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TER VERANTWOORDING 

D e Ges c h i ede nis van S a i d j ah c n A din d a vormt het 
Jeventiende hoofdstuk van Max HaveZaaT. 

De ver k I a l' i n g van de Indische termen is ontleend aan de «aan
'rekeningen en ophelderingen bij de uitgaaf van 1875 l>, van de hand van 
tie schrijver zelf. Wat letterlijk daaruit is overgenomen staat tussen aan
halingstekens. 

o n z e wij z e van u i t g e ven is dezelfde als voor de andere werkjes 
van de reeks « Keurboeken l>. 

De ver k 1 are n d e wo 0 l' den I ijs t is hoofdzakelijk gemaakt met het 
oog op het gebruik van dit werkje in de Waalse onderwijsinrichtingen. 

Bij de zesde uitgave 

Aan de tekst van inleiding en verhaal werd zeer weinig veranderd. 
We hebben het nuttig geoordeeld er een lijstje vragen aan toe te voegen 

)m de aandacht op belangrijke bijzonderheden te helpen richten. 
De hoofde pis oden van het verhaal werden genummerd. Bij de vragen 

wordt die nummering herhaald, zodat men ongeveer weet waar het antwoord 
kan worden gezocht. 

Bij de zevende uitgave 

We hebben voor deze zevende druk als grondslag genomen de uitgave van 
MAX HA VET.AAR in de Klassieke Galerij nr. 93 (De Nederlandsche Boek
!landel, Antwerpen, 1954), bezorgd door Dr. M. BOTS. Enkele afwijkingen 
:an de vorige druk zijn daarvan het gevolg. 
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DE SCHRIJVER EN ZIJN WERK 

LEVEN - MULTATULI is de schrijversnaam van Ed. Douwes 
Dekker 1. Deze werd de 2de maart 1820 te Amsterdam geboren. 
Met een schip, waarop zijn vader kapitein en zijn broer Jan stuurman 
was, voer hij op l8-jarige leeftijd naar Indië, trad, als klerk bij de 
Algemene Rekenkamer, te Batavia in staatsdienst en werd na drie 
jaar controleur 2de klasse ter westkust van Sumatra. Zeer stipt blijkt 
hij zich evenwel van zijn ambtsbezigheden niet gekweten te hebben 
- zijn boekhouding raakte wel eens in de war - en hij ondervond 
daardoor ernstige moeilijkheden, ja werd zelfs een tijdlang geschorst. 
Niettemin werd hij in 1851 tot assistent-resident te Amboina be
vorderd 2 en vijf jaar later in dezelfde hoedanigheid overgeplaatst 
naar Lebak, in de residentie Bantam 8. Intussen was hij in het 
huwelijk getreden (1816) met Everdine Huberte, baronesse van 
Wynbergen. 

Een schitterende loopbaan scheen hem verzekerd. Maar over
tuigd als hij was, dat in het gebied, hetwelk hem thans toevertrouwd 
was, sedert jaren erge misbruiken bestonden, wilde hij meer recht
vaardigheid en menselijkheid doen heersen waar, naar zijn mening, 
tot nog toe tegenover de inboorlingen alleen onrecht was gepleegd. 
Door zijn geweldig opbruisend en voortvarend karakter, dat niemand 
ontzag, namen de zaken een geheel andere wending dan hij ver
wachtte. Pas een maand na zijn aankomst klaagde hij de hoofd
schuldigen, de rC'gent - een inlands vorst - en dicns schoonzoon, 
wegens misbruik van gezag bij de regering aan, met verzoek beiden 
aan te houden om een nauwkeurig en onpartijdig onderzoek mogelijk 
te maken. Door zijn superieuren, de Resident, die hem te vergeefs 
tot meer bezadigdheid had aangemaand, en de Raad van Indië, in 
het ongelijk gesteld, en door de Gouverneur-Generaal terechtgewezen, 
werd hij naar Ngawi 4 gezonden. Koppig weigerde hij deze nieuwe 
post te aanvaarden en nam ontslag (1856). 

Eerst poogde hij, maar vruchteloos, op Java een betrekking te 
vinden, en scheepte zich dan, met achterlating van de zijnen, naar 

1. Die naam koos hij zich tijdens onderhandelingen over de opvoering van 
zijn toneelspel De Bruid daarboven; hij zelf vertaalde hem door «ik heb 
veel gedragen., d.i. ik heb veel geleden. Hij wilde zijn naam niet op de 
affiches zien, schreef hij aan zijn vrouw. 
2. Een der Molukse eilanden, hpl. Amboina. 
3. Westelijkste residentie van Java. Een van de vier afdelingen ervan i, 
Lebak, hoofdplaats Rangkas-Betoeng. 
4. Afdeling van de residentie Madioen op Java. 

5 



Europa in. Hij stapte te Marseille aan wal en begon hier een zwer
vend en in menig opzicht weinig stichtelijk leven, dat hem o.m. 
herhaaldelijk naar de speelbank leidde. Van 1857 tot 1860 verbleef 
hij te Brussel. Maar Duitsland vO.1ral lokte hem aan en ten slotte 
vestigde hij er zich voor goed, eerst te Wiesbaden en naderhand 
te Nieder-Ingelheim, waar hij de 19de februari 1887 overleed. 

Zijn vrouw, die hem met haar beide kinderen in Europa was 
komen opzoeken, was intussen naar Italië afgereisd en vestigde er 
zich eerst te Milaan, later bij haar zoon, te Venetië. Zij overleed 
er in 1874, «verzwakt door al het leed en de ontbering:.. Multatuli 
trad naderhand in het huwelijk met Mimi Hamminck Schepel, die 
jaren lang zijn levensgezellin was geweest 1. 

MAX HAVELAAR - Het was tijdens zijn verblijf te Brussel, 
waar hij een zolderkamertje betrok in een thans verdwenen herberg, 
LeP rin c e bel ge, aan de Bergstraat 2, en er overigens meestal 
op kosten van de menslievende waard teerde, dat Multatuli zijn 
Max Ilave/aar schreef en in 1359 voltooide. Hij klaagt er de echte 
of gewaande wantoestanden in aan, die hij in Lebak gevonden had 
en te vergeefs had pogen uit te roeien, draagt in de scherpste be
woordingen de verdediging der verdrukte inlanders voor en stelt 
de Nederlandse regering openlijk in beschuldiging. 

Multatuli had gehoopt, dat het Nederlandse volk heftig op zijn 
werk zou reageren : het zou als een donderslag in het land vallen, 
meende hij. Hij zag zich evenwel in zijn verwachtingen vreselijk 
bedrogen: gelezen werd het wel, en bewonderd, maar het drong 
slechts langzaam tot het volk en in Indië door, en de uitbarsting, 
waarop hij rekende, bleef uit. Daar had t.a. Mr. J. van Lennep, 
wie hij het handschrift ter lezing had gegeven, voor gezorgd. Die 
vond het wel «bliksems mooi », maar gevaarlijk: hij vreesde juist 
de volksuitingen, die de hoopvolle schrijver verwachtte'. Hij wist 
Multatuli het kopijrecht af te kopen en bracht het werk zonder veel 
puhliciteiten tegen een vrij hoge prijs op de markt, en een volks
uitgave verscheen niet. Daarbij kwam nog dat het boek, hoe para
doxaal dat misschien moge klinken, te mooi geschreven was. Zulks 
had inderdaad ten gevolge, dat het publiek het meer als een « roman
tische schepping », als een literair kunstwerk, beschouwde en zich 

1. Zijn zoon stierf in 1930 te Nizza ; zijn dochter, die met een professor aan 
de universiteit te Napels gehuwd was, te Capri in 1933. Mimi Hamminck 
Schepel overleed op 91-jarige leeftijd te 's-Gravenhage (1930). 
2. De waard was een Westvlaming, een boerenjongen van Nieuwkerke, Laurent 
De Prince (J. Pu, Inleiding tot een Bloemlezing uit Multatuti, blz. 5. Uitg. 
De Garve, Brugge). 
3. ]. VAN DEN BERGH VAN EVSINGA-ELIAS. Multatuli. 1930. blz. 93. 
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niet in het minst of dan toch veel minder bekommerde om de naar 
Multatuli's voorstelling wraakroepende feiten, die er de grondslag 
van uitmaakten. Zo miste Multatuli zijn doel: «het volk had reken
schap moeten vragen, had opstandig moeten worden en het zei enkel : 
wat is dat een prachtig werk! :. 1. 

« Ik heb mijn boek geschreven », zo verklaart de schrijver zelf, 
«met een dubbel doel: nl. verbetering van de boel in Indië en 
herstel van mijn positie ... Dat dubbel doel kan bereikt worden door 
samengaande maatregelen, nl. een hoogst eervolle benoeming van mij 
met een considerans 2 dat Z. M. mijn wijze van handelen approuveert, 
en die van het voormalige bestuur desavoueert. Dat is een zedelijke 
triomf van het principe en een materiële zegepraal voor mij, die 
ik, God weet het, nodig heb» lS. De hoogst eervolle betrekking 
had hij misschien wel bekomen, indien hij niet zulke hoge eisen 
had gesteld. Hij wilde nl. raad van Indië worden; maar de minister 
wilde niet meer verlenen dan een onafhankelijke en winstgevende 
betrekking in West-Indië:. i. Multatuli wees dit aanbod hooghartig 
van de hand. En wat de verbetering van « de boel in Indië» betreft, 
die is dan toch gekomen. Wellicht zou zulks ook zonder de verschijning 
van Alax Havelaar zijn geschied, maar niettemin heeft het boek 
er «ontegenzeggelijk toe bijgedragen, het proces te verhaasten» G. 

Wat echter Multatuli met zijn boek vooral bereikt heeft, een doel 
waarvan hij zich niet, of dan toch enkel in mindere mate bewust 
was, is een allereerste plaats in de geschiedenis der Nederlandse 
letteren. Niet zo zeer wegens de inhoud als wegens de vorm van 
zijn werk. 

Toen Max HaveZaaT verscheen was het in Nederland, we zeggen 
het Prof. Dr. Prinsen na, een tijd, waarin het Nederlandse volk 
«duf en slap» was, ingedommeld «van het rustig voortsukkelen 
langs de oude jaagpadell» 6 ; een tijd, die wel zekere tekenen van 
herleving vertoonde, maar die toch niet zo bijzonder rijk aan echte 

1. ]. PRINSEN J. Lzn,in zijn inleiding tot de uitgave van Max Havelaa, 
(Meulenhoff-editie, A'dam), blz. 27. 
2. Considerans: overweging, opmerking. 
3. Aangehaald bij A. ]. (LODEWIJK VAN DEVSSEL), Multatuli, 1891, blz. 83. 
4. J. VAN DEN BERGR VAN EVSINGA- ELIAS, blz. 91. 
5. W. H. STAVERMAN in Dichterschap en Werkelijkheid, Utrecht, z.d. blz. 184. 
- Sedert de verschijning van Max Have/aar is het uitgemaakt, dat Multa
tldi in.alles veel overdreven heeft, maar daarom mag hij niet van opzettelijke 
vervalsing of kwade trouw beschuldigd worden. Want misstanden bestonden 
er wel en Multatuli voelde die met eigen gemoedsstemming scherper aan dan 
gelijk wie. Hij gaf die dan ook weer zoals hij ze in werkelijkheid meende 
te zien. 
ii. J. PRINSEN J. Lzn. Handboek tot de Nederlandsche letterkundige Geschie
denis, 2de druk, 1920, blz. 645. 
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kunstgewrochten is geweest. Het was de tijd van Jacob van Lennep 
(1802-1868) en Bosboom-Toussaint (1812-1886), van Potgieter 
(1808-1875) en Alberdingk Thym (1820-1889), van Vosmaer (1826-
1888) en Busken Huet (1826-18'"\6), wier proza, ondanks de vele 
hoedanigheden doet denken aan breedvloeiende wateren in een stil 
en rustig Hollands landschap met altijd groene weiden en verre 
horizonnen. Multatuli's proza, en dit geldt niet alleen voor Max 
HaveZaar, is daarentegen gekomen als een stortbeek, die uit het hoge 
gebergte van rots op rots klaterend neervalt en de lucht met haar 
geluiden vult. «Hij was de eerste die springlevend Nederlands 
schreef» \ een gespierde, nerveuze taal met soepele, lenige zinsbouw 
en rijkgekleurde woordenschat; de eerste die met fonkelende geest 
en bijtend sarcasme de roede hanteerde en opstand aanpredikte ; de 
eerste die proza schiep, zo dan geen nieuwe lente, dan toch een nieuw 
geluid, dat rechtstreeks tot de lezer sprak, dat de Tachtigers twintig 
jaar later nog zouden bewonderen en dat ook de lezers van onze tijd 
bekoren moet. Op de vraag, waarin «Multatuli's originaliteit en 
bijzondere betekenis» voor de letterkunde gelegen is, antwoordt 
A. J. zeer gevat: «het begrip van het individualisme van de letter
kundige kunstenaar als zodanig heeft Multatuli in de Nederlandse 
letterkunde gebracht, en de praktijk van dat begrip, door niet minder 
of meer te doen dan onze taal te hervonnen, een ziel te brengen in 
onze taal en in onze letterkunde, die, ook door mannen als Busken 
Huet, voor ten dode gedoemd werd gehouden, onmachtig als zelfs 
Huet was haar een nieuw leven te geven» 2. 

ANDER WERK -- Benevens Jt!ax Have[=r schreef Multatuli 
nog Min nebrieven (1861),7 bundels genummerde Ideeën 
(1826-1877), waarin o.m. de onvoltooid gebleven geschiedenis van 
Wou ter t je Pi e ter s e, de meesterlijke ontleding van een dich
terlijk aangelegde kinderziel, die in de omgeving van Amsterdamse 
burgerluidjes dreigt onder te gaan, en zijn toneelspel V 0 r st e n
schooP, Miljoenenstudiën (1870-1873) en Duizend 

1. W. H. STAVERMAN, op. cit., blz. 287. 
2. In het reeds aangehaalde werk, blz. 40. - Hiermede te vergelijken : 
c Vóór Lodewijk van Deyssel heeft Dekker het hartstochtelijk bewogen woord, 
de driftige zin geschreven als praktische toepassing van het « kunst is passie :1> ••• 

Hij heeft vóór dit beginsel door Vosmaer en door de Tachtigers theoretisch 
geformuleerd werd, de eenheid van vorm en inhoud toegepast door de «vorm» 
te laten voortvloeien uit de «inhoud». (G. KNUVELDER, Inleiding tot de 
Nederlandse Letterkunde, tweede deel A, z.d., blz. 63). 
3. Beide werken ook afzonderlijk uitgegeven, het eerste door]. V. D. BERoH 
V. EVSINOA-ELIAS (Amsterdam, 1921) en in een verkorte bewerking door 
W. POLMAN TUIN Jzn, in de serie Dietse Letteren, bij Meulenhoff te Amste 
dam, 1937, het tweede in de Wereldbibliotheek, 1924. 
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en enige hoofdstukken over Specialiteiten (1871). 
Maar welke ook de bijzondere verdiensten van dit werk mogen 

zijn, toch is het Max HaveZaaT, die zijn faam voor goed gevestigd 
heeft. «De Max Havelaar », getuigt Prof. Dr. Prinsen, «is een vol
maakt gaaf kunstwerk; in wat hij daarna ook voortbracht zijn 
fragmenten van hoger schoonheid misschien, stouter verbeelding, 
verbluffender genialiteit, maar een harmonisch geheel is niet meer 
te vinden. Na de Havelaar is in Multatuli iets geknakt, alle even
wicht gebroken :. 1. 

1. Handboek . . " blz. 643. - c Van de Havelaar zijn thans meer den twee
honderdduizend exemplaren verkocht, waarvan 90.000 in de goedkope uitgave 
'fan de Wereldbibliotheek », schreef J. PEE in 1937. Cl. Sedert jaren leest men 
hf'm., bij ons zowel als in Nederland, in de inrichtingen voor middelbaar 
onderwijs.» (Inleiding tot een bloemlezing ... , blz. 5). 
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TER INLEIDING 

De geschiedenis van Saidjah en Adinda behoort ontegensprekelijk, 
samen met de Droogstoppelfiguur, de toespraak van Max Havelaar 
tot de hoofden van Lebak en de sproke van de Japanse steenhouwer, 
tot de meest populaire fragmenten uit Max Havelaar. 

Ten einde het verhaal van de feiten bevattelijker te maken willen 
wij er vooraf op wijzen, dat het vroegere Nederlands-Indië admi
nistratief verdeeld was in residenties en deze in afdelingen, respec
tievelijk onder het gezag van een resident en een assistent-resident. 
Een inlands hoofd, die de titel droeg van regent, stond de assistent
resident ter zijde. Tot de inkomsten van de regenten behoorden in 
Multatuli's tijd o.m. «de willekeurige beschikking over de arbeid 
en de eigendommen hunner onderdanen ». Men begrijpt, dat zulks 
aanleiding kon geven tot ergerlijke misbruiken. «Niets is gewoner », 
zo lezen wij in de Max Havelaar, «dan het onbetaald verstrekken 
van levensmiddelen ten behoeve der hofhouding van de Regent. 
En wanneer die Regent een gevallig oog mocht slaan op het paard, 
de buffel, de vrouw, de dochter van de geringe man, zou men het 
ongehoord vinden, als deze de onvoorwaardelijke afstand van het 
begeerde voorwerp weigerde ». 

Wat in het bijzonder de toestand in de afdeling Lebak betreft, 
waarin de geschiedeni.~ van Saidjah en Adinda thuis hoort, hij wordt 
door Dr. J. v. d. Bergh v. Eysinga-Elias als volgt geschilderd: 

« De afdeling Lebak behoort tot de armste streken van het rijke 
Java :' geen cultures van suiker en koffie hebben er de inlander 
een bron van inkomsten geschapen. De bevolking kan ternauwernood 
in haar eigen onderhoud voorzien, want er was geen irrigatiestelsel 
om de rijstvelden tot rijke oogsten te dwingen; handelsprodukten 
werden er niet geteeld ; het lag ver van de grote verkeersweg in 
een uithoek. De bevolking is er zeer arm en fanatiek godsdienstig: 
ze vereert haar regent als een heilige, zijn graf is later een bedevaart
plaats geworden, ondanks het feit, dat de regent zijn onderdanen 
op de schromelijkste wijze knevelde en liet bestelen door zijn tal. 
rijke familieleden. 

« Hierdoor weken de Lebakkers uit: zij vulden de gelederen der 
opstandelingen in de Lampongse districten \ zij waren gewilde werk
krachten in vruchtbaarder streken» (blz. 63). 

1. Lampongse districten. Residentie op Sumatra, die het Z.O. van dit eiland 
beslaat. 
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Ten slotte zij hier nog aan toegevoegd, dat Multatuli er zijn 
lezers voor waarschuwt, dat zijn verhaal een ton i g wezen zal, 
e eentonig als het verhaal van de werkzaamheid der mier die haar 
bijdrage tot de wintervoorraad moet opslepen tegen de aardkluit -
de berg - die er ligt op de weg naar de voorraadschuur ». Ook 
dat «zijn vertelling» alleen gericht is «aan hen die in staat zijn 
tot het moeilijk geloof, dat er harten kloppen onder die donkere 
opperhuid ». «Mijn vertrouwen op medegevoel met de Javanen », 
gaat hij voort, «gaat echter niet zo ver, dat ik bij de beschrijving 
hoe men de laatste buffel rooft uit de ken dan g 1 bij dag, zonder 
schroom, onder bescherming van 't Nederlands Gezag ... als ik het 
weggevoerd rund laat volgen door de eigenaar en zijn schreiende 
kinderen ... als ik hem laat neerzitten op de trap van het huis des 
rovers, sprakeloos en wezenloos, en verzonken in smart ... als ik hem 
van daar laat wegjagen met hoon en smaad, met bedreiging van 
rottingslag en blokgevangenis. .. zie, ik eis niet - noch verwacht, 
o Nederlanders! - dat ge daardoor zult aangegrepen zijn in gelijke 
mate als wanneer ik 't lot schetste van een boer wie men zijn koe 
ontnam. Ik vraag geen traan bij de tranen die er vloeien op zo 
donkere gezichten, noch edele toorn als ik zal spreken van de ver
twijfeling der beroofden. Evenmin verwacht ik dat ge zult opstaan 
en met mijn boek in de hand tot de Koning gaan, en zeggen: «zie, 
o Koning, dat geschiedt in uw Rijk, in uw schoon rijk van In
sulinde. » 2. 

1. Kendang : omheining (enclos). 
2. Insulinde. In 't algemeen duidt men onder deze benaming de gehele 
eilandenwereld tussen Z.O.-Azië en N.W.-Australië aan; in het bijzonder 
de Nederlandse bezittingen in de Austraal-Aziatische middelzee. 
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DE GESCHIEDENIS VAN 
SAIDJAH EN ADINDA 

I. Saidjah's vader had een buffel, waarmede hij zijn veld bewerkte. 
Toen deze buffel hem was afgenomen door het districtshoofd van 
Parang-Koedjang \ was hij zeer bedroefd, en sprak geen woord, 
vele dagen lang. Want de tijd van ploegen was nabij, en 't was te 
vrezen, als men de sawah 2 niet tijdig bewerkte, dat ook de tijd van 
zaaien zou voorbijgaan, en eindelijk, dat er geen padi 8 zou te snijden 
zijn, om die te bergen in de loemboeng 4 van het huis. 

Ik moet hierbij voor lezers, die wel Java doch niet Bantam kennen, 
de opmerking maken dat in deze residentie persoonlijk grondeigen
dom bestaat, wat elders niet het geval is. 

Saidjah's vader nu was zeer bekommerd. Hij vreesde dat zijn 
vrouw behoefte zou hebben aan rijst, en ook Saïdjah, die nog een 
kind was, en de broertjes en zusjes van Saïdjah. 

Ook zou het districtshoofd hem aanklagen bij de assistent-resident, 
als hij achterlijk was in de betaling van zijn landrenten 5. Want daarop 
staat straf bij de wet. 

Toen nam Saïdjah's vader een kris 6 die poesaka 7 was van zijn 
vader. De kris was niet zeer schoon, maar er waren zilveren banden 
om de schede, en ook op de punt der schede was een plaatje zilver. 
Hij verkocht deze kris aan een Chinees die op de hoofdplaats 
woonde, en kwam te huis met vierentwintig gulden, voor welk geld 
hij een andere buffel kocht. 

Saidjah, die toen omstreeks zeven jaar oud was, had met de nieuwe 

1. Parang-Koedjang : district van de residentie Bantam. 
2. Sawah : rijstveld door kunstmatige bewatering (irrigation artificielIe) 
voorbereid. 
3. Padi : rijst in de bolster. 
4. Loemboeng : bergplaats voor rijst en padi. 
5. Landrente: een deel van de opbrengst van de produkten (inz. rijst) moest 
afgegeven of een gelijkwaardige geldsom betaald worden. 
6. Kris : een slangvormige platte dolk met zeer kleine greep (poignée), 
't volkswapen van de Javaan, c dat als zodanig bij zijn volslagen kleding 
behoort, gelijk bij ons in vroeger tijden de degen J>. 
7. Poesaka : erfsruk. 
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buffel spoedig vriendschap gesloten. Ik zeg niet zonder doel: 
vriendschap, want het is inderdaad treffend te Zlen hoe de Javase 
kerbau 1 zich hecht aan de kleine jongen die hem bewaakt en ver
zorgt. Van deze gehechtheid zal ik straks een voorbeeld geven. Het 
grote, sterke dier buigt gewillig de zware kop rechts of links of 
omlaag naar de vingerdruk van 't kind, dat hij kent, dat hij ver
staat, waarmede hij is opgegroeid. 

Zulke vriendschap dan had ook de kleine Saïdjah spoedig weten 
in te boezemen aan de nieuwe gast, en Saïdjah's aanmoedigende 
kinderstem scheen meer kracht nog te geven aan de krachtvolle 2 

schoften van 't sterke dier, als het de zware kleigrond opscheurde 8, 

en zijn weg tekende in diepe, scherpe voren. De buffel keerde 
gewillig om, al~ hij aan 't eind was van de akker, en verloor geen 
duimbreed gronds bij het terugploegen van de nieuwe voor, die 
altijd naast de oude lag als ware de sawah een tuingrond geweest, 
geharkt door een reus. 

Daarnaast lagen de sawah's van Adinda's vader, de vader van het 
kind dat met Saidjah huwen zou. En als Adinda's broertjes aan
kwamen aan de tussenliggende grens, juist als ook Saïdjah dààr was 
met zijn ploeg, dan riepen zij elkander vrolijk toe, en roemden om 
strijd de kracht en de gehoorzaamheid hunner buffels. Maar ik g-eloof 
dat die van Saïdjah de beste was, misschien wel omdat deze hem 
beter dan de anderen wist toe te spreken. Want buffeL~ zijn zeer 
gevoelig voor goede toespraak. 

Saidjah was negen jaar oud geworden, en Adinda reeds zes jaren, 
voor deze buffel aan Saïdjah's vader werd afgenomen door het 
districtshoofd van Parang-Koedjang. 

Saidjah's vader, die zeer arm was, verkocht nu aan een Chinees 
twee zilveren klamboe-haken' - poesaka van de ouders zijner vrouw 
- voor achttien gulden. En voor dat geld kocht hij een nieuwe buffel. 

Maar Saidjah was zeer bedroefd. Want hij wist van Adinda's 
broertje, dat de vorige buffel was heengedreven naar de hoofdplaats, 
en hij had zijn vader gevraagd of deze het dier niet gezien had, 

1. Kerbau : buffel. 
2. Krachtvol (germ.): krachtig. 
3. OllScheuren : openscheuren. 
.... Klamboe : gordijn. 
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toen hij dààr was om de klamboe-haken te verkopen? Op welke 
vraag Saïdjah's vader niet had willen antwoorden. Daarom vreesde 
hij dat zijn buffel geslacht wa~, zoals de andere buffels die het 
districtshoofd afnam van de bevolking. 

En Saidjah schreide veel als hij dacht aan de arme buffel waar
mede hij twee jaren zo innig had omgegaan. En hij kon niet eten, 
lange tijd, want zijn keel was te nauw als hij slikte. 

Men bedenke dat Saidjah een kind was. 
De nieuwe buffel leerde Saïdjah kennen, en nam in de genegen

heid van 't kind zeer spoedig de plaats in van zijn voorganger ... 
al te spoedig eigenlijk. Want, helaas, de was indrukken 1 van ons hart 
worden zo licht gladgestreken, om plaats te maken voor later schrift. 
Hoe dit zij, de nieuwe buffel was niet zo sterk als de vorige ... wel 
was het oude juk te ruim voor zijn schoft ... maar 't arme dier was 
gewillig als zijn voorganger die geslacht was, en al kon dan Saidjah 
niet meer roemen op de kracht van zijn buffel, bij 't ontmoeten van 
Adinda's broertjes aan de grens, hij beweerde toch dat geen ander 
de zijne overtrof in goede wil. En wanneer de vore niet zo recht
lijnig liep als voorheen, of als er aardklonten ondoorgesneden waren 
omgegaan, werkte hij dat gaarne bij met zijn pat jo!', zoveel hij kon. 
Bovendien, geen buffel had een oeser-oeseran a als de zijne. De 
penghoeloe' zelf had gezegd dat er oentoeng ~ was in de loop van die 
haarwervels op de achterschoften. 

Eens, in 't veld, riep Saidjah te vergeefs zijn buffel toe, wat spoed 
te maken. Het dier stond pal. Saidjah, verstoord over zo grote en 
vooral zo ongewone weerspannigheid, kon zich niet weerhouden een 
belediging te uiten. Hij riep: a. s. Ieder die in Indië geweest is, zal 
mij verstaan. En wie me niet verstaat, wint erbij dat ik hem de 
uitlegging spaar van een grove uitdrukking. 

1. Wasindrukken : Multatuli denkt hier aan de ivoren of houten plaatjes 
waarop de Romeinen schreven. Aan de ene zijde waren die met was bestreken, 
waarin ze hun letters griften. Het boveneinde van hun stift was plat. Daar
mede streken ze dan het tafeltje weer glad. 
2. Patjol: c Werktuig dat de Javaan als spade gebruikt: het blad (Ie plat) 
zit, als 't ijzer van een houweel (une pioche), loodrecht op de houten steel. 
Er wordt mede gehouwen, niet gespit lt. 
3. Oeser-oeseran : bepaalde soort haargroei van de kruin. 
4. Penghoeloe : priester. 
5. Oentoeng : c Geluk, voordeel. :t 
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Saïdjah bedoelde evenwel niets kwaads daarmede. Hij zei 't maar 
omdat hij 't zo dikwiils had horen zeggen door anderen, als ze 
ontevreden waren over hun buffels. Maar hij had het niet behoeven 
te zeggen, want het baatte niets: zijn buffel deed geen stap verder. 
Hij schudde de kop als om 't juk af te werpen... men zag de adem 
uit zijn neusgaten ... hij blaasde, sidderde, rilde ... er was angst in 
zijn blauw oog, en de bovenlip was opgetrokken zodat het tandvlees 
bloot lag ... 

«Vlucht, vlucht, riepen op eenmaal Adinda's broertjes, Saïdjah, 
vlucht! Daar is een tijger! » 

En allen ontdeden hun buffels van de ploegjukken, en slingerden 
zich op de brede ruggen, en galoppeerden weg door sawa h's, over 
galengans \ door modder, door kreupelhout en bos en alang-alang 2, 

langs velden en wegen. En toen ze hijgend en zwetend binnenrenden 
in het dorp Badoer, was Saïdjah niet bij hen. 

Want toen deze zijn buffel, bevrijd van het juk, had bestegen 
als de anderen, om te vluchten als zij, had een onverwachte sprong 
van het dier hem het evenwicht benomen, en ter aarde geworpen. 
De tijger was zeer na ... 

Saidjah's buffel, voortgedreven door eigen vaart, schoot enige 
sprongen voorbij de plek waar zijn kleine meester de dood wachtte. 
Maar door eigen vaart alleen, en niet door eigen wil, was het dier 
verder gegaan dan Saidjah. Want nauw had het de stuwing over
wonnen die alle stof beheerst 8, ook na 't ophouden der oorzaak die 
haar voortstuwde, of het keerde terug, zette zijn lomp lijf op zijn 
lompe poten als een dak over het kind, en keerde zijn gehoornde 
kop naar de tijger. Deze sprong... maar hij sprong voor 't laatst. 
De buffel ving hem op zijn hoornen, en verloor slechts wat v&es 
dat de tijger hem uitsloeg aan de hals. De aanvaller lag daar met 
opgescheurde buik, en Saïdjah was gered. Wèl was er oentoeng 
geweest in de oeser-oeseran van die buffel ! 

Toen deze buffel aan Saïdjah'svader was afgenomen, en geslacht ... 

1. Galengans : c Smalle dijkjes, die water op de sawah's houden. lt 
2. Alang-alang : riet, reuzen- of prairiegras. 
3. Stuwing, die alle stof beheerst : M. formuleert hier de bekende wet der 
traagheid (force d'inertie), of de eigenschap der lichamen om te volharden 
in de toestand van rust of beweging, waarin ze zich bevinden. 
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Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is . 
... toen deze buffel geslacht was, telde Saidjah reeds twaalf jaren, 

en Adinda weefde reeds sarongs, en batikte die met puntige kepala 1. 

Ze had reeds gedachten te brengen in de loop van haar verfschuitje, 
en zij tekende droefheid op haar weefsel, want ze had Saidjah zeer 
treurig gezien. 

En ook Saidjah's vader was zeer bedroefd, doch zijn moeder het 
meest. Deze toch had de wonde genezen aan de hals van het trouwe 
dier dat haar kind ongedeerd had thuisgebracht, nadat zij op de mare 
van Adinda's broertjes gemeend had dat het was weggevoerd door de 
tijger. Ze had die wond zo dikwijls bezien met de gedachte hoe diep 
de klauw die zó ver indrong in de ruwe vezelen van de buffel, zou 
voortgedreven zijn in 't weke lijf van haar kind, en telkens als ze 
verse geneeskruiden had gelegd op de wonde, streelde zij de buffel, 
en sprak hem enige vriendelijke woorden toe, dat het goede trouwe 
dier toch weten zou hoe dankbaar een moeder is ! Ze hoopte later 
dat de buffel haar toch mocht verstaan hebben, want dan had hij 
ook haar schreien begrepen toen hij werd weggevoerd om geslacht 
te worden, en hij had geweten dat het niet Saidjah's moeder was, 
die hem slachten liet. 

Enige tijd later vluchtte Saïdjah's vader uit het land. Want hij 
was zeer bevreesd voor de straf, als hij zijn landrenten niet betalen 
zou, en hij had geen poesaka meer om een nieuwe buffel te kopen, 
daar zijn ouders altijd in Parang-Koedjang woonden, en hem dus 
weinig hadden nagelaten. Ook de ouders zijner vrouw woonden 
altijd in datzelfde district. Hij hield zich evenwel, na 't verlies van 
de laatste buffel, nog enige jaren staande door te werken met ge
huurde ploegdieren. Maar dit is een zeer ondankbare arbeid, en 
bovenal verdrietig voor iemand die in 't bezit van eigen buffels 
geweest is. Saidjah's moeder stierf van verdriet, en toen maakte 
zijn vader in een moedeloos ogenblik zich weg uit Lebak en 

1. Sarong, batikken, kepala : «De sarong is 't eigenaardige kledingstuk der 
Javanen, mannen en vrouwen beiden. Het is een van kapok geweven lap, welks 
einden aan elkander genaaid worden ... Een dezer einden heet kepala, d.i. 
hoofd, en is beschilderd met een brede rand, gemeenlijk uit-tegen-elkaar-in
lopende driehoeken bestaande. Dit c schilderen» heet batikken en geschiedt 
uit de hand. » 
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.. LÏt Bantam, om werk te zoeken in 't Buitenzorgse 1. Hij werd met 
rottingslagen gestraft omdat hij Lebak verlaten had zonder pas, en 
door de politie teruggebracht naar Badoer. Hier werd hij in de 
gevangenis geworpen omdat men hem voor krankzinnig hield, wat 
zo vreemd niet zou geweest zijn, en omdat men vreesde dat hij in 
een ogenblik van mata-gelap, amoeP maken, of andere verkeerdheden 
begaan zou. Maar hij was niet lang gevangen, wijl hij kort daarop 
stierf. 

Wat er geworden is van de broertjes en zusjes van Saidjah weet 
ik niet. Het huisje dat zij bewoonden te Badoer, stond enige tijd 
ledig, en 't viel spoedig in, daar het slechts van bamboe gebouwd 
was, en gedekt met atap 8. Een weinig stof en vuil dekte de plek 
waar veel geleden was. Er zijn veel zulke plekken in Lebak. 

11. Saidjah was reeds vijftien jaar, toen zijn vader naar Buiten-
zorg vertrok. Hij had deze niet daarheen vergezeld omdat hij groter 
plannen in zijn gemoed omdroeg. Men had hem gezegd dat er te 
Batavia' zoveel heren waren die in bendies ~ reden, en dat er dus 
misschien voor hem een dienst zou te vinden zijn als bendie-jongen, 
waartoe men gewoonlijk iemand kiest, die nog jong is en onvolwassen, 
om niet, door te veel zwaarte achter op het tweewielige rijtuig, 
't evenwicht te breken. Er was, had men hem verzekerd, bij goed 
gedrag veel te winnen in zodanige bediening. Misschien zelfs zou 
hij op deze wijze binnen drie jaren geld kunnen oversparen, genoeg 
om twee buffels te kopen. Dit vooruitzicht lachte hem toe. Met 
fiere tred, zoals iemand gaat die grote zaken in de zin heeft, trad 

1. 't Buitenzorgse: zuidelijke afdeling van de residentie Batavia, hpl. Buiten
zorg. Buitenzorg was de zetel van de gouverneur-generaal, die er zijn gewone 
verblijfplaats heeft. 
2. Mata-gelap, amoek : 't woord mata-gelap betekent «verdonkerd oog, en 
duidt «de toestand aan van iemand die in razernij alles wat hij ontmoet 
neervelt, tot hijzelf verslagen wordt ... Oorzaken zijn gewoonlijk minnenijd, 
of lang opgekropte wrevel over mishandeling. De Javaan is, als de meeste 
Inlanders, uit de aard zachtmoedig en inschikkelijk. Al te diep gegriefd, of te 
lang verongelijkt, berst zijn woede in amoek (d.i. razernij, moordzucht) uit." 
3. Atap : «Een soort van waterpalm, welks bladen tot dekking van geringe 
huizen benuttigd worden. » 
4. Batavia : thans Djakarta. Hoofdplaats van Insulinde, zetel van het bestuur 
van Indonesië, aan het westelijk deel van de noordkust van Java. 
5. Bendies : tweewielige éénpersO<'nsrijtuigen, tilbury's. 
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hij na 't vertrek zijns vaders bij Adinda binnen, en deelde haar zijn 
plan mede. 

- Denk eens, zeide hij, als ik wederkom zullen wij oud genoeg 
zijn om te trouwen, en we zullen twee buffels hebben! 

- Heel goed, Saidjah ! Ik wil gaarne met je trouwen als je terug
komt! Ik zal spinnen, en sarongs en selendangs 1 weven, en batikken, 
en heel vlijtig zijn al die tijd. 

- 0, ik geloof je, Adinda! Maar. .. als ik je getrouwd vind? 
- Saïdjah, je weet immers wel dat ik met niemand trouwen zal. 

Mijn vader heeft me toegezegd aan jouw vader. 
En jijzelf? 
Ik zal trouwen met jou, wees daar zeker van! 
Als ik terugkom, zal ik roepen in de verte ... 
Wie zal dat horen, als we rijst stampen in 't dorp? 

-- Dat is waar. Maar Adinda ... 0 ja, dit is beter: wacht me 
bij het djati-bos, onder de ketapang 2 waar je mij de melati 8 hebt 
gegeven. 

- Maar, Saidjah, hoe kan ik weten wanneer ik moet heengaan 
om je te wachten bij de ketapang? 

Saidjah bedacht zich een ogenblik, en zeide : 
- Tel de manen. Ik zal uitblijven driemaal twaalf manen ... deze 

maan rckent nict mee. Zie, Adinda, kerf een streep in je rijstblok' 
bij elke nieuwe maan. Als je driemaal twaalf strepen hebt ingesneden, 
zal ik de dag die dààrop volgt, aankomen onder de ketapang. Beloof 
je, dààr te zijn? 

- Ja, Saidjah! Ik zal onder de ketapang bij het djatibos wezen 
als je terugkomt. 

Nu scheurde Saidjah een strook van zijn blauwe hoofddoek die 
zeer versleten was, en hij gaf dat stukje lijnwaad aan Adinda, dat 
ze 't bewaren zou als een pand. En toen verliet hij haar en Badoer. 

1. Selendangs: « Sarongs zonder kepala, en welker einden niet aaneengenaaid 
njn » ; soort sjaal. 
2. Djati, ketapang : twee soorten van grote bomen, waarvan de eerste een 
zeer duurzaam hout levert; de tweede geeft amandelachtige vruchten. 
3. Melati: wit bloempje met sterke jasmijngeur; speelt een grote rol in 
ballade, sage en legende. 
1,. Rijstblok : zware houten trog (auge), waarin de padi door stampen van 
de bolster ontdaan wordt. 
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111. Hij liep vele dagen voort. Hij ging Rangkas-Betoeng voorbil, 
dat nog niet de hoofdplaats was van Lebak, en Waroeng-Goenoeng, 
waar toen de assistent-resident woonde, en de volgende dag zag hij 
Pandeglang, dat daar ligt als in een tuin. Weder een dag later 
kwam hij te Serang aan, en stond verbaasd over de pracht van zulke 
grote plaats met vele huizen, gebouwd van steen, en gedekt met 
rode pannen. Saidjah had nooit zoiets gezien. Hij bleef daar een dag 
omdat hij vermoeid was, maar 's nachts in de koelte ging hij verder, 
en kwam tot Tangerang, de volgende dag, voor nog de schaduw 
gedaald was tot zijn lippen, hoewel hij de grote toedoeng 1 droeg 
die zijn vader hem had achtergelaten. 

Te Tangerang baadde hij zich in de rivier nabij de overvaart, 
en hij rustte uit in het huis van een bekende zijns vaders, die hem 
wees hoe men strohoeden vlecht, even als die van-Manila 2 komen. 
Hij bleef daar een dag om dit te leren, want hij bedacht hiermee later 
misschien iets te kunnen verdienen, in geval hij niet slagen mocht te 
Batavia. De volgende dag tegen de avond toen het koel werd, bedankte 
hij zijn gastheer zeer, en ging verder. Zodra 't geheel donker was, op
dat niemand het zien zou, haalde hij 't blad te voorschijn, waarin hij 
de melati bewaarde, die Adinda hem gegeven had onder de ketapang
boom. Want hij was bedroefd geworden, omdat hij haar niet zien 
zou in zó lange tijd. De eerste dag, en ook de tweede, had hij minder 
sterk gevoeld hoe alléén hij was, omdat zijn ziel geheel was inge
nomen door het grote denkbeeld geld te verdienen tot het kopen 
van twee buffels, daar zijn vader zelf nooit meer bezeten had dan 
één, en zijn gedachten richtten zich te veel op 't weerzien van 
Adinda, om plaats te bieden aan veel droefheid over 't afscheid. 
Hij had dat afscheid genomen in overspannen hoop, en in zijn 
gedachten het vastgeknoopt aan 't uiteindelijk terugzien onder de 
ketapang. Want zó grote rol speelde het uitzicht op dat weerzien 
in zijn hart, dat hij, bij 't verlaten van Badoer die boom voorbij
gaande, iets vrolijks voelde, als waren ze reeds voorbij, de zesendertig 
manen die hem scheidden van dat ogenblik. Het was hem voor
gekomén dat hij slechts om te keren had alsof hij reeds terugkwam 

1. To~doeng : het in de vonn van een grote ronde schotel gevlochten hoofd
deksel van de Javaan, dat tegen zon en regen beschut. 
2. Manila: hoofdplaats van de Filippijnen. 
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van de reis, om Adinda te zien, hem wachtende onder die boom. 
Maar hoe verder hij zich verwijderde van Badoer, en hoe meer 

hij lette op de vreselijke duur van één dag, hoe meer hij de zesender
tig manen die voor hem lagen, begon lang te vinden. Er was iets 
in zijn ziel, dat hem minder snel deed voortstappen. Hij voelde droef
heid in zijn knieën, en al was 't geen moedeloosheid die hem over
viel, het was toch weemoed die niet ver is van moedeloosheid. Hij 
dacht eraan terug te keren, maar wat zou Adinda zeggen van 
zó weinig hart ! 

Daarom liep hij door, al ging hij minder snel dan de eerste dag. 
Hij had de melati in de hand, en drukte die dikwijls tegen zijn borst. 
Hij was veel ouder geworden sedert drie dagen, en begreep niet meer 
hoe hij vroeger zo kalm geleefd had, daar toch Adinda zo nabij hem 
was, en hij haar zien kon, telkens en zo lang hij wilde. Want nu zou 
hij niet kalm wezen, als hij verwachten kon dat ze straks voor hem 
zou staan. En ook begreep hij niet dat hij na 't afscheid niet nog 
eens was teruggekeerd om haar nog éénmaal aan te zien! Ook kwam 
hem voor de geest hoe hij nog kort geleden met haar getwist had 
over de koord die ze spon voor de lajangan 1 van haar broertjes, en die 
gebroken was omdat er, naar hij meende, een fout was in haar 
spinsel, waardoor een weddingschap was verloren gegaan tegen de 
kinderen uit Tjipoeroet. «Hoe was 't mogelijk, dacht hij, hierover 
boos te worden op Adinda? Want al hàd zij een fout gesponnen 
in de koord, en al ware de weddingschap van Badoer tegen Tjipoeroet 
verloren dààrdoor, en niet door de glasscherf - zo ondeugend en 
handig dan geworpen door de kleine D jamien die zich verschool 
achter de pagar 2 - had ik zelfs dàn zo hard mogen wezen tegen 
haar, en haar noemen met onbehoorlijke namen? Wat zal 't zijn, 

1. Lajangan : vlieger. c Op Java vennaken zich niet uitsluitend kinderen met 
dit speeltuig. Het heeft geen staart en beschrijft allerlei slingeringen die door 
vieren (larguer, lacher un cáble, une corde), inhalen (amener, rentrer) en 
rukken (tirer) enigszins gestuurd worden door de persoon, die de koord 
houdt. Het doel van het spel is, de koord van de vlieger der tegenspelers in de 
lucht te ontmoeten en af te snijden. Uit de pogingen die hiertoe worden aan
gewend, ontstaat als 't ware een gevecht dat zeer vennake1ijk is om aan te 
zien en de aanschouwers opwekt tot levendige deelneming. De door Saidjah 
veronderstelde mogelijkheid, dat c de kleine Djamien Jo) zou getricheerd hebben, 
is, wat de daartoe vereiste handigheid in 't werpen aanga<1t, .. 'n indii,mus ». 
2. Pagar: he!!'. 
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als ik sterf te Batavia, zonder haar vergeving te hebben gevraagd 
voor zó grote ruwheid? Zal 't niet wezen alsof ik een slecht mens 
ben, die scheldwoorden werpt op f.en meisje? En zal niet, als men 
hoort dat ik gestorven ben in een vreemd land, ieder te Badoer 
zeggen: het is goed dat Saïdjah stierf, want hij heeft een grote 
mond gehad tegen Adinda Î » 

Zo namen zijn gedachten een loop die veel verschilde van de 
vorige overspanning, en onwillekeurig uitten ze zich, eerst in halve 
woorden binnensmonds, weldra in een alleenspraak, en eindelijk in 
de weemoedige zang waarvan ik hier de vertaling 1 laat volgen. Eerst 
was mijn voornemen wat maat en rijm te brengen in die overzetting, 
doch evenals Havelaar vind ik beter dat keurslijf weg te laten. 

c Ik weet niet waar ik sterven zal. 
Ik heb de grote zee (ezien aan de Zuidkust, toen ik daar was met mijn 

[vader, om zout te maken 2. 

Als ik sterf op de zee, en men werpt mijn lichaam in het diepe water, 
[zullen er haaien komen. 

Ze zullen rondzwemmen om mijn lijk, en vragen: «wie van ons zal het 
[lichaam verslinden, dat daar daalt in het water? :. 

Ik zal 't niet horen. 

c Ik weet niet waar ik sterven zal. 
Ik heb het huis zien branden van Pa - A n 5 0 e, dat hijzelf had aange

[stoken omdat hij mat a - gel a p was. 
Als ik sterf in een brandend huis, zullen er gloeiende stukken hout neer

[vallen op mijn lijk. 
En buiten het huis zal een groot geroep zijn van de mensen, die water werpen 

[om het vuur te doven. 
Ik zal 't niet horen. 

« Ik weet niet waar ik sterven zal. 
Ik heb de kleine Si - 0 e na h zien vallen uit den k I a pa - boom a, toen 

[hij een k I a p a plukte voor zijn moeder. 
Als ik val uit een k I a pa - boom, zal ik dood nederliggen aan de voet, in de 

[struiken, als Si - 0 e n ah. 

1. Verialing: naar eigen getuigenis had M. de zang oorspronkelijk in 't 
Maleis geschreven. 
2. Zout maken : hoewel het maken en verkopen van zout in Indië regering!
monopolie was, werd aan de zuidkust van Lebak veel zout gemaakt, het 
z.g. smokkelzout (garem lelaP). 
3. KlafJa-boom : kokospalm, die een hoogte van ca 3U m bereikt. 
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Dan zal mijn moeder niet schreien, want zij is dood. Maar anderen zullen 
roepen: «zie, daar ligt Saidjah ! )} met harde stem. 

Ik zal 't niet horen. 

c Ik weet niet waar ik sterven zal. 
Ik heb het lijk gezien van P a - Lis 0 e, die gestorven was van hogen ouder

[om, want zijn haren waren wit. 
Als ik sterf van ouderdom, met witte haren, zullen de klaagvrouwen om 

[mijn lijk staan. 
En zij zullen misbaar maken als de klaagvrouwen 1 bij P a - Lis 0 e 's lijk. 

[En ook de kleinkinderen zullen schreien, zeer luid. 
Ik zal 't niet horen. 

« Ik weet niet waar ik sterven zal. 
Ik heb velen gezien te Bad 0 er, die gestorven waren. Men kleedde hen in 

een wit kleed, en begroef hen in de grond. 
Als ik sterf te Bad 0 er, en men begraaft mij buiten de des s a 2, oost

[waarts tegen de heuvel, waar het gras hoog is, 
Dan zal A din d a daar voorbijgaan, en de rand van haar sar 0 n g zal 

[zachtkens voortschuiven langs het gras ... 
Ik zal het horen. )} 

IV. Saidjah kwam te Batavia aan. Hij verzocht een heer hem in 
dienst te nemen, hetgeen die heer terstond deed, omdat hij Saidjah 
niet verstond. Want te Batavia heeft men gaarne bedienden die nog 
geen Maleis I spreken, en dus nog niet zo bedorven zijn als die 
langer in aanraking waren met Europese beschaving. Saidjah leerde 
spoedig Maleis, maar paste braaf op, want hij dacht altijd aan de 
twee buffels die hij kopen wilde, en aan Adinda. Hij werd groot 
en sterk omdat hij alle dagen at, wat te Badoer niet altijd wezen 
kon. Hij was bemind in de stad, en zou zeker niet afgewezen zijn, 
als hij de dochter van de koetsier ten huwelijk gevraagd had. Zijn 
heer zelf hield zoveel van Saïdjah, dat deze spoedig werd verheven 
tot huisbediende. Men verhoogde zijn loon, en gaf hem bovendien 

1. Klaagvrouwen: bij 't sterven van een Javaan wordt door verwanten, ken
nissen en buren vreselijk misbaar gemaakt (faire du vacarme). 
3. Dessa : dorp. 
3. Maleis: wordt o.m. gesproken over Sumatra's Oostkust, Malaka en de 
kustlanden van Borneo. Het Maleis is het middel van het geestelijk verke~ 
van de handelaars en van de ambtenaren in hun omgang met inlandse 
"orsten en hoofden. 
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gedurig geschenken, omdat men zo bijzonder tevreden was over 
zijn diensten. Mevrouw had de roman van Sue 1 gelezen, die zoveel 
kort gerucht maakte, en dacht altijc~ aan prins Djalma, wanneer ze 
Saidjah zag. Ook de jonge meisjes begrepen beter dan vroeger, hoe 
de Javaanse schilder Radèn Saleh 2 zo grote opgang had gemaakt 
te Parijs. 

Maar men vond Saidjah ondankbaar toen hij, na bijna drie jaren 
dienst, zijn ontslag vroeg, en om een bewijs verzocht dat hij zich 
goed gedragen had. Men kon hem dit echter niet weigeren, en 
Saïdjah ging met een vrolijk hart op reis. 

V. Hij ging voorbij Pesing 8, waar eens Havelaar woonde, lang ge
leden. Maar dit wist Saidjah niet. En al had hij 't geweten, hij droeg 
heel iets anders in de ziel dat hem bezig hield. Hij telde de schatten 
die hij thuisbracht. In een bamboezen rol had hij zijn pas en 't ge
tuigschrift van goed gedrag. In een koker, die aln een lederen riem 
bevestigd was, scheen iets zwaars gedurig te slingeren tegen zijn 
schouder, maar hij voelde dit gaarne ... ik geloof het wèl ! Dààrin 
waren dertig Spaanse matten 4, genoeg om drie buffels te kopen. 
Wat zou Adinda zeggen! En dit was nog niet alles. Op zijn rug zag 
men de met zilver beslagen schede van een kris die hij in de gordel 
droeg. Het gevest was zeker van fijn uitgesneden kemoening 5, want 
hij had het met veel zorg gewikkeld in een zijden omhulsel. En hij be
zat nog meer schatten. In de wrong van de kahin ti om zijn lendenen 
bewaarde hi j een buikband van zilveren schakels, met gouden ikat
pending 7. Het is waar dat de band kort was : maar ze was zo 
slank ... Adinda! 

1. Sue : Eugène Sue (1804-1857), schrijver van destijds veel gelezen volks
romans, o.a. Les Mystères de Paris, Le fuif Errant, enz. Van deze laatste 
roman is prins Djalma een der hoofdpersonen. 
2. Radèn Saleh (1814-1880) : Javaans schilder, die lang in Europa verbleef 
en o.m. te Parijs veel succes had. 
3. Pesing: 6 km ten W. van Batavia. 
4. Spaanse matten : oud Spaans zÏ'iver·en geldstuk, waarschijnlijk aldus genoemd 
in vroeger tijd, omdat het zeer omslachtig (compliqué) Spaanse wapen aan 
matwerk (des nattes) deed denken. 
5. Kemoening: fijn, geel gevlamd en duur hout. 
6. Kahin : doek, die om het benedenlijf en de benen gewikkeld wordt. 
7. lkat-pending : de agrafe van de buikband. 
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2.n aan een koordje om zijn hals, onder zijn voor-badjoe \ droeg 
hij een zijden zakje, waarin enige verdroogde melati. 

Was 't wonder dat hij te Tangerang zich niet langer ophield dan 
nodig was tot het bezoeken van de bekende zijns vaders, die zo fijne 
strohoeden vlocht? Was 't wonder dat hij zo weinig zeide tot de 
meisjes op zijn weg, die hem vroegen : «waarheen, vanwaar?" 
zoals de groet is in die streken? Was 't wonder dat hij Serang niet 
meer zo voornaam vond, hij die Batavia had leren kennen? Dat hij 
niet meer wegkroop in de pagar, zoals hij deed voor drie jaren, 
toen de resident kwam voorbijrijden, hij die de veel grotere heer had 
gezien, die te Buitenzorg woont, en grootvader is van de Soesoe
hoenan van Solo 2 'I Was 't wonder dat hij weinig acht sloeg op de 
vertellingen van wie een eind wegs met hem gingen, en spraken 
van al 't uieuws in Bantan-Kidoel ? Dat hij nauwelijks luisterde, toen 
men hem verhaalde dat de koffiecultuur na veel onbeloonde moeite 
geheel was ingetrokken? Dat het districtshoofd van Parang-Koedjang 
wegens roof op de publieke weg was veroordeeld tot veertien dagen 
arrest ten huize van zijn schoonvader? Dat de hoofdplaats verlegd 
was naar Rangkas-Betoeng? Dat er een nieuwe assistent-resident B 

gekomen was, omdat de vorige was gestorven, enige maanden ge
leden ? Hoe die nieuwe beambte gesproken had op de eerste seba
vergadering 4 ? Hoe er sedert enige tijd niemand was gestraft wegens 
klachte, en hoe men onder de bevolking hoopte dat al 't gestolene zou 
worden weergegeven of vergoed ? 

Neen, schoner beelden vertoonden zich voor het oog zijner ziel. Hij 
zocht de ketapang-boom in de wolken, te vér nog als hij was om die te 
zoeken bij Badoer. Hij greep naar de lucht die hem omgaf, als wilde 
hij de gestalte omvatten, die hem wachten zou onder die boom. Hij 
tekende zich Adinda's gelaat, haar hoofd, haar schouder ... hij zag 

1. Badjoe : kledingstuk met mouwen, doorgaans voor mannen"; baadje. Vgl. de 
uitdrukking ;( op zijn baadje krijgen 7>. 

2. Soesoehoenan van Solo: de Keizer van Soeroekarta of Solo, een residentie 
op Java. 
3. Nieuwe assistent-resident: Max Havelaar. 
4. Seba-vergadering: vergadering van de hoofden, die gewoonlijk om de 
maand gehouden wordt. M. zinspeelt hier op de door M. H. gehouden toe
spraak tot de hoofden van Lebak. 
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de zware kondé 1, zo glinsterend zwart, gevangen in eigen strik, 
afhangend in haar hals ... hij zag haar groot oog, schitterend in de 
donkere weerschijn ... de neusvleugels, die ze zo fier optrok als kind, 
wanneer hij - hoe was 't mogelijk! - haar plaagde, en de hoek 
van haar lippen, waarin zij een glimlach bewaarde ... Hij zag hoe 
de sarong, die zij zelf geweven had, haar heupen nauw omsloot, en, 
de dij volgend in gebogen lijn, langs de knie neerviel in heerlijke 
golving op de kleine voet ... 

Neen, hij hoorde weinig van wat men hem zeide. Hij hoorde 
geheel andere tonen. Hij hoorde hoe Adinda zeggen zou : «Zij 
wèl gekomen, Saidjah! Ik heb aan u gedacht bij spinnen en bij 
weven, en bij 't stampen van de rijst in het blok dat driemaal twaalf 
kerven draagt van mijn hand. Hier ben ik onder de ketapang, de 
eerste dag der nieuwe maan. Zij wèl gekomen, Saïdjah : ik wil uw 
vrouw zijn ! ~ 

Dàt was de muziek die in zijn oren weerklonk, en hem belette 
te luisteren naar al 't nieuwe dat men hem verhaalde op zijn weg. 

VI. Eindelijk zag hij de ketapang. Of liever hij zag een donkere 
plek die veel sterren bedekte voor zijn oog. Dat moest het Djati-bos 
wezen, bij de boom waar hij Adinda zou weerzien, de volgende dag 
na 't opgaan van de zon. Hij zocht in het duister, en betastte vele 
stammen. Weldra vond hij een bekende oneffenheid aan de zuidzijde 
van een boom, en hij legde de vinger in een gleuf die Si-Panteh 
daarin gehakt had met zijn pa rang 2, om de poentianak a te be
zweren, die schuld had aan de tandpijn van Panteh's moeder, 
kort voor de geboorte van zijn broertje. Dàt was de ketapang die 
hij zocht. 

Ja, wél was dit de plek, waar hij voor 't eerst Adinda anders 
had aangezien dan zijn overige speelnoot jes, omdat ze daar voor 
't eerst geweigerd had deel te nemen aan een spel, dat ze toch 

1. Kondé : c Het op het achterhoofd in een wrong (torsade) verenigd haar, 
dat echter nooit door 'n afzonderlijk lint of koord wordt samengehouden, maar 
steeds in een lus (lacet) of strik (noeud) van 't haar zelf hangt. ~ 
2. Parang: hakmes (couperet). 
3. Poentianak : boze woudgeest, die zich in bomen ophoudt en vooral op 
vrouwen zeer gebeten is (op iemand gebeten zijn : avoir une dent contre qq.). 
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had meegespeeld met alle kinderen - knapen en meisjes - nog 
kort te voren. Dààr had ze hem de melati gegeven. 

Hij zette zich neder aan de voet van de boom, en zag op naar 
de sterren. En als er een verschoot, nam hij dit aan als een groet 
bij zijn wederkomst te Badoer. En hij dacht eraan, of Adinda nu 
slapen zou ? En of ze wel goed de manen had ingesneden in haar 
rijstblok? Het zou hem zo smarten, wanneer zij een maan had 
overgeslagen, alsof het niet genoeg ware... zesendertig! En of ze 
schone sarongs en selendangs zou gebatikt hebben ? En ook vroeg 
hij zich, wie er toch wel wonen zou in zijns vaders huis? En zijn 
jeugd kwam hem voor de geest, en zijn moeder, en hoe die buffel 
hem had gered van de tijger, en hij bepeinsde wat er toch zou 
geworden zijn van Adinda, als die buffel minder trouw ware geweest? 

Hij lette zeer op het dalen der sterren in 't westen, en bij elke 
ster die aan de kim verdween, berekende hij hoe de zon weer iets 
nader was aan haar opgang in het oosten, en hoeveel nader hijzelf 
aan 't weerzien van Adinda. 

Want zeker zou ze komen bij de eerste straal, ja, bij het schemeren 
reeds zou ze daar zijn ... ach, waarom was ze niet reeds gekomen 
de vorige dag ? 

Het bedroefde hem dat ze 't niet was vooruitgelopen, het schone 
ogenblik dat hem drie jaren lang de ziel had voorgelicht met on
beschrijfelijke glans. En, onbillijk als hij was in de zelfzucht zijner 
liefde, scheen het hem toe dat Adinda had moeten dààr zijn, wachten
de op hèm, hij die zich nu beklaagde - vóór de tijd reeds! - dat 
hij te wachten had op hààr. 

Maar hij beklaagde zich ten onrechte. Want nog was de zon niet 
opgegaan, nog had het oog van de dag 1 geen blik geworpen op de 
vlakte. Wel verbleekten de sterren daar omhoog, beschaamd dat er 
spoedig een eind komen zou aan hun heerschappij ... wel vloeiden er 
vreemde kleuren over de toppen der bergen, die donkerder schenen 
naarmate ze scherper afstaken op lichtere grond ... wel vloog er hier 
en daar door de wolken in het oosten iets gloeiends - pijlen van 
goud en van vuur die heen en weer werden geschoten, evenwijdig 
aan de kim - maar ze verdwenen weer, en schenen neer te vallen 

1. Het oog van de dag: de zon (M~leyïsme). 
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achter de ondoordringbare gordijn die nog altijd de dag bleef ver
bergen voor de ogen van Saidjah. 

Toch werd het allengs lichter om hem heen. Hij zag reeds het land
schap, en reeds kon hij de kuif onderscheiden van het klapa-bosje 
waarin Badoer verscholen ligt ... daar sliep Adinda! 

Neen, ze sliep niet meer! Hoe zou ze kunnen slapen? Wist ze 
niet dat Saidjah haar wachten zou? Gewis, ze had niet geslapen de 
ganse nacht! Zeker had de dorpswacht geklopt aan haar deur, 
om te vragen waarom de pelita 1 voortbrandde in haar huisje, en 
met lieve lach had ze gezegd dat een gelofte haar wakker hield 
om de selendang af te weven, waaraan ze bezig was, en die gereed 
moest zijn voor de eerste dag der nieuwe maan ... 

Of ze had de nacht doorgebracht in 't donker, zittend op haar 
rijstblok, en tellende met begerige vinger, dat er wel waarlijk 
zesendertig diepe strepen stonden gekorven naast elkander. En ze 
had zich vermaakt met kunstige schrik, of ze zich misschien ver
rekende, of er wellicht nog een ontbrak, om nog eens, en nog eens, 
en telkens weder, te genieten van de heerlijke zekerheid dat er wel 
degelijk driemaal twaalf manen waren voorbijgegaan sedert Saidjah 
haar zag voor het laatst. 

Ook zij zou thans, nu 't al zo licht werd, haar ogen inspannen 
met vruchteloze vermoeienis, om de blikken te buigen óver de kim, 
opdat ze de zon zouden ontmoeten, de trage zon, die wegbleef ... 
wegbleef ... 

Daar kwam een streep van blauwig rood, die zich vastklemde aan 
de wolken, en de randen werden licht en gloeiend, en 't begon 
te bliksemen, en weer schoten er pijlen van vuur door het luchtruim, 
maar ze vielen niet neder ditmaal, ze hechtten zich vast op de 
donkere grond, en deelden hun gloed mede in groter en grotere 
kringen, en ontmoetten elkander, kruisend, slingerend, wendend, 
dwalend, en verenigden zich tot vuurbundels, en weerlichtten in 
gouden glans op een grond van paarlemoer, en er wa~ rood, en blauw, 
en geel, en zilver, en purper, en azuur in dat alles ... 0 God, dat was 
de dageraad: dat was het weerzien van Adinda ! 

Saidjah had niet geleerd te bidden, en 't ware ook jammer geweest 

l. Pelita : lampje. 
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hem dat te leren, want heiliger gebed en vuriger dank dan er lag in 
de sprakeloze opgetogenheid zijner ziel, was niet te vatten in men
selijke taal. 

VII. Hij wilde niet naar Badoer gaan. Het weerzien zelf van Adinda 
kwam minder schoon voor dan de zekerheid haar straks te zullen 
weerzien. Hij zette zich aan de voet van de ketapang, en liet 
zijn oog dwalen over de landstreek. De natuur lachte hem toe, 
en scheen hem welkom te heten als een moeder haar teruggekeerd 
kind. En even als deze haar vreugde schildert door eigenwillige her
innering aan de voorbijgegane smart, bij 't vertonen van wat ze 
bewaarde als aandenken gedurende het afzijn, liet ook Saidjah zich 
vermaken door 't weerzien van zovele plekken, die getuigen waren van 
zijn kort leven. Maar hoe ook zijn ogen of zijn gedachten rond
dwaalden, telkens viel zijn blik en zijn verlangen terug op het pad 
dat van Badoer leidt naar de ketapang. Alles wat zijn zinnen 
waarnamen, heette Adinda. Hij zag de afgrond links, waar de aarde 
zo geel is, waar eens een jonge buffel verzonk in de diepte: 
daar hadden de dorpelingen zich verzameld om het dier te redden 
- want het is geen geringe zaak, een jonge buffel te verliezen ! -
en ze hadden zich neergelaten aan sterke rottan-koorden 1. Adinda's 
vader was de moedigste geweest... 0, hoe zij in de handen klapte, 
Adinda! 

En daarginds, aan de andere zijde, waar 't kokosbosje wuift over 
de hutten van het dorp, daar ergens was Si-Oenah 2 uit een boom 
gevallen, en gestorven. Hoe schreide zijn moeder: « omdat Si-Oenah 
nog zo klein was:. jammerde zij ... alsof ze minder bedroefd zou 
geweest zijn als Si-Oenah groter geweest ware! Maar klein was hij, 
dàt is waar, want hij was kleiner en zwakker nog dan Adinda ... 

Niemand betrad het wegje dat van Badoer leidde naar de boom. 
Straks zou ze komen: 0, zeker ... 't was nog zeer vroeg! 

Saidjah zag een badjing 8 die met dartele vlugheid heen- en weer
sprong tegen de stam van een klapa-boom. Het diertje -- de ergernis 
van de eigenaar des booms, maar lief toch in gedaante en beweging 

1. Rottan of rotan: Spaans riet, rotting. 
2. Si-Oenah : zie de 3de strofe van het lied op blz. 22. 
3. Badjing: Java!lnse eekhoorn. 
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- klauterde onvermoeid op en neder. Saïdjah zag het, en dwong 
zich ernaar te blijven zien, wijl dit aan zijn gedachten rust gaf van 
de zware arbeid die ze verrichtten sedert het opgaan der zon ... 
rust na 't afmattend wachten. Welhaast uitten zich zijn indrukken 
in woorden, en hij zong wat er omging in zijn ziel. Het ware mij 
liever u zijn lied te kunnen voorlezen in 't Maleis, dat Italiaans van 
het Oosten, doch ziehier de vertaling : 

c Zie hoe de bad jin g zijn levensonderhoud zoekt 
Op de k I a p a - boom. Hij stijgt, daalt, dartelt links en rechts, 
Hij draait om de boom, springt, valt, klimt en valt weder. 
Hij heeft geen vleugels, en is toch zo vlug als een vogel. 

Veel geluk, mijn bad jin g, ik wens u heil ! 
Ge zult gewis vinden het levensonderhoud dat ge zoekt ... 
Maar ik zit alleen bij het d jat i - bos, 
Wachtende op levensonderhoud van mijn hart. 

Reeds lang is het buikje 1 van mijn bad jin g verzadigd ... 
Reeds lang is hij teruggekeerd in zijn nestje ... 
Maar nog altijd is mijn ziel 
En mijn hart bitter bedroefd... A din d a 

Nog was er niemand op het pad dat van Badoer leidde naar 
de ketapang ... 

Saidjah's oog viel op een kapel die zich scheen te verheugen 
omdat het begon warm te worden : 

Zie hoe de vlinder daar rondfladdert. 
Zijn vlerkjes schitteren als een veelkleurige bloem. 
Zijn hart jen is verliefd op de bloesem der ken a r i 2 

Zeker zoekt hij zijn welriekende geliefde. 

Veel geluk, mijn vlinder, ik wens u heil ! 
Ge zult gewis vinden wat ge zoekt ... 
Maar ik zit alleen bij het d jat i - bos, 
Wachtende op wat mijn hart lieflteeft. 

1. Buikje: maagje (Maleyisme). 
2. Kenari: een grote boom, waarvan vrucht en smaak veel overeenkomen 
met die van de wal- of okkernoten (grosse noix). 
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Reeds lang heeft de vlinder gekust 
De kenari-bloesem die hij zozeer bemint ..• 
Maar nog altijd is mijn ziel 
En mijn hart bitter bedroefd... A din d a !» 

En er was niemand op het pad dat van Badoer leidde naar 
de boom. 

De zon begon reeds hoog te staan ... er was al hitte in de lucht. 

c Zie, hoe de zon schittert daar omhoog, 
Hoog boven de war i n gin - heuvel 1 ! 
Ze voelt zich te warm, en wenst neer te dalen, 
Om te slapen in zee, als in de armen van een gade. 

Veel geluk, 0 zon, ik wens u heil ! 
Wat gij zoekt, zult gij gewis vinden ... 
Maar ik zit alleen bij het d jat i - bos, 
Wachtende op rust voor mijn hart. 

Reeds lang zal de zon ondergegaan wezen, 
En slapen in de zee, als alles duister is ... 
En altijd zal mijn ziel 
En mijn hart bitter bedroefd zijn... A din d a !» 

Nog was er niemand op de weg die er leidt van Badoer naar 
de ketapang. 

c Als er niet langer vlinders zullen rondfladderen, 
Als de sterren niet meer zullen schitteren, 
Als de mei a t i niet meer welriekend zal wezen, 
Als er niet langer bedroefde harten zijn, 
Noch wild gedierte in het woud ... 
Als de zon verkeerd zal lopen, 
En de maan vergeten wat oost en west is ... 
Als dàn A din d a nog niet gekomen is, 
Dan zal een engel met blinkende vleugelen 
Neerdalen op aarde, om te zoeken wat daar achterbleef. 
Dan zal mijn lijk hier liggen onder de ket a pan g ... 
Mijn ziel is bitter bedroefd... A din d a !» 

1. Waringin: grote schaduwrijke boom, in sommige streken als heilig be
Ichouwd. 
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Nog was er niemand op het pad dat van Badoer leidde naar 
de ketapang. 

«Dan zal mijn lijk door den engel gezien worden. 
Hij zal het zijn broederen aanwijzen met de vinger: 

«Ziet, daar is een gestorven mens vergeten, 
Zijn verstijfde mond kust een mei a t i - bloem. 
Komt, dat wij hem opnemen en ten hemel dragen, 
Hem, die op A din d a gewacht heeft tot hij dood was. 
Gewis, hij mag niet daar achterblijven, 
Wiens hart de kracht had z6 te beminnen! » 

Dan zal nog ééns mijn verstijfde mond zich openen 
Om A din d a te roepen, die mijn hart lief heeft ... 
Nog éénmaal zal ik de mei a t i kussen, 
Die zij me gaf... A din d a ... A din d a !» 

En nog altijd was er niemand op het pad dat van Badoef" leidde 
naar de boom. 

0, ze was gewis tegen de morgenstond in slaap gevallen, vermoeid 
van 't waken gedurende de nacht, van 't waken vele lange nachten 
door! Zeker had ze niet geslapen sedert weken: zó was het! 

Zou hij opstaan en naar Badoer gaan? Neen! Mocht het schijnen 
alsof er twijfel was aan haar komst? 

Als hij de man riep, die daar zijn buffel naar 't veld dreef? Die 
man was te ver. En bovendien, Saidjah wilde niet spreken over 
Adinda, niet vragen naar Adinda... hij wilde haar weerzien, hààr 
alleen, hààr het eerst! ° zeker, zéker zou ze nu spoedig komen! 

Hij zou wachten, wachten ... 
Maar als ze ziek was, of ... dood ? 

VIII. Als een aangeschoten hert vloog Saidjah 't pad op, dat van 
de ketapang leidt naar het dorp waar Adinda woonde. Hij zag niets 
en hoorde niets, en toch had hij iets kunnen horen, want er stonden 
mensen op de weg bij de ingang van het dorp, die riepen: «Saidjah. 
Saidjah !» 

Maar ... was 't zijn haast, zijn drift, die hem belette Adinda's huis 
te vinden? Hij was reeds voortgevlogen tot aan 't einde van de 
weg waar het dorp ophoudt, en als dolzinnig keerde hij terug, en 
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sloeg zich voor het hoofd, omdat hij hààr huis had kunnen voor
bijgaan zonder het te zien. Maar weer was hij aan de ingang, en 
- mijn God, was 't een droom? - weer had hij Adz"ndtis huis niet 
gevonden! Nog eens vloog hij terug, en op eenmaal bleef hij staan, 
greep met beide handen zijn hoofd, als om daaruit de waanzin weg 
te persen die hem beving, en riep luide: «dronken, dronken, ik 
ben dronken ! » 

En de vrouwen van Badoer kwamen uit hun huizen, en zagen 
met deernis de arme Saidjah daar staan, want zij herkenden hem, 
en begrepen dat hij Adinda's huis zocht, en wisten dat er geen huis 
van Adinda was in het dorp Badoer. 

Want, toen het districtshoofd van Parang-Koedjang de buffels van 
Adinda's vader had weggenomen ... 

Ik heb u gezegd, lezer, dat mijn verhaal eentonig is . 
... toen was Adinda's moeder gestorven van verdriet. En haar 

jongste zusje was gestorven, omdat het geen moeder had die het 
zoogde. En Adinda's vader, die vreesde voor de straf als hij zijn 
landrenten niet betaalde ... 

Ik weet het wel, ik weet het wel, dat mijn verhaal eentonig is ! 
... Adinda's vader was heengegaan uit het land. Hij had Adinda 

meegenomen, met haar broeders. Maar hij had vernomen hoe de 
vader van Saidjah te Buitenzorg was gestraft met rottingslagen, omdat 
hij Badoer verlaten had zonder pas. En daarom was Adinda's vader 
niet gegaan naar Buitenzorg, noch naar KraUXlng \ noch naar de 
Preanger I, noch naar de Bataviase Ommelanden ... hij was gegaan 
naar Tjilang-kahan, het district van Lebak, dat aan de zee grenst. 
Daar had hij zich verscholen in de bossen, en gewacht op de komst van 
Pa-Ento, Ra-Lontah, Si-Oeniah, Pa-Ansioe, Abdoel-Isma en nog 
enige anderen die door het districtshoofd van Parang-Koedjang 
beroofd waren van hun buffels, en die allen vreesden voor straf, 
als ze hun landrenten niet betaalden. Daar hadden ze zich bij nacht 
meester gemaakt van een vissers prauw, en waren lil zee gestoken. 
Ze hadden westelijk gestuurd, en hielden het land rechts van zich, 
tot aan Javapunt I. Van hier waren zij noordwaarts gestevend, tot 

1. Krawang : in de residentie Batavia. 
2. De Preanger regentschappen, grenzen o.m. aan Bantam en BataVla. 
3. Javapunt : langs de kusten van Java verheffen zich talrijke kapen en punten. 
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ze Tana-Hitam voor zich zagen, dat de Europese zeelieden Prinsen
,iland 1 noemen. Zij waren dat eiland omgezeild aan de oostzijde, en 
hadden toen aangehouden op de Keizersbaai 2, zich richtende op de 
hoge piek 8 in de Lampongs. Zó althans was de weg- die men elkander 
fluisterend voorzei in 't Lebakse, wanneer er gesproken werd van 
officiële buffelroof en onbetaalde landrenten. 

Maar de verbijsterde Saidjah verstond niet duidelijk wat men hem 
zeide. Zelfs begreep hij niet goed het bericht van de dood zijns 
vaders. Er was een gegons in zijn oren, als had men op een gong' 
geslagen in zijn hoofd. Hij voelde hoe het bloed met schokken werd 
gewrongen door de aderen aan zijn slapen, die dreigden te bezwijken 
onder de druk van zo zware uitzetting. Hij sprak niet, en staarde, 
met verdoofde blik rond zonder te zien wat om en bij hem was, 
en berstte eindelijk uit in een akelig gelach. 

Een oude vrouw nam hem mede naar haar huisje en verpleegde 
de arme dwaas. Weldra lachte hij niet meer zo akelig, maar toch 
sprak hij niet. Alleen 's nachts werden de hutgenoten opgeschrikt 
door zijn stem, als hij toonloos zong: «ik weet niet waar ik sterven 
zal» en enige bewoners van Badoer legden geld te zamen, om een 
offer te brengen aan de boeaja's 5 van de Tjoe:djoeng voor de ge
nezing van Saidjah, die men voor zinneloos hield. 

Maar zinneloos was hij niet. 

IX. Want eens bij nacht, toen de maan helder lichtte, stond hij 
op van de balé-balé 8, en verliet zachtkens het huis, en zocht naar 
de plek waar Adinda gewoond had. Het was niet gemakkelijk die te 

vinden, omdat er wvéél huizen waren ingestort. Doch hij scheen 
de plaats te herkennen aan de wijdte van de hoek, die sommige 
lichtlijnen door het geboomte vormden bij hun ontmoeting in 
zijn oog, zoals de zeeman peiling 1 neemt op vuurtorens of uitstekende 
bergpunten. 

1. Prins,nûland: eiland in de Meeuwenbaai. 
2. Keizersllaai of Semengabaai : naam van een inham aan de bergachtige 
zuidkust yan de Lampongsl districten op Sumatra. 
3. DI hoge Piek: de Keizenpiek, 2100 m hoog. 
4. Gong: muziekinstrument: een koperen bekken, waarop geslagen wordt. 
5. Boeaja : kaaiman, een soort krokodil. 
6. Balé-balé : bamboezen rustbank. 
7. Peili", : de plaats berekenen, waar hij zich bevindt. 
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Ja, dààr moest het zijn ... dààr had Adinda gewoond! 

Struikelend over halfvergane bamboe en over stukken van 't neer
gevallen dak, baande hij zich een weg naar het heiligdom dat hij 
zocht. En, waarlijk, hij vond nog iets terug van de opstaande pagarJ 

waarnaast Adénda's balé-balé gestaan had, en zelfs stak in die pagar 
nog de bamboezen pin, waaraan ze haar kleed hing als ze zich te 
slapen legde ... 

Maar de balé-balé was ingestort als het huis, en bijna vergaan 
tot stof. Hij nam een handvol daarvan, en drukte het aan zijn 
geopende lippen, en ademde zeer diep ... 

De volgende dag vraagde hij aan de oude vrouw die hem ver
pleegd had, waar 't rijstblok was, dat er gestaan had op het erf 
van Adinda's huis? De vrouw was verheugd dat ze hem hoorde 
spreken, en liep het dorp rond om dat blok te zoeken. Toen zij 
de nieuwe eigenaar aan Saïdjah kon aanwijzen, volgde deze haar 
zwijgend, en bij 't rijstblok gebracht, telde hij daarop tweeëndertig 
ingekorven strepen ... 

Toen gaf hij die vrouw zoveel Spaanse matten als nodig was tot 

het kopen van een buffel, en verliet Badoer. Te Tjilang-Kahan 
kocht hij een vissersprauw, en kwam daarmede na enige dagen zeilens 
in de Lampongs aan, waar de opstandelingen zich verzetten tegen het 
Nederlands gezag. Hij sloot zich aan bij een bende Bantammers, niet 
om te strijden zozeer, als om Adinda te zoeken. Want hij was zacht 
van aard, en meer ontvankelijk voor droefenis dan voor bitterheid. 

Op zekere dag dat de opstandelingen opnieuw waren geslagen, 
doolde hij rond in een dorp dat pas veroverd was door het Neder
landse leger, en dus in brand stond. Saidjah wist dat de bende die 
daar vernietigd was geworden, grotendeels uit Bantammers had 
bestaan. Als een spook waarde hij rond in de huizen die nog niet 
geheel verbrand waren, en vond het lijk van Adinda's vader met 
een klewang-bajonetwonde in de borst. Naast hem zag Saïdjah de 
drie vermoorde broeders van Adinda, jongelingen, bijna kinderen, 
en een weinig verder lag het lijk van Adinda, afschuwelijk mis
handeld ... 

35 



Er was een smal strookje blauw lijnwaad ingedrongen in de gapende 
borstwond die een eind scheen gemaakt te hebben aan een lange 
worsteling ... 

Toen liep Saidjah enige soldaten tegemoet, die met geveld geweer 
de laatstlevende opstandelingen in 't vuur dreven van de brandende 
huizen. Hij omvademde de brede zwaard-bajonetten, drukte zich 
voorwaarts met kracht, en drong nog de soldaten terug met een 
laatste inspanning, toen de gevesten stuitten tegen zijn borst. 

X. Een weinig tijds later was er te Batavia groot gejubel over de 
nieuwe overwinning die weer zovele lauweren had gevoegd bij de 
lauweren van 't Nederlands-Indische leger. En de landvoogd schreef 
naar 't Moederland dat de rust in de Lampongs hersteld was. En 
de Koning van Nederland, voorgelicht door zijn Staatsdienaren, 
beloonde wederom zoveel heldenmoed met vele ridderkruisen. 

En waarschijnlijk stegen er in zondagskerk of bidstond uit de 
harten der vromen dankgebeden ten hemel, bij 't vernemen dat « de 
Heer der heirscharen» weer had meegestreden onder de banier van 
Nederland ... 

c Maar God, met zoveel wee begaan, 
Nam de offers van die dag niet aan ! 1 • 

1. MaM God ... : c De aangehaalde regels zijn van Tollens. Hij sluit daarmee 
zijn tamelijk apocriefe (= niet echt (ebeurde) vertelling Di,k Willems.r: Vlm 

A.slle,." .• 
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XI. Ik heb 't slot der geschiedenis van Saïdjah korter gemaakt, 
dan ik had kunnen doen wanneer ik lust gevoeld had in 't schetsen 
van iets akeligs. De lezer zal opgemerkt hebben hoe ik verwijlde 
bij de beschrijving van het wachten onder de ketapang, als schrikte 
ik voor de treurige ontknoping terug, en hoe ik over deze ben 
heengegleden met afkeer. En toch was dit mijn voornemen niet, 
toen ik begon over Saïdjah te spreken. Want aanvankelijk vreesde 
ik, sterker kleuren nodig te hebben om de lezer te treffen bij 't be
schrijven van zo vreemde toestanden. Gaandeweg echter gevoelde 
ik dat het een belediging voor mijn publiek wezen zou, te geloven 
dat ik meer bloed had moeten brengen in mijn schilderij. 

Toch had ik dat kunnen doen, want ik heb stukken voor me 
liggen ... doch neen : liever een bekentenis. 

Ja, een bekentenis, lezer! Ik weet niet of Saidjah Adinda liefhad. 
Niet, of hij naar Batavia ging. Niet, of hij in de Lampongs we~ 
vermoord met Nederlandse bajonetten. Ik weet niet of zijn vader 
bezweek ten gevolge van de rottingslagen die hem werden gegeven 
omdat hij Badoer had verlaten zonder pas. Ik weet niet of Adinda 
de manen telde door kerven in haar rijstblok ... 

Dit alles weet ik niet! 
Maar ik weet meer dan dit alles. Ik weet en kan bewijzen, dat 

er vele Adinda's waren en veel Saidjah's en dat, wat verdichtsel 
is in 't bijzonder, waarheid wordt in 't algemee1l1. Ik zeide reeds dat 
ik de namen kan opgeven van personen, die, zoals de ouders van 
Saïdjah en Adinda, door onderdrukking werden verdreven uit hun 
land. Het is mijn doel niet, in dit werk mededelingen te geven, als 
voegen zouden voor een vierschaar die uitspraak te doen had over 
de wijze waarop het Nederlands gezag in Indië wordt uitgeoefend, 
mededelingen die slechts kracht van bewijs zouden hebben voor wie 
het geduld had die met aandacht en belangstelling door te lezen, 
zoals niet verwacht kan worden van een publiek dat verstrooiing 
zoekt in zijn lectuur. Daarom heb ik, in plaats van dorre namen 
van personen en plaatsen, met de dagtekening erbij, in plaats van 
afschrift der lijst van diefstallen en afpersingen, die voor me 
ligt, getracht een schets te geven van wat er kàn omgaan in de harten 
der arme lieden die men berooft van wat dienen moet tot onder-
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houd van hun leven, of zelfs : ik heb dit slechts laten gissen, vrezende 
mij te zeer te bedriegen in het tekenen der omtrekken van aan
doeningen die ik nooit ondervond. 

Maar wat de hoofdzaak aangaat? 0, dat ik geroepen werde om 
te staven wat ik schreef! 0, dat men zeide: «ge hebt die Saidjah 
verdicht... hij zong nooit dat lied... er woonde geen Adinda te 
Badoer ! :. Maar dat het gezegd werd met de macht en de wil om 
recht te doen, zodra ik zou bewezen hebben geen lasteraar te zijn ! 

Is er logen in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan t, 
omdat er misschien nooit een geplunderd reiziger is opgenomen in 
een Samaritaans huis? Is er logen in de parabel van de zaaier J, 

omdat - gelijk ieder begrijpt - geen landbouwer zijn zaad zal 
uitwerpen op een rots? Of - om af te dalen tot meer gelijkheid 
met mijn boek - mag men de waarheid ontkennen die de hoofd-

1. Barmhartige Samaritaan: een van de beroemdste gelijkenissen (parabels) : 
van een man, die in rovershanden gevallen en door hen voor halfdood op de 
weg achtergelaten was. Een priester en een leviet, die voorbijkwamen, lieten 
hem aan zijn lot over. «Maar zekere Samaritaan (inwoner van Samarië, 
oude hoofdstad van het noordelijk Israël) kwam op zijn reisweg langs hem 
heen, en zag hem, en had medelijden. En hij naderde en verbond zijn wonden, 
en goot er olie en wijn in, en zette hem op zijn eigen rijdier, en bracht hem 
naar een herberg, en droeg zorg voor hem.. En de volgende dag haalde hij 
twee tienlingen te voorschijn, en gaf die de herbergier, en zeide: Draag zorg 
voor hem, en wat ge meer ten koste le&t, dat zal ik u, bij mijn terugkoIrut, 
vergoeden. » Jezus had die gelijkenis verteld als antwoord op een vraag, die 
hem was gesteld en luidde: «Wie is mijn naaste?» En toen de vertelling 
uit was, stelde Jezus op zijn beurt de vraag: «Wie van de drie, dunkt u, 
was de naaste van hem, die in handen der rovers viel?» Hij zeide: «Die 
hem barmhartigheid deed. » Maar Jezus zeide hem: «Ga en doe gij evenzo:. 
(Luc. 10 : 30-37). 
2. Parab,l van de zaaier: eveneens een zeer bekende gelijkenis: van een 
zaaier, die uitging om te zaaien. Onder het zaaien viel een gedeelte van het 
zaad langs de weg, waar de vogelen het oppikten ; een ander gedeelte viel 
op de steengrond, waar het aanstonds opkwam, maar verdorde omdat het 
geen wortel had ; een ander gedeelte viel tussen de doornen, waar het verstikt 
werd. Een laatste gedeelte viel op de goede aarde, «en het droeg vrucht, 
deels honderd-, deels zestig-, deels dertigvoudig» (Matth. 13 : 3-8). De ver
klaring van deze gelijkenis luidt: hij die langs de weg gezaaid is, is degene, 
die «het woord des rijks» hoort en het niet verstaat; die «gezaaid werd 
op de steengrond is hij, die het woord verneemt, het met vreugde aanvaardt, 
maar die onstandvastig is ; die in de doornen werd gezaaid is hij, die het 
woord verneemt, maar die het door beslommering van de wereld zonder 
vruchten laat. c Maar die op de goede aarde werd gezaaid is hij, die het 
woord verneemt en begrijpt en vruchten voortbrengt» (Matth. 13 : 
19-23) . 
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zaak uitmaakt van de Negerhut \ omdat er nooit een Evangeline 
bestaan heeft? Zal men tot de schrijfster van dat onsterfelijk 
pleidooi - onsterfelijk, niet om kunst of talent, maar door strekking 
en indruk - zal men tot haar zeggen ~ «ge hebt gelogen, de slaven 
worden niet mishandeld, want... er is onwaarheid in uw boek : het 
is een roman!» Moest niet ook zij, in plaats ener optelling van 
dorre daadzaken 2, een verhaal geven dat die daadzaken inkleedde, 

om 't besef der behoefte aan verbetering te doen doordringen in de 
harten? Zou haar boek gelezen zijn, als ze daaraan de vorm had 
gegeven van een processtuk? Is 't haar schuld - of de mijne -
dat de waarheid, om toegang te vinden, zo vaak het kleed moet 

borgen van de leugen ? 
En aan sommigen die m1Sschien beweren dat ik Saïdjah en zijn 

liefde heb geidealiseerd~ moet ik vragen hoe ze dit weten kunnen ? 
Slechts zeer weinig Europeanen immers achten het de moeite waard 
zich neer te buigen tot waarneming der aandoeningen van de koffie
en suikerwerktuigen die men «inlanders» noemt. Doch al ware 
hun aanmerking gegrond, wie zulke bedenkingen aanvoert als be
wijs tegen de hoofdstrekking van mijn boek, geeft mij een grote 
zegepraal. Want ze luiden, vertaald: «het kwaad dat gij bestrijdt, 
bestaat niet, of niet in zo hoge mate, omdat de inlander niet is als 
uw Saïdjah ... er ligt in de mishandeling der Javanen geen zo groot 
kwaad als daarin liggen zou, wanneer ge uw Saidjah juister getekend 
hadt. De Soendanees 8 zingt zulke liederen niet, bemint zo niet, 
gevoelt zo niet, en dus ... » 

Neen, Minister van Koloniën ... neen, Gouverneurs-generaal in 
ruste ... niet dàt hebt gij te bewijzen! Ge hebt te bewijzen dat de 
bevolking niet mishandeld wordt, onverschillig of er sentimentele 
Saidjah's onder die bevolking zijn. Of zoudt ge durven beweren 
buffels te mogen stelen van lieden die niet beminnen, die geen 
droefgeestige liedjes zingen, die niet sentimenteel zijn? 

1. Negerhut: Uncle Tom's Cab in, het beroemde werk van de Amerikaanse 
schrijfster Mw. H. Beecher-Stowe (1812-1896), waarin Evangeline het meisje 
is, dat in de roman een hoofdrol speelt. De roman is gericht tegen de slavernij 
der negers. 
2. Daadzaak (germ.) : feit. 
3. Soendanees: bewoner van de Soenda-landen op Java. 
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Bij een aanval op letterkundig gebied, zou ik de juistheid der 
tekening van Saidjah verdedigen, maar op staatkundige bodem geef 
ik terstond alle aanmerkingen op die juistheid gewonnen, om te 
beletten dat de grote vraag worde verplaatst op verkeerd terrein. 
Het is me geheel om 't even, of men mij houde voor onbekwaam 
schilder, mits men mij toegeve dat de mishandeling van de inlander is : 
VERREGAAND! Zó toch luidt het woord op de nota des voor
gangers van Havelaar, die door deze getoond werd aan de controleur 
Verbrugge 1 : een nota die voor me ligt. 

Maar ik heb andere bewijzen! En dit is gelukkig, want ook die 
voorganger van Havelaar kon zich vergist hebben. 

Helaas, als hij zich vergiste, is hij voor die vergissing hard gestraft! 
Hij is vermoord 2. 

1. Controleur Verbrugge : onder de assistent-residenten oefenden de contro
leurs het bestuur uit. «Bij de aanstelling van Max Havelaar was Verbrugge 
controleur van Lebak. » 
2. Vermoord: Havelaar's voorganger heette Slotering. Hij was overleden twee 
maanden voor Max Havelaar in dienst trad. Dat hij vermoord zou zijn is 
echter niet bewezen. - De nota waarvan gewag schrijft «verregaand mis
bruik)} (14de hst.). «Nooit gaf iemand blijk van begeerte om bewijsstukken 
als de hier bedoelde in te zien », tekent de auteur bitter aan. 
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VRAGEN 

I. 

1. Wat valt er op in de manier van verhalen in de eerste twee 
zinnen? 

2. Wat zouden voor Saidjah's vader de gevolgen zijn van het roven 
van de buffel? 

3. Waarvan ontdoet de vader zich om een tweede buffel te kunnen 
kopen? 

4. Van welke eigenschappen geeft de tweede buffel vooral blijk? 
5. Wat doet de vader van de hand om een derde buffel te kunnen 

kopen? 
6. Wat voelt Saidjah als de tweede buffel wordt afgenomen? Hoe 

komt dat ? 
7. Waarom zegt de schrijver: «Men bedenke dat Saidjah een 

kind was» ? 
8. Bezit de derde buffel dezelfde eigenschappen als de tweede? 

welke misschien niet? welke andere misschien wel? 
9. Welke eigenschappen blijken in het bijzonder uit het voorvalletje 

dat over die buffel wordt verhaald ? 
10. Is in de houding van Saidjah tegenover de derde buffel alles 

goed te keuren? wat wel, wat niet? 
11. Is er niet een zekere verontschuldiging voor wat afkeurenswaar

dig zou zijn in hem? 
12. Blijkt uit de zin : «Toen deze buffel aan Saidjah's vader was 

afgenomen, en geslacht ... » niets méér dan de «eentonigheid» 
van het verhaal ? 

13. Zijn Saidjah en Adinda na dat voorval met de derde buffel niet 
enigszins veranderd sedert het begin van het verhaal van hun 
geschiedenis? in welk opzicht? 

14. Wat zijn de redenen van de bijzondere genegenheid van Saidjah's 
moeder voor de derde buffel ? 

15. Waarom kocht Saidjah's vader weer geen nieuwe buffel na 
de derde? 

16. Wat telkens over elk van de drie buffels van Saidjah's vader 
verteld wordt, vertoont een zekere climax. Ga dat eens na ! 
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17. Hoe trachtte Said jah' s vader zich na het verlies van de derde 
buffel nog enige tijd in Parang-Koedjang staande te houden ? 

18. Wat was de doorslaggevende reden waarom hij het district ein
deli jk verliet ? 

19. Van welk verdriet stierf Saidjah's moeder? 
20. Waarom zou het zo vreemd niet geweest zijn dat Saidjah's vader 

krankzinnig was geworden ? 
21. Leg het bijzonder effect uit van de zin : « Maar hij was niet lang 

gevangen, wijl hij kort daarop stierf ». 
22. Heeft het zinnetje : «Er zijn veel zulke plekken in Lebak» 

alleen een mededelende waarde? 

11. 

23. Waarin bestaan de « groter plannen» die Saidjah in zijn gemoed 
omdroeg? 

24. Waardoor toont hij dat hij zich goed van het belang daarvan 
bewust is ? 

25. Laat Adinda zich op dezelfde manier door de geestdrift van 
Saidjah meeslepen? Toon aan in bijzonderheden. 

26. Wat dragen Saïdjah en Adinda van elkaar als onderpand mede, 
als zij afscheid nemen? 

111. 

27. Hoe verandert de stemming van Saidjah naar gelang hij op zijn 
reis naar Batavia vordert? Ga het stap voor stap na. 

28. Toon met enkele voorbeelden aan dat Saïdjah een jongen is met 
een gevoelige inborst. 

29. Kun je ook een paar voorbeelden geven van zijn bijdehandheid ? 
30. Welke stemming neemt bij hem tenslotte de overhand? 
31. Waarin wordt die het best uitgedrukt? 
32. Ga na hoe in al de strofen van de zang « Ik weet niet waar ik 

sterven zal» telkens bijna dezelfde gedachten worden herhaald. 
Met welk gevolg? 

33. In welke strofe is er nochtans een afwijking? Waarin bestaat 
die? Oorzaak daarvan ? 
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IV. 

34. Hoe viel Saidjah's verblijf te Batavia uit? 
35. Zou je het vreemd vinden dat hij daar was gebleven? Waarom? 
36. Waarom doet hij het nochtans niet? 

V. 

37. Als de schrijver vertelt wat Saidjah allemaal uit Batavia mede 
naar huis brengt, doet hij dat met een zekere geheimzinnigheid. 
Ga dat eens na. 

38. Wat krijgt Saïdjah op zijn terugreis zoal te zien en te horen? 
39. Hoe staat hij daartegenover? wordt hij daar zeer door geboeid? 
40. Is er niets waardoor hij meer in het bijzonder wordt ingenomen? 
41. Behoort dat tot dezelfde wereld als het eerste? 
42. Hoe blijkt verder duidelijk uit de stijl dat Saidjah door de 

wereld buiten hem en door die in hem op verschillende wijze 
wordt beziggehouden? 

43. Op welke twee plaatsen en op welke toon wordt in deze paar 
bladzijden over Max Havelaar gesproken? Wie mag achter die 
Ma.'C Havelaar worden gezien? 

44. Vergelijk eens de stemming waarin Saidjah de heenreis naar 
Batavia aflegt met die waarin hij is op de terugreis. 

VI. 

45. Hoe wordt in Saidjah iets uit het verleden van zijn dorpje 
wakker, als hij met de hand de ketapang aanraakt die hij zocht? 

46. Waarom had Adinda op die plaats geweigerd verder te spelen? 
47. Aan wat allemaal denkt Saidjah als hij aan de voet van de 

ketapang zit te wachten? Onthoud dat om het later te kunnen 
toetsen aan de werkelijkheid waarvoor Saidjah zal komen te 
staan. 

48. Op een paar plaatsen in deze bladzijden vereenzelvigt saidjah 
het weerzien van Adinda met iets anders. Waarmee en waar ? 

49. In welk opzicht maakt Saidjah zich schuldig aan een zekere 
onbillijkheid tegenover Adinda ? 
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50. Herinner je je niet dat hij vroeger iets gelijkaardigs heeft ge
daan tegenover een ander wezen ? 

51. Is er een verontschuldiging voor deze onbillijkheid tegenover 
Adinda ? 

52. Onder het wachten roept Saidjah zich Adinda levendig voor 
de geest. Hoe ziet hij haar ? 

53. Hoe zou het komen dat hij haar zó ziet? 
54. In een paar alinea's hebben we een natuurbeschrijving (de 

dageraad). Is die beschrijving hier gerechtvaardigd of mis
plaatst? Waarom? 

55. Waarom zou het jammer geweest zijn dat men Saidjah had 
leren bidden ? 

VII. 

56. Waarom wil Saidjah niet naar Badoer gaan? 
57. In het zinnetje : «Altes wat zijn zinnen waarnamen, heette 

Adinda» wordt het lange wachten van Said jah als het ware 
samengevat. Toon in bijzonderheden aan wat daar allemaal 
in vervat is. 

58. Er is ook een zin waarin wordt uitgedrukt hoe het ongeduldig 
verlangen van Saidjah telkens in dezelfde richting gaat. Welke 
is dat? Wat zou dus als symbool van dat blijvend verlangen 
kunnen worden beschouwd ? 

59. Wat is er gemeen aan de vijf gedichtjes die in deze bladzijden 
voorkomen? 

60. Welke onder deze vertonen onder elkaar nog een grotere over
eenkomst, en waarin bestaat die ? 

61. In hoeveel groepen zouden die vijf gedichten dan wel kunnen 
ingedeeld worden ? 

62. Ga eens na of onder het wachten de stemming van Saidjah 
dezelfde blijft ofwel of er een geleidelijke verandering in komt. 

63. Beantwoordt de manier, waarop de gedichten kunnen worden 
gegroepeerd, daaraan ? 

64. Wie wordt er in het laatste gedicht met de «gestorven mens:. 
bedoeld? 
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5. Welke overeenkomst is er tussen dit gedicht en c Ik weet niet 
waar ik sterven zal ::. ? 

16. Hoe tracht Saidjah zichzelf in zijn ongeluk toch nog gerust 
te stellen ? 

17. Wat brengt er hem dan plots toe het wachten op te geven? 

VIII. 

18. Wat valt er op in de gang van de vertelling bij het begin van 
dit deel in vergelijking met het voorgaande? 

19. Hoe wordt Saidjah in Badoer ontvangen ? 
'0. Waarom acht de schrijver het nodig er nogmaals de nadruk 

op te leggen dat zijn verhaal eentonig is? komt die eentonig
heid hier misschien in het bijzonder uit? 

'1. Welke overeenkomst is er in de lotgevallen van de familie van 
Saidjah en van die van Adinda ? 

'2. In welk opzicht is er verschil ? 
'3. Blijkt verder niet hoe de mededeling moet worden opgenomen, 

dat Saidjah's vader te Buitenzorg met rottingslagen was gestraft? 
'4. Waar was Adinda's vader heengetrokken en waarom? 
'5. Waarom wordt er «fluisterend:. over die weg gesproken? 
'6. Welke zijn de oorzaken van Saidjah's zinsverbijstering? 

IX. 

'7. Wat vindt Saidjah te Badoer nog van Adinda terug? 
'8. Waarom vraagt hij vooral naar het rijstblok van Adinda? 
'9. Waarom sluit Saidjah ondanks zijn zachtaardigheid aan bij een 

bende opstandelingen? waarom bij Bantammers ? 
10. Leg de diepere zin uit van : « een dorp dat pas veroverd was door 

het Nederlandse leger, en dus in brand stond ». 
n. Wat betekent het smal strookje lijnwaad dat Saidjah op het lijk 

van Adinda vindt? 
12. Toon aan hoe in dit deel van het verhaal de spanning door een 

bepaalde volgorde van het mede~deelde wordt bevorderd. 
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x. 

83. De laatste twee alinea's van het verhaal zijn vol sarcasme. W2. 
betekent dit woord? Toon aan hoe dat hier terecht mag wordeJ 
gebruikt. 

84. Wat wordt er bedoeld met de verzen waarmede het verhaa, 
besloten wordt ? 

85. Maak eens duidelijk hoe de geschiedenis van Saïdjah (II-X) in 
zekere zin een herhaling is van de geschiedenis van zijn vader (I). 

86. Multatuli weet soms sterke effecten te bereiken door de her
haling. Zoek daar enkele voorbeelden van op. 

87. Er is in het verhaal ook een mooie en sprekende afwisseling 
van het ritme. Voorbeelden? 

XI. 

88. Wat bedoelt de schrijver ermede, dat hij meer bloed had kunnen 
brengen in zijn schilderij, want dat hij stukken voor hem heeft 
liggen ... ? 

89. Welke bekentenis doet hij over de geschiedenis van Saïdjah en 
Adinda, die hij verhaald heeft? 

90. Hoe moet dit verhaal dan worden opgevat ? in welke zin bevat 
het waarheid en in welke niet? 

91. Ter vergelijking kan worden gelezen het boek van Simon Franke, 
"Si Ardjoe en zijn Buffel" (Amsterdam, 1959), dat een gelijk
aardige geschiedenis behandelt als "Saidjah en Adinda" en er 
vermoedelijk zelfs op geïnspireerd is. 

J. H .. 
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VERKLARENDE WOORDENLIJST 

AangtlSchoten: door een schot licht 
gekwetst. 

Achterlijk : (en retard). 
Afkeer : weerzin. 
AfPersing : (extorsion, exaction). 
Afwijzen : weigeren (éconduire). 

Baten: helpen, dienen (servir i). 
Begaan zijn met: medelijden hebben 

met. 
Begerig : (avide). 
Behoefte hehhen aan iets: iets nodig 

hebben. 
Behoerlen : moeten. 
Bekommerd: bezorgd (pr6occupé). 
Bergen : naar een plaats brengen en 

daar bewaren (mettre en lieu sdr). 
Beslaan : (garnir). 
Bezwijken: (succomber). 
Bidstond: biduur. 
Bijwerken : het ontbrekende aanvul-

len (re toucher, finir). 
Bitterheid : (aigreur). 
Blaasde : gewoonlijk hlies. 
Borgen : ontlenen. 

Dolzinnig: zinneloos (insellllé). 
Drilt: hartstocht, passie. 
Duimbreed: de breedte van een 

duim; zo ook handbreed. 

Eigenwillig: uit eigen wil (volon
taire) . 

Erf : grond behorende bij en gelegen 
om een huis, bv. een boerenwoning 
(enclos). 

Ergernis : (dépit, mécontentement). 
Evenwicht : (équilibre). 
Evenwijdig: (parallèle). 

Gaandeweg: allengskens. 
Gedaante: voorkomen, gestalte (for-

me, taille). 
Gehechtheid: (attachement). 
Gelijkenis: parabel. 
Gelofte: plechtiA'e belofte (voeu). 
Geneeskruiden : kruiden, die genees-

kundige kracht bezitten (des sim
pies : plantes médecinales employées 
en nature). 

Gerucht maken: (faire sensation). -
Die zoveel kort ,erucht maakte: 
die gedurende slechts korte tijd ge
rucht maakte. 

Gefield geweer: horizontaal gericht 
(l'arme en arrêt). 

Gevest : handvat van een degen, sabel 
of dolk (poignée). 

Gedwee: gewillig, volgzaam (docile). 
Gewonnen geven : aanvaarden. 
Gissen : raden. 
Gleuf: lange, smalle insnijding (rai-

nure). 
Golving : (ondulation). 

Haai : (requin). 
Harken: (ratisser). 
Hechten : (s'attacher i). 
Heerschappij : (domination). 
Heiligdom : (sanctuaire). 
Heirscharen, de Heer der (Ie 

Dieu des armées ... ). 

Inboezemen : (inculquer). 
Innig: vertrouwelijk (intimement). 

Juk: blok met uithollingen of bochten 
waarmee ossen voor ploeg of wagen 
gespannen worden (joug). 

Kapel: vlinder. 
Kerven : (tailler). 
Keurslijf: (corset). 
Kim : horizon. 
Koker : (étui). 
Kracht van bewijs: (force de démon

stration). 
Kreupelhout : (taillis). 
Kuif: eig. opstaande vederbos op de 

kop van zekere vogels (huppel. op
staande voorhaar bij mensen en 
dieren (toupet). Denk hier aan de 
hoge kruinen van de bomen. 

Kunstig: kunstmatig, geveÎlllld (arti
ficiel, fein t) . 

Lasteraar: kwaadspreker (calomnia
teur). 

Mare of maar : bericht, tijdin,. 
nieuws. 

Mond: een grote mond hebben 
(maleyisme) : schelden (injurier). 

Naarmate: (au fur et i mesure). 
Neerleggen, zich - : (s'abaisser, se 

résigner). 
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Neusvleugel: (aile du nez). 

Omgaan, met iemand - : verkeren 
(fréquenter, frayer). 

Omhulsel : (enveloppe). 
Omvademen : met beide armen om

sluiten (embrasser). 
Onbehoorlijk : niet passend, niet be

tamend (inconvenant, indécent). 
Onbillijk : onredelijk (injuste, dérai

sonnable). 
Ongedeerd: zonder letsel (indemne) . 
Ontvankelijk: vatbaar (voor indruk

ken) (susceptibie) . 
Onwillekeurig: niet opzettelijk. 
Opgang maken: bijval vinden (avoir 

du succès). 
Opgetogenheid: verrukking (exalta-

tion). 
Oproepen: dagvaarden (convoquer). 
Overspannen : overdreven (exagéré). 

Paarlemoer : (nacre). 
Pal: onbeweeglijk (immobile). 
Pand: (gage). 
Peiling nemen op: (zeeterm) de 

plaats berekenen waar het schip 
zich bevindt. 

Pin: (clavette). 

Ruste, in - : die zijn ambt heeft 
neergelegd (au repos, pensionné). 

Schede: (fourreau, gaine). 
Scheldwoord: belediging (injure). 
Schetsen: schilderen, beschrijven. 
Schieten: zich snel verplaatsen (se 

lancer, se précipiter). 
Schoft: schouder, inz. van een groot 

dier ; hoogste gedeelte van de rug 
van een viervoetig dier. 

Sidderen: beven (trembier, frémir) ; 
rillen : huiveren (frissonner). 

Slingeren, zich - : (se lancer). 
Smarten: doen lijden (faire souffrir). 
Spinnen : (filer). 
Staande, zich - houden: zich recht 

houden (se tenir debout, se main
tenir). 

Staven : bewijzen. 
Stevenen: koers leggen, sturen lmet

tre Ie cap sur, cmgler vers). 
Strijd, om - : (à qui mieux mieux, 

à l'envi). 
Strookje: smal stukje, reepje (petite 

bande). 
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Stuiten : (se heurter à). 
Stuk: (document). 
Sturen: stevenen (naviguer, cingler). 

Terugschrikk#n : uit schrik afzien van 
(renoncer à, par peur). 

Toezeggen: beloven. 

Uitzetting : (dilatation) . 
Uitzicht : (perspective). 

Vaart : door eigen vaart voortgedre
ven (poussé par la vitesse acquise ). 

Vaslklemmen, zich - : (s'accrocher). 
Verbijsterd: verward (affolé, con

sterné). 
Verdichtsel: verzonnen verhaal (fic

tion). 
Verdrietig: onaangenaam, lastig 

(pénible) . 
Ver/schuitje: (godet). 
Verplegen: verzorgen (een zieke of 

gewonde). 
Verregaand: erg (grave). 
Verrekenen : misrekenen. 
Verschieten (van een ster) : snel van 

plaats veranderen (filer). Een val
lende ster: une étoile filante. 

Verslinden : (dévorer). 
Verstoord: boos (irrité). 
Verwijlen : stil blijven bij. 
Vezel: (fibre). 
Vierschaar: rechtbank. 
Vissersprauw : prauw: Indisch vaar-

tuig (pirogue) . 
Voegen: passen (convenir). 
VoorliG hten : (éclairer). 
V ooruitzic ht : (perspective ) . 
Vromen: vrome, godvruchtige men-

sen (les !mes pieuses). 

Waanzin : krankzinnigheid ( démen-
ce). 

Weddingschap : (pari). 
Week: (tendre). 
Weerschijn: (reflet). 
Weerspannigheid: ongehoorzaamheid, 

verzet (rebellion ) . 
Wendend: kerend, draaiend (virant). 
Weven: (tisser). 
Wuiven : (s'agiter). 

Zin, in de - hebben : denken aan. 
Zogen : voeden met de moedermelk 

( allai ter) . 









125 DICTEES 

door J. Van Dyck en R. Turkry 
Dit werk is meer dan een bundel dictees. Het bevat ook 

opgaven in verband met woordenschat, zuivere taal, 

zinsbouw, spreken en stellen, die de leerkracht kan 

verweven met het inleiden en besluiten van de dictie

oefening. 

100 NIEUWE DICTEES 

door J. Van Dyck en R. Turkry 

Geschoeid op de leest van 125 Dictees. 

TRAINEN IN SPELLING 

door J. Van Dyck en R. Turkry 

Voor allen die de pen hanteren dit boekje met negentig 

invuloefeningen : een handig instrument voor trainen in 

spelling. Het biedt een reeks teksten met moderne 

belangstellingspunten en actuele woordenschat. 

KNAP IN STELLEN EN STUL 

door L. Goovaerts en J. Van Dyck 
Deel 1 : voor derde en vierde jaar, met handleiding. 

Deel 2 : voor vijfde en zesde jaar, met handleiding. 
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