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gebeu,' Diel veei. die ochlend. Mel goed ,echl zou inen
kunnen zeggen, dat er in 't geheel niets gebaurt. In ieder
geval Olet meer, dah een windzueht door het palmenwoud der
mensheid, een rimpeUng val. de uiterste oppervlakte der in
tropisehe stilte dromende mensenzee.
W rt immers is 'tl
':en zien, een herkennen, een roepe ..l bij de naam met de verraste bijklank, welke aUeFlu een lange tleheiding er in kan
leg gen.
•
"Ateel Sittil"
"Moedinl Hoe kom jil hierl"
Meer niet.
Maar . "'t zijn et:.ll Meisje en een Jo' gEl'll. Aie ald,!s elkander
roep en €u hun stemme n zijn ala 't allereerste menselig e lu id in
e ." nieuwgesehape wereld. Zingend zetten ze de roman van
SitU en Moedin in
Zoals ze nu elka a r vinden, hebben ze nog nimmer elkand r gekend : tot volle w asdom uitgegroeide mensenkinderen. Kinderen naa r hu n opkomst uit 't pas-ontgonne7' h'Openla nd, met ' t
b evende lie 1itv~ rlangen in zieh, dat e en g ve van h~t W sten
is, met de overm ed v a n hen, die hun volk ver vC"orui'tgesprongen zijn . . . . terwill op d e adhtergrond d e oud , zwarte
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slagschaduw ' -an dat yolk zich legert, een grimmig ineengedoken dier, dat ieder ogenblik zich uit kan strekken om
moordend te slaan.
Men zou kunnel den} an, dat de bergen, die naar het Westen
toe de smaller wordende kustvlakte afsluiten, de gigantische
en demoniscn.e verstenin en zijn V\ln de volksschaduwen.
Uitermate grillig in hu .J. contoeren, dreigend in hun blikken
van mysterievolle hoogte, machtelo 5 nochtans in hun opsteig~ l en naar gewenste hemelboog. Hun passen verdedigen
ze• met mistbanken, uit hun bieukran en, littekenen van oude
wonden, stelCen zwavelbronnen. dreigende vuisten omhoog.
Rotsspitsen grijpen voorbijzeilende wolken aan, scheuren ze
uiteen, vermeesteren een witt~ wolkenflard ten banier in de
strijd om 't bestaan. Iv aar al met a l zijn hun voeten zo d iep en
vast geworteld in het oergesteente dezer w e reid, dat het "ordeeillvan de aarde aard<" zelfs van hun trotse wit-omhange:
toppen niet kan w rden weggennmen. Slechts het Licht, dat
i::fn de Hemel daalt, vermag hun dreiging tf breken.
Het Licht der wereld strijdt voor Zijn heiline aak in 'tjeugdla -> van den Jongen en het Mei je. Ook ziJ beiden hebbe n de
oproep tot et Koninkri'k vernomen zij het d oor de gebrokenheid van ruenselijk te lmen heen. Christe. jongere zij ze
beiden. ewust. En dit bewustzijn bewaren ze a ls ee schoon
en waardevol ornament, een geschenk v n hog er hand, w (1rop men p rij s dient t .. tellen. uizenden va hun volksgenoten
hebh-an dit schone ornament gegrepen of ontvangen en het
een ereplaats i woning en leven g egund. Men moet daar DJ et
gering ove r de ~en : 't is d uize'n dmaal meer, dan wat menig
hoot!.ver·1cht E 0 aan a a n geestelijke waarden bezit.
En ver r: ook het Christe ndom, dcit men co e chts en d ele b e g rijpen D. slechts zeer ten dele b elave n k n, is een gouden

••

6

•

•

I

•

•

l

schat vergeleken bij de duivelse duisternisse' welke eeuwen
lang land en volk hebben ombroed. 't Maakt, dat men met
vrij e blik om zich heen en omhoog durft zien in deze en in de
toekomende wereld. 't Geeft d e onn, stige ogel een nest,
waarheen hij 10 noodgeUj vluchten kan. 't Sluit de mogelijkheid in zich tot vrede e.-1 veiligheirl. bij eigen yolk en nabuur.
't Is een aanbevelingsbrief op de lev\. nsreis, een goed en betrouwbaar paspoort, daar 't in ieder geval op een zekere
geestelijke standing du'ldt. Er zijn er in 't vaderland va Moedin en SitU minder die hun Christenzijn door de modder en hat
vuil van de levenswegen sleuen, dan in 't oude Europa, dat
de voorrang had. Zelfs zijn er velen, bij wie de Barita na Oelie,
de Schone Tijding c.;ods, ge1n ornament meer is, doch de
levende inhoud van hun leven.
Mrrcoes, de vader van Moedin, is een van deze ingeleiden,
dIe dan Geest hebben toegelaten dit laatste en meest bef!liss ende werk aan hen te volbre ngen. •
Pandita Marcoe'; is echter in de ogen van zijn zoon reed-s- e~n
oud en 5tH ma gflworden, die in een leine bergnegorij zij n
achtenswaardig v1erk aan dO:! zielen doet.
Aan de jeugd daarentegAn is 't avontuur van het stadsleven
De jeugd heeft, :ouiten 't ornament 1'1 de ~tille schtttkamer, te
rekenen met de gloed der tropenzon, die brandt in hun binnE'''\ste aderen en dip hun dagen maakt tot een hevig en haastend wonderwerk,
Weliswaar bestaat er een zekere wisselwerking tussen - eide
levensafdelingen.
Er is correctie: men wi! zijn Christendom ri&( te schande maken. Ook zijn er dringende wens en en nOae!!, wellr.J mc "\, zo
men ze aan God k.:3nbaar maakt, gebeden noemt. 't Terrader!ijke van zulke verzoekschriften is echter, dat God, \;1m onver-
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klaarbare rede e n, ze d ikwijls niet inwilligt. Hoe eenvoudig
het voor Zijn Almacht ook moge schijnen, Hij willigt ze dikwijls niet in.
In dergelijke gl valIer. dient men zelf paraat te zijn; zich de
gewenste dingen toe te eigenen, eer 't a romu der echtheid
ervan vervliegt. Eer misschien
en d er grillige volksschaduwen zich losma kt van zijn ma ssief en nader sluipt en
scheiding brengt.
In de . eUjke gevallen neigt men wed3rom achterwaarts naar
h~t oilde heidendom, dat zelfhandhaving als eerste en grote
bestaanswet 'v oorschreef.
• van krOilkelwegen tondom
Ook d it paraatzijn, dit kappen
Gods ondoordringbaar woud, d it afdwalen en verder strompelen, om ten slotte t~ ch wee te worden aangetrokken door
de Eeuwige armen, is een roman. De roman van den Geest,
die levens schept en her"" ~hept, teneinde ze a an God terug t
kunnen geven, zonuer blaam.
Z<> :: h t Meisje en zo is de Jonge ; broze wanderwerken van
des Meesters hand. ..aspoeld en gedragen d00r d e branding
va
e levenszee. Met mogelijkbeden in z ch, om, g ebarsten,
b eschadig ,in scherven geslagen, ten onder te g aan in zand
en modde r Maar ool( In • de mogeliJkheid orugaaf en ..:htJongespoel te voorschijn te komen a an de eeuwige ku t, tot eer
voor hun Maker e n Leidsman.
Nu doet de Geest hun we gel samen lope
Van t verre en veelb sproken - door de ouden om zijn vrijheid gevreesd&>'- Java komt de e ne weg, vers getrokken door
het kielzog van (On kleine, goedkope Japanse boot, die in zijn
veel oor'ige ladin ook, als dekpassagier, den Jong en heett
aange v~ erd.
•
De ontb -'ringen van de p imitieve reisgel~genheid hebben
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hem niet aangetast; hij ging zijn vaderland egemoet, dat in
de jaren van vreemdelingschap met gulden glorieschijn omstraald is geworden.
De andere weg, die van het Meisje, duiY op u ~t de vele wegen
en wisselvallig-heden van 't grotestadsbestaan, binnen welks
omlijsting Sitti kantoorv.rerk gevonden heeft : een zeer matig
b etaald baantj e, dat niettemin d e behoning is van een doo r
studie en internaatsleven veroverde 'zelfstandigheid, waaraan negen en neg entig p ro cent van ha ar volkszusters n, ' g niet
toe is.
•
Nu de wegen bijeen g ekomen zijn, kan het scueppingswerk
zijn vObrtgang hebben.
Toch is het re eds een her-ontmoeten en in d e grond der zaak
zijn Sitti en Moedin la•ng reeds met elkc...:xr bekend. 't Verschil
tussen toen en nu is aIleen, d at in die e erste periode de
ieuwe we reId nog in alle nevelwir selen van de chaos lag.
Er venijst een schoolgebouw. Lichtgev 3rfde, houten eenverdiepingskast: veel licht, veel frisse berglucht, di a ll - £.::1
des Zate rdagt plaats moet ruimv
voor de stankuitwasemingen VCHl de lage; gelegen p asser, waar b ii gelegenheid v an de weekmaIkt het yolk uit wijdE omtrek (e
zan:.:er. romt en waar rauw vlees ep dude vis lil gen te bed e rven t ssen welkend groen en stervend fruit in de :.JIoeihitte
van 't voortsehrijdenu morgenuur. Een dof en onverstaanbaar
maar niettemin ze 'r ntens g eroozemoes van stemmen stijgt
uit de diehte mense nkluwens op naal~ de open tempe' van
Westerse wetenschap en in 't vIije kwartier hangen slappe
jongenslijven over de lage borstwering van' e t schooltenein,
om met weellloedvolle ogen te staren naur de heer'ij kheden
die het passerleven biedt, en die nu verb oden waar Your hen
zijn. Eerst wann-.Jer d e gebiedeude schoolbe l he It uitge-
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