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Levensavond

XI
Leentj e, die het had zien dagen over De Goede Verwach-

ting, had ook den nacht zien komen vóór zij henen ging.
Na Maria, de oudste, waren drie kinderen, twee jongens

en een meisje, naar de stad gezonden om ter school te
gaan bij de Hernhutters. Maria was op haar vijftiende
jaar teruggekeerd naar den grond en een paar jaar later
getrouwd met Jozef Present, uit de Motkreek. Baas Ma-
rius bouwde een huis voor het jonge paar op het woonerf
van den grond; zij bleven er al hun levensdagen.

Het tweede meisje keerde niet terug. Na haar schooltijd
bleef zij hangen op de erven van Paramaribo; zij kwam in
dienst bij eene officiersfamilie in het Fort, verliefde in een
fuselier, die haar achterliet met twee kinderen, en huwde
later met een sjouwer van den Penard-steiger. Er waren
goede en er waren schrale dagen; dan zocht ze wat wasch-
goed en bakte koekjes voor de markt.

Johannes, de eersteling der jongens, dwaalde na den
schooltijd terug naar de Boven-Commewijne en toen hij
weer belandde op „De Goede Verwachting" bracht hij er
zijne vrouw mede, een meisje van Hecht en Sterk, en
wederom bouwde Marius eene woning op het erf. Een
jongere broer kwam bij een baas; hij bracht het tot voor-
man bij het Bouwdepartement en vervreemdde geheel
van het district. Gaarne werd met trots over hem ge-
sproken op den grond, want het was toch wèl voornaam,
zoo'n voorman bij het Gouvernement! Totdat een ander
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van het gezin hem overtroefde, die „politie" werd en
droomde van „ordonnans" en „majoor".

Met het zorgenkind, Thérèse, liep het slecht. Zwak
meisje was zij thuis gehouden. Met een jongen man van
Fortuin trok zij mee naar de stad; haar man ging vaga-
bondeeren en zij leefde, sukkelend, eenzaam, het onbe-
grijpelijk leven der armen in de erf-kamertjes, wachtende
tot zij in het gesticht Landsgrond Boniface zou worden op-
genomen en rustig geleid naar den stillen levensuitgang
met de schare van ouden en gebrekkigen, de misvormden
van boeboe *), die daar onbezorgd het einde konden ver-
beiden, wat knutselend aan licht vlechtwerk van matten
en manden en suffend op de stoepjes voor de vertrekjes in
de trouwe koestering van de zon.

Eenige kinderen stierven jong. Marius droeg ze weg
naar die plek in het achterland, die het kerkhof werd van
de gezinnen op den grond, van kleinkinderen, van de
vrouw van Johannes, en, vóór Leentje nog, van ouwe
Bet je, vaag familielid van Marius, die in het gezin was op-
genomen toen haar vervallen hutje op het verwaarloosd
perceel aan de. overzijde haar geheel begeven had en de
arme, lepreuze vrouw geen kracht meer had om voor haar
eigen beetje mondkost te zorgen. Zij was de peet van Eli-
sabeth, die menigen dag bij tante Betje doorbracht en
door haar besmet werd. Maar dat geloofde niemand —
immers Elisabeth had melktreef en zij konden het nog na-
duiden wanneer het geweest was dat zij, ondanks het stel-
lig verbod, melk had gedronken. Daar buiten behoefde
het kind niet, zooals in de stad gebeurde, voor de oogen
van de buren en de politie verborgen te worden in een
achterkamertje; het liep vrij rond op het erf; alleen de
enkele keeren dat de commissaris op het perceel kwam of
de dokter of de politieagent met het aanslagbiljet van de
akkergelden, vluchtte Elisabeth naar binnen en school
weg op den zolder. Marius kon er niet toe komen het kind
te laten opnemen in de leproserie Batavia aan de Coppe-
name. Toen de zieken verplaatst waren naar het Gouverne-
mentsgesticht op Groot Chatillon, waar het volgens de

•) boeboe = filaria.
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geruchten zooveel beter was dan op Batavia, hield hij het
nog thuis, maar ten slotte gaf hij het over aan het nieuwe
gesticht Bethesda, aan de zorgen der liefdezusters van de
Broedergemeente, na lang aarzelen en beraden weliswaar,
maar zwichtend voor het aanmoedigend woord van den
leriman. Leentj e zag haar kind nooit terug. Marius nog één-
maal ; hij was toevallig in de stad toen er een boot ging naar
Chatillon en Bethesda voor familie en vrienden van de zie-
ken. Hij was er heel vriendelijk ontvangen — vertelde hij
thuis; — Elisabeth was netjes gekleed en had een eigen
kamertje met bed en stoel en tafel en plaatjes aan den
muur — zij werd eiken dag gewasschen en verbonden door
de zuster — er waren meer kinderen, ook allernaast Be-
thesda, op Chatillon, en zij mochten met elkander spelen
— er stond een kerk van de Broedergemeente en een koe-
pel voor de zieken aan den oever van de rivier. Hij zeide
heel weinig van hare ziekte zelve, hoewel hij goed gezien
had, dat de vingers méér verschrompeld, de neus, de
lippen en de ooren dikker opgezet en branderiger gewor-
den waren en de oogen verflauwd.

De leriman bracht, later, den brief; zij zaten allen te
zamen in de voorkamer en hij las voor hoe Elisabeth
overleden was en bad met hen.

Eén van het gezin was een wilde knaap, avontuurlijk,
wars van leeren. In zijn schooltijd in de stad had hij zich
aangesloten bij de jongens van de Platte-Brug en Marius
had hem moeten terugnemen op den grond. Maar noch
hij, noch Leentj e hadden den jongen in hunne macht; hoe
kon Leentj e hem koesteren en verwennen als Marius hem
een pak slaag gegeven had! Van een perceel aan de Cotti-
ca vluchtte hij op een plantagepont van Goudmijn naar
de stad en monsterde op een zeilschip, dat suiker lag te
laden. Twee jaren later — het was tegen Kerstmis —
sloeg Leentj e met een blijden luiden uitroep hare handen
in de lucht, misbaarde hevig, klapte wild op haar knik-
kende knieën en omhelsde uitbundig haar jongen, die
daar van de landing kwam aanloopen uit de sloep van de
rivierboot! Marius hield zich groot, maar in zijn hart juich-
te het toch en hij prees er moeder voor haar onbevangen
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blijdschap. Jacobus bleef de Kerstdagen over en Leentje
straalde, toen op den eersten Kerstdag twee volle booten
van „De Goede Verwachting" aanlegden voor de kerk
van Potribo en overvloed van handen en stemmen haar
jongen verwelkomden. Van den kansel herdacht de leri-
man de thuiskomst en na den dienst bleven zij bijeen, luis-
terende naar wat Jacobus verhaalde met voornamen
zwier, in den stijl van zelfgenoegzame grootspraak en kin-
derlijken hoogmoed, die zoo smakelijk genoten werd door
zijne hoorders, omdat zij zichzelven er in vonden.

Maandagavond, toen de ebbe liep, roeide Jozef hem
naar zijn schip, dat voor Alliance wachtte op suikerlading
voor Cayenne.

Rustig zagen Marius en Leentje hem gaan; nu zou hij
wederkeeren, nog vele malen.

XII

De groote ramp, tijdens Leentje's leven ingezet, het be-
gin van de bekrompen levensomstandigheden, de domper
op gekoesterde verwachtingen, de breuk in de wilskracht,
zelfs in den sterken Marius, was de verwoestende krul-
loten-ziekte in de cacao.

In dien heerlijken tijd, toen Marius met zijn oudsten
zoon en zijn schoonzoon arbeidde in den rijken tuin, de
oude man het zwaarder werk al kon overlaten aan krach-
tiger armen; toen zij nog lustig konden planten en vorken,
wieden en oogsten, de dammen onderhouden, de trenzen
opdelven en nieuwe bedden aanbrengen, heerschte een
voorspoed op „De Goede Verwachting", die het huiselijk
leed, dat somwijlen de drie gezinnen bezocht — de zorgen
om een zieke, de droefheid om een doode — slechts even,
kortstondig, verduisterde.

Mondkost was er in overvloed en de cacaotuin leverde
een ruim beschot. De voorliefde van Marius voor cacao
leefde ook in Jozef en Johannes. Met dezelfde tintelende
voldoening begluurden zij het rijpen van de vruchten en
het uitdijen van de dracht der boomen.

„Wij halen wel tweehonderd kilo per akker", meende
Marius, weifelend-geloovig.
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„Wat" —was het woord van Jozef — „nog wel vijf en
twintig er bij. Die maken ze al op Mijn Hoop en Nieuw-
Clarenbeek." En Johannes, die van nog hooger opbreng-
sten gehoord had op plantages aan de Commewijne en
de Saramacca, van Sorgvliet en Nijd-ten-spijt, op Jo-
hanna Catharina en Morgenster, blufte: „Let op wat ik
zeg: twee honderd vijftig."

„Kom, kom," — zei de oude dan, verschrikt van de
vlucht van zijn eigen stoutmoedige gedachten in zijne zo-
nen, — „op plantages, dat is wat anders, dat halen wij
niet." En als hij dat gezegd had, blies de hoop in zijn hart
hem in, dat het toch eigenlijk best zou kunnen zijn.

Honderd vijftig kilo hadden zij reeds bereikt in den
ouden aanleg.

Somwijlen schokten kleine plagen even het vast ver-
trouwen. Het gebeurde, dat parasol-mieren in een enkelen
nacht wel een heel bed jonge planten kaal vraten. Marius
betrapte de millioenen-colonne der roovers in hun haasti-
gen terugtocht naar het mierenhol; als tropheeën van den
rooftocht droegen zij de stukjes blad hoogopgeheven naar
de mierenstad, het koepelvormig, reusachtig bouwwerk
van ontelbare delvers aan den voet van een possentri, heel
in het achterland. Het was soms lang zoeken en moeielijk
bereiken, maar eenmaal gevonden, werd de aardhoop met
water aangevallen tot hij wegspoelde en de mieren ver-
dronken. Een ander maal waren het de koti-koti, de knip-
torren, die de pas ontloken zaailingen vernielden; dan weer
de boorkevers, die de volwassen boomen aantastten, stam-
men en takken doorboorden, lange gangen groeven,waar-
uit het leven wegdroop. Of het waren thrips, die de bladeren
uitzogen, zoodat zij afstierven en loslieten en de boom, ge-
heel ontbladerd, er triestig bijstond als een levenloos skelet.

In natte seizoenen, wanneer onder de boomen een zwoe-
le, vochtige laag van oververzadigde lucht bleef hangen en
bij eiken stap in de weeke vacht van rottende bladeren op
den bodem het water toevloeide als sap uit gekneed deeg, als
het vloeisel uit cassavepap in den aangetrokken matapi*),
dan teekenden roodroten bruinrot en zwartrot doods-

•) Matapi = gevlochten koker voor het uitpersen van geraspte cassave.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:13:27PM
via free access



630 SCHETSEN UIT SURINAME

vlekken op stammen en vruchten—doch drie willen en zes
sterke handen vochten tegen de vijanden, die het kostelijk
bezit belaagden en er werd gejaagd op larven en kevers; er
werd nieuw goed uitgezet uit het kweekbed; er werd ge-
dolven aan de trekkers om het water te loozen en—maar
dat was wel de uiterste durf! — gehakt in zieke boomen.

De bange mare was gekomen van de Saramacca.
Des Zondagsmorgens, aan den waterkant voor de kerk,

na den dienst, als de nieuwtjes uit het land, die de kerk-
gangers aandroegen, van mond tot mond gingen, — het
was er als een centraal kantoor, waar alle berichten samen
vielen, van de Marowijne tot de Corantijn, — dan werd
over de krulloten gesproken met meer nadruk en er werd
geluisterd met meer aandacht en spanning dan in den
regel aan de verhalen werd gegeven en zelfs meer vast-
gehouden dan wanneer het ging om mooie of slechte oog-
sten, hooge of lage marktprijzen.

In den aanvang waren het nog slechts losse geruchten,
te hooi en te gras opgevangen, van plantages en gronden
aan de Beneden-Saramacca, waar de cacaoboomen uit-
wassen begonnen te vertoonen, dikke, weekeuitspruitsels,
en de jonge vruchten lieten vallen of vruchten voortbrach-
ten, die zwart werden en hard als steenen. Allengs drongen
de namen door van plantages, die er hevig onder leden; het
werden er steeds meer: Broederschap en Catharina Sophia,
Juliushoop, Margaretha's gift, De Dankbaarheid, Frederi-
ci's gift, Concordia en vele namen meer van kleinere gron-
den. Zij hoorden van eigenaren, uit hun eigen kringen voort-
gekomen en tot goeden welstand, — rijkdom naar hunne
waardeering, —opgeklommen, die hard achteruit gingen.

Het was echter nog te ver weg om angst te verwekken;
wat lagen er niet uitgestrekte bosschen en breede rivieren
tusschen Saramacca en Cottica!

Maar het gevaar naderde. Reeds kwamen kwade tijdin-
gen van de Suriname, van Domburg, La Rencontre, Adri-
chem, en stroomafwaarts, in hunne richting, van Geyers-
vlijt en Morgenstond, en de ziekte sloeg over naar den
anderen oever, naar Sint Barbara, Maagdenburg, La Li-
berté — altijd maar verder naar hunne zijde.
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Toen kroop in hunne harten de vrees op. Zij hadden
plantages bij de vleet zien verloopen; velen van hen, die
des Zondagsmorgens samenkwamen op Potribo konden uit
eigen herinnering nog de namen noemen van talrijke sui-
kerstaten en koffieplantages in het stroomgebied van Cot-
tica en Commewijne, waarvan niets was nagebleven dan
de geraamten van directeurs-woningen, ruïnen van molen-
huizen, brokken van gemetselde vloeren, gebroken zerken
van familiegraven, gebarsten sluismuren, vaneengereten
door de stoere kracht van opgroeiende boomen, roest-door-
vreten suikerpannen, vliegwielen, half weggezakt en tus-
schen de spaken doorgroeid met onkruid, verzonken ketels
of een hellende schoorsteen, die aan zijn top ruige struiken
droeg, waaruit bloemenslingers nederdaalden.

Al die kenteekenen van een hevig verval, waargenomen
bij het voorbijvaren of op de jachten aangetroffen bij het
aanleggen van nieuwe gronden of het opzoeken van holle
boomen in het bosch voor het leggen van kokers in de
dammen; al die knekels uit de vergane lichamen van
eenmaal bloeiende bedrijven hadden hen echter niet ont-
roerd. Toen Marius jaren na zijne vestiging op „De Goede
Verwachting" nog eens meetrok met de vrienden van
Reynsfort naar het zeestrand, had hij bijna niets meer
teruggevonden uit den vroegeren tijd. Waar eertijds de
katoen plantages waren, voer hij uren lang door een moe-
rasland, een wonderschoone vlakte, gestoffeerd met blin-
kende vijvers, gepluimd riet en bloemrijke drijvende water-
planten. Op de takken der bladerlooze, in den moerasgrond
afgestorven boomen zaten onbeweeglijk, in trotsche hou-
ding als versteend, statige roofvogels, koningsgieren,
boschhanen en akka's; tegen den hellen hemel slierden als
vlaggebanen vluchten van roode, witte en blauwe reigers
en op de voormalige plantagedammen, tusschen slinger-
groen en kleurige kelken, blonken in de open peulen de
schitterend roode, glanzende kokriki's.

De ontzettende tragiek van de machtige, in schitterende
pracht ontplooide verlatenheid van het land, dat hij gekend
had als een gebied van leven en bedrijvigheid, met men-
schen, woningen, tuinen en veeweiden, mocht hem even
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verbazen, zij had hem niet aangegrepen als een schrik-
beeld. Het sprak van zelf, dat er niets was overgebleven
uit den ouden tijd. Immers, de slaven waren na de vrij-
verklaring weggetrokken en geen andere arbeiders hadden
hunne plaatsen ingenomen. En hij wist zelf maar al tegoed
hoe hard er gewerkt moest worden om alles in orde te
houden. De oorzaak van het verval lag voor de hand, voor
hen, klein-landbouwers, kon die oorzaak niet bestaan.

Maar nu ging het anders worden. Nu bedreigde de krul-
lotenziekte het eigen bestaan en het liet zich zooveel erger
aanzien, want er waren op de grondjes handen genoeg,
maar alle arbeid was vergeef sch. Er lag bovendien over het
verschijnen der ziekte eene geheimzinnigheid, een vreemde
doem. In de beangstigde zinnen werden de teekenen van
den rampspoed der vroegere meesters waarschuwingen van
komende onheilen. Zou het hunne beurt worden, nu reeds,
terwijl juist hun voorspoed begon te gloren?

De bigi-foetoe-loetoe, de „dikke-beenen-loten", zooals
zij in hun beeldend negerengelsch de krulloten noemden,
die hen deden denken aan de gezwollen beenen der boeboe-
lijders, maakten onverklaarbare sprongen. Geen rivier
zoo breed, geen bosch zoo groot of de krulloten kwamen
aan de overzijde; plotseling tastten zij plantages aan, waar
niets de komst had doen vermoeden; onverwacht en grillig
grepen zij in een cacaogrond en lieten buurgronden onge-
moeid, en toen eenmaal in de naaste buurtschap krulloten
verschenen waren, werden de velden getroffen als door
bliksemstralen. De boomen kwijnden, de vruchten ver-
schrompelden en op het zachte, vochtige bladerendek aan
den voet der stammen lagen weldra honderden, duizen-
den waardelooze knollen. Een grauwe doodswade zeeg
over het blijde rood en geel en oranje, waarmede de cacao-
vruchten de boomen zoo kostelijk gesierd hadden.

De verslagenheid sloeg in; het oude fatalisme, door
de voorouders meegedragen uit de wildernissen van Afri-
ka en in den sla venstaat voortgeplant, herleefde in het ge-
slacht der vrijen. Zij zagen de ramp over zich komen, hef-
tig en snel, en bleven er voor staan. Wel wemelde het van
raadgevingen en bedenksels, maar zij werden met wan-
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trouwen aangehoord en moedeloos verworpen; zij oogst-
ten nog — elk jaar minder — en het waren ten leste povere
hoopjes boonen, die nog te drogen gelegd konden worden,
in de heete zon, op de gevlochten schalen voor de huizen.

Klagende zaten zij bij de pakken neer.
Op de plantages, onder de rijken, werd immers ook te

vergeefs gestreden tegen de krulloten. Wat zou de kleine
man dan kunnen verwachten ?

De tweede uittocht der negers ving aan. Wederom naar
de stad!

Met andere ouderen bleven Marius en zijn schoonzoon
hangen op den grond en verwaarloosden hun eens zoo
schoonen tuin. Velen in de buurtschap lieten hunne
gronden geheel in den steek, want zij konden niet, gelijk
de trekkers benedenstrooms, hunne perceelen verkoopen
aan Britsch-Indische of Javaansche kolonisten; die kwa-
men nog niet zoo hoog op. De jongeren zochten hun for-
tuin in het goudveld en het balatabosch. Zij keerden zich
af van den landbouw. De tegenzin tegen landarbeid, die de
slavernij had opgewekt en die nog niet was uitgesleten in
het nageslacht, was door de groote teleurstelling opnieuw
wakker geworden.

XIII

In het huis klapten de luiken toe. Door een kier van de
deur lekte zwak lamplicht. Een kinderstem riep groot-
vader toe.

Marius keek op; en zijn hoofd wendend naar zijne wo-
ning, greep hij in één oogopslag de vervallen hutten, die er
naast stonden, de naakte, brokkelige overblijfselen van de
huisjes van Jozef en Johannes.

Johannes was na den dood van zijne vrouw — zij lag
achter bij de anderen in de schaduw der boomen om de
graven — weggetrokken met zijne kinderen, in de verwach-
ting werk te vinden bij den aanleg van den spoorweg of den
Saramacca-polder of bij het graafwerk aan het kanaal van
Tout-lui-f aut. Hoewel—er werd verteld, dat er weinig kans
op wasvoorde creolen, daar immigranten van gesloten plan-
tages voor dien arbeid gebruikt zouden worden en arbeiders
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van de eilanden voor den spoorweg werden aangevoerd.
Jozef was met zijn gezin bij Marius komen inwonen, na

Leentjes verscheiden, en gaandeweg waren de verlaten
huisjes afgetakeld, singels en bruikbaar hout opgebruikt
aan herstellingen en bijbouw der oude stamwoning.

Aan den achterkant, tegen het galerijtje had Marius een
kamertje voor zichzelven bijgetrokken. De kinderen wer-
den op den zolder ondergebracht; achter beschotjes slie-
pen zij er, op matjes op den grond, naast de doodkist, die
Marius nu voor zichzelven had getimmerd, naar het model
van Leentje's kist, maar soberder van opschik. In de kist
lag zijn eigenbewerkt doodskleed gereed.

In de slaapkamer vóór huisden Jozef en zijne vrouw.
Zij lieten er ongerept het onbeslapen pronkbed, ouder-
wetsch houten ledikant met zware, gebeeldhouwde stijlen,
opgemaakt met het groote witte laken, waarvan de bree-
de, geborduurde strook afhing tot den grond, en met eene
hooge pyramide van kussens, — het waren er wel acht op
elkaar, — in opengewerkte slopen, versierd met linten
van flets-verschoten kleuren. In den hoek stond Leentje's
kleerenkist, waarin over de honderd hoofddoeken be-
waard werden uit den rijken tijd — en aan het raam flad-
derden de ingescheurde, groezelig-verweerde banen van
het lapjes-gordijn.

Marius antwoordde niet op de kinderstem. Hij luisterde
. . . . over het water bereikte hem het geluid van een be-
kende parelslag. Het was Jozef's slag; dicht onder den
wal naderden de zijnen, die huiswaarts keerden.

De boot gleed over de balken, die weggedoken waren
onder het gestegen water. Jozef sprong op den oever,
haalde de boot langszij aan. De kinderen uit het huis liepen
toe; er ontstond luidruchtig gepraat, handen reikten bas-
kieten *) aan, gevuld met flesschen petroleum, bakkeljauw,
zout, bladen tabak, zeep, kleine pakjes, in pakpapier en
bananenblad gewikkeld, heel den voorraad van benoodigd-
heden, gekocht in den winkel van Sommelsdijk en betaald,
— maar nog niet geheel! —met de opbrengst van de cas-
saven en koornspieren, die Jozef ter markt gebracht had.

*) baskiet = mand.
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Jozef was stil, narrig. Toen hij en Mariusin de voorkamer
—de zaal—zaten, de kinderen naar boven waren en Jozef's
vrouw nog wat scharrelde in de bottelarij bij een walmend,
open olievlammetje, bleef hij eerst uit zijn kapotten schom-
melstoel staren, onder de scheefhangende, slecht branden-
de petroleumlamp door, over het bekraste en bevlekte-
blad van de ronde, éénpootige tafel, naar de kale wanden.

Marius liet hem betijen; tot eindelijk, begrijpende en
moedeloos, zijn vraag kwam, hoe het was afgeloopen.

Eerst enkele, korte woorden. Toen brak de woord vloed
los als het water van de groote loostrens door de deur-
spleet van de oude sluis bij laag tij, na zwaren regenval.

Jozef was bij den districtscommissaris geweest om nog-
maals uitstel te vragen van de betaling van het akkergeld,
den achterstand van vier jaren: vier maal twintigmaal
drieëntwintig cent. De commissaris had hem gezegd, dat het
niet kon en hem voorgehouden, wat hij nog meer schuldig
was: aan het ziekenfonds en aan aflossing van zijn voor-
schot bij de leenbank. Jozef had hard gestreden voor zijne
zaak en nu weer, voor Marius, die het alles wel wist, stootte
hij zijne klachten heftig uit, al de pinarie van de laatste
jaren, den ondergang van den cacaotuin, het opteren van
de spaarpenningen, — Marius' spaargeld, — de slechte
marktprijzen en de doodende concurrentie van de Britsch-
Indische kolonisten, die immers zooveel goedkooper kón-
den zijn, omdat zij zoo heel anders leefden dan de creolen.
Een creool kon toch niet zóó leven als een Britsch-Indiër!

Hij wond zich meer en meer op, medegesleept in den
stroom van zijn eigen woorden. Hij voelde het als een on-
recht, dat hij zonder hulp gelaten was toen de krulloten
zijn aanplant vernielden en nu werd aangesproken om te
betalen, terwijl hij niets had!

Het Gouvernement! Daartegen richtte hij zijne klach-
ten en verwijten. Vroeger was het zoo heel anders ge-
weest ! Dat wist Marius toch ook! Stond niet alle hulp en
bijstand open voor niets ? Ziekenfonds — waarom ? Vroe-
ger waren er toch ook zieken en er waren ook dokters, net
als nu — maar behoefden zij ooit te betalen ? Leenbank —
voorschotten waren altijd gegeven, doch zonder rente en
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dan, hoevelen hadden niet jaren en jaren nooit iets terug-
betaald en toch werden zij met rust gelaten. En hoevelen
waren niet achterstallig gebleven met de akkergelden en
ja, zij werden wel eens gemaand en betaalden dan weer
eens een kleinigheid, maar die dwang van tegenwoordig,
juist nu, nu niemand meer iets bezat! Toen het nog goed
ging in de cacao, was het makkelijk genoeg geweest en er
bleef nog wat over ook.

Wat had het Gouvernement zelf gedaan om hen te red-
den uit de verwoesting ? . . . .

O! 't was bitter, bitter in hem; hij verdoezelde alle zelf-
verwijten en brandde van verwijten aan anderen.

„Werken", had de commissaris gezegd, „werken op een
plantage". Wreed klonk het harde, Negerengelsche woord
voor werken in Jozef's mond: „wroko". Werken op een
plantage, als de koelies, de immigranten! Héél zeker stond
het vast in zijn stijven kop, dat het onmogelijk van hem ge-
vergd kon worden! Hij rekende het voor, met onwrikbaar
verzet in zijn betoog; zestig cent was het immigrantenloon;
stel dat hij een gulden zou maken, één vijf en twintig per
dag — zes dagen, dat is zes gulden, zeven vijftig in de
week — daar moet de mondkost af en zijn gezin moest toch
óók leven — wat zou daarvoor overblijven? En dan nog
voor schulden — altijd tekort, tekort, pinarie net als nu.

Hij wrokte door, sterk in taal, druk in woorden en hef-
tig in geluid en gebaren.

Daar was nu ook nog die zaak met zijn buurman Ram-
din, die rijst was gaan planten op zijn achterland; hij
hield water vast en schold op Jozef dat het water weg liep
op diens perceel omdat de dam niet in orde was. Ook daar-
in had de commissaris hem ongelijk gegeven. Natuurlijk
— die koelies werden altijd voorgetrokken.

Marius hoorde hem aan, onbeweeglijk. Er klopte heel
diep binnen in hem een tegenstand tegen Jozef's heftig be-
klag; hij stoorde de weldadige herinnering aan de oude
goede tijden, de tijden van arbeid, en voorspoed en rustige
gedachten. Hij voelde, dat er ook schuld was in Jozef zelf;
maar toch wiegde hij mede op de bezwaren, op de verwij-
ten. Hoeveel was er niet weg, hoeveel verzonken: het spaar-
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geld, dat ruim voldoende geweest zou zijn om alle schulden
af te doen — het huisraad: zijne oogen dwaalden naar de
vuile lappen aan de ramen, de wrakke stoelen, het stukken-
de buff et je, eenmaal een groot sieraad van de zaal, waarop
zijn bijbel lag in den verweerden band naast het vocht-be-
vlekte gezangboek en een stapeltje vergeelde couranten,
Negerengelsche blaadjes van jaren hèr; hij keek naar het
serafientje, dat al lang lek was, waaruit zijne ongeoefende,
stugge vingers toch zulke mooie, lijzig-gerekte klanken ge-
tooverd hadden in den tijd, toen hij nog stichtelijke liederen
zong met Leent j e—het was alles vergaan voor zijne oogen,
glansloos verstorven. Aan den wand van zijne verbeelding
verrees de oude tuin, frisch, bloeiend, en hij proefde de
kostelijke maaltijden en versnaperingen van vroeger; toen
stond er nog wel eens een goed glas dram op en er was vol-
op stroop en suiker; nooit ontbrak het lekkere glas: half
suiker half water, waaruit zij beiden dronken; altijd lag er
iets goeds om te eten op het buffet en in de bottelarij...

Jozef's stem schetterde door, grof van grieven. En zij
groef grieven in Marius, sneed in zijne mooie herinnerin-
gen. Hij kón niet tegen Jozef op.

Jozef zou morgen naar den baas op Ostage gaan, om
medelijden en raad. Dat was een der hunnen;die begreep
hen. Zondag zou hij spreken met den leriman op Potribo.
Eigenlijk vermoedde hij wel wat hij van hen hooren zou;
veel moed had hij er niet op; het zou wel op hetzelfde neer-
komen als wat de commissaris gezegd had. Maar het was
hem als moest hij den strijd zoeken — hij wilde toch alles
zeggen — hij had behoefte zijn wrok te verbreiden.

Stil was het nu in de zaal; zwaar van drukkende stem-
ming.

Even nog brak door de stilte Maria's stem, tot Marius,
in blijden toon vertellend van haar jongen, dien zij des
middags gesproken had bij aankomst van de rivierboot uit
de stad, waarop hij als leerling voer nu zijn opleiding aan
den machinistencursus was afgeloopen. Hij had kans op
een aanstelling, meende hij.

In Jozef's hoofd flitste eene verwachting: Willem zou
wat kunnen afstaan van zijn gage; in de verarmde f ami-
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liën sprongen zij immers allen elkander bij, al was het loon
soms schamel... .

In het zijkamertje lag, op den grond, Maria, in diepen
slaap, moe van den uitgaansdag; Jozef, weggezonken in
zijn onvrede, ademde diep.

En achter, Marius, in den lichten sluimer van zijn hoo-
gen leeftijd, half wakend, mat, mat van het lange leven.

XIV

Majestueus stond de groote nacht over de landouwen.
Hij stond onder een koepel van oneindig diep azuur, mate-
loos hoog, mild getooid met millioenen juweelen, de lich-
tende sterren, in ondoorgrondelijke ordelijkheid geschikt
en rijkelijk verscheiden van tint en glans: stil glinsterend
als waren zij lichtende openingen in den hemel naar het
eeuwige licht, het onveranderlijke, en, anderen weer, tin-
telend en kleurig flikkerend, geel en rood, lichtflikkerin-
gen uitspattend over de golvende wateren en over de don-
kere bosschen, die den koepel droegen.

Majestueus stond de groote nacht en legde met breede
gebaren de rust uit over de ruischende rivieren, de sluime-
rende wouden.

Zacht zilver vloeide op de stroomen; het keerend tij
spreidde het zilver uit, zeewaarts; zoele nachtwind suisde
langs de beemden, zuchtte door de roerlooze gewassen
om de eenzame hutten aan de boorden der ontzaglijke
watervlakten en verborgen kreken, verloren in het groote,
leege land.

Milddadig was de groote nacht.
Hij dekte met teedere duisternis de woningen der kleine

menschen en hulde hen in het zachte dons van den slaap
en droeg hen uit, héél voorzichtig, uit het dagleven van
zorgen, van klagen en van wrokken, uit de smarten en de

' lasten, in de troostende vergetelheid.
Heerlijk waren de geluiden van den groot en nacht, zijne

stille geluiden....
Droomzangen waarden over de wateren, uit de wouden,

in de plechtige zalen der savannen.
Majestueus stond de groote nacht.
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