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DE GELUKSBRIEF UIT DEMERARA i)
DOOR

Sir REGINALD ST.-JOHNSTON

Vertaald door J. Heyligers

Bim-bam! Bim-bam! Bim-bam! De oude gebarsten klok van de
kleine kerk in het negerdorp spande zich in om de laatkomers tot
meerderen spoed aan te sporen toen de oude Manasseh in het
zicht kwam, die langs den door de zon doorstoofden weg zijne
familie naar den Zondagsdienst geleidde op dien, voor hem zoo
belangrijken dag. Dat wil zeggen, hij dacht, dat hij de familie ter
kerke bracht, maar de familie en wel voornamelijk zijn voor geen
kleintje vervaarde dochter — die in de streek als de Weduwe
James in aanzien stond — en zijn gewiekst kleindochtertje Em-
ma vonden, dat hij naar de kerk gebracht werd, zoodat zij alle-
maal even welgemoed waren. Maar toch was de ouwe heer net in
de gelegenheid geweest eens te laten zien hoe noodzakelijk de aan-
wezigheid van de sterke sexe is als zij samen uitgingen, want juist
was er een kleine onaangenaamheid met een ezel geweest, waarop
buurman Jenkins, onder voorwendsel van een pijnlijken voet, in
alle pracht van een hoogen hoed en een oude paarse parapluie
gezeten was en waarmee hij nu tusschen de vele voetgangers zijn
weg naar de kerk zocht. En het was de oude Manasseh geweest,
die heel galant voor de dames ruim baan gemaakt had door met
zijn wandelstok den ezel een goede por te geven. Toen hij op zijn
stokje steunend met kleine passen doorwandelde liep hij nog
verder over het geval te grinniken maar hij kon niet weten, dat
zijn daad voor den ruiter nog meer last beteekende, want die
moest afstijgen en den kwaad geworden ezel tot aan de kerk toe
achter zich aan trekken. Manasseh was er trotsch op de Man in

') Uit een bundel getiteld A West Indian Pepper-Pot or thirteen
„Quashie" stories by T. R. St.-Johnston, Administrator of St. Kitts-
Nevis with coloured illustrations by Eva Wilkin, London 1928. Met
een voorwoord van L. S. Amery. (The Dominions and Colonial Office).
Uitgave: Philip Allan & Co. Ltd, London.
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het gezin te zijn en nog — zooals hij ten minste dacht — niet
tegenstaande zijn vier- en-negentig jaar het werk van een man te
kunnen doen. Ook als rechterhand en krachtig aanhanger van de
kerk, achtte hij zich verplicht zich correct, ja zelfs keurig, voor
de gelegenheid te moeten kleeden. En dan, „kleeren maken
den man" niet het minst in een West-Indisch dorp.

Tot hij, en dat was nu al meer dan twintig jaar geleden, het zee-
mansleven had vaarwel gezegd, was hij op en top zeeman geweest,
dat wil zeggen niet zoo'n gewone kustvaarder, niet zoo'n man, die
in een sloepje van de eene kusthaven naar de andere vaart! Neen!
hij ging er prat op altijd den oceaan bevaren te hebben, in de oude
volgetuigde schepen, naar alle deelen van de wereld! Hij had het
zelfs tot de mooie positie van bootsman gebracht! En hoe goed
herinnerde hij zich hoe in die goeie ouwe dagen de Kapiteins van
die eens zoo befaamde snelvarende schepen altijd een hooge hoed
op hadden en een jas met panden droegen met witte broek wan-
neer zij een haven binnenliepen of ook wel bij andere gelegenhe-
den; maar hoewel hij gemerkt had, dat een vrij versleten oude
dophoed hem gemakkelijker zat, hield hij zich verder strikt aan de
rest van de voor den kerkgang gebruikelijke uniform. Zoo stapte
hij waardig voort, met alle zeilen bij, en met de geus op de voor-
piek of met andere woorden gezegd met een voor deze gelegenheid
sierlijk gestrikte das om. Onnoodig te zeggen, dat hij zijn psal-
menboek bij zich droeg maar zijn specialen bijbel, waarmede ons
verhaal in verband staat, had hij thuis gelaten want die was zorg-
vuldig in zijn oude met koper beslagen zeemanskist opgeborgen.

Ook zijn dochter had haar beste beentje voorgezet; haar Zon-
dagsche hoed droeg ze — echt op z'n Westindisch — bovenop
haar frisch gekleurde hoofddoek, die voor deze gelegenheid spe-
ciaal gevouwen was en haar zwaargeplooide onderrok stond wijd
uit zooals de mode van de naburige fransche eilanden aangeeft en
de fransche connecties hebbende negerinnen van het kleine eiland
Grenada waren maar al te vaak geneigd tot een even slaafsch
navolgen van wat de mode nu eenmaal eischt als haar blanke zus-
ters in onze landen. De kleine Emma en haar nichtje Mary Jack-
son droegen blauwe en gele schortj es en de geheele groep maak-
te een kleurige en frissche indruk op den zonnigen weg, die langs
velden met wuivend suikerriet liep.

Deze velden met hier en daar een sierlijken koningspalm, wiens
slanke kruin zachtkens in de lichte zeebries wuifde, bedekten de
heuvels zoover als het oog maar reikte met dat intense smaragd-
groen, dat tusschen alle andere tropische produkten zoo typee-
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rend is voor de bladeren van het suikerriet en den pas aangekome-
ne met bewondering vervult. Want velden met katoen, maïs en
andere tropische gewassen toonen gewoonlijk dezelfde tint van
loof als wij zouden verwachten, maar suikerriet heeft een eigen
aspect, vooral als het zijn zaadpluimen draagt.

Toen de oude Manasseh in de buurt van een paar velden kwam
wierp hij er slechts een vluchtige blik op — want hij was er van
doordrongen dat het Zondag was en dat men dan zijn gedachten
verre van zulke dingen moet houden — maar hij slaagde er niet in
het trotsche gevoel van zich af te zetten, dat hij, Manasseh, de
oude zeerob, die nog niet zoo heel lang geleden bijna van gebrek
omkwam, nu eigenaar was, heer van alles wat hij overzag.... dat
wil zeggen als hij niet tè verweg keek. En ziet hier nu hoe dat
wonderbaarlijk geluk tot hem was gekomen.

Vele jaren geleden, zelfs vóór dien heerlij ken en gezegenden
dag, die nog in alle kerken als Emancipatie-dag herdacht wordt,
was Manasseh's vader slaaf op een plantage van een zekeren heer
Wilson; Manasseh zelf was als slaaf in het begin van dat beroemde
jaar, het vnjheidsjaar 1834 geboren. Maar meneer Wilson was een
van die goede meesters geweest, die in ieders herinnering voort-
leefde, daar hij een vriendelijk mensch was met een oprechte ge-
negenheid voor hen, die met den grond waarop zij leefden, zijn
eigendom waren. En hij was getroffen door de schranderheid en
eerlijkheid van den jongen Manasseh, die eerst als kind en later
als jongeling in zijn onmiddellijke nabijheid verkeerde.

Geen wonder dus, dat toen Manasseh op zijn twee-en-twintigste
jaar zijn genegenheid voor een meisje van een naburige plantage
beantwoord zag en aan trouwen dacht, zijn meester besloot hem
met een werkelijk mooie gift te verrassen door hem een paar ak-
kers te geven op den hoek der estate gelegen. Het huwelijk zou
met Paschen voltrokken worden en de heer Wilson, die toen in
Demerara op reis was, schreef aan Manasseh een hartelijken brief,
waarin hij van zijn geschenk sprak met de bijvoeging dadelijk na
zijn terugkomst voor de noodige documenten te zullen zorg dra-
gen. Maar helaas, hij kwam nimmer terug daar hij in Georgetown
een aanval van gele koorts kreeg, die daar toen heerschte, en bin-
nen de vier-en-twintig uur overleed, terwijl zijn brief onderweg
was.

Intusschen werd het huwelijk voltrokken en toen de brief kwam
met de mededeeling van de vorstelijke gift, steeg de vreugde ten
top en was de naam van „dien goeie ouwe meester" op ieders lip-
pen ; en niet voordat er een maand voorbij was — want in dien
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tijd kende men nog geen telegraaf — hoorde men van de treurige
gebeurtenis.

Toen verkeerde de vreugde in zorg, die grooter werd door het
feit, dat de oude heer Wilson slechts een verren bloedverwant als
erfgenaam had, zoodat na verloop van eenigen tijd de plantage
verkocht werd en alle arbeiders uiteen gingen om elders een be-
staan te zoeken. In de moeilijke tijden, die zouden beginnen, be-
greep Manasseh.dat hij ten minste met zijn pachtvrij landje veilig
zou zijn, maar tot zijn diepe teleurstelling moest hij van den ad-
vocaat, aan wien hij zijn zorgvuldig bewaarden brief toonde, hoo-
ren, dat de gift van nul en geener waarde was zoolang de wettelij-
ke formaliteiten niet verricht waren. Hoewel het hem onmogelijk
was dit alles te gelooven begreep Manasseh dat verder praten nut-
teloos zou zijn en hij vouwde den brief op om dien weer zorgvuldig
in den omslag van dun, wit papier te doen, dien hij daarop eerbie-
dig in zijn Bijbel opborg in de vaste overtuiging, dat er eens een
dag moest komen, die hem gelijk zou geven en de rechtvaardig-
heid betrachten.

In het komende jaar hield hij zich veel op in het naburige zee-
plaatsje St. George waar hij op de kade allerlei werkjes verrichtte
om zijn jonge vrouw en de pasgeboren baby te kunnen onderhou-
den. Maar werk was er niet altijd te vinden en menig keer-werd hij
door honger gekweld en kwam hij in de verleiding om te stelen,
maar altijd bleef hem het beeld van den ouden leermeester voor
den geest staan en hield hem op het rechte pad. Op een dag viel een
groote driemaster binnen met gebrek aan volk en de stuurman
monsterde hem voor een reis naar Philadelphia en terug. Na zijn
vrouw met een klein voorschot op zijn gage bij haar moeder onder
dak gebracht te hebben, begon hij de eerste van zijn zeereizen,
die voorbestemd waren om zijn levenswerk te worden.

Daar hij ijverig en vlug van begrip was leerde hij zijn nieuw
handwerk spoedig tot tevredenheid van den kapitein, die hem
voor een tweede reis aannam, ditmaal naar Bristol en zoodoende
kwam Manasseh's groote wensch, namelijk om het vaderland van
zijn ouden meester te zien, in vervulling.

Maar altijd hunkerde hij naar de rietvelden, die hem feitelijk
toebehoorden. Nog altijd bewaarde hij trouw den brief en toen hij
tien jaar later bij terugkomst van een van zijn reizen hoorde, dat
de plantage in andere handen was overgegaan, haastte hij zich
naar een advocaat, dezen keer een anderen, helaas echter om het-
zelfde antwoord te krijgen. Terneergeslagen ging hij weer heen en
borg den brief van zijn goeien ouden meester in den Bijbel, dien
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hij ook van hem gekregen had, alsof de zaken door simpele aan-
raking dier twee dingen wel weer in orde zouden komen. En op-
nieuw ving hij met reizen aan en de jaren volgden elkander op..
Zijn eerste kind was jong gestorven en een tweede, een dochtertje,
was veel later geboren; maar het was zoo laat gekomen, dat de
moeder de kracht niet had het te overleven.

De anders zoo krachtige Manasseh was gebroken, maar hij be-
greep aan het werk te moeten gaan om in zijn levensonderhoud te
kunnen voorzien en na het kind bij familie ondergebracht te heb-
ben koos hij opnieuw het zilte nat. Langer en langer duurde het
aleer hij naar Grenada terugkeerde; zijn zwerftochten brachten
hem naar alle uithoeken van de wereld zoodat hij zijn dochter
maar zelden zag en die was nu volwassen en dacht op haar beurt
aan trouwen.

Zijn gedachten evenwel verwijlden dikwijls bij zijn oud geboor-
teland Grenada, het in zijn oog mooiste eiland der Antillen, en als
hij worstelde tegen de koude, bergen-hooge zeëen van Kaap Hoorn
of temidden van de stille misten van Kaap Hatteras dreef, kon hij
denken aan de zonneschijn en de warmte van het kleine stukje
land, dat feitelijk zijn eigendom had moeten zijn.

Hoewel hij nu een bevaren en heel gewaardeerd zeeman gewor-
den was, had zijn goedgeefschheid hem belet een spaarduitje te
maken en omdat hij zoo dikwijls van de eene reederij naar de an-
dere overging had hij bij geen enkele maatschappij aanspraak op
onderstand, zoodat hij, zeventig jaar oud geworden, plotseling
bemerkte zonder middel van bestaan op straat te staan. In het
want klimmen of orde onder ruw scheepsvolk houden ging niet
meer en hij was dan ook niet erg verbaasd toen zijn pogingen tot
verdere aanstelling, zelfs onder overlegging van zijn uitmuntende
getuigschriften, op vriendelijke maar toch daarom niet minder
besliste weigering stuitten. Voor hem, zoowel als voor het zeil-
schip, waren de dagen voorbij.

Nu brak er een tijd van neerslachtigheid, ja, van wanhoop, voor
hem aan en in de volgende jaren gebeurde het vaak dat hij met
moeite aan de kost kwam. De dood van zijn schoonzoon, die twee
kinderen achterliet, maakte het leven nog moeilijker en al pakte
hun moeder nog zoo veel werk aan, het bleef zwaar het gezin te
onderhouden.

Eindelijk, een jaar of twee vóór het tijdstip van ons verhaal
gebeurde het, dat hij, na in zijn Bijbel te hebben zitten lezen,
werktuigehjk uit de zak achterin het boek den weibekenden brief
haalde, dien hij daar al die jaren zorgvuldig had bewaard maar

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:20PM
via free access



240 DE GELUKSBRIEF UIT DEMERARA

waaraan hij toch geen practische waarde meer toekende. En toen
hij er naar keek al droomende van het verleden, las zijn dochter
toevallig onder de nieuwsberichten van een oude krant het ver-
haal van een stuk land in Australië voor, waarmee indertijd bij
den verkoop een fout was gemaakt en dat na vele jaren aan zijn
rechtmatigen eigenaar werd teruggegeven.

„Letitia", zei hij en de oude, doffe oogen flikkerden weer op
terwijl hij zich op zijn knie sloeg, „ik geloof, dat God jou die krant
deed lezen op hetzelfde oogenblik waarop ik mijn oude brief voor
den dag haalde, en waar ik, de Hemel weet hoelang al, niet meer
naar omgekeken heb. Geef mijn hoed kind, ik ga nu direkt dien
nieuwen advocaat opzoeken, die de vorige maand in Gouverne-
ment Straat dat mooie koperen naambord liet aanbrengen. Ze
zeggen, dat hij zoo knap is en ik heb er een dollar voor over om
hem mijn brief te laten zien".. . .

In haar hart begreep Letitia hoe nutteloos dat bezoek zou zijn,
maar geroerd door het enthousiasme van den ouden man haalde
zij een paar shilling uit haar versleten beurs en gaf hem die. „Ga
maar gauw, vadertje" zei ze en gaf hem een paar bemoedigende
klappen op den schouder. „Misschien zal de Heer zich ons in het
uur van smart herinneren, zooals de dominee laatst zei. En best
mogelijk, dat de advocaat Hem helpen kan als Hij in een moeilijk
geval niet weet wat Hij voor ons zal doen, voor ons, hier beneden,
die zoo ver weg zijn".

En dadelijk ging de oude man op weg, vervuld met nieuwe hoop
die zich zelfs aan den man van de wet mededeelde toen hij zijn
verhaal gedaan had. Op diens vraag het land te beschrijven, ver-
telde hij waar het lag en bij welke plantage.

„Kijk, dat is al heel merkwaardig", zei de advocaat. „Juist dat
stuk land staat nu te koop; pas verleden week vroeg me een mij-
ner cliënten om eens naar den prijs te vragen, maar de eigenaars
vroegen te veel. Die schatten het nu op ruim duizend pond daar
het geheel met suiker beplant is en al het land bij de stad de laat-
ste vijf jaar in prijs omhoog ging. Laat mij eens uw papieren
zien".

Maar toen Manasseh hem den ouden brief liet zien, nog altijd
even netjes als op den dag, dat hij hem kreeg, dank zij het zorg-
vuldig in den omslag bewaren, zei de adcvoaat dadelijk: „Maar
als dit alles is, dat u hebt, vrees ik, dat er geen schijn van kans is".
De goede bedoeling blijkt er duidelijk uit, maar dat is ook alles.
Dit is geen bindend document en van waarde voor de wet".

Het was den ouden Manasseh alsof alles om hem heen draaide.
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De plotselinge verandering van hooggestemde verwachting tot
diepe verslagenheid was voor zijn leeftijd te groot. „Ik dacht, dat
het dezen keer een vingerwijzing des Heeren was", zei hij gebro-
ken, „toen mijn dochter de boodschap voorlas net alsof die zoo
uit den Bijbel kwam en op hetzelfde oogenblik dat de oude brief
voor den dag gehaald werd".

Diep geschokt en zijn pakje krampachtig in de hand klemmen-
de strompelde hij langzaam het huis uit en de helverlichte straat
op zoodat hij, ook omdat zijn oogen door tranen verblind waren,
nauwelijks zag waar hij liep. Bijna op hetzelfde oogenblik bonsde
hij tegen een ouden heer aan, die van den anderen kant kwam.
„Kijk, daar heb je de ouwe Manasseh", zei een opgewekte stem.
„Lieve Hemel, hoe lang heb ik jou niet gezien! Het is heel wat ja-
ren geleden sinds jij voor mijn handteekening op het kantoor
kwam als je voor een schip monsterde. Hoe gaat het nu met je?"
Het was de oude havenmeester, die al vele jaren in Grenada woon-
de en heel wat veranderingen in zijn lange loopbaan meegemaakt
had.

Manasseh legde uit waarom hij naar den advocaat geweest was
en met een gebaar van wanhoop maakte hij het papier in zijn hand
los en stak den havenmeester den brief toe juist zooals die was,
in zijn oorspronkelijke enveloppe.

De havenmeester haalde er den brief uit en las dien eens door,
maar schudde daarop meewarig het hoofd. „Nee", zei hij, „ik ge-
loof niet dat je daar iets mee kunt beginnen, hoewel ik moet toe-
geven dat het heel hard voor je is, en het duidelijk blijkt, dat de
schrijver de zaak later in orde wilde maken". En aarzelend, want
hij mocht den ouden man gaarne lijden, stak hij den brief weer in
de enveloppe alvorens dien terug te geven. Op hetzelfde moment
viel zijn blik op den voorkant van de enveloppe en de postzegels
daar.

„Hemel! Wat is dat ?" riep hij plotseling uit. „Man, weet je wel
wat je daar hebt? Vooruit, kom gauw in mijn kantoor en laten
wij er eens goed naar kijken. Ik weet toevallig wel iets van post-
zegels af (en tot zichzelf zei hij: „jij weet niet wat dat beteekent,
ouwe man, maar het zal voor jou heel wat gaan beteekenen of ik
moet het heelemaal mis hebben"). „Hooreens,Manasseh",zeihij
plechtig, „aan dien brief zelf zul je weinig hebben, maar ik ben er
vast van overtuigd, dat er een fortuin buitenop die enveloppe zit,
die je al die jaren zoo zorgvuldig bewaard hebt".

Zij gingen het kantoor van den havenmeester binnen waar de
postzegels heel nauwkeurig bekeken werden. „Een paar postze-
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gels van vier dollarcents uit het jaar 1856 en op hun origineele
enveloppe" fluisterde hij met ontzag. „Nee maar, dat is een kolos-
sale vondst! Daar kun je bijna net zooveel voor vragen als je wilt.
En dan te bedenken dat niemand ze in al die jaren heeft opge-
merkt of begreep hoeveel ze waard waren!"

Zijn eerlijke blauwe oogen blikten op naar Manasseh terwijl hij
even nadacht. Voor een onderdeel van een seconde voelde hij de
neiging bij zich opkomen om den man een klein bod te doen maar
onmiddellijk wierp hij die ver van zich. „Nee, dat gaat niet", zei
hij tot zich zelf. „Hij is een brave kerel en ik ken hem al meer dan
twintig jaar; hij verdient een fatsoenlijke behandeling".

Nog eens bekeek hij de enveloppe en zei, zich tot Manasseh
voorover buigende: „Met den brief kan ik niets doen, maar wil je
me de enveloppe toevertrouwen, dan kan ik eens zien hoe ik er
het meeste voordeel uit haal" ?

„Wel natuurlijk, meneer", antwoordde de oude man. „U bent
voor ons zeelui altijd zoo goed geweest en we weten allen dat we
bij u veilig zijn". Met het diepe vertrouwen van den zeeman was
de zaak beklonken. „Best", zei de havenmeester. „Ik zal dus deze
enveloppe naar Engeland zenden, naar een vertrouwd man, dien
ik daar ken, om ze daar publiek te verkoopen en als ze opbrengt
wat ik denk ben je binnenkort een rijk man en kun je dat land
koopen waar je me van vertelde."

Een paar maanden later werd Manasseh op het kantoor van
den havenmeester geroepen, waar hij aangegaapt door het ver-
baasde personeel en tot zijn eigen intense verwondering een che-
que voor £ 1400 ontving. Op zijn verzoek kocht de havenmeester
het lang verwachte stuk land voor £ 1000 en Manasseh, na den
dominee en eenige andere notabelen van de plaats tot vervelens
toe om raad gevraagd te hebben bij het zoeken naar een geschikt
geschenk, stond er op zijn vriend-in-nood een prachtigen ring te
geven, dien hij voor een deel van het restant kocht en wat daarna
overbleef werd door zijn spaarzame dochter op de bank gezet als
begin van een bedrijfskapitaal noodig voor zijn kleine estate.

Maar het was Manasseh's grootste genoegen den brief te lezen,
dien een bekend Londensch postzegelverkooper aan zijn vriend
den havenmeester geschreven had en waarvan de slotzin als volgt
luidde:

„Uit goede bron verneem ik, dat Zijn Majesteit, die zooals U
weet een groot philatelist is, zijn verlangen heeft te kennen gege-
ven dat paar postzegels te zien en verder veel belang in Uw ver-
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haal stelde hoe zij na al die jaren in zijn Bijbel opgeborgen te zijn
geweest ten langen leste den ouden man in Grenada tot een zegen
werden"

Manasseh zegt nog wel eens: „De Heer heeft ons in onze droe-
fenis toch niet vergeten".
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