt niet, waar dat heen moet, ninne. Verklaar je nader.’
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‘Wel, weet misi dan niet dat er weldra een jaar zal verstreken zijn sedert Caró's
dood.’
‘Och ja, 't is waar ook. En al die dingen, die je vandaag gezien hebt, deden je met
weemoed aan haar denken.’
Ma Akoeba zette grote ogen op: dat had zij niet verwacht. Toch liet zij niets van
haar teleurstelling blijken, doch vervolgde listig: ‘In waarheid, misi. Kan dat anders
dan de treurigste gedachten in mij opwekken? H'm. De gedachte aan dat meisje in
de bloei van haar jeugd gestorven, vervult mij met hartzeer’... En weer begonnen
haar tranen te vloeien. ‘Ke, misi’, riep zij handenwringend uit, ‘wat heb ik niet geleden
door het verlies van haar, die ik zo zielsveel beminde!’ Mevrouw Van Balen werd
eveneens bewogen.
‘Ge kunt je toch geen verwijtingen maken haar niet genoeg verzorgd te hebben.
Gij deedt alles voor haar, wat je kon, totdat de dood haar aan je liefde ontrukte.
Troost je dus, Akoeba. De dood geeft op onze tranen zijn prooi niet terug en we
kunnen toch niets meer voor haar doen.’
‘Niets voor doen?’ vroeg Ma Akoeba, de hoogste verbazing veinzende.
‘En wat zouden wij voor haar doen?’ vroeg haar meesteres nieuwsgierig.
‘De rust aan haar geest schenken’, zei zij plechtig en met een zekere overtuiging
in de stem. ‘Dat is het wat haar ontbreekt en dat is ook de reden van mijn
neerslachtigheid.’
‘En hoe moet dat dan geschieden?’
‘Zie misi’, begon Ma Akoeba geheimzinnig, ‘ge vraagt me iets, wat wij niet gewoon
zijn aan oningewijden bekend te maken. Mi de go poeloe ningre-bere gi joe. Ik
ga daarom de verborgenheden van ons, negers, mededelen.’ Ze zweeg een ogenblik
als om zich te bezinnen en vervolgde: ‘Het is onder ons de gewoonte als iemand
gestorven is, op het einde van de rouwtijd een groot feest aan te leggen. Wi de go
poeloe wi mama, wi sisa, wi pikien na passi. We gaan onze moeder, zuster of
kind de rust schenken die zij nog niet hebben, omdat ze nog niet beland zijn op de
plaats, waar zij de rust moeten vinden. Wij zouden nu door hun die rust te onthouden,
niet alleen hun nagedachtenis onteren, maar ook onszelf ongelukken over het hoofd
aftrekken. De geest zou ontevreden worden en zich op gevoelige wijze op ons
wreken. Ziet men dan ook niet, dat dikwijls sterfgevallen van kinderen plaats grijpen
onder hen, die hierin te kort schoten?’ vroeg Ma Akoeba sluw en met een overtuiging,
alsof de zaak zo helder als de dag was. Mevrouw zweeg verschrikt en luisterde
aandachtig. ‘Als we ons dus niet aan ongelukken, ziekten of rampen willen
blootstellen’, ging Akoeba voort, ‘dan moeten we aan haar geest de rust schenken:
wi moe go poeloe hem na passi.’
‘Als je meent dit te moeten doen’, zei mevrouw Van Balen zuchtend en door die
woorden beangst voor het lot van haar enig kind, ‘dan zal ik je hierin vrij laten.’
‘Ik ben blij dat misi zo spreekt’, hernam Ma Akoeba. ‘Want ik heb 't in het eerst
niet willen zeggen uit vrees door u niet geloofd te worden. Maar de ziekte van de
jongeheer’...
‘Wat zou dat hiermede te maken hebben?’ vroeg mevrouw Van Balen angstig.
‘Heeft misi mij dan niet verstaan? Ik zei immers, dat zolang de geest geen
voldoening krijgt, rampen en ongelukken ons kunnen treffen.’
‘Maar het jaar is toch nog niet voorbij. Hoe zou’...
‘Zo’, viel haar Ma Akoeba in de rede, ‘denkt misi, dat de geest er niet voor zorgt
dat men zijn verplichtingen niet vergeet? Ik was reeds voor lang beangst omtrent
het lot van de jongeheer, maar de vrees u ongerust te maken, of beter nog, niet
geloofd te worden, deed mij zwijgen. Caró, die zo aan u gehecht was, misi, zou zij
na haar dood kunnen nalaten u in herinnering te brengen haar geest de rust te
schenken?’
Mevrouw Van Balen gevoelde zich volstrekt niet op haar gemak. 't Was wel dwaas,
redeneerde zij bij zichzelf, hetgeen de negers met die heidense gebruiken voor

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

hadden. Wie zou er enige waarde aan kunnen hechten? Maar de gevolgen konden
heilloos worden voor die er zich tegen wilde verzetten. En wie weet!...
‘Nu, ninne’, zei zij, ‘zoals ik gezegd heb, kun je gerust je gang gaan. Ik heb mij
immers niet te bemoeien met je gebruiken.’
‘Zo is 't ook’, bevestigde Ma Akoeba. ‘En het is ook niet om uw persoonlijke
deelname, dat ik u kom spreken. Volstrekt niet. Maar ik heb geld en veel geld nodig,
want’...
‘Hoor eens hier, ninne’, viel mevrouw Van Balen haar korzelig in de rede, ‘ik heb
er nu genoeg van. Sinds Caró ziek werd tot nu toe is het niet anders geweest dan
aanhoudend geld geven voor allerlei praktijken, die ten slotte toch niets uithaalden.
Ik heb mijn slavin verloren, en nu kan ik nog de waarde van het verlorene er bij
geven ter wille van jullie zotte gebruiken.’
‘Ach misi’, bad Ma Akoeba weer, ‘wees niet boos op mij. Gij zegt, dat ge geld
verloren hebt en Caró nog bovendien. Maar heeft misi er wel aan gedacht, wat er
door uw vijandinnen gedaan werd. Is misi dan zonder zorg omtrent haar drijven en
werken? Heeft mevrouw Bou’...
‘Noem mij die naam niet meer’, beval haar meesteres in drift ontstoken.
‘Ja misi’, ging Ma Akoeba voort, die nu zeker wist de rechte snaar te hebben
aangeraakt. ‘Ik zal haar naam niet noemen. Maar moet ik dan voor u verzwijgen al
wat er gedaan is om ons in het ongeluk te storten?’ En zonder haar meesteres tijd
te laten, ging zij voort: ‘Wat is er vandaag niet gedaan om Lodrika te behouden. En
als de geest haar verlaat op wie gaat hij zich dan wreken? Hij moet toch ergens
heen! Weet misi ook met welke bedoelingen dat alles gedaan is? Is de jongeheer
zo hersteld, dat wij nu voor geen nieuwe instorting bevreesd hoeven te zijn?’
‘Zwijg’, kreet mevrouw Van Balen angstig. ‘Maak mij niet meer ongerust dan ik
reeds ben. Zwijg over die nare dingen.’
Ma Akoeba sprong op en vervolgde met een zekere hardvochtigheid: ‘Als misi
het verlangt zal ik er over zwijgen. Ik zal dan ook niets zeggen van de sterfgevallen,
die verleden jaar hier in de buurt kort na Caró's overlijden hebben plaats gehad. Ik
zal dan maar verzwijgen alwat ik gezien heb, al geschiedt dit tot uw en mijn ongeluk.’
‘Houd op, ninne, mij te pijnigen. En kan het niet anders, spreek vrij uit en verlos
mij uit de pijnlijke onzekerheid, waarin ik verkeer.’
‘Misi’, begon Ma Akoeba, met zware klemtoon op dit woord, ‘gij zegt niet te
geloven aan onze gebruiken, maar zal uw ongeloof kunnen beletten, dat degenen,
die u haten, daarvan gebruik maken tot uw ongeluk? Uw vijandin doet alles om
Lodrika te behouden. Niets, volstrekt niets wordt daarvoor gespaard. En meent gij
dan dat daarbij geen geheime bedoelingen verscholen liggen? Denkt gij, misi’,
herhaalde zij met enige verheffing van stem, ‘denkt gij dat zij die met de grootste
bonoe der stad in verbinding treden, niets tegen u in het schild voeren? Is de dood
van Caró niet haar werk? En meent gij, dat zij u onschuldig rekenen aan de ziekte
van Lodrika?’... Mevrouw Van Balen verschrok. De oude vervolgde: ‘Geloof er niets
van, als gij wilt. Maar stel mij tenminste in de gelegenheid ongelukken van u en uw
kind af te wenden.’
Dit laatste gaf de doorslag: mevrouw werd door de vrees voor het leven van haar
zoontje tot toegeven gedrongen. Slechts één bezwaar had zij. ‘Maar is hiermede
dan ook alles afgelopen?’
‘Ja, misi’, antwoordde Ma Akoeba, gelukkig over de overwinning. ‘Dit is het laatste
wat kan gedaan worden. Treffen ons hierna toch ongelukken en rampen dan kunnen
zij onmogelijk aan de invloed van de geest van Caró worden toegeschreven. Maar’,
vervolgde zij met enige aarzeling, ‘u bent verplicht het schitterend te maken. Het
moet altijd een groot feest zijn, wat wij feesa noemen. Een prachtig feesa moeten
we geven.’
Mevrouw Van Balen zuchtte, want zij begreep, dat haar beurs met dat al een
gevoelige aderlating zou ondergaan. Maar was haar enig kind ook niet alle
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opofferingen van geld waard? ‘Ninne’, zei zij, ‘maak maar alles, zoals ge denkt, dat
het behoort. Ik wil me ook wel eens tonen!’
‘Juist gesproken. Ik had ook niets anders van uw goedheid verwacht.’
‘Maar’, vroeg haar meesteres, ‘waar denk je het feest te geven? Hier bij mij op
de plaats in geen geval.’
‘Kaba dan misi. Zult gij openlijk feesa gaan geven, terwijl uw vijandin, om zich
aan alle beschuldigingen te onttrekken, een afgoderijfeest in het geheim laat houden?
Nee, misi weet van niets en mag ook van niets weten.’
‘Precies zoals ik hebben wil, ninne. Laat mij buiten alles. Doe, wat ge denkt, dat
gebeuren moet, dan heb ik geen verantwoordelijkheid. Nu, ninne, ga maar heen.’
Ma Akoeba ging ten hoogste voldaan heen na vele dankbetuigingen. Als zij echter
uit haar tegenwoordigheid was, lachte zij: haar list was weer gelukt. ‘Jullie blanken
willen niets met onze negergebruiken gemeen hebben, maar als de dood aan de
man is, dan doen jullie precies als wij. Ka, zou Kwakoe reeds terug zijn?’ Zij ging
langs zijn woning, doch vond haar gesloten. ‘Hoe te doen als hij terug komt? Hij
heeft mij in het bos gezien. Wat zal hij gedacht hebben?’... Zij zette zich op de grond
en allerlei plannen dwarrelden haar door het hoofd. Eindelijk had zij een plan opgevat,
dat haar scheen te bevredigen.
De avond was al reeds ver gevorderd, toen Kwakoe stilletjes was teruggekeerd.
Ma Akoeba, die reeds voor de zoveelste maal kwam kijken, zag de deur geopend.
‘Ba Kwakoe, ben jij daar?’ Geen antwoord. Zij verwonderde zich geen antwoord te
ontvangen en herhaalde haar vraag.
‘Wie vraagt daar naar mij?’ vroeg Kwakoe, als uit een diepe slaap ontwakende.
‘Eh!’ riep Ma Akoeba, ‘ken je mij dan niet meer?’
‘Zeer goed’, antwoordde hij met iets scherps in de toon van zijn stem, ‘doch ik
was in slaap gevallen.’
‘Nu, dan is dit al heel gauw gebeurd. Want een klein half uur geleden was ik naar
je komen zien, doch vond de deur gesloten.’
‘Nu ja’, hernam hij wrevelig, ‘jij bent ook mijn bewaakster niet.’
‘Meer dan je denkt. Mevrouw had mij uitgezonden om te gaan zien waar je
heengegaan waart’, loog zij.
‘Maar ik heb gezegd, dat ik je niet heb kunnen vinden. Anders had morgen een
spaanse bok de herinnering aan deze dag voor je bewaard.’
Kwakoe schrok; daaraan had hij niet gedacht. ‘Heb je dan niet gezegd, dat je mij
in het bos gezien had?’ vroeg hij angstig.
‘Volstrekt niet’, stelde zij hem gerust. ‘Wees onbekommerd. Nu begrijp je ook,
waarom ik je tot in het bos gevolgd ben. Kwakoe, je liefde voor Lodrika zal je ten
tweede male de gunst van mevrouw doen verliezen. Wees dus op je hoede. Wat
mij betreft, kun je op mijn geheimhouding rekenen. Want je moet niet geloven, dat
ik zo afkerig van Lodrika ben, als 't wellicht schijnt. Zijn wij niet allen van dezelfde
kleur? Maar als slavin, het eigendom van anderen, moet men zich wel schikken
naar de wil der meesteres.’
Hoe listig ook beraamd, was het haar toch niet gelukt alle vooroordelen bij Kwakoe
weg te nemen. Hij achtte het raadzaam zijn gevoelens te verbergen en antwoordde
dus zo vriendelijk mogelijk: ‘Zo is 't ook, ninne. Ik ben je wel dankbaar voor je
raadgevingen, waaraan ik mij zal trachten te houden.’
‘Doe dat, mijn kind’, eindigde Ma Akoeba tevreden. ‘Neem de raad van een oud
mens aan, die moeder voor je had kunnen zijn. Navoen, baja!’
‘Goedenacht, ninne’, was zijn wedergroet. Ma Akoeba lachte vergenoegd. Haar
geest werd nu geheel bezig gehouden door de maatregelen, die het welslagen van
het feest moesten waarborgen. Een enkele maal schrok zij bij de gedachte, dat haar
meesteres haar verdere hulp wellicht zou weigeren. Zij stelde zich echter gerust
omdat bij haar meesteres de angst voor het leven van haar enig kind overwon.
Bovendien was er weldra een pont van de plantage in de stad te wachten, die het
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benodigde voor een goed deel zou aanbrengen. Spoedig waren al haar vriendinnen
en kennissen op de hoogte gesteld van het aanstaande luisterrijke feesa, dat aan
de Fiottebrug zou plaats hebben. Hier vond men een zeer geschikte plaats en was
men bovendien niet ver van de savanne. Ma Akoeba oordeelde het bovendien
geraden niet al te lang te wachten, om haar meesteres tijd noch gelegenheid te
geven op haar besluit terug te komen. Het was nog wel geen jaar geleden, dat Caró
gestorven was. Maar duurde de rouwtijd voor vader en moeder een jaar en zes
weken, zij oordeelde dat de rouwtijd van Caró met die van een kind, negen maanden,
moest worden gelijkgesteld.
De feestviering werd dan bepaald op de aanstaande zaterdagavond, vooral omdat
het licht van de volle maan daarvoor welkom zou zijn. Gebak, taarten en gerechten
werden bereid, terwijl ook voor dram, biet en likeur ruimschoots gezorgd werd.
Mevrouw Van Balen, die er volstrekt niet op bedacht was, dat het feest zo hoge
kosten met zich mede zou brengen, moest herhaaldelijk door Ma Akoeba tot
toegeven aangespoord worden. De weelde, door mevrouw Bouman ten toon
gespreid, was tenslotte het enige argument, dat haar er in deed berusten.
Tegen de avond van de bepaalde dag verlieten de slaven en slavinnen de woning
van haar meesteres met grote baskieten op het hoofd en richtten hun schreden
naar Krepi. Kwakoe was op uitdrukkelijk verlangen van mevrouw Van Balen thuis
gebleven om op de jongeheer te passen. Met heel veel moeite droegen een paar
slaven een varken met de poten aan elkaar gebonden naar de aangewezen plaats.
Hier waren enige sparren in de grond geslagen en met wat pina bladeren overdekt.
Een plank op een paar stutten van gewoon boshout, diende tot buffet. Op enige
afstand was een tweede hut gemaakt voor de danspartij. Het grootste gedeelte der
vergaderden bestond uit slavinnen, kennissen en vriendinnen van Caró en leden
van Falsi Lobi. Dezen hadden volgaarne het hare gegeven om het feest voor haar
overleden vriendin op te luisteren. Grote vuren werden in de omtrek ontstoken, niet
zozeer tot verlichting als wel ter verdrijving van de muskieten.
Hierop deden allen zich in een vrolijke, opgewekte stemming te goed aan de
spijzen. Want al kwam men bijeen om de nagedachtenis van een beminde
overledene te vieren en al droegen allen donkerblauwe rouwklederen, toch had dit
niet de minste invloed op de stemming. Bovendien was dit een feest! Het werd dan
ook weldra een verward en luidruchtig geroezemoes. Ma Akoeba alleen behield
de meer stemmige houding van een treurende. Toen allen gegeten en gedronken
hadden, begon men zich gereed te maken voor de dans, die onder begeleiding van
een creorodron, poedja en mandron zou gehouden worden. Allen plaatsten zich
op één rij als bij de banjadans in de lengte der hut met de spelers recht tegenover
zich. Sommigen, waaronder Ma Akoeba, waren meer toeschouwsters en plaatsten
zich op een ruwe plank, welke op in de grond geslagen stokken gelegd was. Bij het
avondschot begonnen spel en dans. Op dezelfde wijze als bij de Doe, doch
langzamer en slepender werd gedanst en gezongen, waarbij ene voorzong:
Soso baja, ooh!
Soso ningre!
Soso ningre, eeh!

(‘Mannen alleen! Slaven slechts!’ Dit oude lied moet naar onze mening op een
voorval doelen, waarvan de betekenis moeilijk, zo niet onmogelijk, te achterhalen
is.)
Een man en een vrouw met zakdoeken in de hand plaatsten zich tegenover elkaar,
om creorodron te dansen op de maat der trommen, terwijl het lied in koor herhaald
werd. Zij wuifden met de armen en doeken, naderden nu eens elkaar, dan weer
verwijderden zij zich en vlogen eindelijk op de hielen rond. Waren de deelneemsters
niet in het stemmig donkerblauw gekleed, waren de zang en het spel niet slepender
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geweest dan bij de Doe-dans, niets zou deze bijeenkomst daarvan onderscheiden
hebben. Nadat het paar zich vermoeid had teruggetrokken, namen twee vrouwen
hun plaats in. Met grote zwier dansten zij, terwijl haar het zweet van het aangezicht
gutste. Nadat het lied eindeloze malen was herhaald, begon een kleine pauze. Deze
duurde evenwel niet lang, want de slavinnen zetten de spelers door plagerijen over
hun vermoeidheid aan en onder een algemeen gelach begon men:
Baja go na foto.
San a bai?
Crorin!
Onze vriend is naar de stad gegaan.
Wat heeft hij gekocht?
Crorin! (Koralen)

(Dit doelt eveneens klaarblijkelijk op een bekend voorval.)
De stembanden werden uitgezet en het lied steeds herhaald. De uren vlogen heen
en het was reeds middernacht, voor men er aan dacht. Ma Akoeba deed allen zich
even verpozen. De dranken werden aangesproken, ofschoon die niet nodig waren
om de geestdrift op te wekken. Ma Akoeba gaf haar verlangen te kennen, dat men
in plaats van creorodron een andere dans, ouroe tem, (oudheid) zou dansen. Na
wat over en weer spreken, besloot men toch nog eerst een poosje creorodron te
dansen en daarna ouroe tem.
Baja lonwe! Baja lonwe!
San foe doe nanga baja?
Koto kom nomo, baja lonwe!
Jakki kom nomo, baja lonwe!
Baja lonwe go na mangro!
Onze vriend is er van door!
Wat aan te vangen met hem?
Rokken (vrouwen) zijn slechts gekomen. Onze vriend is er van door!
Hij is naar de mangra bomen (de zeekant) gevlucht!

De dans nam gaandeweg in onbedaarlijke geestdrift toe en Ma Akoeba bemerkte
dat men weinig lust had tot de ouroe tem over te gaan. Zij had er echter haar zinnen
op gesteld, temeer daar dit meer overeenkomstig het program bij het feesa was.
Nu bleek het, dat de spelers weinig lust hadden in die eentonige drieslag. Daar men
bovendien niet zo spoedig een lied van ouroe tem bij de hand had, hief Ma Akoeba
zelve aan:
Baja Hendriki, na joe diki mi taija?
Ma foe tjari hem go jana?
Joe de nakkie na hoedoe foe soso.
Katanman go!
Joe tjari hem go jana.
Somtem so wan joeroe joe de fana kaba.

Ma Akoeba opende de dans, die met een eentonige drieslag op de trom en de
poedja begeleid werd. Het was evenwel meer een schuiven der voeten dan geregeld
aan maat en tijd gebonden passen. De hielen werden hierbij van de grond gelicht,
de armen van het lichaam gestrekt gehouden en met een doek werd gezwaaid.
Was de creorodron langzamer in toonaard dan de banja, de ouroe tem was nog
iets langzamer, zodat zij al heel weinig paste bij de opgewekte stemming, maar wel
bij het doel, waarvoor men bijeengekomen was. Gaandeweg echter kwam er meer
animo in, de spelers sloegen opgewekter en als Ma Akoeba zich terugtrok, werd
haar plaats dadelijk ingenomen door een oude slaaf, die met het lichaam stokstijf
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en de armen strak van het lijf op de tenen zweefde. Met een zekere zwier schoof
hij over de grond en tot grote verwondering der overigen hield hij dit geruime tijd
vol. De zang nam in hevigheid toe en het lange lied werd vervangen door een van
kortere adem:
Mi de go na Amoe.
Amoe de dangra oema.
Ai dangra man.

Zo ging het door tot 's morgens vijf uur, toen het morgenschot er een eind aan
maakte. Een nieuw en ongewoon schouwspel moest nu plaats grijpen. Het varken
werd in de hut gedragen en in het midden op de grond gelegd. Terwijl twee slaven
de aan elkaar gebonden poten vasthielden, drukte een ander de kop van het dier
tegen de grond. De mandron werd op het varken geplaatst en de poedja daarnaast.
Nu hervatten de spelers het spel en zingende begon men te dansen,
geaccompagneerd door het geschreeuw van het varken, dat de ongewone trillingen
van de trom op zijn lichaam gevoelde:
No kiri mi, masra ningre,
No kiri mi foe hagoe hede.

Met aan waanzin grenzende vreugde sprong men dooréén, en een der slaven
geraakte onder invloed van zijn winti, die naar de wijze waarop hij zich uitte, de
zeer juist gekozen naam van tigri winti (geest van de tijger) droeg. Terwijl allen
met de dolste sprongen door elkaar dwarrelden en het lied in de hoogste tonen werd
uitgeschreeuwd, naderden twee slaven, een met een slagersmes gewapend en de
ander met een grote kom. De eerste trof het varken in het hart, waarna de ander
het uitstromende bloed in de kom opving. Nauwelijks had de slaaf, die onder invloed
van de tigri winti heette te zijn, het uitstromende bloed gezien, of hij sprong met
een woeste kreet als een tijger op zijn prooi. Hij rukte de slaaf de kom uit de handen
en dronk het lauwe bloed, waarvan een gedeelte hem langs de mond afdroop. Met
wilde met bloed doorlopen ogen, het lichaam badende in het zweet, terwijl het lauwe
bloed langs de mond en het naakte bovenlijf afdroop, was hij verschrikkelijk om aan
te zien, zodat de meesten verstijfd van schrik waren, en het gezang verstomde. Het
duurde echter niet lang. Want nadat hij het bloed gedronken had, scheen hij wederom
tot het bewustzijn teruggekeerd. Moe en uitgeput zette hij zich op de grond neder,
terwijl bij de laatste stuiptrekkingen van het varken gezongen werd:
Baja, joe go na foto.
San joe bai gi mi?
Ajando: Soso sopo!
Vriend, je bent naar de stad geweest.
Wat heb je voor mij gekocht?
Een stuk zeep slechts!

(Ajando: zeker een geluid nabootsend woord.)
Eindelijk hielden spel en dans op en nu werd het varken verder schoon gemaakt.
Spoedig waren de vrouwen druk bezig met de bereiding van koffie en chocolade,
die nu op het einde van de rouwtijd mocht geschonken worden. Nadat allen koffie,
brood en kaas genomen hadden, gingen zij, die bij de bereiding van het feestmaal
niet nodig waren, hier en daar op de grond liggen om een weinig van de
vermoeienissen van de nacht te bekomen. In de andere hut werden op enige
schragen planken gelegd, die de feesttafel vormden, waarop de gerechten in porties
werden geplaatst.
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Tegen de middag kwamen allen bijeen en onder vrolijke kout werd er gegeten en
gedronken, tot het uur, waarop de banja zou beginnen. Want niet alléén zij, die de
avond te voren aan het feest hadden deelgenomen, waren gekomen, maar ook
anderen, die toen verhinderd waren.
Nadat alles van de maaltijd opgeruimd was, werden grote taarten op tafel gebracht,
in regelmatige stukjes verdeeld. Een paar slavinnen met een mes in de hand, hielden
de stukjes aan het mes voor allen zichtbaar opgeheven, om ze aan de meest
biedende te verkopen. Een wilde wedstrijd ontstond nu onder de menigte en onder
de invloed van de dram en de switi sopi betaalde men er goede prijzen voor. Het
duurde dan ook niet lang of alles was verkocht, zodat Ma Akoeba het alleen maar
jammer vond, dat zij niet meer taarten gemaakt had. Nu en dan werd er een slag
op de mandron gegeven door de spelers, die hun ongeduld te kennen gaven en
allen tot zang en spel opriepen. Ongeveer te twee uur begon de banja.
Ma Akoeba had reeds haar rouwklederen afgelegd en zich gekleed in haar
vuurrode rok en jakje met slingerende witte slangen figuurtjes, en daarom
sneki-seesi genaamd. Aan hals, polsen en enkels was zij met koralen versierd.
Doch niet zij alleen, alle anderen waren eveneens in hun beste kledij. Op dezelfde
wijze als vroeger aangegeven, plaatsten allen zich op één rij in de lengte der hut
met de spelers vóór zich. Ma Akoeba zat iets verder op een bankje. De spelers,
ongeduldig over het lang dralen van enige danseressen, die zich in de andere hut
opschikten, begonnen het spel. Minerva, de vriendin van Ma Akoeba, verrukt over
het glansrijk verloop van het feest, opende de dans, terwijl zij aanhief:
Mi goedoe Ma Akoeba, ooooh!
Fa joe sorgoe joe pikien, eeeh!
Joe sorgoe hem moro leki wan mama, eeeh!
Mijn beste moeder Akoeba, ooooh!
Hoe goed hebt gij voor uw kind zorg gedragen, eeeh!
Gij hebt haar als een moeder verzorgd, eeeh!

Ma Akoeba was ten hoogste ingenomen met de haar toegezwaaide lof, waarmede
de overigen instemden, want én spelers én zangeressen spanden al hun krachten
in om zoveel en krachtig geluid als maar mogelijk was uit trom en keel te halen.
Lustig danste men er nu op los, want had de nachtelijke bijeenkomst al geen de
minste tekenen van rouw gehad, nu was men meer bepaaldelijk bijeen om het
verstrijken van de rouwtijd te vieren.
Zwierig in kamerdoek gekleed en omhangen met glasparelen, trad een der meest
gevierde danseressen van Falsi Lobi naar voren en terwijl zij stilte gebiedend haar
zakdoek omhoog hief, begon zij een door haar geïmproviseerd gezang:
Ma Akoeba, grantangi, ooh!
Ta bigi grani joe de gi mi, ooh!
Ma Akoeba, mijn hartelijke dank, ooh!
Welk een hulde schenkt gij mij, ooh!

(Deze woorden moeten worden opgevat als door de bevredigde geest van Caró
gesproken.)
Zij danste voor Ma Akoeba heen en weer, zwaaide haar zakdoek over haar hoofd,
nam hem weer aan beide einden vast en bewoog zich met een werkelijk
bewonderenswaardige lenigheid. De luide bijvalsbetuigingen deden haar volhouden,
totdat zij zich uitgeput terugtrok. De vreugde steeg ten top als Ma Akoeba optrad
om aan de dans deel te nemen. Met daverend gejuich werd zij begroet en de spelers,
die bij alle enthousiasme niet wilden achter blijven, sloegen hun vingers stuk op de
trommen. Met een vlugheid, die men niet meer bij haar zou hebben ondersteld,
zweefde zij op de maat van de muziek door de hut, bewonderd en toegejuicht door
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allen. Nauwelijks had zij weder op haar bankje plaats genomen of twee slaven, man
en vrouw, traden op haar toe en wierpen haar wat geld in de schoot, want het gebruik
wilde, dat allen, die aan de dans deelnamen de persoon, die het feesa gaf, geld
schonken. Hierna plaatsten zij zich tegenover haar en begonnen te zingen:
Wi de fristeerie joe, nine, eeh!
Wi de fristeerie joe, eeh!
Joe gi joe pikien grani, reti-reti, ooh!
Wij wensen u geluk, moedertje!
Wij wensen u geluk!
Gij hebt inderdaad uw kind hulde geschonken!

Terwijl dit lied door de anderen herhaald werd, dansten zij eerst voor Ma Akoeba
en daarna tegenover elkaar met de zonderlingste wendingen en buigingen. De man,
ingenomen met de dans van de andere, gaf haar als beloning enig geld. Dit bewijs
van verering en hoogachting bleef van haar kant niet onbeloond. Zij zwaaide haar
zakdoek dansende over zijn hoofd ten teken van haar ingenomenheid en dank,
waarvoor hij niet ongevoelig was, want hij legde haar een stuk geld, zonder het spel
echter een ogenblik te onderbreken, in de mond. Hierop scheen zij gewacht te
hebben, wijl zij zich kort daarna in de rijen der zangeressen terugtrok. Intussen
hadden anderen haar plaats ingenomen, die van klederen verwisseld hadden,
hetgeen bij zulke gelegenheden twee- ja driemaal placht te geschieden. Plotseling
echter bracht een slavin een grote opschudding onder de vergaderden teweeg,
zodat spel en dans een ogenblik ophielden.
Weldra ging het nieuws van mond tot mond: ‘Lodrika is gestorven!’ Zo was het
ook inderdaad: in de voormiddag omstreeks elf uur was zij van uitputting bezweken.
De feestviering van de vorige week had haar laatste krachten uitgeput. Ma Akoeba's
lippen krulden van de vreugde, die jubelde in haar hart: eindelijk dan was zij gevallen!
Gevallen op de dag van Caró's feesa.
Spel en dans verstomden een ogenblik, gretig door de spelers benut om naar
drank te vragen, terwijl zich reeds een druk gesprek ontspon over de dood van
Lodrika. Weinigen evenwel betoonden enig medelijden. Enkelen zuchtten, daar zij
haar dood aan andere dan natuurlijke oorzaken meenden te moeten toeschrijven.
Ma Akoeba gaf de spelers een wenk: het verdroot haar, dat ter wille van Lodrika
de vreugde zou worden gestoord. Met enige slagen op de trommen werd de lust
tot spel en dans bij allen opgewekt en spoedig waren allen weer door de zwijmel
van de feestroes bevangen. Al wilder en wilder ging het er toe. Men danste niet
meer paarsgewijze, maar zwierde en wiemelde in en door elkaar met aan razernij
grenzend rumoer.
Eindelijk werd om vijf uur door Ma Akoeba het teken tot eindigen gegeven. De
hutten werden neergehaald en men begaf zich in optocht langs het Wanicapad
naar de Savanne naar het graf van Caró. Allerlei eetwaren en ook de varkenskop
werden in grote baskieten naar het graf meegedragen. Daar aangekomen werden
enige bananenbladeren op het graf gespreid en de varkenskop, rijst, kip, bananen
enzovoort daarop gelegd. Ma Akoeba nam een kalebas water en het graf
besprenkelende sprak zij: ‘Joe sie, mi pikien, mi pai joe. No doe wi ogri moro,
jere. Sari mi, jere. Effi wan sanni de na passi poeloe hem gi mi. No meki wan
sanni trobi mi, jere.’ (Zie je wel, mijn kind, ik heb je - geest - voldoening geschonken.
Doe mij geen leed meer, hoor. Heb medelijden met mij, hoor. Als er iets op mijn
weg ligt, neem het voor mij weg. Zorg dat mij geen onheil geschiedt, hoor.) Hierop
nam zij de gebraden kip, rukte haar uit elkaar, wierp de stukken langs en over het
graf, terwijl zij zei: ‘Joe sie mi gi joe foe njam. Teki, jere.’ (Ziedaar, ik heb je te
eten gegeven. Neem dus.)
Ook de andere graven werden bedacht, rijst en vlees werden er op geworpen
alsmede dram, waarmede eveneens het graf van Caró werd gedrenkt. Daarna riep
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zij aan het hoofdeinde van het graf allen toe: ‘Teki njamnjam!’ (Tast maar toe!) Een
vreselijk gedrang en verwarring ontstond onder de menigte, die op dit woord naar
de spijzen grabbelde. Men trok en rukte elkaar de stukken vlees uit de handen en
deed ze dadelijk in de mond verdwijnen. Met woede trachtte men de varkenskop
aan de bezitter te ontrukken, die zijn prooi met alle kracht verdedigde en hem ten
slotte slechts deerlijk gehavend aan de roofzucht der overigen vermocht te
onttrekken. Onder het getier van wie bij het grabbelen meenden verongelijkt te zijn,
trok men af terwijl men er op bedacht was niet om te zien, daar dit de geesten
onaangenaam was en de lichtzinnige aan gevaar zou blootstellen.

Hoofdstuk XXIII
Ontmaskerd
Opgetogen ging Ma Akoeba in gezelschap van Minerva huiswaarts. Er was heel
wat geld ingekomen zowel door de verkoop der taarten als door de geschonken
giften. Zij mocht voldaan wezen. Nu vooral, nu Lodrika er niet meer was.
‘Mi hatti kouroe’, (Ik ben geheel voldaan) herhaalde zij tot Minerva die nochtans
de reden van haar tevredenheid niet volkomen raden kon. Opzettelijk nam zij haar
weg door de Keizerstraat en bij het huis van mevrouw Bouman speelde een vals
glimlachje om haar lippen. ‘Ga eens binnen’, zei zij tot Minerva, ‘luister even wat er
zoal gezegd wordt.’ Deze was in het eerst huiverig aan haar verzoek gevolg te
geven, daar zij sinds de terugkomst van Kwakoe in de stad er niet meer geweest
was. Zij liet zich ten slotte overhalen, terwijl Ma Akoeba opgewekt haar weg
vervolgde.
Nauwelijks in het huis van haar meesteres aangekomen, verzocht zij toegelaten
te worden. Doch de grote gemeenzaamheid, die haar betrekkingen met de meesteres
kenmerkte, deed haar niet op enig antwoord wachten. Zij klom de trap op en
nauwelijks daar gekomen, riep zij haastig: ‘Misi, hebt gij 't al gehoord? Lodrika is
dood!’
‘Ik heb 't al gehoord, ninne’, sprak mevrouw Van Balen koel en treurig. Ma Akoeba
begreep niets van deze ongewone koelheid en trachtte haar meesteres te winnen
door breed op te halen van het schitterend verloop van het feesa.
‘Het is genoeg, ninne’, zei haar meesteres enigszins gemelijk. ‘Ik heb er nu genoeg
van gehoord.’
Dit maakte Ma Akoeba spijtig, maar om haar meesteres in een betere stemming
te brengen, trad zij op haar toe en haar het in een doek geknoopt geld overreikende,
zei zij: ‘Niet minder dan zestig gulden is de opbrengst van het feest.’
Mevrouw Van Balen zag verrast op. Zoveel had zij niet verwacht terug te zullen
ontvangen. Onmiddellijk echter tot haar eerste stemming teruggekeerd, sprak zij
onverschillig: ‘'t Is goed. Leg het maar op het tafeltje neer.’
Daar zij verder bleef zwijgen en het Ma Akoeba voorkwam, dat haar
tegenwoordigheid zeer hinderlijk scheen, oordeelde zij het beter heen te gaan. ‘Is
er nog iets van uw dienst, misi?’
‘Neen’, hervatte deze. ‘Gij kunt gaan.’ Ma Akoeba maakte een kossi, wenste
haar meesteres een goedenacht en ging teleurgesteld heen. Langs het huisje van
Kwakoe gaande, riep zij: Navoen, ba Kwakoe!’
‘Navoen, ninne’, antwoordde deze half hoorbaar.
‘Ke, mi baja, wat spijt het mij de dood van Lodrika te vernemen’...
‘Laat mij maar met vrede, ninne’, zei Kwakoe tevreden.
‘Ach, mijn jongen, gij hebt wel gelijk bedroefd te zijn. Ik begrijp je droefheid en
smart. Ach, wat is het leven vol tranen! Troost je, hoor, mijn beste, troost je, hoor!’
En in zichzelf mompelend ging zij verder. Toen zij echter ver genoeg verwijderd was
om niet door Kwakoe gehoord te worden, keerde zij zich om: ‘Wat scheelt hem
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toch? Zou hij in ernst mal genoeg geweest zijn te menen, dat hij haar ooit zou kunnen
bezitten?’... Zij ging haar woning binnen. Haar vreugde was geheel bekoeld.
Vruchteloos pijnigde zij zich af met de vraag, wat toch de oorzaak was van de
verandering bij haar meesteres. ‘Zou Kwakoe iets tegen mij hebben ingebracht?...
Hij alléén, behalve de kokkin, was thuis gebleven... Maar wat zou hij kunnen
inbrengen?’... Een hels plan rijpte in haar geest: Kwakoe moest onschadelijk
gemaakt. De genegenheid van haar meesteres voor hem, gepaard aan dezer
veranderde houding ten harer opzichte, verplichtte haar echter uiterst voorzichtig
te werk te gaan. Lang bleef zij nog zitten mijmeren tegen het beschot van haar
woning geleund en overwoog één voor één de mazen van het heilloos net, waarin
zij haar nieuw slachtoffer wilde verstrikken. Gaandeweg evenwel werden haar
denkbeelden verward. Het scheen haar toe, alsof zij ver weggevoerd werd naar een
vreemd land, waar alles en allen haar onbekend waren. Plotseling zag zij een
brandstapel vóór zich ontzaglijk hoog, waarvan het hout met teer en pek gedrenkt
was. Drie ruwe kerels met een duivelse lach om de lippen zaten in de nabijheid, als
wachtten zij op iemand. Nauwelijks hadden zij Ma Akoeba gezien of met woest
geweld sprongen zij op en stormden op haar in. Tevergeefs trachtte zij te ontsnappen:
zij was verlamd. Zij beproefde hulp te roepen, doch haar keel weigerde enig geluid
voort te brengen. Zij voelde hun ruwe knuisten op haar schouders vallen en weerloos
moest zij zich aan hen overgeven. Zij sleepten haar naar de brandstapel, trokken
haar naar boven en knevelden haar. Met een helse lach, die haar door de ziel sneed,
zwaaide een hunner - hij leek wel Kwakoe - de lont, die alles in lichtelaaie ging
zetten. Zij kneep de ogen van schrik dicht. Een knetterend geluid deed haar echter
de ogen weer openen en zij zag... Lodrika vóór zich staan, die zich verlustigde in
haar angst. De vlam werd groter en in de gloed meende zij nog andere
spookgestalten te zien opduiken. Zij trachtte zich los te rukken. Onmogelijk! Zij
kromp ineen van schrik en hijgde naar adem. Eindelijk werd zij met een
doordringende gil, badend in haar zweet, wakker.
Een slavin die in de kamer naast Ma Akoeba sliep, schrok wakker en snelde toe:
‘Wat is er toch?’
‘O, 't is niets’, antwoordde Ma Akoeba bevend onder de indruk van de droom. ‘Ik
was wat benauwd geworden in de slaap. Ik ben ook zo vermoeid geweest vandaag.’
‘Dat is ook zo’, hervatte de andere. ‘Nu, welterusten, ninne’, en zij ging heen. Ma
Akoeba ontkleedde zich en legde zich te rusten, doch de slaap kwam niet. Zij
gevoelde zich beangst en telkens stond Lodrika's beeld voor haar ogen. Ten slotte
viel zij in een onrustige slaap, waarin zij door allerlei akelige dromen gekweld werd.
De volgende morgen hoorde Kwakoe van de slavin, die naast haar woonde, dat
Ma Akoeba in de slaap herhaalde malen geroepen en om vergeving gebeden had.
Met de grootste belangstelling luisterde hij naar deze mededelingen, die een vreselijk
vermoeden bij hem tot zekerheid brachten. Hij glimlachte spottend bij de bewering
van de slavin, dat een kwade geest haar nachtrust kwam ontnemen. Deze was
evenwel alles behalve op haar gemak en niet genegen in de nabijheid van Ma
Akoeba te blijven. Dit bracht Kwakoe op een nieuw denkbeeld. Hij stelde haar voor
de nacht in haar woning door te brengen, terwijl zij van de zijne gebruik kon maken,
nochtans onder de stiptste geheimhouding. Kwakoe hield er zich nu van verzekerd
in zijn opzet te slagen, daar hij zijn misi voor zijn plan gewonnen had. De veranderde
stemming van mevrouw Van Balen was immers het gevolg van zijn mededelingen.
Toen hij Lodrika's dood meedeelde ontroerde zij hevig en brak in heftige verwijten
tegen Ma Akoeba los. Dit gaf Kwakoe aanleiding haar zijn bevindingen mee te
delen. Behendig maakte hij ook van die gemoedsstemming gebruik om verlof te
krijgen ter bijwoning van Lodrika's begrafenis, om te kunnen vernemen hoe er
geoordeeld werd over haar dood. Tegen de avond van de volgende dag ging hij
naar het huis in de Keizerstraat. Zijn droefheid nauwelijks meester, trachtte hij nog
Première, die geheel ontroostbaar was, enige woorden van troost toe te spreken.
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Toen hij evenwel een blik had geworpen op het door de ziekte en het lijden uitgeteerd
gelaat van Lodrika barstte hij in een hartstochtelijk snikken los. Hij trok zich in een
hoekje van de tuin terug om verre van onbescheiden blikken zijn smart uit te wenen.
Intussen ging het gezang, dat reeds geruime tijd was begonnen en de begrafenis
voorafging, voort. Met hetzelfde ceremonieel - als hierboven beschreven - werd de
kist bij het vallen van de avond gesloten, nadat al de kinderen ter plaatse aanwezig,
aan de goedgunstigheid van de kra van Lodrika waren aanbevolen. Première barstte
in een hartstochtelijk geween uit, toen de eenvoudige platte kist werd dichtgespijkerd
en greep een kalebas met water. Dit sprenkelende, sprak zij: ‘Loekoe, mi pikien,
mi ben doe alla sanni gi joe, jere. No trobi mi, jere!’ (Zie mijn kind, ik heb alles
voor je gedaan. Verontrust mij nu niet, hoor.) En met hartstocht in de stem ging zij
voort: ‘Ma joe moe soekoe joe paiman, jere. Joe no moe libi den, jere!’ (Gij moet
echter de voldoening [uwer wraak] zoeken, hoor. Gij moet hen niet met rust laten,
hoor!) Zij volgde nu de dragers, die de kist op het hoofd droegen, voorafgegaan
door de voorzanger, die aanhief:
O, jere, ooh! O, jere, ooh!
Kantamanti tan na baka doro.
Boko dede!
Kom go beri!
Adjambe, o, jere, ooh!

Met uitgelaten vrolijkheid werd dit gezang herhaald, terwijl men in de handen klapte
en met kleurige doeken zwaaide. Op de hoeken der straten nam het rumoer in
hevigheid toe en werden de gebruikelijke offers van dram geplengd. De daarmee
gepaard gaande beden tot de kra lieten intussen niet de minste twijfel over, dat men
van oordeel was, de dood van Lodrika aan de heilloze invloed van haar vijanden te
moeten toeschrijven. Ondanks de blijde opgewektheid, die bij alle deelnemenden
aan deze zonderlinge begrafenis heerste, kon toch niet ontkend worden, dat zekere
bitterheid bij velen merkbaar was, die zich uitte in heftige kreten en hatelijke
toespelingen. Intussen trok de stoet verder, aangegaapt door de menigte slaven,
die in het vroege avonduur de stoepen der huizen bezet hielden. Voor enige
afwisseling begon men wat verder te zingen:
Sabana weri nja tidei.
Sabana nja.
Katoensoe-boen weri nja tidei.

(De Savanne, de algemene begraafplaats der slaven, is vandaag in 't wit: in de
rouw. Wat dat Katoensoe-boen betekent is ons niet duidelijk.)
Onopgemerkt was Ma Akoeba de stoet gevolgd. Een geheimzinnige en
onweerstaanbare macht dreef haar voort. Op de hoek van de Keizer- en Rust en
Vredestraat werd een grote hoeveelheid dram vóór de stoep op de grond uitgegoten,
waarbij nogmaals op wraak door Lodrika's kra werd aangedrongen. Eindelijk was
men op de Savanne of ‘Gemene Weide’, aangekomen en terwijl het gezang werd
voortgezet, begonnen enige slaven het graf te delven.
Ma Akoeba ging op enige afstand tegen de kant van de sloot zitten: wroeging
verscheurde haar hart. Zij zat daar nog te dromen, toen reeds lang het gezang
verstomd was. Plotseling schrok zij op en kwam weder tot haar zelve door de klank
van stemmen, die een opgewekt gesprek voerden; 't waren personen, die van de
begrafenis terugkeerden. Zij dook in de sloot, om de blikken der terugkerenden te
ontgaan. De vermoedens echter, die de voorbijgaanden uitten, waren geenszins
geschikt haar tot kalmte te brengen... Eindelijk waren de laatsten voorbijgetrokken
en het hoofd voorzichtig boven de rand van de sloot uitstekende, zag zij Kwakoe
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in haar onmiddellijke nabijheid met Première in druk gesprek, waarvan zij zelfs
enkele woorden kon opvangen. Zo hoorde zij Première hevig tegen haar uitvaren,
dat zij Lodrika om het leven had gebracht waarop Kwakoe eveneens zijn mening
te kennen gaf. Driftig volgde Ma Akoeba ongezien Kwakoe en Première om toch
niets van het gesprokene te verliezen, toen zij met een nauw onderdrukte gil voorover
stortte. Met de grootste moeite bedwong zij zich om 't niet uit te schreeuwen van
de pijn. Een oude roestige spijker was haar in de voet gedrongen en veroorzaakte
haar ondragelijke pijnen. Zij ging op de rand van de sloot zitten en ondanks de
hevigheid der smart trok zij de spijker uit de voet. Het bloed vloeide uit de wonde.
Zij trachtte het te stelpen en met een stukje van haar hoofddoek verbond zij de voet
zo goed het ging. Hinkende aanvaardde zij de terugweg naar haar woning, terwijl
ze nu en dan op een stoep ging zitten om wat van de vermoeienis te bekomen.
Terwijl zij daar zo zat, kwam Minerva voorbij.
‘Ach, mijn kind’, riep zij deze toe, ‘help mij eens. Ik verga van pijn.’
‘Wat is er dan gebeurd, ninne?’ Ma Akoeba vertelde haar het voorgevallene.
Minerva wilde haar naar huis begeleiden. Steunende op haar arm strompelde
Akoeba voort en bereikte eindelijk haar woning. Geholpen door enige slavinnen
wies Minerva de wonde uit en legde er een verband om, bestaande uit een schijfje
citroen met zout. Hierna legde men haar ter ruste. Zij vond die echter niet. Want
niet alleen brandde haar de wonde, doch het was als voelde zij vuur in haar
ledematen. Zij wentelde zich rusteloos om en begon haar gedachten in
onsamenhangende woorden te uiten, waarvan geen enkel aan Kwakoe ontsnapte.
De volgende dagen was zij afwisselend aan aanvallen van koorts onderhevig, terwijl
haar been geheel verstijfd en de voet opgezwollen was. Zo brak de eerste zaterdag
na Lodrika's begrafenis aan, waarop 't de gewoonte was een bijeenkomst te houden,
onder de naam van ‘Anansi-tori’ reeds bekend. Kwakoe mocht met goedvinden
van zijn meesteres daaraan deelnemen, alhoewel haar zoontje zich niet wel gevoelde
en weer lichte aanvallen van koorts kreeg. Zij was echter te nieuwsgierig naar de
gesprekken, die er gevoerd werden en waarvan Kwakoe haar op de hoogte zou
stellen.
Een grote menigte was reeds in de benedenzaal bij mevrouw Bouman aanwezig,
die om blijk te geven van haar grote genegenheid voor Lodrika, haar woning voor
deze gelegenheid had afgestaan. Geheel in het wit gekleed had zij aan het
hoofdeinde der zaal met enige vriendinnen op een canapé plaatsgenomen, terwijl
Première in elkander gedoken op enige afstand op een bankje gezeten was. Kwakoe,
die zich niet openlijk onder de ogen van mevrouw Bouman dorst te vertonen, had
ongemerkt onder de andere slaven in de galerij een plaatsje gekozen. Onder de
pauzen vernam hij hier en daar de naam van Ma Akoeba, die men openlijk
beschuldigde de dood van Lodrika berokkend te hebben. Ook de naam van mevrouw
Van Balen werd in 't gesprek gemengd, van wie men zich verzekerd hield de hand
in alles te hebben. Het was reeds laat, toen Diana toevallig Kwakoe bemerkte.
‘Zo Kwakoe, ben je ook gekomen?’
‘Ja’, gaf hij haar ten antwoord. ‘En ik wilde gaarne gangan (Première) spreken.’
‘Wel’, hernam Diana, ‘dan zal ik haar voor je roepen.’ Zij ging en bracht de
boodschap over. De oude was niet erg gerust, dat Kwakoe gekomen was en trachtte
ongezien er heen te gaan. Mevrouw Bouman had evenwel opgemerkt, dat Diana
haar iets toegefluisterd had en vroeg: ‘Waar is Première heengegaan, Diana?’
‘Iemand heeft naar haar gevraagd’, antwoordde deze ontwijkend. Daar enige
slaven spottend lachten, kreeg zij achterdocht en vroeg Diana gebiedend: ‘Wie is
daar!’
‘Kwakoe van misi Van Balen’, antwoordde zij aarzelend. Op het horen van die
naam stoof mevrouw Bouman op, liep met driftige schreden door naar de
achtergalerij, waar zij Première met Kwakoe in gesprek vond.

F.H. Rikken, Ma Kankantrie

‘Wat heb jij hier te doen, gemene neger.’ Kwakoe wist van ontsteltenis niet wat
te antwoorden. Mevrouw Bouman vergat zichzelve en diende hem enige kaakslagen
toe. Première wierp zich tussen haar en de van schrik ontstelde Kwakoe: ‘Ach misi,
sla hem niet. Hij heeft niets kwaads gedaan. De liefde tot Lodrika heeft hem hierheen
gedreven om haar nagedachtenis te eren.’ Intussen waren enige dames op het
gerucht toegesneld en trachtten mevrouw Bouman tot bedaren te brengen.
‘Weg van hier, jou gemene slaaf’, tierde zij. ‘Jupiter’, riep zij een van haar slaven
toe, ‘neem de zweep en ransel die slaaf mijn huis uit.’
‘Vlucht’, riep nu Première Kwakoe toe en zij trachtte hem weg te duwen. Doch
reeds hadden enige slaven zich van hem meester gemaakt en hem de binnenplaats
opgesleept, waar Jupiter zich weldra met z'n zweep bij hen voegde.
‘Sluit hem liever op’, raadde een der dames mevrouw Bouman aan, ‘en lever hem
morgen aan het gerecht over.’
‘Dat is goed bedacht’, riep ze uit en liet er dadelijk op volgen: ‘Jupiter, sla hem
niet, maar sluit hem in een der negerwoningen op.’ Aan haar bevelen werd voldaan.
De bijeenkomst was hierdoor echter geheel verstoord en in plaats van met sprookjes
hield men zich bezig met het gebeurde. Allerlei gissingen werden aan de
tegenwoordigheid van Kwakoe vastgeknoopt. Men verwonderde er zich echter
over, dat Première zo beslist partij had getrokken voor Kwakoe en niet de minste
achterdocht tegen hem koesterde. Mevrouw Bouman deed de bijeenkomst eindigen
en bleef nog enige tijd met haar vriendinnen overleggen, hoe zij verder zou handelen.
Nadat zij tot kalmte gekomen was, begon voor haar de zaak een geheel ander
aanzien te krijgen. Immers men kon Kwakoe geen ander misdrijf ten laste leggen
dan dat hij zich zonder verlof in het huis van mevrouw Bouman bevond. Men
oordeelde het daarom beter hem de volgende morgen eerst onder bedreiging van
straf een bekentenis te ontlokken. Mevrouw Bouman begaf zich ter ruste doch lang
duurde het alvorens zij de slaap kon vatten, zodat het reeds zeven uur in de morgen
was, toen zij opstond. Première was reeds lang in de achtergalerij aanwezig om zo
spoedig mogelijk haar meesteres te kunnen spreken.
‘Koemara, misi’, groette zij, ‘heeft misi goed geslapen?’
‘Slecht, gangan’, antwoordde zij lusteloos, ‘doch wat brengt je zo vroeg hier?’
‘Ik wilde misi alles komen vertellen, wat ik weet.’
‘Goed, gangan, want om je de waarheid te zeggen, begrijp ik niet goed, waarom
je het voor die jongen opneemt.’
‘Misi zal alles begrijpen, als zij geluisterd heeft’, zeide Première, terwijl zij bij haar
meesteres op de grond ging zitten. Zij verhaalde haar hoe Lodrika steeds liefde
voor Kwakoe gekoesterd had, waarvan zij later eerst kennis gedragen had; hoe
door zijn tussenkomst Lodrika op de hoogte gesteld was van het tegen haar gesmeed
complot op de bewuste Doe-avond en hoe hij haar steeds nauwkeurig ingelicht had
omtrent Ma Akoeba's handel en wandel. ‘Als Lodrika eindelijk toch gevallen is als
slachtoffer van Ma Akoeba's haat, dan is dit buiten weten en schuld van Kwakoe’,
besloot zij.
Mevrouw Bouman had niet zonder uitroepen van toorn naar het verhaal van
Première geluisterd en toen deze ophield, barstte zij hartstochtelijk los: ‘Dat zal ik
haar betaald zetten! Overleveren zal ik haar aan het gerecht! Boeten zal zij met
haar leven voor 't verlies mijner slavin! Breng Kwakoe hier!’ beval zij uit het raam
aan de slaven, die op de binnenplaats stonden. Bevend verscheen Kwakoe in de
tegenwoordigheid van mevrouw Bouman, die zeer opgewekt was. ‘Gaat maar heen’,
beval zij aan de slaven. Zich daarna tot Kwakoe wendend, zei zij, terwijl zij trachtte
haar stem zo vriendelijk mogelijk te doen klinken: ‘Kwakoe, ik heb alles gehoord,
wat gij gedaan hebt voor Lodrika. Is het waar, dat Ma Akoeba haar dood veroorzaakt
heeft?’ Deze schrok bij die onverwachte vraag.
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‘Misi’, gaf hij na enig aarzelen ten antwoord, ‘'t ware misdadig van mij, Ma Akoeba
ondanks al 't geen ik gezien en gehoord heb, dadelijk en zonder meer daarvan te
beschuldigen.’
‘Maar kan na al hetgeen gij gehoord en gezien hebt, nog enige redelijke twijfel
daaraan overblijven?’ vroeg mevrouw Bouman zich weer opwindende.
‘Ik zal mij niet vermeten misi tegen te spreken. Maar weet misi dan ook niet, dat
men Première beschuldigd heeft, Caró van het leven beroofd te hebben?’
‘Ik’, riep de oude getergd. ‘En wat heb ik gedaan om haar de dood toe te brengen?
H'm’, zuchtte zij en de tranen vloeiden met stromen over haar wangen. ‘Ik zou haar
betoverd hebben, mi wisi hem?’
‘Vergeef mij, gangan’, bad Kwakoe haastig, ‘indien ik u met die onverdiende
beschuldiging leed heb gedaan. Ik wilde slechts zeggen, dat men zo over u
geoordeeld heeft, gelijk wij thans over Ma Akoeba oordelen.’
‘Maar beide gevallen staan niet gelijk’, viel mevrouw Bouman in.
‘Dat is ook zo, misi. Maar dit is onze meerdere kennis van de stand der zaken
toe te schrijven. Bovendien is Ma Akoeba dan niet alleen in de uitvoering van haar
plannen geweest.’
‘Wat bedoel je daarmede’, vroeg mevrouw Bouman.
‘Een zekere slavin Minerva is dikwijls in mijn naam bij Première geweest met
verzonnen boodschappen. Zij is een intieme vriendin van Ma Akoeba.’
‘Dan wordt de toeleg om Lodrika naar het leven te staan nog duidelijker’, meende
mevrouw Bouman. ‘En mevrouw Van Balen draagt tenslotte de schuld van alles.’
‘Zeg dat niet, misi’, hervatte Kwakoe. ‘Zij is door Ma Akoeba om de tuin geleid
en is zelve nu in de grootste droefheid over de afloop.’
‘Dat geloof ik’, antwoordde mevrouw Bouman met bittere spot. ‘Haar droefheid
is slechts het bewijs voor haar schuld. Doch hoe dan ook, straffen zal ik haar door
Ma Akoeba aan te klagen en haar naam aan de algemene verachting prijs te geven.’
‘Ke misi’, smeekte Première, ‘wilt ge dan toch Kwakoe in het verderf storten? Hij,
die ons steeds trouw ter zijde gestaan heeft.’
‘Neen, jij hebt gelijk, gangan’, hernam haar meesteres wat bedaarder. ‘Maar ik
kan hem daarbuiten laten. Ik beschuldig Ma Akoeba en Minerva als tussenpersoon.’
‘Och, misi’, bad Kwakoe. ‘Doe het niet. Lever mijn misi niet over aan de
verachting.’
‘Het zal gebeuren’, besloot mevrouw Bouman ongeduldig en met kwalijk verbeten
woede. ‘Morgen reeds dien ik een aanklacht in tegen Ma Akoeba. Het gerecht zal
de schuld of de onschuld van haar meesteres vaststellen. Gaat nu maar heen.’
Kwakoe ging treurig naar huis terug, waar zijn terugkomst door zijn meesteres
angstig werd afgewacht. Haar verslagenheid kende geen grenzen, toen zij vernam
wat bij mevrouw Bouman was voorgevallen en van de voorgenomen aanklacht,
tegen Akoeba. Zo verliep de zondag en met onrust werd de maandag tegemoet
gezien. Kwakoe had alles voor Ma Akoeba verborgen, opdat het onderzoek van
rechtswege haar onvoorbereid mocht vinden.
In de loop van de morgen verspreidde zich het gerucht. Meneer Bouman was in de
vroege morgen van plantage in de stad gebracht en aan rotkoorts bezweken. Hoe
wrevelig mevrouw Van Balen zich ook gevoelde, toch maakte dit doodsbericht een
pijnlijke indruk op haar gemoed. Trouwens, haatdragendheid ligt niet in het
karakter van onze inboorlingen. Hoe groot de afkerigheid ook moge wezen, zelden
slaat zij tot haat over en zal nooit tot het uiterste gaan, wanneer de ander met rampen
bezocht wordt; de tranen brengen alsdan de harten tot elkander, die de overmoed
van de voorspoed verwijderd had. Bij mevrouw Van Balen rees tevens de hoop, dat
onder deze treurige omstandigheden de aanklacht achterwege zou blijven. Toch
bevond zij zich in een netelige toestand, daar zij, bij ontstentenis van haar
echtgenoot, om de positie van de overledene als lid van het Rode Hof, verplicht was
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van haar deelneming blijk te geven. Zij besloot eerst Kwakoe te zenden om zich te
vergewissen hoe haar komst in het sterfhuis zou worden opgenomen. Een blijk van
belangstelling diende zij in alle geval te geven, want verzuim daarvan zou als de
hoogste miskenning worden aangezien en de grootste onaangenaamheden met
haar man op de hals halen.
Première vond haar meesteres radeloos van smart bij het lijk van haar echtgenoot,
toen zij haar de deelneming van mevrouw Van Balen overbracht en gaf breed op
van de smart en de deelneming van mevrouw Van Balen. Tenslotte zei zij, dat
mevrouw Van Balen die middag zelf zou komen, waarop haar meesteres met een
lusteloos ‘'t Is goed’ antwoordde.
Om vier uur in de middag richtte mevrouw Van Balen haar schreden naar het
sterfhuis, Haar hart was hevig ontroerd en wellicht had zij het niet over zich kunnen
verkrijgen, er heen te gaan, als niet angst en hoop haar voortgedreven hadden. In
het sterfhuis stond beneden in de grote zaal 't lijk in de halfgeopende gepolitoerde
mahoniehouten kist met zilveren handvatsels en versierselen gemonteerd, die een
waarde van enige honderden gulden vertegenwoordigden. Daaromheen stonden
vier zilveren girandoles in wit damasten servetten gewikkeld, waarin de kaarsen
met brede papiersnippers waren vastgezet op vier mahoniehouten speeltafeltjes
eveneens met witte lakens bekleed. Spiegels, schilderijen en canapés waren met
witte lakens bedekt. Tegen de muur der zaal stonden rijen stoelen door de dames
alléén in gebruik genomen. Aan het hoofdeinde der zaal zat de weduwe geheel in
het wit gekleed en het gelaat in haar zakdoek verborgen. Mevrouw Van Balen trad
zenuwachtig het vertrek binnen, zij zag dat aller blikken op haar gericht waren.
Langs de kist gaande wierp zij eerst een blik op het lijk, waarna zij op mevrouw
Bouman toetrad om haar te condoleren. Deze richtte haar blik verrast op en liet
daarna zonder een woord te spreken het hoofd wederom zakken. ‘Mevrouw Van
Balen condoleert je’, voegde haar een harer vriendinnen toe. Haar droefheid
ontroerde mevrouw Van Balen en met een traan in de ogen nam zij op een der
stoelen plaats, terwijl de overigen stil achter haar zakdoeken het gebeurde
bespraken. Om vijf uur kwamen de dragers binnen en werd de kist onder het gekerm
der weduwe dicht gemaakt. Nauwelijks was de kist door de wijdgeopende deur voor
allen op straat zichtbaar of de slaven en slavinnen vóór het huis geschaard, hieven
als naar gewoonte een ijselijk rouwmisbaar aan. Hierop werd het lijk op de Nieuwe
Oranjetuin ter aarde besteld.
Mevrouw Van Balen verliet al spoedig het sterfhuis en spoedde zich naar huis.
Intussen was de toestand van Ma Akoeba geenszins verbeterd. Dagen achtereen
had zij hevige aanvallen van koorts, terwijl haar een ondraaglijk vuur in de wonde
brandde. Minerva kwam haar geregeld bezoeken, doch Kwakoe kon uit haar
gesprekken niets verdachts opmaken. Enige dagen later kwam Minerva hevig
ontroerd bij Ma Akoeba binnen en vertelde dat mevrouw Van Balen het voornemen
had een aanklacht tegen haar bij het gerecht in te dienen. Onbeschrijfelijk was de
indruk, die dit bericht op Ma Akoeba maakte. Zij rilde van ontzetting en wentelde
zich zinneloos op de grond. Nu was ook de onverschilligheid harer meesteres, die
niet eens naar haar kwam omzien, volkomen verklaard. Het duurde niet lang of een
hevige koorts maakte zich weer van haar meester, en zij begon verward te spreken,
zodat Minerva van schrik om hulp riep. Kwakoe schoot aanstonds toe. Nauwelijks
echter had Ma Akoeba hem de kamer zien binnenkomen of zij gilde het uit. Met de
kracht der wanhoop richtte zij zich op en kroop van vrees en ontzetting in een hoek
der kamer, waar zij zich tegen het beschot aandrong met beide armen naar hem
uitgestrekt als wilde zij een vreselijke vijand van zich afhouden. Kwakoe ging op
de grond zitten. Hij begreep, dat hij haar nu geen ogenblik moest verlaten. Het werd
al laat en nog was er geen merkbare verandering in haar te bespeuren.
Minerva was een en al zorg en slechts zij kon de zieke behandelen. Zij besloot
dus de nacht bij haar door te brengen. In de kleine kamer zaten nog een viertal
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slavinnen die het zich tot plicht rekenden de zieke niet te verlaten. Ongeveer te
middernacht schrokken allen, die van vermoeienis ingesluimerd waren, wakker op
een schelle kreet van Ma Akoeba, die zich wederom tegen het beschot der kamer
aan drong.
‘Wat is er?’ vroeg Minerva. Geen antwoord, doch Akoeba scheen iets in de kamer
te zoeken. Minerva volgde haar blik. Opeens lachte de zieke, maar zo akelig, dat
Minerva en allen er van rilden. Hierop wees zij naar een rekje tegen de wand.
Minerva ging er heen. Zij vond er een kleine apakie, een in elkaar sluitende kalebas.
Zij maakte haar open en zag er een stukje grijs papier in, dat zij er uit nam en
beschouwde. De zieke, die haar bewegingen gevolgd had, liet wederom een
snijdende lach horen. Minerva liet van angst het papiertje bijna uit de hand vallen.
Daarna de inhoud bij het licht der kaars onderzoekende, stiet zij een vreugdekreet
uit, die de anderen deed vragen: ‘Wat is er? Heb je iets bijzonders gevonden?’ Zij
wilde zich echter niet verklaren en gaf onverschillig ten antwoord: ‘Wel neen! Ma
Akoeba houdt mij voor de mal en laat mij naar iets zoeken. Zie maar eens’, ging zij
voort, terwijl zij het papiertje behendig tussen de vingers verborg en het lege
kalebasje toonde. De slavinnen trachtten nu wederom in te dommelen. Kwakoe
echter had alles nauwkeurig afgekeken en hield Minerva scherp in het oog. Na enige
ogenblikken ging Minerva naar Ma Akoeba, die de blik op het rekje gevestigd hield,
en vroeg haar: ‘Ninne, wil je niet eens wat water drinken?’ De zieke gaf geen
antwoord. Minerva nam daarop een kommetje, schonk er water in en deed de gehele
inhoud van het papiertje, een wit poeder, behendig er in vallen. Dit ook ontging
Kwakoe niet. De zieke, die tengevolge van de koortshitte hevige dorst had, nam
gretig de haar aangeboden drank aan, waardoor Minerva hoopte haar tot rust te
zullen brengen. Werkelijk scheen de drank kalmerend op Ma Akoeba te werken,
althans legde zij zich enige ogenblikken later neder en sliep nog rustig, toen Minerva
haar de volgende morgen verliet.
Kwakoe haastte zich zijn meesteres van alles, wat hij in de afgelopen nacht
gezien en gehoord had op de hoogte te stellen. Onverklaarbaar was hun echter de
terughoudendheid van Minerva omtrent het poeder, dat zij in het water gedaan had
en schijnbaar zo kalmerend voor de zieke geweest was.
In de loop van de morgen ontving mevrouw Van Balen bezoek van een harer
vriendinnen, die mededeelde, dat mevrouw Bouman de volgende dag de aanklacht
tegen Ma Akoeba zou indienen. Hoezeer ook getroffen door de belangstelling van
mevrouw Van Balen, bij de begrafenis van haar man, was zij nochtans op aanstoken
van enige vriendinnen op haar voornemen teruggekomen de aanklacht te laten
varen. Morgen, als de acht dagen voorbij waren, dat zij naar oud gebruik ‘op de
papaja zitten’ moest, zou de aanklacht worden ingediend. In vertwijfeling liep
mevrouw Van Balen, na het vertrek van haar vriendin, naar de woning van Ma
Akoeba, die zij aan een hevige aanval van koorts ten prooi vond. Zij overlaadde
haar met verwijtingen en beschuldigde haar van de dood van Lodrika, hetgeen haar
nu met het gerecht in aanraking ging brengen. De ontsteltenis onder haar slaven
was groot; zij echter scheen er niets van te verstaan. Tegen de middag werd Ma
Akoeba wat kalmer en hoorde enige slaven spreken over hetgeen zij die morgen
gehoord hadden. De ontsteltenis die haar aangreep was ontzettend en zij wentelde
zich wanhopig op haar legerstede, zodat zij weldra weer een hevige koorts kreeg.
Nadat de avond gevallen was, kwam Minerva terug om de nacht bij de zieke door
te brengen. Ditmaal verzocht zij Kwakoe zijn rust te gaan nemen, daar zij het wel
alléén met haar zou redderen. Dit kwam Kwakoe verdacht voor en prikkelde zijn
nieuwsgierigheid. Hij gaf nochtans zonder de minste achterdocht te tonen,
onmiddellijk aan haar verzoek gevolg. In plaats van zoals Minerva meende, zijn
eigen woning te betrekken, begaf hij zich naar de kamer naast die de zieke. Door
een opening in het beschot kon hij alles duidelijk zien en horen wat gedaan of
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gesproken werd. Tegen de morgen werd hij wakker door een met gedempte stem
gevoerd gesprek van Minerva met de zieke.
‘Ninne’, vroeg zij, ‘hoe gevoel je je nu?’
‘Ik ben erg ziek en zeer zwak’, antwoordde deze. ‘Bovendien is het mij alsof er
vuur in mijn binnenste brandt.’
‘Je bent ook de gehele nacht onrustig geweest’, ging de andere voort. ‘Je hebt
zo nu en dan gesproken’...
‘Wat heb ik dan gezegd?’
‘Dat weet ik zo juist niet meer, maar het was of je bang was voor iemand. De
nacht tevoren was het echter nog veel erger. Herhaaldelijk ben je toen opgevlogen,
daar in de hoek van de kamer gekropen en heb je naar dat rekje gewezen’...
‘Wat voor rekje?’ vroeg zij verwonderd als wist zij zelf niets van het bestaan ervan.
‘Wel, hier’, zei Minerva, er heen gaande en de apakie er af nemende. Nauw had
Ma Akoeba dit gezien of zij riep haar heftig-gebiedend toe: ‘Blijf er van af!’ ‘Au!’
hervatte Minerva geraakt, ‘waarom schreeuw je mij zo toe? Je hebt er mij immers
zelf naar gewezen.’
‘Ik?’ vroeg de zieke ongerust.
‘Ja, gij zelf, anders had ik niet eens geweten, dat je daar een apakie had. Op je
aanwijzen heb ik het opengemaakt en het witte poeder er uit genomen.’
‘Wat!’ schreeuwde de zieke, ‘heb jij het poeder er uit genomen? Wat moest jij er
mee doen?’
‘Wel, toen ik je zo in de koorts zag liggen, herinnerde ik mij, dat je mij ook zo'n
poeder gegeven had voor Lodrika’...
‘Lodrika!’ herhaalde de zieke met bevende stem.
‘Ja, het was precies hetzelfde’, ging Minerva voort. ‘En omdat je mij gezegd had
dat het een goed geneesmiddel was - je moet maar niet boos op me worden - heb
ik je het ingegeven’... Een snijdende gil onderbrak de spreekster en met de
wanhopige kreet ‘Joe kiri mi!’ (gij hebt mij vermoord) viel Akoeba achterover op
de grond. Als door de bliksem getroffen, zeeg Minerva op de grond neder. Kwakoe,
die alles gehoord en begrepen had, snelde nu het huisje in en trachtte Minerva bij
te brengen. Na enige tijd kwam zij tot het bewustzijn terug en onder een vloed van
tranen kreet zij: ‘Ik heb met het poeder, dat Ma Akoeba mij gegeven heeft, Lodrika
vergiftigd! Ach, mijn God! Wat is die oude vrouw een verdorven schepsel!’ De blik
opheffende schrok zij hevig toen zij Kwakoe bij haar zag. Deze nam echter de
gelegenheid te baat om de laatste twijfel tot zekerheid te brengen en drong er bij
Minerva op aan hem alles te zeggen, daar hij woordelijk alles gehoord had, wat
tussen haar en de zieke gesproken was. Door hem in het nauw gebracht, vertelde
zij hoe zij zonder het te weten Lodrika een poeder had ingegeven, dat volgens
Akoeba de zieke heilzaam zou wezen en nu vergif bleek te zijn. Haar ontsteltenis
bij de openbaring van Ma Akoeba stond Kwakoe borg voor de waarheid van haar
onschuld. Met een blik van de diepste verachting zag Kwakoe neder op de zieke,
die bewegingloos daar nederlag. Intussen ging Minerva door met wenen, daar zij
als waanzinnig werd bij de gedachte in een proces gewikkeld te worden. Weldra
was het huis van mevrouw Van Balen in opschudding, daar de slaven dadelijk van
alles op de hoogte waren gesteld. Kwakoe ging zijn meesteres zo spoedig mogelijk
alles verhalen en met de hevigste ontsteltenis vernam deze de vreselijke waarheid.
Na enige uren kwam Ma Akoeba eindelijk tot zichzelf. Het eerste wat haar oren
trof, waren de heftige verwijtingen van Minerva. Kwakoe, die haar geen ogenblik
uit het oog verloor, kwam naderbij, terwijl Ma Akoeba vergeefse pogingen
aanwendde uit zijn nabijheid te geraken; zij was evenwel dodelijk verzwakt.
‘Ninne’, begon hij met een halfgebiedende stem: ‘Jij hebt vreselijk misdaan. Maar
een rechtmatige straf doet je sterven aan hetzelfde vergif, waardoor jij Lodrika hebt
doen sterven.’ De zieke woelde onrustig, terwijl het angstzweet haar op het voorhoofd
parelde. ‘Doch je dood stelt geen einde aan je ongerechtigheden en misdaden.
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Vandaag nog wordt een aanklacht tegen je ingediend, die uw meesteres, Minerva
en ons allen wellicht met het gerecht in aanraking brengt. En niet alleen in je sterfuur,
maar nog na je dood zul je versmaad, veracht en vervloekt worden.’
‘Ach, mijn God!’ kreet de zieke in wanhoop.
‘Zwijg, verachte gifmengster’, donderde Kwakoe in gramschap. ‘Wat roep je God
aan, terwijl je in koelen bloede een ander vergiftigt.’
‘Ik ben 't niet, die haar het leven benomen heeft’, riep zij nog. ‘Een kwade geest
deed het.’
‘Je liegt’, beet Minerva haar toe, ‘jij hebt haar met vergif om het leven gebracht,
en mij tot werktuig van je helse plannen gebruikt. Had ik je maar nooit gekend,
verachte bedriegster!’
‘Je lichaam is nog niet koud of de vloek ligt al op je gedachtenis’, hernam Kwakoe.
‘Maar bekennen zul je alles, voordat je veracht lichaam sterft. Minerva’, beval hij,
‘blijf bij haar, ik zal haar de bekentenis in tegenwoordigheid van misi laten doen.’
‘Nooit!’ gaf de zieke wanhopig ten antwoord.
‘Dat zal ik zien’, bulderde Kwakoe de arm dreigend tegen haar opgeheven. Daarna
ging hij zijn meesteres halen. Bij het huis zag hij enige slavinnen fluisterend met
elkaar spreken, terwijl zij nu en dan een bezorgde blik naar binnen wierpen.
‘Misi Bouman is bij onze meesteres gekomen’, gaf men hem op zijn vragende
blik ten antwoord.
‘Ka!’ riep hij ten hoogste verrast uit. ‘Vraag misi of ik binnen mag komen.’ Kwakoe
mocht binnen komen. Verbaasd zag hij mevrouw Bouman ongedwongen tegenover
zijn meesteres zitten. Hij geloofde zijn ogen niet.
Wat er wel gebeurd was? Daags tevoren nog was mevrouw Bouman onwrikbaar in
haar besluit om een aanklacht tegen Ma Akoeba in te dienen. Geheel met deze
gedachte vervuld, was zij naar bed gegaan en had gedroomd. Het scheen haar, dat
zij aan de oever stond van een kreek, die zij moest overtrekken. Als zij, naar iets
omziende waarmee zij zou kunnen oversteken, de blik ophief, zag zij aan de overzijde
mevrouw Van Balen staan, die innig bedroefd de blik smekend tot haar ophief. Zij
voelde al de haat in haar hart herleven en wilde reeds heengaan, om iedere
aanraking met haar tegenstandster te ontwijken, als plotseling Lodrika vóór haar
stond, die haar smeekte, vriendschap te sluiten met mevrouw Van Balen. Door haar
tranen en smekingen overwonnen, gaf zij tenslotte toe en - hoe wist zij niet - zij
bevond zich eensklaps aan de overzijde van de kreek en in de armen van mevrouw
Van Balen, die haar hartelijk ontving. Wakker geworden had zij Première de droom
verhaald en gevraagd wat zij doen moest.
‘Misi’, had deze blij geantwoord, ‘misi, de wens van een overledene moet vervuld
worden.’ Veel moeite kostte het haar niet haar meesteres tot een verzoening met
mevrouw Van Balen over te halen. Immers hecht onze inlandse bevolking
buitengewoon veel gewicht aan dromen, die dan ook volstrekt niet als een ijdel spel
der verbeelding worden aangezien. Zo werd de aanwezigheid van mevrouw Bouman
verklaard. Kwakoe drong er bij beiden op aan hem naar de woning van Ma Akoeba
te volgen, waaraan zij, na enig tegenstribbelen van mevrouw Bouman, gevolg gaven.
Intussen had Minerva in hevige angst over haar lot, er op aangedrongen, door
een vrijmoedige bekentenis haar van alle schuld vrij te pleiten. Zij bezwoer haar bij
al de liefde, die zij haar had toegedragen, haar toch niet met het gerecht in aanraking
te doen komen, toen mevrouw Van Balen door Kwakoe en mevrouw Bouman
gevolgd, binnen trad. Hun verschijning, vooral die van mevrouw Bouman, ontstelde
haar hevig en haar ontroering was voor allen merkbaar. Er heerste in het vertrek
enige ogenblikken een angstige stilte, slechts onderbroken door het moeizaam
ademhalen van de zieke.
‘Ma Akoeba’, begon Kwakoe, ‘zie je wel, wie hier zijn?’... De zieke kneep de
ogen dicht en trachtte zich af te wenden. ‘Zie haar maar voor het laatst aan’, ging
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hij dreigend voort. ‘Zij zijn gekomen om getuigen te zijn van je dood, die slechts de
straf is van je misdaden. Misi’, sprak hij tot mevrouw Bouman, ‘gelieve mij aan te
horen. Niemand heeft enige schuld aan de dood van Lodrika, dan Ma Akoeba
alleen. Zij heeft vergif gekocht en het door Minerva aan Lodrika doen ingeven onder
voorwendsel, dat het een pijnstillend middel was.’
‘Zo is het, misi’, riep Minerva zich voor mevrouw Bouman op de grond werpende
en haar voeten omhelzende. ‘Zij heeft mij belogen en bedrogen.’
‘En het bewijs, dat Minerva onschuldig gehandeld heeft is dit: zij heeft haar het
ander gedeelte van datzelfde poeder ingegeven, zodat zij vergiftigd is door hetzelfde
vergif dat zij Lodrika heeft doen innemen.’ Ma Akoeba wentelde zich onrustig rond;
de hevige ontroering had haar doodsuur verhaast. Kwakoe zag het en riep haar nu
gebiedend toe: ‘Beken je nu, dat jij Lodrika vergeven hebt?’ De zieke zag hem met
woest rollende ogen aan, doch antwoordde niets.
‘Ach ninne’, smeekte Minerva, ‘God straft je reeds voor je snoodheid en zou je
willen, dat ik je nagedachtenis vervloek?’ De beide dames hielden de blik op haar
gewend.
‘Beken nu maar’, drong Kwakoe aan. Zij scheen een hevige strijd te voeren, terwijl
Kwakoe niet afliet tot een bekentenis te dwingen.
Eindelijk riep zij uit: ‘Ik heb het gedaan, ja!’
‘Dus misi is onschuldig geweest?’ vroeg Kwakoe.
‘Ja!’ herhaalde zij.
‘Heeft Minerva iets van uw plannen geweten?’ Zij legde de hand op haar borst,
waarin het brandde en gloeide, terwijl zij met moeite ademde.
‘Zij wist er niets van’... Na enige ogenblikken de blik op mevrouw Bouman
gevestigd te hebben, hief ze zich met een laatste krachtsinspanning van haar
legerstede op, als wilde ze een onzichtbare vijand ontwijken en viel daarna met een
rauw uitgestoten kreet ‘mi Gado!’ terug. Ma Akoeba was dood!... Van ontzetting
overmand stond mevrouw Bouman op van de stoel, waarop Kwakoe haar had doen
plaats nemen en liep op mevrouw Van Balen toe. ‘Pas op, misi’, riep plotseling
Kwakoe, terwijl hij haar terug hield, daar zij bijna op het lijk van Ma Akoeba trad.
Zij schrok terug. Doch over het lijk van de bewerkster van haar smart, reikte zij
wenend de hand aan mevrouw Van Balen. ‘Mevrouw’, snikte zij. Zij wilde meer
zeggen, doch kon niets meer uitbrengen.
‘Vergeving voor alles, wat Ma Akoeba tegen u misdeed’, zei mevrouw Van Balen,
de hand haar ter vergeving toegestoken aangrijpend en minzaam drukkend. ‘Och,
zeg het mij’, bad zij, ‘hebt gij mij inderdaad alles vergeven? Want hoe dan ook, nooit
had ik mij met die bijgelovigheden moeten inlaten, die mij niets anders dan smart
en schande hebben aangebracht.’
‘En ik dan?’ snikte mevrouw Bouman tussen haar tranen in. De vriendschap was
hiermede gesloten voor het volgend leven. Hun vertrouwen in de afgodische
gebruiken harer slavinnen was voor goed geweken, nu zij, tot hun schande, het
ijdele daarvan ondervonden. Met huivering dachten zij steeds aan de kunstgrepen
der wisimans en bonoe's waarmee zij voor anderen het geheim van hun
machteloosheid of van hun duivelse gifmenging bemantelden.
Jaren zijn verlopen sedert het gruwzaam afsterven van Ma Akoeba en bijna allen,
die wij in dit verhaal leerden kennen, zijn haar in de dood gevolgd. Op een
regenachtige avond vinden wij op Frimangron in een vervallen huisje een door
ziekte gebroken neger liggen. Bij het flauwe schijnsel van een kaars, zien wij een
vrouw liefderijk naast zijn harde legerstede zitten.
‘Kwakoe’, zei ze zacht, ‘verlang je iets vóór je dood?’
Kwakoe, want hij was het, zei nauw hoorbaar: ‘Ja. Ga een priester roepen om
mij te dopen.’
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‘Ik zal het doen’, zei Minerva en ging heen. Sedert de dood van Ma Akoeba had
zij zich steeds door een zware verplichting aan Kwakoe gebonden gevoeld, waarvan
zij zich trachtte te kwijten door hem overal en in alles van dienst te zijn. Want
ofschoon Kwakoe bij de dood van zijn meesteres de vrijheid had bekomen, kon hij
in de laatste jaren door ziekten ondermijnd, met de grootste moeite slechts in zijn
levensonderhoud voorzien. Hierin nu kwam Minerva bereidvaardig te hulp, gelijk zij
ook met de meeste spoed aan zijn laatste wens gevolg gaf.
Spoedig kwam ze met de pater terug, die Kwakoe reeds kende en hem sinds
enige tijd tot het H. Doopsel had voorbereid. Weldra vloeiden de reinigende wateren
van het Doopsel over het voorhoofd van de zieke en na met hem gebeden en hem
enige woorden van opwekking en troost toegesproken te hebben ging de priester
heen.
‘Kwakoe’, vroeg Minerva hem nu, ‘hoe gevoel je je?’
‘Ik ben tevreden en gelukkig’... Meer sprak hij niet, en enige uren later gaf hij kalm
de geest. Wenend drukte Minerva hem de ogen toe, terwijl ze verzuchtte: ‘Och,
mocht mijn dood gelijk zijn aan de uwe!’
[EINDE]
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